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Долучайте нових читачів
Прочитавши нашу газету, покажіть її друзям, 

знайомим, колегам, запропонуйте також перед-
платити.

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!

У середу (21 липня – Ред.) в кінці 
робочого дня до Міністерства закор-
донних справ приїхали два західних 
дипломати, керівники посольств Ні-
меччини та США, щоби офіційно пере-
дати українським партнерам текст до-
мовленості США та Німеччини про «Пів-
нічний потік-2».

Цей візит мав суто ритуальну роль, 
і в МЗС наперед про це знали – але всі 
сторони мали дограти роль у сценарії, 
де партнери на кожному етапі щосили 
створюють враження, нібито радяться 
з Києвом – але насправді просто став-
лять перед фактом про рішення, ухва-
лені без участі України. Текст докумен-
та був фінальним, не підлягав зміні – 
тож українським дипломатам лишало-
ся хіба що «подякувати» партнерам за 
те, що вони тримають Україну в курсі, 
та вкотре нагадати, що Київ не підтри-
мує цю домовленість.

Ще за чотири години документ став 
публічним: його у формі спільної заяви 
двох країн синхронно опублікували 
Держдеп та німецьке МЗС.

Ці ритуальні дії стали завершенням 
етапу великої геополітичної гри, спо-

вненої перемог та поразок, цинізму та 
«реальної політики». Її наслідком ста-
ло створення принципово нової реаль-
ності у відносинах України та Заходу та 
руйнування окремих міфів, популярних 
в Україні. Хоча, на жаль, вже зараз у 
Києві створюються нові міфи, так само 
відірвані від реальності. Цей текст по-
яснить, про що йдеться.

І тут варто окремо підкреслити, що 
завершився етап, а не вся гра. Києву 
точно не можна складати руки. Варто 
також нагадати, що ця газова поразка 
не стала абсолютною. Ба більше: у цій 
війні Україна відвоювала навіть біль-
ше, ніж можна було сподіватися, і має 
шанс не зупинитися на досягнутому.

Про що домовилися?
Документ, підписаний Вашингто-

ном та Берліном, не є міжнародною 
угодою і формально навіть не при-
свячений «Північному потоку-2» (далі 
– ПП2). Його офіційна назва звучить 
як «Спільна заява США та Німеччини 
про підтримку України, європейської 
енергетичної безпеки та наших клі-
матичних цілей».

Втім, якщо відкинути повторення 
традиційних (і треба визнати, щирих) 
фраз про те, що «США та Німеччина не-
похитно підтримують суверенітет, те-
риторіальну цілісність, незалежність» 
України, підтверджують намір і далі 
«протистояти російській агресії» тощо, 
та лишити тільки нові, вперше опри-
люднені елементи, то стає зрозумі-
ло, що документ стосується винятково 
ПП2.

 По суті, це – спільне бачення ФРН 
та США щодо майбутнього Європи піс-
ля того, як «Потік» запрацює.

А ще це – перша публічна заява 
про те, які компенсатори Вашингтон 
та Берлін пропонують державам, які 
постраждають через ПП2, переду-
сім Україні. Те, що газогін буде добу-
дований та введений в експлуата-
цію, в заяві подається як доконаний 
факт.

Ви можете прочитати текст доку-
мента англійською або його короткий 
виклад українською. А в цій статті 
ми виділимо та прокоментує-
мо його ключові тези.

За лаштунками газової поразки: 
як з'явилася та що змінить для України угода про Nord Stream 2

США і Німеччина підписали угоду, 
якою, замість санкцій проти Росії за 
спорудження газопроводу «Північний 
потік-2», фактично санкціоновано його 
добудову і експлуатацію. Угода викли-
кала величезний резонанс. Адже хоч 
вона подана як турбота про безпеку 
України, в тому числі енергетичну, але 
ж як гарантуватиметься ця безпека? 
Чи не так, як пресловутий Будапешт-
ський меморандум.

Але не поспішаймо звинувачувати 
теперішню чи попередні влади України 
в тому, що, мовляв, «допустили» спору-
дження цього газопроводу. А з його вве-
денням Росія може обійтися без тран-
спортування газу в Європу через Укра-
їну, на чому ми заробляємо валюту. 

Але суть у тому, що ці заробітки не 
такі вже й великі. І краще б нам обі-
йтися без них, як і загалом без росій-
ського газу, який ми теж отримуємо по 
нашій газотранспортній системі, якою 
Росія подає газ у Європу. Та для цьо-
го треба проводити реальні економіч-
ні реформи, які у нас належно не ро-
бляться вже три десятиліття. 

І друге: нічого нового і несподіва-
ного в тому, що «Північний потік» – це 
не тільки і не стільки економіка, як по-
літика, політичні дивіденди, які Росія 
отримує на енергоносіях. Це почалося 
ще понад півстоліття тому, коли неміч-
на так звана соціалістична економіка 
СРСР почала розвалюватися. І її дове-
лося рятувати різким нарощуванням 
видобутку нафти і газу та продажем їх 
за кордон (нафто- і газо-долари).

Ось коротка довідка про дві осно-
вні магістралі палива, вже легендар-
ні нафтопровід «Дружба» і газопровід 
Уренгой–Ужгород. 

Нафтопровід «Дружба» – найбіль-
ший у світі нафтопровід. 

Збудований для транспортування 
нафти з Росії в країни Центральної та 
Західної Європи. Будівництво почало-
ся 10 грудня 1960 року, а 15 жовтня 
1964 року почалася експлуатація ма-
гістралі. Довжина – близько 5200 км. 
Маршрут – від Альметьєвська (Татар-
стан) через Самару, Брянськ (Росія) 
до Мозиря (Білорусь), де розгалужу-
ється на дві гілки: північну (через Бі-
лорусь, Польщу, Німеччину) і півден-
ну (через Україну, Чехію, Словаччину, 
Угорщину). 

Газопровід Уренгой – Помари – 
Ужгород – експортний газопровід, 
з̀ єднує Уренгойське газове родовище 
та родовища півночі Західного Сибіру 
з Ужгородом. Далі газ транспортуєть-
ся у Центральну та Західну Європи. Пе-
ретинає Уральські гори і більше 600 рі-
чок, включаючи Об, Волгу, Дон, Дніпро. 
Побудований в 1982 – 1983 роках, 
за активної участі західного капіталу, 
насамперед німецького. Довжина – 

4 451 км, потужність – 32 млрд кубо-
метрів газу на рік. Перетинає росій-
сько-український кордон на північ від 
міста Суми. Протяжність по території 
України – 1 160 км. 

«Північний потік» – Північно-Єв-
ропейський газопровід від Росії до 
Німеччини. Перша гілка вже збудо-
вана. Прокладення розпочате у квіт-
ні 2010 року, постачання газу почало-
ся 8 листопада 2011 року. Газопровід 
пройшов територією Росії, Швеції, Да-
нії і Німеччини. Його довжина близько 
1,2 тис. км.

«Північний потік – 2» – це проєкт 
розширення діючого в Балтійському 
морі газопроводу «Північний потік». 
Проходить через економічні зони та 
територіальні води п'яти країн: Данії 
(147 км), Німеччини (85 км), Росії (118 
км), Фінляндії (374 км) і Швеції (510 
км), уздовж першої нитки «Північного 
потоку».

Докладніше про всі перипетії до-
вкола цього газопроводу в публікації 
нижче. 

Газова труба і Незалежність

Україна 
на Олімпійських іграх

В столиці Японії Токіо з 23 липня по 8 серпня прохо-
дять XXXII Олімпійські ігри літньої Олімпіади. Вони нази-
ваються Токіо-2020, бо хоч і були перенесені на рік через 
пандемію коронавірусу, але зберегли назву. В Іграх бе-
руть участь спортсмени з понад 200 країн, вони розігра-
ють 339 комплектів нагород.

Україна вперше виступила командою на Літніх Олім-
пійських іграх 1996 в Атланті. Країна взяла участь в 6 літ-
ніх Олімпіадах, здобула 35 золотих, 30 срібних та 57 брон-
зових медалей.

Нині в Токію виступають 157 українських спортсменів 
– найменше за всі наші Олімпіади. Українці виступають 
у 25 видах спорту у 30 дисци-
плінах.

Прапор України на цере-
монії відкриття несли олім-
пійська чемпіонка з кульо-
вої стрільби Олена Костевич 
(на фото) та чемпіон світу з 
фехтування Богдан Нікішин. 
Олена – єдина з Чернігівщи-
ни на Олімпіаді, але це вже 
її рекордні 5-ті Олімпійські 
ігри. 

Медалі, завойовані нашими олімпійцями станом на 
2 серпня.

Бронзові медалі: 
Дар'я Білодід, дзюдо, вагова категорія – до 48 кг.
Ігор Рейзлін, індивідуальна шпага.
Олена Костевич і Олег Омельчук, кульова стрільба, 

змішані команди, пістолет, 10 метрів.
Михайло Романчук, плавання. 800 метрів вільним 

стилем.
Еліна Світоліна, теніс, одиночний розряд.
Срібна медаль: 
Михайло Романчук, плавання, 1500 метрів вільним 

стилем.
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Бліц-інформ
Чернігівську міську 
лікарню № 2, найбільшу 
в місті, утеплять 
за 120 мільйонів гривень
У 2021 році у Чернігові планують розпоча-

ти роботи із комплексної термомодернізації бу-
дівлі головного корпусу КНП «Чернігівська місь-
ка лікарня № 2». Про це під час ХVІ Українсько-
го муніципального форуму в Одесі розповів за-
ступник міського голови Олександр Атрощенко. 
Він долучився до події онлайн, презентував до-
свід Чернігова у впровадженні енергоефектив-
них заходів. Закрема, підвищення енергоефек-
тивності чернігівської школи № 5 та вуличного 
освітлення Чернігова. Відтак, у закладі освіти 
вдалося скоротити споживання тепла на 56%, 
а споживання електроенергії на вулицях міста 
- на 36%.

Також відзначив плідну роботу із проектом 
GIZ «Партнерство з модернізації: енергоефек-
тивність у лікарнях». «Місто у 2017 році стало 
учасником відбору до проекту та з-поміж 30 міст 
України, Чернігів разом із Сумами стали партне-
рами проекту. Було проведено енергетичний ау-
дит усіх 46 будівель лікарняних закладів. За ре-
зультатами аудиту було обрано будівлю голов-
ного корпусу пологового будинку. Впровадже-
ні зміни дозволяють знизити споживання тепла 
закладом щонайменше на 34%», зазначив Атро-
щенко.

Отриманий досвід у Чернігові планують ви-
користати під час реалізації проекту з термо-
модернізації міської лікарні № 2. Це найбільша 
будівля медичного закладу Чернігова. Її площа 
- 29 тис. кв. м. У лікарні планують утеплити сті-
ни та дах, замінити вікна та двері на енергое-
фективні. Вже розроблено проектно-кошторис-
ну документацію, загальна вартість проекту 120 
мільйонів гривень. Розпочати реконструкцію 
об’єкту планують в 2021 році.

Фронтмен гурту KOZAK 
SYSTEM Іван Леньо 
подорожує Чернігівщиною
Cтартував всеукраїнський туристичний про-

єкт «Моя мотокраїна. Відомі українці рекомен-
дують»!

Протягом трьох місяців зіркові музиканти 
проїдуть на мотоциклах туристичні маршрути у 
різних частинах України - першим Іван Леньо ви-
рушив у подорож Чернігівщиною.

«Мета цього проєкту – показати ті куточки 
України, які облюбували митці, культурні діячі. 
Тобто місця, які стали для нас певними місцями 
сили, і ми розкажемо про них щось таке, чого не 
знає жоден гід. Я буду показувати регіон Сівер-
щина. В ньому багато історичних пам’яток: це і 
Батурин, Новгород-Сіверський і Сосниця, де на-
родився Довженко… Треба надати належне ав-
торам проекту, адже ці маршрути – можливість 
краще знати нашу історію, бо, що краще ти зна-
єш історію, то краще сприймаєш сьогодення та 
правильніше ведеш себе, як українець, в своєму 
власному просторі», сказав музикант. 

Також у проекті беруть участь Олег Скрипка, 
Олег Фагот Михайлюта, Sergii Tanchynets та інші 
зіркові байкери.

Автор проєкту - лідер гурту «КОРАЛЛІ», Миш-
ко Адамчак.

В рамках проекту створять 5 відеороликів з 
детальним описом маршрутів та історіями фор-
мування любові до мотоциклів відомих музи-
кантів. Автори проекту закликають долучатися 
до мандрівок не лише власників байків, а й ав-
томобілістів, любителів подорожувати велоси-
педом чи іншим видом транспорту.

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

штами на підтримку діяльності Чернігівського 
благодійного фонду «Захистимо Україну!», який, 
у свою чергу, допомагає українській армії, роди-
нам воїнів АТО.

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

Президент України Володимир Зелен-
ський ухвалив рішення звільнити Анну Кова-
ленко з посади голови Чернігівської обласної 
державної адміністрації. В народі цю посаду 
звично називають – губернатор, старовин-
ний термін, хоч губерній у нас нема вже ціле 
століття.

Призначення-звільнення глав виконав-
чої влади областей за законом глава держа-
ви узгоджує з Кабінетом Міністрів. І Уряд вже 
ухвалив таке рішення – узгодити. Буде Указ 
президента, а поки що наприкінці липня Анна 
Коваленко на прес-конференції оголосила 
про свою відставку. Причин ніхто не називає, 
ні в столиці, ні тут. Просто – чергова зміна ка-
дрів. Надто вже звична в нашій країні. 

Узгоджена в столиці і нова кандидатура 
на голову ОДА: це В'ячеслав Чаус, заступник 
генерального директора із земельних та соці-
альних питань АТ «Укргазвидобування» групи 
«Нафтогаз». Тобто, черговий голова зі столиці. 

Чисто інформативно про кадрову 
політику. 

Анна Миколаївна Коваленко, яку 13 жов-
тня минулого року, у 29 повних років, призна-
чили очолювати велику область, народилася 
5 травня 1991 року, в місті Буча на Київщині. 
Освіта – Київський університет театру, кіно і 
телебачення, фах – театрознавець. За фахом 
не працювала, перейшла в управлінські сфе-
ри і громадську діяльність. 

Прослухала курс «Військове командуван-
ня та гуманітарне право» Женевського цен-
тру політики безпеки (Швейцарія). Аспірантка 
Національної академії державного управлін-

ня при Президентові, спеціальність – «Публіч-
не управління». Подальша діяльність наступ-
на. 

03. 2008 – 12.2013 — журналістка, ав-
торка та ведуча програм (ТРК «радіо ЕРА», 
ТРК УкрлайфТВ, телеканал СТБ). 

2014 – 2015 роки: радниця трьох Міні-
стрів оборони – Коваля, Полторака, Гелетея. 

12.2014 – 08.2015 – радниця Міністра 
інформаційної політики. 

09. 2019 по 05. 2020 — заступниця Ке-
рівника Офісу Президента.

05.2020 – 10.2020 — заступниця Міні-
стра розвитку громад та територій України.

 08.2019 – 09.2019 – депутатка парла-
менту IX скликання, від партії «Слуга народу». 

Не так давно вийшла заміж за Руслана 
Хомчака (1967 р.н.), генерал-полковника, ко-
трий останні два роки був Начальником генш-
табу – Головнокомандуючим Збройними Си-
лами України. Звільнений з посади Указом 
Президента майже одночасно з рішенням 
про відставку дружини. Призначений пер-
шим заступником Секретаря Ради нацбезпе-
ки і оборони. 

На посаду глави ОДА Анна Коваленко 
прийшла вже вагітною, невдовзі народила 
доньку, але в декретну відпустку фактично не 
йшла, працювала. 

Провела різке кадрове оновлення в ОДА: 
замінила трьох чоловіків – заступників голо-
ви ОДА жінками. Теж прийшлими з Києва, з 
різних владних структур. На четвертого за-
ступника-чоловіка недавно порушено кримі-
нальну справу, звинувачення в хабарництві, 

сума величезна – 160 тисяч доларів. Ця до-
волі дивна справа розслідується. Позбулися 
посад і ще ряд посадовців обласного рангу, 
правда, дехто судиться за відновлення. І за-
галом Коваленко запам`яталася чи не най-
більше гучними заявами про боротьбe з ко-
рупцією. А також пропагуванням соціальних 
ініціатив столичної влади («Велике будівни-
цтво» і т.д.).

Після другого Майдану Чаус стане вже 
6-м керівником області. Ось попередні голо-
ви ОДА: 

Володимир Івашко: 03.03.2014 – 
19.03.2014. 

Валерій Куліч: 31.03.2015 – 30.07.2018. 
Олександр Мисник: 28.11.2018 – 

11.06.2019.
Андрій Прокопенко: 31.10.2019 – 

12.10.2020.
Анна Коваленко: з 13.10.2020.
У проміжках між ними, під час пошуку но-

вих голів., виконуючими обов̀ язки голови 
ОДА були: 

Сергій Журман: 19.09.2014 – 31.03.2015, 
зараз під слідством у кримінальній справі, за 
звинуваченням у хабарництві. 

Юлія Свириденко: 30.07.2018 – 
28.11.2018. 

Наталія Романова: 11.06.2019 – 
31.10.2019. 

Отже, три губернатори були призначе-
ні попередньою владою, постмайданною 
(перший ще в.о. Президента Турчиновим, 
два наступні Порошенком), і вже ось третій, 
Чаус, призначатиметься Зеленським. 

У Чернігівській міській бібліотеці ім. 
М. Коцюбинського відбулася презентація 
збірки фентезі-оповідань чернігівських ав-
торок «Розшукується дракон!» Лауреатка та 
дипломантка «Коронації слова» Олена Тере-
щенко у співавторстві зі своєю подругою-
письменницею Оленою Степанець предста-
вили збірку новел у жанрі європейського 
фентезі. «Хоча ми обидві й пишемо фенте-
зі, але стилі надто різні. Тому поєднали під 
однією обкладинкою наші «сольні» роботи», 
зазначили авторки. 

До збірки увійшло 13 новел в різних 
жанрах фентезі: героїчне, романтичне, фі-
лософське, гумористичне тощо. Частина 
творів написана спеціально для збірки, 
частина створена раніше і вже перемагала 
на престижних всеукраїнських конкурсах. 

«Ми вирішили звернутися саме до євро-
пейського фентезі, тому що на сьогоднішній 
день цей жанр в Україні абсолютно не акту-
алізований. Звичайно, в нас є своя багата 
міфологія, але коли в останні роки всі масо-
во кинулися описувати мавок та чугайсте-

рів, це вже стало банальним», зазначила 
Олена Терещенко. 

Під час презентації гості мали змогу 
приміряти на себе маску дракона, почасту-
ватися чарівним зіллям та отримати жартів-
ливе передбачення від авторок.

Неповторну атмосферу Середньовіччя 
створив супровід від чернігівського автора-
виконавця Акслі (Олександр Колесник) з ду-
ету Ravenheart. 

Із книгою вже можна ознайомитися у 
бібліотеці.

Літературно-мистецька панорама

Шостий губернатор після Майдану

Понад 100 років тому в бу-
динку Михайла Коцюбинського 
відбувалися літературні суботи – 
до його садиби приходили пись-
менники, художники та презен-
тували свої твори Михайлові Ко-
цюбинському, а він давав моло-
дому поколінню дружню оцінку 
та пораду. 

31 липня Чернігівський літе-
ратурно-меморіальний музей-
заповідник М. Коцюбинського і 
обласна організація Національ-
ної спілки письменників України 
відновили цю славну традицію. 
Ініціаторкою і ведучою проекту 
стала чернігівська журналістка і 
поетеса Валентина Громова. 

Зустріч пройшла у затишній ат-

мосфері – на веранді меморіаль-
ного будинку Коцюбинського. Гос-
ті насолоджувалися красою саду 
письменника, читали свої твори.

Проект представили заступ-
ниця директора Музею Наталія 
Коцюбинська, голова обласної 
організації НСПУ Олена Конеч-

на. Свої твори читали чернігівці 
Валентина Громова, Ліна Лан-
ська, Лариса Ткач, Віра Козло-
ва, Олена Мамчич, Олексій Мас-
лов. Також гості з Прилук: Ніна 
Ткаченко (представила книгу 
з віршами її, покійного чолові-
ка Миколи і доньки Лесі), Лілія 
Бондаревич-Черненко, автори 
ще з ряду районів. Художниця 
Лілія Ібрагімова показала свої 
картини. Співали сестри Тетя-
на та Інна Чабан. Свої бардів-
ські пісні виконав під гітару ре-
дактор нашої газети Петро Ан-
тоненко. 

«Літературні суботи у Коцю-
бинського» проходитимуть що-
місяця.

«Літературні суботи у Коцюбинського» відроджено

Народний мюзикл 
«Село і люди»

Прем’єра його відбулася три роки тому, тепер 
він знову повертається на сцену обласного фі-
лармонійного центру. Цього разу у затишний дво-
рик – літню креативну локацію, що набуває все 
більшої популярності. 

За сюжетом мюзиклу (режисер-постановник 
Дмитро Обєдніков та сценаристка Світлана Бун-
зяк), до поліського села приїздить парубок з міс-
та щоб побратися з місцевою дівчиною. Але бать-
ки молодят сваряться між собою, намагаючись 
вирішити за своїх дітей, де їм краще після гучно-
го весілля – у місті чи селі? 

14 липня в народному мюзиклі взяли участь 
виконавці центру: заслужені артисти України 
Володимир Гришин та Сергій Сулімовський, за-
служена артистка естрадного мистецтва Укра-
їни Ніна Коцур, солісти Тетяна Олійник, Марина 
Маккей, Наталія Липницька, Марина Коваленко, 
Іванна Подольська, Інна Василенко, Дмитро Об-
єдніков, Максим Пузан, Яна Корольова, Катери-
на Іващенко, Анна та Дар’я Міхневич, Олександр 
Лузан, Ксенія Трубіна та Юлія Литвин. Прекрас-
ні танці продемонстрував Театр танцю «Екватор».

У читальному залі обласної бібліоте-
ки ім. В. Короленка відбулася презентація 
цієї збірки «Ромашки не знають жури».

Олена Компанець народилася в Ку-
чинівці на Сновщині, в сім’ї вчительки та 
інженера. Закінчила Ніжинський педін-
ститут ім. М. Гоголя, викладала мову й лі-
тературу в сільських школах. Пані Олену 
обирали сільською головою, депутаткою 
місцевих рад кількох скликань. Понад 18 

років Олена Компанець працює головною 
редакторкою райгазети «Промінь». Мати 
двох донечок і двох синів.

Змістовна і майстерно оформлена пер-
ша книга авторки розрахована на вдумли-
вих читачів.

Привітати поетесу з виходом збірки 
завітали літератори, бібліотекарі, журна-
лісти. Музичні вітання лунали від співаків, 
музикантів. 

Перша поетична збірка Олени Компанець

Шукали драконів, частувалися чар-зіллям
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Бліц-інформ
Пам`яті 
Володимира Сапона
20 липня обласна організація Спіл-

ки письменників провела в музеї-запо-
віднику М. Коцюбинського вшануван-
ня пам’яті поета, прозаїка, краєзнав-
ця, Заслуженого журналіста України 
Володимира Сапона (1951 – 2017). Він 
автор ряду поетичних, прозових, кра-
єзнавчих книг. 

На захід, присвячений 70-річчю від 
дня народження лауреата премії ім. 
М. Коцюбинського, ряду інших премій, 
прийшло чимало представників черні-
гівського письменства, загалом інтелі-
генції. Завітали на вечір пам’яті і дру-
жина ювіляра Діна Сапон, син Ярослав 
та невістка Марина з онуком письмен-
ника.

Ніжинський боксер 
Петро Іванов 
завоював інтернаціональний 
титул WBC
Вихованець ніжинського боксу Пе-

тро Іванов 31 липня, у Німеччині про-
вів бій із Рафаелем Ортісом з Мекси-
ки. Черговим нокаутом Петро Іванов 
здобув новий титул WBC International 
Gold – це третя сходинка до чемпіон-
ства світу. Українському боксеру не ви-
стачає титулу WBC International Silver, 
після цього він зможе претендувати на 
звання абсолютного чемпіона світу за 
версією WBC. Петро Іванов наразі має 
титул - чемпіона світу з боксу у другій 
середній вазі за версією WBC Youth. 

Аварія біля Чернігова: 
двоє загинули, 
троє травмовані
31 липня, близько 8 вечора у селі 

Мохнатин Новобілоуської ОТГ автомо-
біль Audi в’їхав у приватний будинок. 
Правоохоронці встановили, що в авто-
мобілі перебувало п’ятеро людей. За 
кермом легковика була дівчина 2003 
року народження. За попередньою ін-
формацією, вона не впоралася з керу-
ванням та в'їхала в приватний будинок. 
У результаті двоє чоловіків загинули, 
водійка та ще дві жінки зазнали травм і 
потрапили у лікарню.

Правоохоронці відкрили кримі-
нальне провадження за статтею по-
рушення правил безпеки дорожнього 
руху або експлуатації транспорту, що 
спричинило загибель кількох осіб. 

Злодійка обікрала 
пенсіонерку 
на 139 тисяч гривень
До Прилуцького районного відділу 

поліції звернулася 79-річна мешканка 
Прилуцького району. Заявниця повідо-
мила, що деякий час займалася госпо-
дарськими справами на подвір’ї, а осе-
ля залишалася незамкненою. Коли ж 
господиня увійшла в дім, їй назустріч 
вибігла незнайома жінка та втекла. 
Пенсіонерка виявила, що зі схованки в 
одній з кімнат зникли всі заощадження 
– 139 тисяч гривень.

Поліцейські опитали заявницю та 
сусідів, провели огляд місця події та зі-
брали ряд речових доказів, за допомо-
гою яких встановили особу зловмисни-
ці. Підозрюваною виявилася 45-річна 
мешканка Прилук, яка раніше неодно-
разово потрапляла в поле зору право-
охоронців. Зловмисниця перебуває під 
слідством за підозрою у ряді майнових 
злочинів.

За такі крадіжки закон передбачає 
покарання у вигляді позбавлення волі 
на строк від трьох до шести років. Три-
ває досудове розслідування.

Новий чемпіонат 
23 липня стартував 31-й чем-

піонат України з футболу: турнір 
прем`єр-ліги. Саме тут розігру-
ється звання чемпіона, призерів 
чемпіонату, путівки у єврокубки. 
Наступні два дивізіони – перша і 
друга ліги, команди яких борють-
ся за підвищення в класі.

Чернігівська «Десна» грає в 
четвертому чемпіонаті поспіль, у 
своїй 60-річній історії. Результат 
в першому і третьому сезонах – 6 
місце, в другому – 4-те. 

Чемпіонат повернувся до 
формату в 16 команд, у два кола: 
кожна зіграє двічі з кожною, вдо-
ма і в гостях. Разом це 30 турів. 
Турнір поповнили одразу три пе-
реможці першої ліги минулого се-
зону: «Верес» (Рівне), що вже грав 
в еліті, і дві команди з давньою і 
славною історією: «Чорноморець» 
(Одеса), «Металіст-1925» (Харків). 
З еліти мав вибути клуб «Минай» 
із Закарпаття, остання команда 
попереднього турніру. Але через 
фінансові проблеми знялася зі 
змагань в еліті передостання ко-
манда – «Олімпік» (Донецьк), яка 
перейшла в першу лігу. То ж «Ми-
най» було залишено в еліті.

Квота в євротурніри така. 
Чемпіон потрапляє у відбірні зма-
гання Ліги чемпіонів. Два наступ-
ні призери – в Лігу Європи, чет-
верта команда – у новий турнір 
Лігу конференцій. Отже конку-
ренція буде серйозною.

Зміни у «Десні»
У літнє міжсезоння наша ко-

манда зазнала найбільших втрат 
серед клубів еліти. В одних грав-
ців завершилися контракти і 
вони не буди продовжені, інші, бу-
дучи на контрактах, попросили-
ся піти. І чимало наших основних 
гравців опинилися в інших клубах 
прем`єр-ліги і першої ліги. Пішли 
основний воротар Євген Паст, за-
хисники Андрій Мостовий, Мак-
сим Імереков, Андрій Гітченко, 
Йонас Тамм, Павло Полегенько, 
Віталій Єрмаков, Юхим Конопля, 
котрий був орендований у «Шах-
таря», і гірники повернули його 
в команду. Нема вже в команді 
півзахисників Владислава Огирі, 
Євгена Чепурненка, Олександра 
Волкова. 

Але чимало основних грав-
ців залишилися. Це воротар Ігор 
Литовка, півзахисники Андрій 
Тотовицький, Владислав Калит-
винцев, Олексій Гуцуляк, Андрій 
Домбровський, Леван Арвела-
дзе, нападники Пилип Будків-
ський, Денис Безбородько, Мак-
сим Дегтярьов.

Крім того з оренд в інших клу-
бах повернулися молоді вихован-
ці чернігівського футболу півза-
хисник Євген Белич та форвард 
Ілля Шевцов.

Головний тренер Олександр 
Рябоконь і далі очолює команду, 
притому рекордні для прем`єр-
ліги 8 років поспіль, а загалом, з 
перервою, майже 10.

За місяць перед чемпіона-
том команда провела кілька 
контрольних матчів, майже всі 
виграла.

Поповнення клубу
Терміново довелося поповню-

вати команду новими гравцями, 
особливо захист. І, здається, вда-
лося знайти гарних гравців. 

Найбільш відомий – захисник 
Євген Селін. Він виступав за «Дина-
мо», «Металіст», «Ворсклу», остан-
ні роки – в зарубіжних клубах. Та-
кож зіграв 15 матчів за національ-
ну збірну України, у тому числі на 
домашньому чемпіонаті Європи у 
2012 році. 

Повернувся в команду захис-
ник Вадим Жук, котрий уже грав 
у ній у першій лізі, у 2012 – 2015 
і 2017 роках, провів за клуб май-
же 100 матчів. Два півзахисники 
прийшли з «Олімпіка»: Тарас Завій-
ський і Євген Цимбалюк, причому 
Євген, за рішенням тренера, поки 
що грає центральним захисником, 

З «Дніпра-1» до нас перейшов 
захисник Олександр Сафронов, 
чемпіон світу у складі збірної Укра-
їни віком гравців до 20-ти років. У 
київського «Динамо» орендовані 
молоді гравці Вікентій Волошин та 
Крістіан Біловар. 

Єгор Картушов – 
капітан команди

Його обрали голосуванням 
самі футболісти. І закономірно. 
Єгор у свої 30 років тепер головний 
старожил команди: грає за «Десну» 
вже 10-й сезон. На початок цього 
чемпіонату провів за команду 222 
матчі, забив 42 м`ячі. Півзахисник, 
до того ж, атакуючий. Але оскіль-
ки у команди формується нова за-
хисна лінія, то за рішенням трене-
ра Єгор поки що почав чемпіонат 
на позиції лівого захисника, де теж 
грає надійно. 

 

Дві перемоги 
на старті

Чемпіонат України, 1 тур. 25 
липня, Чернігів. «Десна» – «Чор-
номорець» – 3:0. 

Свято футболу повернулося 
в наше місто. Українська асоці-
ація футболу, за погодженням з 
Мінздоров̀ я, дозволила присут-
ність вболівальників на дві тре-
тини місць стадіонів. У нас на 
матчі було понад 3 тисячі вболі-
вальників. Шкода, що діє лише 
західна трибуна, Східна не до-
роблена: там знято старі лави і 
треба встановити нові, пласти-
кові сидіння. Але кому це зроби-
ти? Стадіон і далі у віданні столи-

ці – міністерства молоді і спорту. 
Клуб ним не володіє. Як і місто, 
тому міська рада не може вклас-
ти у стадіон жодної гривні з місь-
кого бюджету. А якраз найбільш 
правильно було б передати нашу 
головну спортивну арену саме 
місту. 

Стартовий склад «Десни» на 
перший матч (на фото): Литовка, 
Селін, Цимбалюк, Картушов, Саф-
ронов, Арвеладзе, Калитвинцев. 
Тотовицький, Будківський, Безбо-
родько. 

З самого початку була вели-
ка перевага нашої команди, яка 
гарно грала в пас, комбінувала. 
От тільки знову підводила реалі-
зація моментів. Але така перева-
га закономірно принесла успіх. 
Уже на 6-й хвилині другого тай-
му з пасу Завійського Владис-
лав Калитвинцев відкриває раху-
нок. А вже за 5 хвилин, з подачі 
Безбородька, подвоює рахунок. 
Дубль уже в стартовому матчі! На 
80-й хвилині з подачі Картушова 
третій гол забив Завійський. Чу-
довий старт!

Результати інших матчів туру: 
«Львів» – «Маріуполь» – 1:1; «Ве-
рес» – «Колос» – 0:0; «Шахтар» – 
«Інгулець» – 2:1; «Металіст-1925» 
– «Рух» – 2:1; «Зоря» – «Олек-
сандрія» – 0:1; «Ворскла» – «Дні-
про-1» – 2:2.

2 тур. 1 серпня, Маріуполь. 
«Маріуполь» – «Десна» – 1:2. 

У цього матчу був свій під-
текст. Адже саме там і з цим 
же суперником «Десна» зіграла 
останній матч попереднього чем-
піонату і несподівано програла 
1:4. Що позбавило команду ви-
щого місця, ніж отримане 6-те, і 
путівки у єврокубки. 

У стартовому складі Олександр 
Рябоконь зробив єдину заміну про-
ти першого туру: замість Безбо-
родька вийшов Гуцуляк. Наші гра-
ли солідно, більше тримали м`яч, 
комбінували, але гостроти біля во-
ріт суперника створювати не вда-
валося. Натомість господарі від-
повідали гострими контратаками. 
Наприкінці першого тайму вони зо-
сталися у меншості: їхній гравець 
за грубу гру проти наших отримав 
дві жовті картки, що обернулося 
видаленням. 

Та це не позначилося на грі і в 
другому таймі. Більше того: госпо-
дарі в одній з контратак на 65 хви-
лині відкрили рахунок. Але наші 
продовжували штурм. Через 6 хви-

лин чудовий прохід по краю зробив 
Калитвинцев, з подачі якого Буд-
ківський зрівняв рахунок. А вже у 
доданий арбітром час з подачі За-
війського переможний гол забив 
Безбородько, що вийшов на замі-
ну. До речі, в другому таймі також 
вийшов і трудяга Домбровський, 
що значно зміцнив центр поля. 

Отже, дві стартові перемоги, і 
«Десна» в турнірі ділить 1 місце з 
«Шахтарем». 

Інші результати другого туру: 
«Львів» – «Шахтар» – 0:3; «Колос» 
– «Металіст-1925» – 1:0; «Минай» 
– «Олександрія» – 1:0; «Чорномо-
рець» – «Дніпро-1» – 0:3; «Динамо» 
– «Верес» – 4:0; «Ворскла» – «Рух» 
– 2:0, «Інгулець» – «Зоря» – 1:5.

* * *
Турнірна таблиця чемпіона-

ту після двох турів. Різниця заби-
тих і пропущених м`ячів, набрано 
очок. 

«Матч першого туру «Динамо» 
– «Минай» перенесено на пізніший 
термін.

«Десна» 5 – 1 6

«Шахтар» 5 – 1 6

«Дніпро-1» 5 – 2 4 

«Ворскла» 4 – 2 4

«Колос» 1 – 0 4 

«Минай» 1 – 0 3

«Динамо» 4 – 0 3

«Зоря» 5 – 2 3

«Металіст-1925» 2 – 2 3

«Олександрія» 1 – 1 3

«Маріуполь» 2 – 3 1

«Львів» 1 – 4 1

«Верес» 0 – 4 1

 «Зоря» 0 – 1 0

 «Рух» 1 – 4 0

«Інгулець» 2 – 7 0

«Чорноморець» 0 – 6 0 

Наступні два матчі «Десна» 
грає вдома, на стадіоні ім. Гага-
ріна. В понеділок 9 серпня при-
ймає «Інгулець». Початок мат-
чу о 19.30. А в четвертому турі 
наші приймають «Дніпро-1», 
дата і час матчу буде визначена 
пізніше. 

Вболівальники, на стадіон! Під-
тримаймо нашу «Десну»!

28 липня від Культурно-мистецького центру 
«Інтермеццо» (осередок Суспільної Служби Сві-
тового конгресу українців) передали одяг та речі 
(близько 500 кг) для багатодітних родин з с. Ав-
діївка що на Куликівщині (Куликівська територі-
альна громада). Дякую всім, хто передав одяг та 
речі і долучився до допомоги в транспортуван-
ні. Велика подяка таким волонтерам, спонсо-
рам, як Ірина Соломаха та її однопартійці з «Єв-

ропейської Солідарності», постійний меценат і 
гарний товариш, приватний нотаріус Олександр 
Володимирович Красногор, Алла Задворна, Те-
тяна Скрипкіна та іншим, хто забажав бути нена-
званим. Ну і звичайно ж, Любдмилі Митькевич, 
яка організувала доставку допомоги до села 
з Чернігова.

Олександр ЯСЕНЧУК

Допомога від Суспільної Служби 

«Десна»: впевнений старт
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«Український хрест»: 
подорож 
Олександра Волощука
Черніг івський 

мандрівник, пись-
менник Олександр 
Волощук реалі-
зує проєкт з умов-
ною назвою «Укра-
їнський хрест», тоб-
то він пішим ходом 
пройде Україну, як 
кажуть, вздовж 
і впоперек. «Вирішив здійснити другий етап 
«Українського хреста», і пройти всю Україну – 
від крайньої західної точки і до крайньої схід-
ної. Крайня західна точка, від якої я планую 
стартувати з 1 серпня, – це два кілометри на 
захід від Чопа, українсько-словацький кордон. 
І так до крайньої східної точки – це село, яке ра-
ніше називалося Червона Зірка», сказав Олек-
сандр Волощук. 

До цього Олександр уже пройшов Украї-
ну з півночі на південь. Загалом подорожува-
ти Україною вирішив через закриті кордони у 
зв’язку з пандемією. З цієї ж причини цього-
річ відклав подорож Монголією. Загальний кі-
лометраж нової запланованої мандрівки ста-
новитиме орієнтовно 1800 кілометрів, пройде 
територією 12 областей, триватиме подорож 
приблизно 60 днів. «Його особливістю буде те, 
що до маршруту не потрапить жоден з облас-
них центрів,– зазначив Олександр Волощук. – 
Маршрут буде суто пішим. Тобто жодним тран-
спортом я під’їжджати не буду». 

Під час мандрівки відкриє для себе нові ло-
кації в Україні, які ще ніколи не відвідував. «Я 
планую ще відвідати подільські Товтри, це захід 
Тернопільської області, потім я планую побува-
ти в Холодному Яру на Черкащині, а також на 
півночі Донецької області хочу побувати в Свя-
тогорському монастирі». 

Фінансово для Олександра Волощука ман-
дрівка не стане обтяжливою, адже ночуватиме 
в наметі, їжу готуватиме самостійно. В серед-
ньому витрачатиме 80 гривень на день.

Олександру Волощуку 49 років, із них 18 
він подорожує, переважно автостопом. За цей 
час проїхав і пройшов 368 тис. км, відвідав 60 
країн світу. Майже в кожній подорожі журна-
ліст вивчав життя українців за межами Украї-
ни. Також досліджував тему масових репресій 
1930-1950-х років. За результатами своїх ман-
дрівок він написав і видав 10 книжок.

Поліція затримала осіб, 
які паралізували роботу 
підприємства через крадіжку 
серверного обладнання 
Оперативники затримали осіб, які попере-

дньої ночі викрали обладнання заводу з виго-
товлення пожежної та сільгосптехніки. Все ви-
крадене обладнання поліцейські відшукали та 
повернули підприємству.

Інформацію про крадіжку поліція отримала 
близько 8 години ранку. На місце події одразу 
виїхали слідчо-оперативна група та оператив-
ники Прилуцького районного відділу поліції, а 
також колеги з Управління карного розшуку по-
ліції Чернігівщини.

Правоохоронці встановили, що під час об-
ходу території охорона виявила пошкоджені 
замки у дверях бомбосховища. Невідомі особи 
викрали з цього приміщення серверне облад-
нання, яке забезпечувало роботу конструкто-
рів, бухгалтерів, технологів, виробничих ліній. 
Загальна вага викраденого 200 кілограмів. 
Вартість зниклих серверів та модулів безпере-
бійного живлення перевищує 2 мільйони гри-
вень. 

Поліцейські встановили особи всіх причет-
них до злочину. Це група осіб віком від 36 до 
40 років, всі непрацюючі. Лідер зловмисників 
раніше судимий за незаконне поводження зі 
зброєю та обіг наркотиків. Цього чоловіка пра-
воохоронці затримали. 

Все майно вилучено та повернуто влас-
нику. Нормальну роботу підприємства 
відновлено. 

Поліція розслідує провадження, відкрите 
за частиною 3 статті 185 Кримінального кодек-
су України – крадіжка, поєднана з проникнен-
ням у приміщення. Таке правопорушення кара-
ється позбавленням волі на строк від трьох до 
шести років.

14 липня 1991 року починався знаме-
нитий агітаційно-просвітницький похід «Ко-
зацькими шляхами» – Чернігівських облас-
них організацій Народного Руху України і То-
вариства «Просвіта». 

Йому передував за рік до цього, у лип-
ні 1990 року, подібний похід «Дзвін-90». 
Але він тривав всього 2 дні, по централь-
них районах Чернігівщини. А цей був тиж-
день, по північних і північно-східних райо-
нах. Втім, обидва походи мали на фініші ле-
гендарний Батурин, Гетьманську столицю 
України. Але на той момент майже на три 
століття викреслену з нашої історії і росій-
ською імперією, і її наступником комуно-
радянським СРСР. Бо Батурин був симво-
лом поруху України до незалежності. І саме 
Чернігівські Рух і «Просвіта» почали святу 
справу відродження Батурина у національ-
ній пам`яті. 

Тоді, в липні 1990-го, в Батурині впер-

ше пролунав наш національний Гімн «Ще не 
вмерла Україна». Тоді ж тут вперше була від-
служена панахида, пролунала українською 
мовою молитва за славного гетьмана Іва-
на Мазепу та загалом українських козаків, 
жертв московщини.

Нагадаю історичний контекст обох по-
ходів. У 1990-му йшов 6-й рік так званої 
Перебудови. Чи то була лібералізація ре-
жиму, чи спроба якось його оновити, але 
вже відбувалися незворотні процеси де-
мократизації. Розвалився вимурований 
Радянським Союзом соціалістичний табір, 
принаймні в Європі. На шлях повної неза-
лежності, демократії стали Польща, Угор-
щина, Болгарія, Румунія, Югославія, Чехос-
ловаччина. В СРСР країни Балтії – Литва, 
Латвія, Естонія проголосили незалежність, 
якщо точніше – її відновлення, бо чітко за-
явили, що ніколи й не вступали в СРСР, а 
були ним окуповані у 1940 році. 

16 липня 1990 року Верховна Рада ще 
тоді Української РСР, обрана весною того 
року як Рада 12-го скликання, а невдовзі 
вона стала парламентом 1-го скликання, 
ухвалила Декларацію про державний суве-
ренітет України. За суттю, це вже було про-
голошення незалежності, адже суверенітет 
– це, власне, і є незалежність держави. Але 
потрібен був ще рік агонії Союзу, щоб після 
комуністичного путчу серпня 1991 року він 
розвалився остаточно. 

Я не був учасником походу «Дзвін-90». 
Хоч при самому його початку, коли він од-
разу після Чернігова прибув до Куликів-
ки, разом з друзями допомагав організо-
вувати виступ учасників походу на цен-
тральній площі селища. Членом Руху я став 
у 1993 році, членом «Просвіти» – в листо-
паді 1991 року, коли створив і очолив 
Куликівську районну організацію 
Товариства. 

Похід «Козацькими шляхами»: 30-річчя

Чернігівщина – 
на Олімпійських іграх

Національний олімпійський комітет затвердив 
склад збірної України на літній Олімпіаді у Токіо. До 
складу збірної увійшли 157 спортсменів в 25 видах 
спорту.

Серед них одна представниця Чернігівщини – 
стрільчиня Олена Костевич, але найбільш титуло-
вана у складі збірної України: олімпійська чемпіон-
ка, чемпіонка світу, призерка цих найбільших сві-
тових змагань. Олені Костевич, 36 років, це вже її 
п’ята Олімпіада.Ось як вона виступала на Олімпіа-
дах: 2004 рік, Афіни (Греція) – золото; 2008 р., Пе-
кін (Китай) – учасниця; 2012 рік, Лондон (Велико-
британія) – дві бронзові медалі; 2016 рік, Ріо-де-
Жанейро (Бразилія) – учасниця.

Загалом же, разом з Оленою Костевич, Черні-
гівщину на літніх Олімпійських іграх представляли 
13 спортсменів. Вперше – на Олімпіаді у Сеулі.

Сеул, Південна Корея, 1988 рік: Олександр Вол-
ков – чемпіон, баскетбол, Геннадій Авраменко – 
бронза, кульова стрільба.

Атланта, США, 1996 рік: Геннадій Авраменко – 
учасник, кульова стрільба.

Сідней, Австралія, 2000 рік: Наталія Скакун, Ві-
кторія Руденок – учасниці, важка атлетика.

Афіни: Наталія Скакун – чемпіонка, важка атле-
тика, Ольга Коробка – учасниця, важка атлетика.

Пекін: Ольга Коробка – срібна призерка, важка 
атлетика, Наталія Давидова – бронзова призерка, 
важка атлетика.

Лондон: Наталія Беркут, Ольга Скрипак – учас-
ниці.легка атлетика; Наталія Смаль – учасни-
ця, дзюдо; Олександр Дідух – учасник, настільний 
теніс.

Ріо-де-Жанейро: Наталія Беркут, Ольга Бібік, 
учасниці, легка атлетика; Дмитро Митрофанов, 
учасник, бокс.

Книгу заслуженого працівника фі-
зичної культури та спорту України, за-
служеного тренера України Михайла 
Марченка «Зірки спорту Приудайського 
краю» представили 15 липня в обласній 
бібліотеці ім. В. Короленка в партнер-
стві з відділенням Національного олім-
пійського комітету України у Чернігів-
ській області.

Михайло Степанович народився 
1953 року в смт Линовиця на Прилуччи-
ні. Закінчив на відмінно Чернігівський 
педінститут ім. Т. Шевченка (факультет 
фізичного виховання) за фахом «учи-
тель фізичної культури». Того ж року по-
чав працювати тренером -викладачем 
Прилуцької ДЮСШ. Заслужений праців-
ник фізичної культури та спорту України.

З 2005 року – провідний тренер 
учасників Національної збірної Укра-
їни з легкої атлетики. Найвідоміші ви-
хованці Михайла Степановича – май-
стри спорту міжнародного класу Оль-
га Завгородня, Марія Миколенко; май-
стри спорту СРСР Олександр Єфіменко, 
Сергій Грабина; майстри спорту України 
Олександр Бондаренко, Наталія Пинь-
кова, Анна Красуцька, Олексій Поздня-
ков; кандидати у майстри спорту Укра-
їни Роман Романов, Олена Тригубенко.

Книга написана у двох томах. У пер-
шому – історія фізкультури і спорту на 
Прилуччині. Другий том розповідає про 
видатних спортсменів, тренерів краю.

Автора книги привітали представ-
ники влади області і міста. До приві-
тань долучилися герої книги: багато-

разова переможниця і призерка між-
народних, всеукраїнських змагань 
з легкої атлетики Ольга Завгород-
ня; призерка міжнародних змагань зі 
стрільби Анастасія Марченко (внучка 
Михайла Степановича); тренер з лег-
кої атлетики Володимир Олійник; май-
стер спорту України, бронзовий при-
зер чемпіонату Європи серед молоді 
з легкої атлетики, багаторазовий чем-
піон України, полковник запасу, пенсі-
онер МВС Олександр Єфіменко; біат-
лоніст, багаторазовий призер чемпі-
онатів Європи, учасник Олімпійських 
ігор В'ячеслав Деркач, нині – дирек-
тор Чернігівського Центру олімпійської 
підготовки; в. о. директора обласної 
школи вищої спортивної майстерності 
Віталій Бойко; лауреат всеукраїнських 
конкурсів у номінації «Найкращий 
спортивний журналіст року» Віктор Бе-
реговий; старший викладач Інституту 
фізичної культури та здоров'я при Чер-
каському національному університеті 
імені Б. Хмельницького Володимир Ка-
лініченко (народився у Прилуках, май-
стер спорту СРСР з веслування); вихо-
ванки прилуцького спорту – вчителька 
Тетяна Хорт, тренерка Тетяна Котеле-
нець, Алла Гаєва, Валентина Демчен-
ко; кандидат педагогічних наук, суддя 
міжнародної категорії з біатлону Мико-
ла Лазаренко. 

Представники бібліотек області 
отримали примірники презентованої 
книги й набори книг від Національного 
олімпійського комітету. 

Цей гуртожиток в Чернігові, на Попудренка, 16, капітально від-
ремонтують за рахунок міста. Інвесторів-забудовників, які б зве-
ли на цьому місці новий житловий будинок, не знайшлося. Про це 
повідомляє прес-служба міської ради.

За словами міського голови Владислава Атрошенка, приватні 
забудовники не бачать для себе комерційної вигоди у будівництві 
нового будинку на Попудренка,16.

«У тому числі через те, що безпосередньо у власників квартир у 
гуртожитку немає єдиної думки з приводу участі у програмі із замі-
ни застарілого житлового фонду. Власники чотирьох квартир, які 
відмовились від участі у програмі, потім можуть просто шантажу-
вати забудовників і замість своїх кімнат по 14 м2 вимагати по де-
кілька квартир від інвесторів. Також певних складнощів додають 
і змінені нормативи, які впливають на будівництво», сказав Вла-
дислав Атрошенко.

Вже доопрацьовується кошторисний розрахунок, який згодом 
буде переданий на експертизу. Після цього розпочнеться реаліза-
ція капітального ремонту будинку.

12 грудня 2016 року 180 мешканців гуртожитку втратили по-
мешкання через обвал стіни. Травмувалися семеро людей та за-
гинула 25-річна жінка. Тоді обвалилися чотири поверхи, зруйнова-
ними лишилися 8 кімнат.

Людей з аварійного будинку відселили. Весь цей час, поки 
йшло кримінальне розслідування аварії, будівля була під арештом, 
її не можна було зносити чи ремонтувати.

У службовій недбалості, що призвела до обвалу будинку, зви-
нувачували тодішнього начальника комунального підприємства 
«Новозаводське» Вячеслава Ніколенка. У грудні 2020 року, його 
засудили до 4 років умовного позбавлення волі. Окрім цього, Ні-

коленко має сплатити по 50 тисяч гривень усім 33-м потерпілим 
внаслідок обвалу гуртожитку. Арешт, накладений на гуртожиток, 
суд скасував.

4 лютого виконком міськради оголосив про проведення кон-
курсу, щоб обрати інвестора, який збудує новий будинок на місці 
обваленого гуртожитку. Але охочих не знайшлося.

Обвалений гуртожиток відремонтують за рахунок міста

Зірки спорту Прилуччини
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За лаштунками газової поразки: 
як з'явилася та що змінить для України угода про Nord Stream 2

Транзит газу ще на 
10 років.
Як відомо, дія чинної уго-

ди «Нафтогазу» та «Газпрому» про 
транзит російського газу до ЄС тери-
торією України, підписаної наприкін-
ці 2019 року, закінчується 31 грудня 
2024 року. Росія не має жодних юри-
дичних зобов’язань використовува-
ти українську трубу, починаючи з пер-
ших хвилин 2025 року, тож Київ не 
без підстав вважає, що одним із го-
ловних завдань побудови ПП2 є на-
мір Кремля припинити роботу укра-
їнської магістральної ГТС зі Сходу на 
Захід. Це не лише позбавить Україну 
транзитних платежів (близько $1,5 
млрд на рік), але також створює за-
грозу зупинки газопостачання.

«Німеччина зобов'язується ви-
користовувати всі наявні важе-
лі для сприяння продовженню на 
10 років угоди України про тран-
зит газу з Росією. Сполучені Штати 
зобов'язуються повністю підтрима-
ти ці зусилля», – каже з цього приво-
ду заява ФРН та США.

У Києві цю заяву сприймають з 
абсолютним скепсисом. Напрошу-
ються аналогії з Будапештським ме-
морандумом. Мовляв, можна «до-
кладати зусиль», а потім сказати: 
«Ми намагалися, але не змогли». 
Втім, рішення Вашингтона та Берлі-
на містить також інші елементи.

Санкції. 
Берлін обіцяє посилити санкції 

проти РФ, якщо ПП2, як і очікується, 
розв’яже Москві руки для економіч-
ного тиску на Київ або навіть для но-
вого етапу збройної агресії: «Якщо 
Росія намагатиметься використову-
вати енергію як зброю або вчиня-
тиме подальші агресивні дії проти 
України, Німеччина вживатиме за-
ходів […], включно з санкціями для 
обмеження російського енергетич-
ного експорту до Європи, включа-
ючи газ, та/або в інших економічно 
важливих секторах».

Ставлення Києва до цієї обіцян-
ки – не менше скептичне. «Уявімо, 
що взимку Росія припиняє постачан-
ня газу до України – наприклад, бу-
цімто через аварію. Хтось вірить, що 
ЄС у відповідь зупинить постачання 
газу по ПП2?» – з сумом глузує у роз-
мові з ЄвроПравдою один з україн-
ських посадовців, долучений до пе-
реговорів із США.

Втім, останні слова цього речен-
ня дають шанс на те, що нові санк-
ції не обмежаться «глибокою зане-
покоєністю». Якщо припинення по-
стачання газу по працюючому ПП2 
є нереальним, то, приміром, нафто-
ві обмеження, які нескладно замі-
нити енергоносіями з Перської за-
токи, або інші важелі економічного 
тиску – значно реальніші. І головна 
проблема – в тому, що ці рішення за-
лежатимуть не лише від доброї волі 
Німеччини, де восени зміниться вла-
да, а також від інших країн ЄС, де є 
держави на кшталт Італії, Франції чи 
Угорщини з особливим ставленням 
до Путіна. І вони матимуть усі підста-
ви сказати: США та Німеччина ухва-
лили це рішення самостійно, з нами 
навіть не консультувалися, і ми не 
маємо підстав його виконувати.

Обіцянки щодо 
реверсу газу.
Цей пункт, записаний у само-

му кінці заяви, засвідчує: у Берлі-
ні та Вашингтоні чудово розуміють, 
що насправді наміром РФ є зупин-
ка прокачки газу через України, хай 
які б заяви та обіцянки не лунали 
від Кремля. Тому Німеччина також 
обіцяє докласти зусиль для «збіль-
шення спроможності для реверсно-
го постачання газу в Україну, щоби 
повністю захистити Україну від по-

тенційних майбутніх спроб Росії ско-
ротити надходження газу до країни» 
та «модернізації газотранспортних 
систем України».

Достатній реверс газу в теорії 
може дозволити Україні більш-менш 
безболісно пережити навіть рап-
тове переривання транзиту серед 
зими. От тільки у Києва, навченого 
досвідом «газової війни» 2009 року, 
є значний сумнів, що за цього сцена-
рію в Європі в принципі будуть віль-
ні обсяги газу. Обігріти свої домівки 
– важливіше.

Обидва «Північних 
потоки» працюватимуть 
на 50% потужності.
А от цей пункт реальніший. «Ні-

меччина підкреслює, що вона буде 
дотримуватися як букви, так і духу 
Третього енергетичного пакета щодо 
«Північного потоку-2», каже домов-
леність. Річ у тім, що нещодавно Суд 
ЄС ухвалив рішення, яке рбмежує 
прокачку газу в обхід України через 
російські газогони до Німеччини на 
підставі положень Третього енерге-
тичного пакета. От тільки чи можна 
вважати «поступкою» те, що Німеч-
чина зобов’язується виконувати рі-
шення суду? Адже це мало відбути-
ся і без жодних додаткових гарантій 
з боку Берліна.

Електроенергетична 
інтеграція України та ЄС.
Також Берлін обіцяє «техніч-

ну допомогу для інтеграції України 
до європейської електромережі». 
Йдеться про входження України до 
ENTSO-E, тобто від’єднання України 
від старої радянської енергосисте-
ми та синхронізацію з енергосисте-
мою ЄС. Над цим масштабним про-
єктом Київ працює давно, і наразі 
він є технічно реальним. ЄвроПрав-
ді доводилося чути, що в ЄС, особли-
во у східних державах-членах, не всі 
раді виходу на ринок українських 
постачальників з невисокими ціна-
ми і тому опираються проєктові. Тож 
хоча ця німецька обіцянка не міс-
тить конкретики, але така допомога 
може бути на користь Україні.

Інвестиції в Україну.
«Німеччина зобов’язується ство-

рити та управляти Зеленим фондом 
для України для підтримки енергетич-
ного переходу України (це термін, що 
означає поступовий відхід від спожи-
вання вуглеводнів. – ЄП), енергое-
фективності та енергетичної безпе-
ки. Німеччина та США намагатимуть-
ся сприяти та підтримувати інвестиції 
у Зелений фонд для України щонай-
менше на $1 млрд... Фонд сприятиме 
використанню відновлюваної енер-
гії; виробленню водню; підвищенню 
енергоефективності; прискоренню 
відмови від споживання вугілля».

Цей пункт – по суті, єдиний, де 
можна говорити про реальні та ви-
конувані обіцянки з боку Берліна 
та Вашингтона. Але чи є інвестиції 
в розмірі $1 млрд адекватним ком-
пенсатором у порівнянні з безпеко-
вими та економічними ризиками, які 

створює добудова ПП2? Запитання, 
напевно, риторичне.

Решта документа – повторення 
загальних тез, які не раз лунали, на 
кшталт «підтримки зусиль Норманд-
ського формату», а також невеликий 
блок про фінансування «Ініціативи 
трьох морів», яка стосується не Укра-
їни, а Польщі – ще однієї держави, 
яка вважає себе постраждалою від 
добудови ПП2 та яка ще активніше 
за Київ опиралася його запуску.

Навіщо це Байдену?
Отже, з суттю домовленостей, 

які були ухвалені між США та Німеч-
чиною, ми розібралися; настав час 
зрозуміти, чому вони були ухвалені.

В Україні у широкому суспільстві 
поширена думка про те, що за пре-
зидента Байдена влада США стала 
дуже проукраїнською у порівнянні з 
попередниками. Це, м’яко кажучи, 
не так, на чому ЄвроПравда неодно-
разово наголошувала (наприклад, 
«В реальності зараз у Білому домі є 
також прибічники доволі українос-
кептичних настроїв».)

Але головне – те, що особисто 
президент Байден має інші пріори-
тети.

 Його ключове геополітичне за-
вдання – відновити трансатлантич-
ну єдність, підірвану Трампом.

Для цього Штатам треба прибра-
ти подразники у відносинах з Євро-
пою, а передусім – з Німеччиною, 
яка є фактичним локомотивом еко-
номіки та політики ЄС. Головним та-
ким подразником були санкції США 
щодо «Північного потоку-2», тому від 
початку президентства чинний лідер 
США доручав своїм посланцям до 
Києва передавати м’які натяки про 
те, що газопровід буде добудований.

«Ніхто не каже нам «ні», але ро-
блять так, щоби зрозуміли: США зні-
муть санкції з газогону. Нам повто-
рюють: ми в Штатах, звісно ж, проти 
«Потоку», але домовляйтеся з Німеч-
чиною самостійно», – переказував 
ще навесні ці розмови один з укра-
їнських посадовців, залучений до ді-
алогу з США.

Саме це зрештою і сталося. На-
прикінці травня США відмовилися 
накладати нову хвилю санкцій щодо 
ключових гравців ПП2, а вже в черв-
ні оголосили, що добудова газогону 
точно відбудеться. Паралельно Бі-
лий дім був змушений відбиватися 
від критики з боку американських 
законодавців, яким рішення прези-
дента було не до вподоби, а також 
намагався загальмувати нові санк-
ції, які Конгрес планував накласти 
проти волі Байдена. 

Щоби зупинити дії конгресме-
нів, Вашингтон переконував Украї-
ну домовитися, погодитися на якісь 
компенсатори. Тобто щоби Україна 
погодилася обміняти добудову ПП2 
на якісь компенсатори, але не без-
пекові, а економічні. Це допомогло б 
команді Байдена уникнути критики з 
боку власного парламенту, де росій-
ське питання є надто чутливим і де 

не сприйняли би жодне рішення, які 
видавалося би поступками Кремлю 
(нагадаємо, саме ці настрої в Кон-
гресі свого часу допомагали урів-
новажувати проросійські пориви 
Трампа; і вони знову стали в пригоді 
за Байдена).

Київ відповів відмовою, тож Ва-
шингтону та Берліну довелося до-
мовлятися про компенсатори Укра-
їні без української згоди. Хай як аб-
сурдно це не звучить.

Кінець міфу 
«нічого про Україну 

без України»
Після вчорашнього спільного 

рішення Берліна та Вашингтона в 
Україні звучить справедливе обу-
рення: а як же бути з відомим прин-
ципом «нічого про Україну без Украї-
ни»? Він вже не діє?

Коротка відповідь: так, цього 
разу доленосне для України рішен-
ня ухвалили без нашої участі, нас 
лише інформували про нього (один з 
епізодів описаний на початку статті, 
але він далеко не єдиний). Але у ди-
пломатії жодний підхід не є абсолют-
ним.

Підкреслимо: загалом у діалозі 
з США українська держава припус-
тилася маси помилок, далі ми про 
них згадаємо, і вони явно не допо-
могли спробам загальмувати добу-
дову «Потоку».

 Однак неучасть Києва у домов-
леності ФРН та США була  єдино пра-
вильним вибором.

Для участі у цих переговорах Ки-
єву довелося би принципово пого-
дитися на ті економічні «компенса-
тори», які були би прийнятними для 
Німеччини та США. А безпекові ком-
пенсатори, які би задовольнили нас 
і які Україна пропонувала у перего-
ворах з Берліном та Вашингтоном, 
своєю чергою, були неприйнятними 
для США.

То навіщо схвалювати своєю 
участю домовленість, яка йде проти 
інтересів нашої держави?

Варто також додати, що Мер-
кель та Байден ухвалили рішення 
про ПП2 не лише без України, а й 
без Польщі. Варшава теж є проти-
вником добудови газогону, і є думка, 
що вона навіть діє активніше за нас 
– але її 21 липня так само поставили 
перед фактом: доля газогону вирі-
шена, компенсатори обрані. Навряд 
чи хтось на цій підставі скаже, що 
Польща позбавляється суб’єктності 
– і те саме стосується України. Осо-
бливо зважаючи на подальші дії Ки-
єва та Варшави.

Міф про підкилимну 
домовленість

Витоки інформації про те, що 
Берлін та Вашингтон уклали домов-
леність про ПП2, з’явилися ще за 
пару днів до її оприлюднення. Аме-
риканське видання Politico, зокре-
ма, написало, що США наполегливо 
просять Україну утриматися від кри-
тики угоди щодо ПП2. 

На щастя, Київ на це не пішов.
Із жорсткою критикою домовле-

ності виступили МЗС від імені Укра-
їни (як окремо, так і спільно з Поль-
щею), парламент та окремо спікер. 
Київ навіть ініціював офіційну юри-
дичну процендуру консультацій че-
рез те, що це рішення Німеччини по-
рушує принципи Енергетичного со-
юзу ЄС.

На жаль, особисто Зеленський ви-
рішив відмовчатися, і це явно є помил-
ковим, дивним вибором у його стилі 
«аби нікого не образити». У міжнарод-
ній політиці подібні «відмовчування» 

сприймаються зовсім не так, як він 
розраховує. Але поза тим, немає під-
став говорити, що Україна «мовчить» з 
цього приводу. І це – ще одне свідчен-
ня того, що немає непублічних домов-
леностей про обмін добудови ПП2 на 
економічні преференції.

І це, безумовно, добре. Бо ще не 
все втрачене.

Наголосимо: ми далекі від того, 
щоби вважати, що запуск «Північно-
го потоку-2» можна зупинити. Звісно 
ж, він станеться, рано чи пізно.

Ба більше, якщо покласти руку 
на серце, то і у 2019 році не було ба-
гато сподівань, що труба буде похо-
вана назавжди. Надто далеко про-
сунулася добудова газогону (читай-
те, приміром, колонку Сергія Кор-
сунського «Ейфорія від санкцій: чому 
«Північний потік -2» не поховає на-
віть рішення Конгресу США»). 

Однак зусилля України з його 
зупинки не були даремними. Укра-
їнським лобістам, які у 2019 році 
проштовхнули санкційне рішення у 
Конгресі США, вдалося більше, ніж 
можна було уявити: вони загальму-
вали побудову газогону майже на 
два роки, дозволивши Україні вигра-
ти час та укласти нову транзитну уго-
ду, що принесла понад $7 млрд пла-
тежів від «Газпрому».

І зараз так само не варто скла-
дати руки.

Київ має і надалі наполягати на 
безпекових компенсаторах, які до-
зволять мінімізувати шкоду ПП2, по-
вторюючи, що для РФ ця труба є ге-
ополітичним, а не економічним про-
єктом, а отже, і відповідь на нього 
має бути геополітичною. Наприклад, 
такою відповіддю може стати нова 
програма оборонної допомоги Укра-
їні, та/або зближення з Альянсом, 
та/або надання Україні перспективи 
членства в ЄС.

Так, це дуже амбітні завдання. 
Але запуск ПП2 у роботу, як не див-
но, створює історичне вікно для їх-
нього втілення.

І саме тут час згадати про помил-
ки України.

Банкова має зрозуміти, що од-
нієї лише ролі жертви агресії РФ, чи 
то апелювання до нашої «історичної 
ваги» на цьому шляху явно недостат-
ньо. Ми маємо переконати західних 
партнерів у тому, що ми не просто 
хочемо отримати від них «безпеко-
ві плюшки», не просто намагаємось 
поторгуватися і «обміняти газ на 
НАТО», а справді прагнемо гаранту-
вати свою безпеку і готові змінюва-
ти країну заради цієї мети.

Для цього потрібно проводити 
щирі реформи, а не імітувати та не 
руйнувати їх. Потрібно не обманюва-
ти американських партнерів порож-
німи обіцянками, як (принаймні, на 
думку США) це було на травневій зу-
стрічі Зеленського та держсекрета-
ря Блінкена. Потрібно покласти край 
дрібному шантажу в стилі Арестовича 
(із заявами на кшталт «не візьмете до 
НАТО – підемо до Китаю»), який фор-
мує для України на міжнародній арені 
імідж держави-неадеквата.

Лише так Україна зможе вико-
ристати історичний шанс.

Так, це непросте завдання, але 
воно реальне. І за наявності полі-
тичної волі цілком можливо із запа-
сом компенсувати безпекові загро-
зи, які можуть з’явитися через аме-
рикансько-німецьку домовленість, 
та вийти з цієї історії з перемогами, 
а не з втратами.

Сергій СИДОРЕНКО,
редактор «Європейської правди»

«Європейська правда» – «Україн-
ська правда», 22. 07. 2021.

Pravda.com.ua
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Сумну вість надіслав мені 
з Австралії Павло Габелко, син 
моїх знайомих, подружжя Га-
белко: померла його мама пані 
Філоніла, на 91-му році життя. 
А 4 роки тому, 25 липня 2017 
року, на 100-му році життя, по-
мер її чоловік, тато пана Павла 
– Федір Павлович Габелко. Ми 
з паном Федором не один рік 
були знайомі, можна сказати – 
товаришували, нехай заочно, 
через тисячі й тисячі кілометрів: 
отак доля розкидала по світах 
українців. Пан Федір був чита-
чем моєї газети «Світ-інфо», яку 
я надсилав йому не лише електронно, а й саму газету поштою. А він поширював 
газету серед своїх друзів-українців. Також був її автором: надсилав цікаві стат-
ті з життя українців Австралії, які друкувала газета, як і його спогади про нелег-
ке, але насичене подіями його життя. І завжди Федір Павлович писав найтепліші 
слова про свою дружину пані Філонілу, вірну соратницю в усіх його українських 
справах. Це були великі патріоти України. 

Федір Павлович Габелко вважав себе уродженцем сонячної Полтавщини, 
хоч доля склалася так, що народився 1 березня 1918 року в Казахстані. Тому, 
що родину його батьків свого часу відправили туди на заслання, як відправляли 
тисячі українців по просторах імперії – і до революції, і після неї. Через два роки 
після народження Федора родині вдалося повернутися на рідну Полтавщину. 

Федір Габелко воював у Другу світову війну проти нацистів, потрапив у на-
цистський концтабір. Комуно-радянський режим «віддячив» воїнові, запроторив-
ши його вже в радянський концтабір, ще страшніший від нацистського. Не дивно, 
що разом з тисячами співвітчизників Федір Павлович, рятуючись від загибелі, 
змушений був їхати за кордон, в еміграцію.. 

Утім, Федір Габелко ніколи не відчував себе духовно відірваним від рідної 
України, яку любив до останнього дня життя, яку підтримував і за яку так уболі-
вав. 

Будучи цікавим, самобутнім художником, поетом, здібним організатором у 
царині культури, він трудився для української справи на цій ниві. В Австралії ке-
рував вокально-музичною, драматичною і хореографічною студіями, заснував 
Українсько-австралійське мистецьке товариство ім. М. Лисенка, видавав жур-
нали «Український голос», «Основа» та «Голос громади». Вже в дуже поважному 
віці, на десятому десятилітті життя, разом з товаришами-українцями видавав 
український журнал «Прозріння».

Був членом Української революційно-демократичної партії, заснованої сво-
го часу Іваном Багряним. 

До кінця життя постійно цікавився ситуацією в Україні, вболівав, що вона за-
знала російської агресії. Своїми публіцистичними статтями, які друкувалися в 
Австралії та в Україні, підтримував нашу державу. 

 Друкую повідомлення Управи Cоюзу українських організацій Австралії.
 Петро АНТОНЕНКО

Від редактора «Світ-інфо»
У Польщі, в старовинному міс-

ті Перемишль, що зовсім близь-
ко від кордону України, мешкає 
мій давній і добрий друг Станіслав 
Стемпєнь. Відомий польський іс-
торик, він ще у 1990 році створив 
і беззмінно очолює, як директор, 
Південно-Східний інститут науко-
вий, недержавну організацію, яка 
веде велику дослідницьку робо-
ту в царині польсько-українських 
взаємин в історії і сьогоденні. 
Вже років 15 я постійно буваю в 
Перемишлі, насамперед в Інсти-
туті, співпрацюю з ним. В Інсти-
туті чи не найбільша в Польщі бі-
бліотека українських книг, тут ви-
дають вагомі наукові книги поль-
ською і українською мовами, тут 
багатий архів, сюди приїжджають 
науковці, студенти з України, по-
працювати з багатим матеріалом. 
Інститут проводить наукові кон-
ференції, семінари. Часто спільно 
з Університетом Перемишля, де 
багато років викладав і викладає 
і доктор Стемпєнь, а свого часу 
був і проректором вузу. Цей най-
більш східний університет Польщі 
акцентований на наукову співп-
рацю з Україною. Тут навчаються 
сотні студентів-українців, здобу-

вають європейський диплом. 
Станіслав – найбільш знаний у 

Польщі дослідник життя і діяльності 
Симона Петлюри, написав і видав 
про видатного українського дер-
жавника книги, наукові статті. Де-
які такі публікації друкувала і наша 
газета. 

Торік через пандемію ковіду 
не дуже широко була відзначена 
важлива дата – 100-річчя підпи-
сання політичної і військової Уго-
ди між відродженими Республі-
кою Польщею і Українською На-
родною Республікою. Або, як її ще 
називають за іменами очільників 
держав, Угода Пілсудського — 
Петлюри. 

Станіслав Стемпєнь, наполе-
гливо працюючи в архівах, зібрав 
багатий матеріал до цього ювілею. 
Він створив велику фотодокумен-
тальну виставку, присвячену Угоді. 
Виставка вже демонструвалася в 
Польщі, показали її і в Україні. Але 
сподіваємося, вона буде у нас роз-
горнута більш широко. 

Станіслав видав каталог цієї 
виставки і надіслав його в елек-
тронному вигляді в нашу газету. 
Друкую з нього вступне слово ав-
тора, а також деякі цікаві архівні 
фотографії. 

Вступне слово 
до виставки

Пам’ятні річниці завжди схи-
ляють до роздумів про минуле. 
Часом вони спонукають лише до 
спогадів, але й нерідко надають 
імпульс для глибшого вивчення 
вітчизняної історії. Останній зга-
даний варіант виникає тоді, коли 
попередні історичні дослідження 
здійснювалися за панування тота-
літарного режиму, який нав’язував 
суспільству ідеологічно обумовле-
не бачення давнини. Впродовж де-
сятків років, що минули після Дру-
гої світової війни, над польською 
історіографією, а ще більшою мі-
рою над українською, тяжіла довга 
тінь Москви. І лише тепер, після 
здобуття повної незалежності, по-
ляки і українці надолужують втра-
чене як у сфері політики історичної 
пам’яті, так і в галузі наукових до-
сліджень, в тому числі щодо союз-
ницької угоди між Польщею і УНР, 
відомої як Варшавський договір, 
що був укладений Юзефом Піл-
судським і Симоном Петлю-
рою у квітні 1920 року. 8

Юзеф Пілсудський і Симон Петлюра: 
творці польсько-українського союзу 1920 року

В Узбекистані переходять 
на латинський алфавіт
З 1 серпня в Узбекистані вступив в силу 

закон «Про введення узбецького алфавіту на 
основі латинського алфавіту». Нові прави-
ла скасовують кирилицю, близьку до росій-
ської мови, як основу правопису на території 
країни. 

Новий правопис торкнеться не тільки на-
вчальних закладів, а й ЗМІ, реклами, інтер-
нет-сайтів , поліграфічних видань. До 1 січня 
2023 року всі юридичні особи та документо-
обіг в країні будуть переоформлені відповід-
но до прийнятого алфавітом.

Процес переходу Узбекистану з кирили-
ці на латиницю почався ще на початку 90-х, 
але найбільш активну фазу прийняв зі змі-
ною керівництва країни в особі президен-
та. Протягом 2020-2021 років уряд активно 
розробляв законопроекти і постанови, які 
впроваджували б латиницю не тільки в офі-
ційний алфавіт країни, а навіть в побутове 
листування.

«Перехід на латиницю означатиме якийсь 
загальний алфавіт або загальну графіку з 
провідними країнами світу, особливо з Ту-
реччиною, з якою взагалі пов’язують Узбе-
кистан і давні історичні культурні та родинні 
зв’язки, мовні і так далі», відзначають екс-
перти.

У свою чергу Федеральна організація 
«Росспівробітництво», яка відповідає за по-
пуляризацію російської мови в країнах Цен-
тральної Азії, визнає, що Росія через впрова-
дження нового алфавіту понесе значні збит-
ки і повністю програє в мовній боротьбі на 
території Узбекистану.

Байден чекає 
на Зеленського 
в Білому домі 

На сайті Білого дому по-
відомили, що президент США 
Джо Байден чекає українсько-
го колегу Володимира Зелен-
ського у Вашингтоні 30 серп-
ня. Прес-секретар Білого дому 
Джен Псакі заявив: «Прези-
дент Байден з нетерпінням че-
кає можливості вітати прези-
дента України Володимира Зе-
ленського в Білому будинку 30 
серпня 2021 року.

Візит підтвердить непохит-
ну підтримку США сувереніте-
ту і територіальної цілісності 
України перед обличчям три-
ваючої агресії Росії на Донбасі 
та у Криму, нашу тісну співпра-
цю в галузі енергетичної без-
пеки та нашу підтримку зусиль 
президента Зеленського у бо-
ротьбі з корупцією та реаліза-
ції програми реформ, засно-
ваної на наших спільних демо-
кратичних цінностях».

У Білорусі визнали 
екстремістським 

польський 
телеканал 
«Белсат»

Білоруська влада ви-
знали «екстремістськими» 
інформаційні ресурси поль-
ського телеканалу «Бел-
сат». Йдеться про сайті і со-
ціальних мережах засоби 
масової інформації.

Про це повідомляєть-
ся на сторінці Міністерства 
внутрішніх справ країни в 
Twitter, де також оприлюд-
нено відповідне рішення 
суду Залізничного району 
Гомеля. У той же час пред-
ставники ЗМІ заявили про 
зачистку інформаційного 
простору країни.

У МВС уточнили, що 
причиною для рішення ста-
ли дані перевірки, яке про-
водило головне управлін-
ня по боротьбі з організо-
ваною злочинністю і ко-
рупцією по Гомельській 
області.

Також йдеться про те, 
що за поширення «екстре-
містської» інформації за-
грожує штраф або арешт.

Пам`яті Філоніли Габелко

Подружжя Федір і Філоніла Габелко 
з сином Павлом

* * *
Ділимося сумною вісткою, що 23-

го липня 2021 року у Мельбурні віді-
йшла у вічність українська патріотка, 
мисткиня та громадська діячка Філо-
ніла Габелко. 

Покійна народилася 10 квітня 
1931 р. , в селі Соколова Балка, Пол-
тавська область, Україна. Все своє 
життя присвятила Україні, українській 
справі, українському мистецтву.

Під часі Другої світової війни 1943 
року була вивезена з родиною на при-
мусові роботи до Німеччини, де зго-
дом закін¬чила 6 класів української 
гімназії в місті Ансбаху і стала членки-
нею українських молодечих організа-
цій, танцювального ансамблю та цер-
ковного хору.

20 жовтня 1949 року родина Ка-
рюків приїхала до Австралії й осели-
лася у Мельбурні, де Філоніла відразу 
включилася в українське культурно-
громадське життя. 

У 1952 році Філоніла Карюк по-
бралася з Федором Габелком, також з 
Полтавщини і вони виїхали до Адела-
їди, де Філоніла взяла активну участь 
у вокально-музичній, драматичній та 
хореографічній студіях.

У 1958 році подружжя Габелків 
перебралося до Канберри, де Філоні-
ла продовжила навчатися мистецтва 
співу у професійних вчителів і згодом 
увійшла до Філармонічного товари-
ства, виступала з Канберським сим-
фонічним оркестром як «Singers of 
Canberra». Як солістка та партнер у ду-
етах й тріо брала участь у Всеавстра-
лійських та регіональних фестивалях.

Мешкаючи в Канберрі, Філоніла 
Габелко була дуже активною в україн-
ському культурно-мистецькому, цер-
ковному та громадсь¬кому житті: стала 
членкинею Ансамблю бандуристів іме-
ні Миколи Лисенка під керівництвом 
відомого бандуриста Віктора Мішало-
ва, організувала вокаль¬ну групу «Во-
лошки», яка з часом переформувалася 
у Українсько-Австралійське мистецьке 
товариство імені Миколи Лисенка.

Слід заначити, що більшість членів 
цього товариства були корінними ав-
стралійцями, але завдяки пані Філонілі 
в їхньому репертуарі було 90 відсотків 
українських пісень! За свою працю на 
ниві українського мистецтва і популя-
ризацію української пісні та історії мис-
тецтва члени цього Товариства були 
нагороджені срібними медалями Со-
юзу Українських Організацій Австралії 
(СУОА), а пані Філоніла одержала Золо-
ту медаль Тараса Шевченка.

Повернувшись до Мельбурну, ро-
дина Габелків відразу включилися в 
церковне та громадське життя. Філо-
ніла Габелко стала диригентом Свято-
покровської парафії УАПЦ в Ессендо-
ні та керівником хору Сестриць імені 
Княгині Ольги, увійшла до складу чле-
нів Ансамблю бандуристок «Кольорит» 
та хору «Чайка». 

В кінці 1980-х - початку1990-х 
пані Філоніла разом з чоловіком Феді-
ром були ініціаторами створення Мис-
тецького Об’єднання Вікторії (МОВ) та 
Інформаційно-Дискусійного Клубу при 
Українській Громаді Вікторії (УГВ).

Пані Фiлоніла Габелко була актив-
ною членкинею Клубу Cтарших Грома-
дян при УГВ, створила хор при Клубі та 
співочий гурток «Берегині», a при по-
требі активно допомагала в організа-
ції імпрез УГВ та українським органі-
заціям.

Ось такою ми будемо пам’ятати 
пані Фiлонілу Габелко – вірну христи-
янку, патріотку, співачку, бандуристку 
та активістку.

Українська спільнота Aвстралії 
вдячна пані Філонілі Габелко за всю її 
віддану працю.

Управа CУОA висловлює щирі 
співчуття синові Павлові та всім рід-
ним і близьким в Aвстралії та в Укра-
їні і розділяє біль втрати разом з ро-
диною. 

Світла і Вічна Пам’ять назавжди 
залишиться з нами.

 Управа Cоюзу українських 
організацій Австралії
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Моряки 
попрощалися 
з ветераном

В Українській православній церкві св. Ан-
дрія Первозванного митрофорний протоієрей 
Юрій Сівко 9 липня відслужив панахиду за Во-
лодимиром Боднарем, ветераном Другої сві-
тової війни, якого поховали на меморіально-
му цвинтарі при цьому храмі Савт-Бавнд-Бруку 
(штат Нью-Джерзі, США). Йому було 99 років. 
Другу світову війну пройшов у бойових діях Вій-
ськово-морських сил США в Атлантиці та на Ти-
хому океані. Після цього закінчив Сиракузький 
і Нью-Йоркський університети, де здобув сту-
пені бакалавра зі соціальних наук і маґістра в 
галузі освіти та мовного мистецтва. Також був 
випускником Гарвардської богословської шко-
ли. В. Боднар був одним зі засновників «По-
сту 6» Українських американських ветеранів 
(УАВ) 1946-го, чотири роки служив національ-
ним ад’ютантом та понад десять літ – секрета-
рем Проєкту пам’ятників, зокрема, Національ-
ного пам’ятника УАВ. Був серед ініціаторів ви-
знання Конґресом США Голодомору-Геноциду 
1932-1933 рр. в Україні злочином московсько-
го уряду.

На похорон прибула почесна варта Вій-
ськово-морських сил США, яку очолив коман-
дор Тайрон Краус. Вояки провели церемонію 
прощання. Заспівала сурма, домовину вкри-
ли Державним прапором США, який після уро-
чистості вручили Дорі Гоман, прибраній доньці 
ветерана.

У церемонії прощання брав участь Михайло 
Грицак. командир Українських американських 
ветеранів у штаті Нью-Джерзі, який на про-
щальному обіді виголосив промову про помер-
лого ветерана та закликав українців пишатися 
героями і продовжувати численні українські за-
ходи задля України.

Світовий конґрес українців був 
вимушений ухвалити рішення при-
зупинити членство усіх своїх складо-
вих організацій, а також провідників 
СКУ у Російській Федерації, аби за-
хистити українську національну мен-
шину у Росії від репресій. Такий крок 
став наслідком запровадження 
Кремлем нових драконівських норм, 
які впроваджують кримінальну від-
повідальність для російських грома-
дян за зв’язки з так званими «неба-
жаними організаціями», в числі яких 
в Росії визнаний і СКУ.

На своєму позачерговому засі-
данні Рада директорів СКУ ухвалила 
рішення призупинити членство у Сві-
товому конґресі українців усіх скла-
дових організацій із РФ, у т. ч. з Да-
лекосхідним українським духовним 
культурно-просвітницьким центром 
«Просвіта» (Владивосток) і Саратов-
ським земляцтвом українців «По-
волжя».

Таке рішення ухвалили на про-

хання складових організацій СКУ та 
членів Ради директорів з Росії, яким 
сьогодні загрожує кримінальна від-
повідальність за співпрацю з СКУ 
після того як президент РФ 28 черв-
ня ц. р. підписав Федеральний закон 
№ 230-ФЗ.

Цим законом відтепер пошире-
на заборона громадянам Росії брати 
участь у діяльності організацій, ви-
знаних у РФ «небажаними», і за межі 

території РФ. Раніше така заборо-
на діяла лише на території РФ. Крім 
цього, 1 липня ц. р. Путін також увів 
в дію Федеральний закон № 292-ФЗ 
про внесення змін до Кримінально-
го кодексу РФ. Відтепер, у разі, якщо 
громадян Росії визнають винними у 
причетності до діяльності «небажа-
них» організацій, їм одразу може за-
грожувати до шести років позбав-
лення волі.

Для мільйонів етнічних україн-
ців, які мешкають на території РФ 
та є російськими громадянами, такі 
дії Кремля спричинять подальше 
обмеження їхніх людських і грома-
дянських прав. «Призупинення на-
шої співпраці зі складовими укра-
їнськими організаціями у РФ було 
дуже складним, але необхідним рі-
шенням. Це ще один приклад грубо-
го порушення Росією прав людини і 
продовження переслідувань україн-
ської національної меншини, яка є 
найбільшою національною менши-

ною Росії. Світовий конґрес україн-
ців засуджує російське репресивне 
законодавство, метою якого є ізоля-
ція та асиміляція українців у Росії, — 
заявив Павло Ґрод, Президент СКУ. 
— Російська влада не лише чинить 
військові злочини в Україні, вона та-
кож відповідальна за культурний ге-
ноцид українців у Росії. Ми заклика-
ємо міжнародну спільноту засудити 
такі дії Кремля та вжити конкретних 
кроків задля захисту демократичних 
цінностей і прав людини».

Метою цього тиску та репресій 
Кремля є прагнення остаточно ізо-
лювати українські громади у Росії 
від світової української громади та 
демократичного світу. «Повторюючи 
радянську практику, Путін закриває 
свою країну від зовнішнього світу. 
Він також відправляє мільйони укра-
їнців, які мешкають у Росії, у приму-
сову ізоляцію. У кращих традиціях 
сталінізму, за допомогою державної 
пропаґанди він розпалює ненависть 

до українців. А після того, як Путін 
дав чітко зрозуміти, що справді вва-
жає українців і росіян «одним наро-
дом», ідентифікувати себе українцем 
у Росії стало просто небезпечно», на-
голосив діяч.

До числа так званих небажаних 
організацій путінська влада зарахо-
вує широкий спектр російських опо-
зиційних громадських організацій, а 
також міжнародних, європейських 
та американських фундацій і аналі-
тичних центрів, які системно працю-
ють над зміцненням демократії та 
поширенням демократичних ціннос-
тей у світі. З 2019 року статус «неба-
жаної організації» у РФ має й Світо-
вий конґрес українців.

Попри усі загрози, СКУ продо-
вжить підтримувати українську гро-
маду у Росії та продовжить адвока-
ційну працю на міжнародному рівні, 
щоб донести до світової спільноти 
правду про культурний геноцид і гру-
бі порушення прав людини у РФ.

100 років 
від народження 

Петра Яцика
Це ювілей від народження Петра Яцика, зна-

ного мецената та філантропа українського похо-
дження, канадського бізнесмена, відомого своїм 
вагомим вкладом у фінансування українознав-
ства на Заході та в Україні. Сума його пожертв на 
українські інституції в західному світі перевищує 
16 млн CAD! Його іменем назвали Міжнародний 
конкурс знавців української мови. Про Яцика 
Михайло Слабошпицький написав книгу з про-
мовистою назвою «Українець, який відмовився 
бути бідним».

Петро Яцик наро-
дився 7 липня 1921-го 
в селі Верхнє Синьо-
видне Сколівського 
району на Львівщині. 
До Канади потрапив у 
третій хвилі імміґрації 
1949 року. Щойно зій-
шовши з літака у Мон-
реалі зі сімома дола-
рами в кишені, він ска-
зав: «Я буду мільйоне-
ром, тут будуватиму 

Україну». І справді, він мав талант до бізнесу. Як 
сам себе характеризував, «Бог нагородив мене 
вмінням вирощувати п’ять помідорів там, де інші 
вирощують один».

Так заснував успішний бізнес і з часом навіть 
став офіційно найзаможнішою людиною Канади 
(й найбагатшим українцем), а також розгорнув 
потужну благочинну діяльність із підтримки укра-
їнських наукових та освітніх установ, зумівши не 
лише стати мільйонером, а й увійти до числа ме-
ценатів, які зробили найбільше для розвитку нау-
ки та культури, історії та друкованого українсько-
го слова в Північній Америці.

Петро Яцик спонсорував Інститут україн-
ських студій Гарвардського університету, Енци-
клопедію українознавства, Центр досліджень 
історії України ім. П. Яцика при Альбертському 
університеті, Освітню фундацію ім. Петра Яцика, 
Український лекторій в Школі славістики та схід-
ноєвропейських студій при Лондонському уні-
верситеті. І це лише частина великого переліку.

На його кошти відкрили спеціальний україн-
ський відділ в Інституті ім. Гаррімана при Колум-
бійському університеті, а також видали чимало 
наукових монографій із історії України (зокрема, 
переклад «Історії України-Руси» М. Грушевського 
англійською), економіки, політології, медицини, 
етнографії.

Свій життєвий шлях Петро Яцик завершив 
у Торонто 1 листопада 2001-го, де його похова-
ли на цвинтарі в Гайд-парку. Очевидно, найкра-
щою пам’яттю про п. Яцика в Україні стало що-
річне проведення у День української писемнос-
ті та мови 9 листопада Міжнародного конкур-
су знавців української мови імені Петра Яцика. 
Конкурс спрямований на піднесення престижу 
української мови серед молоді, виховання пова-
ги до культури й традицій українського народу. А 
участь у ньому беруть понад 5 млн учнів із 20 кра-
їн світу.

У червні ц. р. вперше стартувала ініціатива 
«СКУ: 30 до 30. Покоління Незалежність». Но-
мінація має на меті ознайомити Україну і світ 
з яскравими й талановитими українцями – ро-
весниками Незалежности з діаспори. 19 серп-
ня стануть відомі імена 30 молодих закордон-
них українців, які вже сьогодні формують май-
бутнє своїх громад.

Учасниками цього проєкту можуть стати мо-
лоді українці за кордоном віком до 30 років, які 
ведуть активну громадську діяльність у своїй гро-
маді чи країні та щонайменше два роки постійно 
проживають поза Україною.

Ініціативність, креативність, навички команд-
ної роботи та лідерства, волонтерська праця в 
українській громаді, а також досягнення в країні 
проживання будуть визначальними під час фор-

мування переліку «СКУ: 30 до 30».
«Нагорода «СКУ: 30 до 30» є своєрідною від-

знакою заслуг ініціативних молодих українців із 
різних куточків світу. Ми хочемо познайомити 
міжнародну українську спільноту з цими молоди-
ми людьми, показати важливість їхньої поточної 
діяльності та ролі у майбутніх глобальних ініціа-
тивах і проєктах», — зазначив Павло Ґрод, пре-
зидент СКУ.

Партнерами порєкту є «Пласт» – національ-
на скавтська організація України, Спілка укра-
їнської молоді, Cоюз українськoгo студентства 
Канади, Світовий конґрес українських молодіж-
них організацій. Збирання номінантів тривало 
до 7 липня. Стежити за розгортанням проєкту 
можна на сайті та на сторінках СКУ в соціальних 
мережах.

Касянчук відвідав 
експозицію Музею 

української діаспори
Нову експозицію Музею 

української діаспори в Києві 
відвідав Сергій Касянчук, ди-
ректор представництва СКУ в 
Україні.

Колектив музею висловив 
щиру подяку п. Касянчуку за 
допомогу в наданні матеріалів 
для формування частини му-
зейної експозиції, присвяченої 
історії та становленню Світово-
го конґресу українців як орга-
нізації, та висловив сподіван-
ня на продовження співпраці 
в майбутньому.

СФУЖО привітала 
організаторів 

«Громадського руху 
українців у Росії»

Світова федерація українських 
жіночих організацій (СФУЖО) при-
вітала Спілку українок Росії та гро-
мадську організацію «Культурно-
освітнє об’єднання «Український 
конґрес» із успішним проведенням 
міжнародного віртуального форуму 
«Громадський рух українців у Росії 
(вчора, сьогодні, завтра)» до 30-літ-
тя Незалежності України.

Світову федерацію українських 
жіночих організацій репрезентува-
ла Євгенія Петрова, виконувачка 
обов’язки голови СФУЖО. Форум 
об’єднав учасників із Росії, України, 
Казахстану, Латвії та США. «Учасни-
ки дискусії порушили дуже актуаль-
ну тематику майбутнього україн-
ської громади в Російській Федера-
ції, оскільки громада українців у Ро-
сії найчисленніша у світі та працює 
й розвивається за відсутності спри-
ятливих умов для цього. Тому кожне 
її досягнення – це подвійний успіх», 
наголосили у СФУЖО.

Метою заходу було: узагальнен-
ня досвіду діяльності громадських 
організацій українців у Росії за 30 
років Незалежності України; кон-
солідація українських громадських 
організацій; формування актив-
ної життєвої позиції з питань збе-
реження національно-культурної 
спадщини, пропаґування україн-
ської освіти, історії, мови, культури 
на теренах РФ.

BCU Financial 
спонсорувала 

випуски 
українських шкіл

Кредитова спілка «Будучність» 
стала спонсором віртуальних від-
значень матури – випусків україн-
ських суботніх шкіл 2020-го та 2021 
року, організованих Шкільною ра-
дою Торонто. Загалом 163 випус-
кники з дев’ятьох україномовних 
шкіл Торонто й околиць закінчи-
ли навчання з української мови та 
українознавства 2020-го та 2021 
року.

Фінансисти подарували кожно-
му учневі срібний тризуб на лан-
цюжку – національний символ 
України, щоб пам’ятали свою укра-
їнську спадщину та щоб відзначити 
їхні досягнення у вивченні україн-
ської мови та культури.

Щороку фундація «Будучність» 
також спонсорує спеціальні наго-
роди за успіхи у вивченні україн-
ської літератури, які вручають най-
кращим учням кожної школи, що до-
сягли особливих успіхів у вивчен-
ні української літератури. Кожен із 
переможців отримав у нагороду від 
фундації «Будучність» по 250 CAD.

«Кредитова спілка «Будучність» і 
фундація «Будучність» віддані укра-
їнсько-канадській громаді та пиша-
ються тим, що постійно підтримують 
наші україномовні школи та курси 
українознавства», йдеться в повідо-
мленні. Особливу подяку висловили 
вчителям за їхню важку працю.

Світовий конгрес українців у Російській Федерації – 
поза законом і змушений зупинити офіційні зв’язки з українцями в Росії

До 30-ї річниці Незалежності Світовий конгрес 
українців оголосив ініціативу «30 до 30»
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6 До цієї домовленос-
ті кожна із сторін дійшла, 

подолавши нелегкий і непро-
стий шлях, завдяки стратегічному 

баченню, яким володіли керманичі 
обох держав. Юзефу Пілсудському і 
Симону Петлюрі, які керувалися не 
тільки нагальними справами, але й 
спрямовували свої погляди у майбут-
нє, не раз вдавалося відкинути «ви-
плекану в неволі» пам’ять про вза-
ємно заподіяні справжні і вигадані 
кривди. Торкаючись цих проблем, 
Симон Петлюра в листі до одного зі 
своїх генералів висловився доволі 
категорично: «Орієнтування на істо-
рію польсько українських непорозу-
мінь у минулому не є аргументом для 
сучасности». Подібно мислив і На-
чальник Польської держави. Обидва 
були переконані, що недостатньо 
здобути незалежність, необхідно ще 
й відстояти її і гарантувати своїм на-
родам безпечне майбуття. Юзеф 
Пілсудський вважав, що запорукою 
безпеки польського народу, що опи-
нився між німецьким і російським 
імперіалізмами, може стати союз із 
сусідніми народами, які в минулому 
також були поневолені царизмом, 
а після його падіння перебували на 
шляху здобуття незалежності і побу-
дови власної держави. Насамперед 
йшлося про добросусідські відноси-
ни з багатомільйонним українським 
народом. Відтак керівник Польської 
держави, прагнучи створити нову 
зовнішньополітичну систему безпе-
ки, звертався до спадщини давньої 
Речіпосполитої, відомої як концеп-
ція «ягеллонської співдружності на-
родів». Згідно з його задумом, мала 
постати федерація поляків, литовців 
і білорусів, яка перебувала б у тісно-
му політичному, військовому і еконо-
мічному союзі з самостійною Україн-
ською державою. 

Наскільки щирим було праг-
нення Юзефа Пілсудського бачити 
Україну зі столицею в Києві само-
стійною державою? Безперечно, 
він був прагматиком і реалістом, 
який усвідомлював, що без само-
стійної України бажаний баланс 
міжнародних відносин виявиться 
неможливим. Також розумів, що, в 
разі поглинення «білою» чи «черво-
ною» Росією земель, людських і си-
ровинних ресурсів України, росій-
ський імперіалізм ще більше зміц-
ниться і загрожуватиме незалеж-
ному існуванню не тільки Польщі, 
але й інших країн Центрально Схід-
ної і Західної Європи. Головний ота-
ман Симон Петлюра також, як до-
свідчений політик, керувався раці-
ональним підходом, тверезо оціню-
ючи суть і наміри сусідніх держав. 
Дійшов до висновку, що на шляху до 
незалежності союзниками України 
можуть стати лише країни Заходу, 
насамперед Польща, й не існує ін-
ших варіантів, зважаючи на тодіш-
ню розстановку міжнародних сил. У 
цитованому вище листі він переко-
нано стверджував: «Ті українські ді-
ячі, які штовхають нас в обійми фе-
дерації з Росією, – це люди без дер-
жавної перспективи». 

Відтак Симон Петлюра наполіг 
на своєму і 21 квітня 1920 р. разом 
з Юзефом Пілсудським спричинив-
ся до підписання польсько україн-
ського політичного союзу, назва-
ного Варшавською угодою, а ще че-
рез три дні – до військової конвен-
ції, що передбачала спільні бойові 
дії проти більшовицької Росії. 

Українці підтримали поляків у 
боротьбі за незалежність в най-
більш критичний період, коли Чер-
вона армія дійшла до берегів Вісли 
і з польської столиці втекла значна 
частина дипломатичного корпусу. 

10 липня 1920 р., в момент вели-
кого історичного випробування, Си-
мон Петлюра написав в листі до мі-
ністра закордонних справ Директо-
рії УНР Андрія Лівицького: «Прагну 
чесно виконати зобов’язання по від-
ношенню до Пілсудського та Польщі 
і разом з урядом використовуємо 
всіляку можливість та засоби, щоб 
не була використана важка ситуа-
ція Польщі, але навпаки – щоб в цей 
момент знайти спільну мову та мож-
ливість спільних дій проти Москви». 

Промовистим символом поль-
сько українського військового бра-
терства стала оборона Замостя від 
Кінної армії Сємьона Будьонного в 
кінці серпня 1920 р. Завдяки укра-
їнському командувачеві полков-
нику Маркові Безручку вдалося не 
лише зупинити наступ червоної кін-
ноти, але й, заподіявши важкого 
удару, змусити ворога до відступу. 

В кінцевому підсумку, Юзеф Піл-
судський не зміг реалізувати кон-
цепцію федерації, ані спричинитися 

до незалежності Української держа-
ви. Як і Петлюра, він мав багато опо-
нентів серед представників власно-
го народу. Спостерігаючи тодішні по-
дії, видатний польський публіцист, 
історик і консервативний політик 
Станіслав Цат Мацкевич із сумом 
зазначав:

«Факт полягає в тому, що Пілсуд-
ський відчував власний програш від 
громадської думки, що парлямент 
був проти продовження війни, що 
польська думка поспіль боялася но-
вого київського походу, що в подаль-
шій війні з більшовиками Пілсуд-
ський не міг розраховувати навіть 
на підтримку лівиці».

Підписаний 18 березня 1921 р. 
Ризький трактат виявився особис-
тою поразкою Маршала Пілсудсько-
го і його політичного табору. Відчу-
ваючи обов’язок пояснення цієї си-
туації своїм союзникам, 15 травня 
1921 р. він відвідав табір для інтер-
нованих українських воїнів у Щип-
йорні. Майор Юліуш Ульрих, який су-
проводжував Маршала, помітив ве-
личезну пригніченість і схвильова-
ність Пілсудського. Запрошений до 
табірної світлиці, він звернувся до 
українських воїнів емігрантів зі зна-
менними словами: «Вибачте мені, 
Панове, вибачте мені, це мало бути 
зовсім інакше». 

Стабільної системи безпеки у 
Центрально Східній Європі Юзефу 
Пілсудському також створити не вда-
лося. Польща, на відміну від України, 
здобула незалежність, яка трива-

ла лише 20 років, тому що в 1939 р. 
країна зазнала узгодженого напа-
ду нацистської Німеччини і комуніс-
тичного СРСР. Сьогодні, через сто-
ліття від тих подій, польські й україн-
ські історики мають дійти висновку 
щодо реального значення, особливо 
для українців, польсько українсько-
го союзу 1920 року. Здається, досвід 
спільної боротьби двох народів про-
ти більшовицької Росії доказав Мо-
скві, що українці готові піти на вели-
чезну саможертву на полі бою зара-

ди досягнення незалежності влас-
ної держави. І що можуть здолати 
стереотип поляка – «одвічного гно-
бителя українського народу і святої 
православної віри», який наполегли-
во впродовж століть створювався і 
насаджувався царським режимом. 
Виявилося, що українські еліти спро-
можні відкинути цей наскрізь фаль-
шивий образ ворога і, розпізнавши 
в поляках союзника, досягти з ними 
реальних домовленостей. Цей праг-
матизм уособлювали, в першу чергу, 
обидва керманичі – Начальник Дер-
жави Юзеф Пілсудський і Головний 
отаман Симон Петлюра. 

Хоча польсько український союз 
тоді не приніс Україні визволення, 
проте, безперечно, ставши частиною 
боротьби українців у 1917 1921 ро-
ках, змусив більшовиків, нехай де-
кларативно, але рахуватися з інтере-
сами волелюбного народу. В резуль-
таті цих поступок Україна, здобувши 
формальний статус союзної респу-
бліки, не розчинилась територіально 
в надрах Росії і спромоглась відроди-
ти рідну мову, культуру і національ-
ну самосвідомість. Подальші спро-
би окупаційного російського режи-
му знищити українську ідентичність 
терором, голодом та іншими репре-
сивними заходами виявилися безси-
лими, і в 1991 р. знову постала само-
стійна Українська держава. Польща, 
як і в 1920 р., першою визнала дер-
жавну незалежність України. Таким 
чином втілилася мрія Симона Пет-
люри і багатьох поколінь українських 
патріотів, яких щиро підтримували 
безліч свідомих поляків з Маршалом 
Юзефом Пілсудським на чолі. 

Презентуючи у даній публікації 
тексти та фотографії, прагнемо при-
вернути увагу сучасників до подій, 
які залишили глибокий слід у спіль-
ній історії обох народів. До цього 
нас зобов’язує не лише фаховий ін-
терес до літописання, але й потре-
ба переосмислення цих сторінок іс-
торії. Необхідно осягнути значення 
для нинішніх і майбутніх поколінь не-
писаного, але вираженого вчинка-
ми, політичного заповіту Юзефа Піл-
судського і Симона Петлюри. Один 
з найвидатніших українських публі-
цистів Іван Кедрин Рудницький свої 
знамениті роздуми «Про історичну 
правду для імені Ю. Пілсудського», 
опубліковані на шпальтах «Польсько 
українського бюлетеню», завершив 
актуальними донині словами: «З ко-
ролівськими почестями поховано 
Юзефа Пілсудського, ставлять йому 
вже пам’ятники та Копець на його 
хвалу насипають. Та чи не найбіль-
шим пам’ятником було би втілення 
в чин Його ідей щодо майбуття двох 
великих народів?!»

 Станіслав СТЕМПЄНЬ,
директор Південно-Східного 

інституту наукового
Перемишль, Польща.

Юзеф Пілсудський і Симон Петлюра: 
творці польсько-українського союзу 1920 року
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КДБ проти студентів – хіпі, 
операція «Цвіль» і «Політикани»

Історії відомих українців, яких в студентські роки переслідувала радянська спецслужба
«Ґрати» розповідають три історії 

українських студентів епохи пізнього 
СРСР, які мали проблеми з КДБ че-
рез свою антирежимної активності 
і стали помітними фігурами в укра-
їнській культурі і науці. Ми знайшли 
героїв цих історій, показали їм доку-
менти з архіву Служби безпеки Укра-
їни та записали їх розповіді про ті по-
дії.

Кирило Стеценко
Скрипаль і композитор, на-

родний артист України. Культуро-
лог, педагог, музичний продюсер, 
громадський діяч. Співорганіза-
тор першого фестивалю «Червона 
Рута» (1989).

Стеценко – видатна українська 
музична династія. Дід героя цієї істо-
рії, якого теж звали Кирило Стецен-
ко, прославився як композитор, хо-
ровий диригент, музичний педагог, а 
також засновник (разом з Олексан-
дром Кошицем) Української республі-
канської капели, яка протягом 1919-
24 років тріумфально концертувала 
в Європі і Америці. Його ім'я носять 
вулиці в кількох містах України. 

Його батько, Вадим Кирилович, 
вніс істотний внесок у становлення 
української скрипкової школи, як ав-
тор «Методики гри на скрипці», очо-
лював кафедри скрипки у Львівській 
і Київській консерваторіях.

Ще в шкільні роки Кирило Сте-
ценко-молодший, як він розповідав, 
відчув себе частиною світу, альтер-
нативного радянської дійсності. Точ-
ніше, частиною двох світів. З одно-
го боку, завдяки своєму батькові, 
він мав можливість спілкуватися з 
видатними представниками укра-
їнської інтелігенції. Серед них були 
скульптор, етнограф і колекціонер 
старожитностей Іван Гончар, яко-
го влада переслідувала за зв'язки 
з дисидентами і націоналістичні ви-
словлювання – зараз його ім'я но-
сить музей в Києві; організатор му-
зею діда Кирила Стеценка у селі 
Веприк, лікар, поет і політв'язень 
Володимир Косовський, від якого 
Кирило-онук вперше почув про Ми-
колу Хвильового, справу СВУ, Голо-

домор і розстріли української еліти.
Іншим паралельним світом ста-

ла рок-музика. У 1968 році разом з 
однокласниками Київської серед-
ньої спеціалізованої музичної шко-
ли імені Лисенка Стеценко створює 
групу «Еней». Серед учасників пер-
шого складу був і майбутній знаме-
нитий співак, композитор і поет Та-
рас Петриненко.

До «Енею» швидко прийшла по-
пулярність, музиканти виступали на 

всеукраїнському телебаченні. Але з 
1972 року відношення влади до ко-
лективу стало прохолодніше: на ТБ їх 
уже не кликали, цензори фільтрува-
ли пісні на вірші «сумнівних» авторів 
– Василя Симоненка та Олександра 
Олеся. Цього року УРСР очолив Во-
лодимир Щербицький, з ім'ям якого 
пов'язують нову хвилю русифікації 
республіки.

Кирило Стеценко: «У 74-му році 
перед нашим другим концертом у 
Палаці культури КПІ мене викликає 
до себе їх директор. І каже, що вона 
нам заборонить виступати, тому що 
ми проповідуємо буржуазний націо-
налізм. Я запитав: «А в чому він ви-
ражається?». «Ви співаєте про «нень-
ку-Україну». Я кажу: «Вибачте, я ке-
рівник групи, у нас немає такої пісні 
і таких слів».

Потім Стеценко здогадався: чи-
новниці не сподобалася його пісня 
«Збережи». Хоча нічого крамольно-
го вона насправді не містила: текст 
був присвячений ще новій для СРСР 
проблемі забруднення навколиш-
нього середовища. Слова про «нень-
ку-Україну» директору напевно по-
чулися в вираженні «природа-мати». 
Зійшлися на тому, що музикант дав 
розписку: відповідальність за тек-
сти пісень, які будуть виконані на 
концерті, він бере на себе. Концерт 
все-таки відбувся.

У 1972 році Стеценко познайо-
мився з молодим композитором і та-
лановитим джазовим піаністом Тара-
сом Мельником, який навчався у тоді 
вже знаменитого Мирослава Скори-
ка. Юнаки були студентами Київської 
консерваторії. Через кілька років 
Мельник почав грати на клавішних 
в «Енеї». Він відверто критикував ру-
сифікаторську політику влади, праг-
нув розгорнути культурну діяльність 
на противагу цій політиці і, незважа-
ючи на ризики, агітував у відповідно-
му дусі друзів, приятелів і малознайо-
мих людей. Стеценко характеризує 
його як людину, яка втілював утри-
мання власного значення імені Тарас 
– «бунтар», «баламут» або «бунтівник» 
в перекладі з давньогрецької.

Доповідна записка КДБ, 1976 
рік: «В процесі здійснення опера-
тивних заходів Управлінням КДБ 
при СМ (Раді міністрів - Ґ ) УРСР по 
м. Києву і Київській області отримані 
дані про те, що студенти 5 курсу Київ-
ського художнього інституту Завго-
родній Анатолій Михайлович, 1950 
року народження, 4 курсу Київської 
державної консерваторії Мельник 
Тарас Васильович, 1954 року наро-
дження і Стеценко Кирило Володи-

мирович, 1953 року народження, 
всі члени ВЛКСМ, здійснюють спро-
би до проведення спільної націона-
лістичної діяльності, згуртовує на-
вколо себе ряд інших політично не-
зрілих студентів київських вузів».

Стеценко звертає увагу на по-
милку КДБ: його по-батькові Вади-
мович, а не Володимирович, як за-
значено в документі. Анатолій За-
вгородній – художник, ще один то-
дішній приятель Стеценка.

Доповідна записка КДБ, 1976 
рік: «На одному зі своїх збіговиськ в 
присутності ряду студентів I курсу ху-
дожнього інституту та наших опера-
тивних джерел Мельник і Стеценко 
стверджували, що Україна в своєму 
історичному розвитку нібито завжди 
орієнтувалася на Захід, тому слід до-
тримуватися західної орієнтації і в 
українській музиці, активно займа-
тися «просвітницькоїю діяльністю».

Як пояснює Стеценко, «збіго-
виська» – це приватні студентські 
вечірки. Молоді люди знайомилися, 
слухали західну і українську рок- і 
поп-музику. Серед гостей іноді були 
і відомі персони, наприклад дочка 
поета Дмитра Павличка Соломія, а 
також її подруга – дочка секретаря 
ЦК КПУ з ідеології Валентина Ма-
ланчука Мар'яна. Але були і випад-
кові люди. Особливістю зустрічей 
було спілкування українською мо-
вою, іноді в розмовах стосувалися 
питань історії, дискутували про су-
часну молодіжну музику, українську 
культуру і мову. Іноді звучали фрази, 
які в КДБ точно розцінили б, як «на-
ціоналістичні».

Кирило Стеценко: «Мене такі 
моменти насторожували. Тому що 
якщо хочеш займатися цим ( антира-
дянською діяльністю - Ґ ) професій-
но, то треба робити це професійно. 
Тобто, не треба влаштовувати вечір-
ки з малознайомими людьми, яких 
навіть не запрошував. І коли пере-
ходиш від роз'яснень до пропаганди, 
то краще це робити індивідуально».

Його обережне ставлення до ве-
чірок, які іноді проходили і в його бу-
динку, було виправданим – серед їх 

учасників були агенти. Він підозрює, 
що одним з них був незнайомий хло-
пець з голеною головою, якого хтось 
привів з собою. Саме тоді Стеценко 
говорив речі, які близько до тексту 
відтворені в документі.

Доповідна записка КДБ Воло-
димиру Щербицькому, 1976 рік: «З 
оперативних джерел стало відомо, 
що зазначені особи мають в своєму 
розпорядженні магнітофонний за-
пис антирадянської роботи В. Моро-
за «Серед снігів», мають намір роз-
множити фотоспособом «Історію 
України» Грушевського і використо-
вувати ці матеріали у ворожих цілях. 
Вони вважають, що «вести боротьбу 
за самостійний розвиток України» 
потрібно потай, пропагувати свої по-
гляди в завуальованій формі з тим, 
щоб уникнути непотрібних репресій».

Правда тут – лише про наміри 
робити все в завуальованій формі. 
Стеценко добре пам'ятає: ні заборо-
неної тоді «Історії України-Руси» Ми-
хайла Грушевського, ні записів тво-
рів дисидента Валентина Мороза 
вони не мали. Стеценко спеціально 
уточнив у Тараса Мельника – і той 
теж заперечував викладене в до-
повідній. Правда Стеценко мав фо-
топлівку з книгою іншого забороне-
ного українського історика, а також 
композитора і письменника Миколи 
Аркаса. Він передбачає, що гебісти 
навмисно придумували якісь деталі, 
щоб надати уявну вагу своїй роботі в 
очах керівництва. Таку думку тих, хто 
стикався з КДБ або досліджував ді-
яльність організації, автору цієї стат-
ті доводилося чути неодноразово.

Зате деякі реальні події в запис-
ці не згадані. Ймовірно, пояснює 
Стеценко, в КДБ про них так і не ді-
зналися. Наприклад, під час подоро-
жі в Прикарпатті юнаки таємно зу-
стрічалися і відверто розмовляли, 
зокрема, про майбутню незалеж-
ності, з колишнім політв'язням Ми-
рославом Меленем. Це був переко-
наний і добре відомий противник ре-
жиму: в 1940 році – член юнацтва 
ОУН, в 1953-му – учасник Нориль-
ського повстання, в 1960-х – член 
Українського національного фронту.

Доповідна записка КДБ, 1976 
рік: «Під час негласного обшуку за міс-
цем проживання Мельника виявлені 
дві сторінки рукописного тексту націо-

налістичного програмного характеру.
Як встановлено, виконавцем 

цього тексту є студент 5 курсу Ки-
ївської держконсерваторіі Хранюк 
Ігор Володимирович, 1952 року на-
родження, який проживає з Мель-
ником на квартирі. Останній злобно 
антирадянськи налаштований, до-

пускає судження екстремістського 
характеру. За оперативними даними 
в одній із розмов з Мельником за-
являв, що «всіх москалів треба ви-
різати до кореня», висловив ідею за-
класти вибуховий пристрій в будів-
лі Київського міськвиконкому. Крім 
того, зафіксовані його контакти з 
громадянкою ПНР (Польської На-
родної Республіки - Ґ) Сивицькою А., 
яка також націоналістично налашто-
вана. Її батько – Сивицький Микола 
підозрюється органами МВС поль-
ських друзів у зв'язках із зарубіжни-
ми центрами ОУН».

Екстремістські висловлювання 
Хранюка Кирило Стеценко назвав 
«абсурдними», додавши, що вони «не 
мали під собою нічого реального, 
крім юнацької бравади і гротескної 
форми гумору».

Доповідна записка КДБ, 1976 
рік: «З метою запобігання ство-
ренню стійкої угруповання на ідей-
но шкідливою основі, недопущення 
вчинення ворожих проявів з боку 
Завгороднього, Мельника, Стецен-
ко і їх близьких зв'язків, плануємо 
найближчим часом провести доку-
ментування наявних даних про наці-
оналістичні погляди і злочинні намі-
ри цих осіб і здійснити профілактич-
ні заходи по місцях їх навчання за 
участю громадськості».

Юнаки на той момент вже під-
озрювали, що КДБ може ними ціка-
витися.

Кирило Стеценко: «Барабанщик 
«Енея» Костя Курко розповідав, що 
його на вулиці, біля будинку, викра-
ли. Посадили в автомобіль і відвез-
ли в Голосіївський ліс, в якийсь бу-
диночок, де психологічно, а потім фі-
зично катували. Тримали там кілька 
днів, без їжі. Можливо, вони це дій-
сно робили. А може, від потрясіння 
у Кості розігралася уява, і він, роз-
повідаючи про це, все перебільшив, 
щоб показати себе героєм. Не мож-
на було виключати і того, що гебісти 
застосовували психічний шок, щоб 
через Костю деморалізувати нас. У 
той же час ми розуміли, що у Костика 
могли і не витримати нерви, і КДБіс-
ти могли дізнатися про якісь компро-
метуючі деталі...»

У вересні 1976 року на бесідах в 
КДБ побували Мельник і Гульчій. Їм 
обіцяли виключення з вузу і схиляли 

до співпраці. Вони не погоджували-
ся, але розуміли, що цим справа не 
закінчиться.

Едуард АНДРЮЩЕНКО
Сайт «Грати», 21. 06. 2021. 

Продовження. Поч. в № 203. 
Закінчення в наступному номері. 

Кирило Стеценко, наш час. 
Фото: Любов Мовлянова, 

сторінка Стеценка в фейсбуці.

Кирило Стеценко, 
дід Кирила Стеценка. 

Фото надано Кирилом Стеценком.

Група «Еней», в 1970 р. Зліва направо: Кирило Стеценко (соло-гітара), 
Тарас Петриненко (клавішні), Ігор Шабловський (ритм-гітара), 

Микола Кирилін (бас-гітара). Фото надано Кирилом Стеценком.

Кирило Стеценко, Тарас Мельник та Богдан Гульчій в Карпатах. 
Фото надано Кирилом Стеценком.
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25 червня 1921 ЦК РКП (б) 
прийняв рішення про генераль-
ну чистку або перевірку та пере-
гляді особового складу правлячої 
партії більшовиків, про що 7 лип-
ня повідомили «Вести ВУЦВК» - – 
головний офіційний орган масо-
вої інформації радянської Украї-
ни.

На початку революції 1917 р. 
Російська соціал-демократична 
робітнича партія (більшовиків) – 
РСДРП б), яка щойно вийшла з під-
пілля, налічувала на всю колишню 
Російську імперію близько 24 тис. 
чоловік. Всього за рік її чисель-
ність збільшилася майже в десять 
разів – до 240 тис. в лютому 1918-
го. У березні 1918-го вона була 
перейменована в Російську ко-
муністичну партію (більшовиків) – 
РКП (б). Наплив нових членів поси-
лився після того, як РКП (б) стала 
єдиною правлячою партією, при-
душивши в липні 1918 р повстан-
ня в Москві союзних з ними до тих 
пір лівих есерів. На початок 1921 
року загальна чисельність РКП (б) 
досягла 700 тис. членів і кандида-
тів. Хоча рідкісних представників 
меншовиків, лівих есерів і анар-
хістів, які визнали радянську вла-
ду, ще допускали до участі у вибо-
рах рад, але вони, періодично під-
даючись репресіям, вже не грали 
там важливу роль.

В Україні діяло регіональне 
відгалуження РКП (б) – Комуніс-
тична партія (більшовиків) Укра-
їни (КП (б) У), яка була заснова-
на в 1918 р. Оволодівши України 
втретє, на початку 1920 року КП 
(б) У була змушена ділити владу з 
Укураїнською комуністичною пар-
тією (боротьбистів) – УКП (б), чи-
сельність якої в кінці 1919 – по-
чатку 1920 навіть перевищувала 
чисельність більшовиків. Зокре-
ма, за неповними даними, в КП 
(б) У на початок 1920 було 11 тис. 
членів і 2,5 тис. кандидатів (за ін-
шими даними, на березень 1920 
року - 25 тис. членів), а в УКП (б) 
за її оцінкою – до 15 тис. членів. 
УКП (б) мала міцну опору серед се-
лянства і ще в 1919 р подалазаяв-
ку на вступ в Комуністичний Інтер-
націонал.

Однак Комінтерн на вимо-
гу ЦК РКП (б) цю заявку відхилив. 
Мало того, він зажадав ліквідації 
УКП (б). Переговори про це три-
вали кілька місяців і завершили-
ся успішно для більшовиків. Цьо-
му сприяв той факт, що ЦК РКП (б) 
прийняв частину вимог бороть-
бистів, перш за все по земельному 
(зрівняльний розподіл нетрудових 
(поміщицьких) земель між селя-
нами) і мовному питяннях, навіть 
формальної самостійності радян-
ської України (хїорча офіційне ви-
знання з боку РРФСР відбулося 
тільки в грудні 1920). Зате вимоги 
утворення Української Червоної 
Армії і реальної економічної са-
мостійності УРСР були категорич-
но відкинуті. Боротьбисти заявили 
про ліквідацію своєї партії і вступ 
до КП (б) У – про це було урочисто 
оголошено на Четвертій Всеукра-
їнській конференції КП(б) у в бе-
резні 1920 року. Всього більшови-
ками стали близько 4 тис. колиш-
ніх членів УКП (б). Лідери бороть-
бистів Олександр Шумський та 
Василь Елан-Блакитний стали чле-
нами ЦК КП (б)У і отримали важли-
ві пости в радянському апараті.

Одночасно в КП (б)У вступали і 

деякі колишні члени партій росій-
ських меншовиків і лівих есерів, 
анархістів, лівих груп УСДРП, єв-
рейського Бунду, польських соці-
алістів тощо. У той же час продо-
вжували легально діяти опозицій-
ні Українська Комуністична партія 
(утворена на основі УСДРП – не-
залежних) і Єврейська комуністич-
на партія, напівлегально збира-
лися меншовики і анархісти, але 
вплив їх всіх був дуже обмежений.

Однак і всередині самої РКП 
(б) вже в 1920 р виникали опози-
ційні фракції і групи, які кидали ви-
клик ЦК РКП (б), вимагаючи біль-
шої демократії і в самій партії, і в 
радянській державі, – група демо-
кратичного централізму (децис-
ти) Тимофія Сапронова, «Робітнича 
опозиція» Олександра Шляпніков, 
«Робітнича група» Гавриїла Мяс-
никова і ін. В Україні на початку 
1920 р міцні позиції мали децис-
ти, які виступали проти мілітари-
зації праці, за виборність і колегі-
альність керівних органів. Тимофій 
Сапронов, тоді голова Харківської 
губревкому, на дев'ятому з'їзді 
РКП (б) прямо заявляв Леніну: 
«Скільки б Ви не говорили про ви-
борче право, про диктатуру проле-
таріату, про прагнення ЦК до дик-
татури партії, насправді це веде 
до диктатури партійного чиновни-
цтва... Тоді навіщо говорити про 
диктатуру пролетаріату, про само-

діяльність робітників? Ніякої само-
діяльності немає! Ви і членів партії 
перетворюєте в слухняний грамо-
фон, у яких є завідувачі, що нака-
зують: йди і агітуй! А вибирати свій 
комітет, свій орган вони не ма-
ють права». Зокрема, на четвертій 
Всеукраїнській конференції КП (б) 
У, яка працювала на правах з'їзду, 
в березні 1920 року в Харкові за 
участю Йосипа Сталіна і незважа-
ючи на всі його зусилля децисти 
перемогли, відкинули тези ЦК РКП 
(б) і сформували свій ЦК КП (б)У.

ЦК РКП (б) швидко скасував 
всі рішення цієї конференції, роз-
пустив обраний там ЦК і призна-
чив новий Тимчасовий ЦК КП (б)У, 
який керував більшовиками Украї-
ни до наступної п'ятої конференції. 
Це був єдиний такий випадок в іс-
торії більшовизму і досить тривож-
ний симптом для верхівки партії. 
Уже в 1919 – 1920 рр. були про-
ведені перереєстрації членів РКП 
(б) для очищення її від ворожих і 
випадкових елементів, але через 

умови війни вони не могли охопи-
ти всю партію.

Десятий з'їзд РКП (б) в берез-
ні 1921 р, затвердивши нову еко-
номічні політику (певну економічну 
лібералізацію), в той же час при-
йняв резолюцію про єдність партії, 
де заборонив утворення всереди-
ні партії будь-яких фракцій і груп. 
«Комуністична партія повинна бу-
дувати державний капіталізм – 
перехідний і неминучий в сучасних 
умовах перед остаточною перемо-
гою соціалізму. У цьому великий 
розум комуністичної партії, і в цьо-
му – небезпека для неї. Адже дріб-
нобуржуазна стихія буде намага-
тися завоювати поступки не тіль-
ки в сфері економічній, а й політич-
ній», писав на сторінках «Известий 
ВУЦВК» в одній з передових статей 
заступник головного редактора 
видання Сергій Пилипенко.

Як було зазначено в одній із 
заяв ЦК РКП (б) в червні 1921 р., 
«поступово склалося становище, 
коли «вийти в люди», зробити собі 
кар'єру, отримати шматочок вла-
ди можна, тільки йдучи на службу 
до Радянської влади. Ця обстави-
на штовхає до лав нашої партії мі-
щанські і напімівщанські елемен-
ти, які, не дивлячись на всі рогат-
ки, поставлені нашою партією, 
все-таки примудряються проника-
ти в її ряди в значній кількості». Це, 
на думку керівництва більшови-
ків, розмивало класову пролетар-
ську основу їхньої партії. Щоб не 
допустити проникнення ворожих 
елементів і подолати бюрокра-
тичний відрив від мас, 25 червня 
1921 року ЦК РКП(б) прийняв по-
станову про проведення спільної 
перевірки, перегляду і очищення 
партії. Перевірці підлягали всі чле-
ни партії, причому основна увага 
була зосереджена на тих, хто був 
членами інших партій, хто вступив 
в партію після жовтня 1917 р., хто 
займав чиновницькі посади за ча-
сів колишніх урядів, хто займає за-
раз посади в радянському апара-
ті, що дають привілеї радянських 
службовців.

Центральну комісію з перевір-
ки партії очолив секретар Всеро-
сійського ЦВК Петро Залуцький, в 
Україні таку ж комісію очолив го-
лова ВУЦВК і член Політбюро ЦК 

КП(б)У Григорій Петровський. По-
дібні комісії були утворені при всіх 
губернських і повітових комітетах 
партії. Членами центральної і го-
ловами губернських комісій могли 
бути тільки ті, хто мав партійний 
стаж не менше семи років.

Перевірка або чистка повинна 
була пройти з 1 серпня по 1 жов-
тня 1921 р. З 1 липня припиняв-
ся прийом нових членів в партію, 
крім робітників і селян, які не ви-
користовують чужу працю. Кожен 
член партії повинен був з'явитися 
у відповідну комісію з перевірки, 
розповісти свою біографію і про 
виконувану роботу, надати реко-
мендації, бажано від робітників 
– членів партії. Комісії повинні за-
слуховувати тих, хто знав цього 
члена партії по роботі, як партій-
них, так і безпартійних. Зазвичай 
той, хто проходив перевірку, клав 
на стіл комісії свій партквиток і 
особисту зброю, якщо була. У разі 
позитивного рішення комісії пар-
тквиток і зброю повертали, в разі 
негативного – ні.

КП (б)У на початок 1921 року 
нараховувала 75 тис. чоловік, 
а за час перевірки зменшила 
свою чисельність на 21 тис. осіб, 
або 22,6% (РКП (б) в цілому – на 
24,1%). Переважну більшість з них 
було виключено за пасивність і 
шкурництво, кар'єризм, зловжи-
вання своїм службовим станови-
щем, пияцтво, хабарництво тощо. 
Частина справ відразу передава-
ли в слідчі органи ЧК. Робітники 
мали можливість оскаржити ви-
ключення в Центральну контроль-
ну комісію КП (б)У і РКП (б). Значну 
частину виключених становили ко-
лишні члени інших партій.

Результати генеральної чист-
ки, чисельність і склад правлячої 
партії краще відображені в мате-
ріалах першого партійного пере-
пису членів РКП(б), проведено-
го у березні 1922 р. З понад 400 
тис. більшовиків, анкети заповни-
ли 386,3 тис. осіб, з них тільки 10 
тис. вступили в партію до 1917 р і 
35 тис. в 1917 р За національнос-
тями розподіл більшовиків в 1922 
р був таким:

В Українській РСР з близько 
56 тис. більшовиків анкети запо-
внили 54 818 осіб. Переважна 
більшість членів партії жили в міс-
тах – 52%, в селах – менше 14%, 
в Червоній армії – 34%. За соці-
альним походженням 51 % чле-
нів КП(б)У становили робітники, 
понад 17% – селяни, більше 23% 
– службовці. Але серед власне 
робітників – членів партії тільки 
6,7% на момент перепису працю-
вали на виробництві, як тоді го-
ворили «за верстатом», інші були 
на різних посадах в партійних, ра-
дянських, профспілкових чи гос-
подарських органах

За національним складом 
більше половини членів КП (б)У на 
1922 р. становили росіяни – 53,6 
%, українці становили 23,3%, єв-
реї – 13,6 %, поляки – 2,4%. Та-
кою була приблизно картина в 
містах і в Червоній армії, але в 
селах більше половини вже скла-
дали українці – 54,1%. Серед всіх 
членів КП(б)У розмовною мовою 
російську назвали 79,4% опита-
них, а український лише 11,3%. 
Це різко контрастувало з націо-
нальним і мовним складом всьо-
го населення УРСР, де українці 
становили понад 80%, українську 

визнали рідною понад 76%, але 
більш-менш відповідало ситуації 
в містах, де більшість становили 
росіяни і євреї. Ці дані ще раз по-
казали певну відірваність влади 
від основної маси селянства.

У той же час і після чистки 
КП(б)У в ній було 4746 колишніх 
членів інших партії, зокрема – 
меншовиків, правих есерів, лівих 
есерів, анархістів, УКП бороть-
бистів, 45 – УПЛСР боротьбистів, 
Бунду.

Одним з тих, хто не пройшов 
партійну чистку 1921 р., був Олек-
сандр Довженко. Приблизно з 
кінця 1918 до кінця 1919 року 
він служив козаком в Дієвій армії 
УНР, потім залишив її і був зааре-
штований чекістами в Житомирі. 
З в'язниці його звільнив місцевий 
губком УКП(б), після чого на по-
чатку 1920 р. Довженко вступив в 
партію боротьбистів, а через кіль-
ка тижнів разом з ними вступив в 
КП(б)У. На момент генеральної 
чистки 1921 р. Довженко працю-
вав в постійному представництві 
Української РСР у Варшаві, тому 
надіслав свої документи в пере-
вірочну комісію поштою і був ви-
ключений. Він вважав це неспра-
ведливим і відмовився подавати 
заяву на вступ в партію більшо-
виків повторно. Однак подальша 
його доля була порівняно вдалою 
– він став всесвітньо відомим кі-
норежисером, лауреатом Сталін-
ської і Ленінської премій,

Багато з провідних бороть-
бистів успішно робили кар'єру в 
більшовицькій партії аж до часів 
великого терору 1937 – 1938 рр. 
Наприклад, колишні боротьбис-
ти Панас Любченко (голова Ради 
Народних Комісарів УРСР в 1934 
– 1937 рр., застрелився в 1937 
р) і Григорій Гринько (нарком фі-
нансів СРСР у 1930 – 1937 рр., 
розстріляний в 1938 р). Втім, в 
1937– 1938 рр. під жорнами ре-
пресій загинули і більшість ста-
рих більшовиків, які дожили до 
того часу.

Цікаво, що і колишні меншо-
вики і члени інших партій також 
могли вписатися в нову партійну 
еліту. Мабуть, найбільш вражаю-
чу метаморфозу показує випадок 
Андрія Вишинського: уродженець 
Одеси і випускник Київського уні-
верситету, він ще до революції 
вступив в партію меншовиків. У 
1917 р на посаді комісара міліції 
одного з районів Москви за нака-
зом Тимчасового уряду займав-
ся пошуком «німецького шпигуна 
Леніна», проте в 1920 р вступив 
в РКП (б), потім став генераль-
ним прокурором Української РСР 
і прокурором СРСР, одним з ке-
рівників і ідеологом сталінського 
терору, благополучно переживши 
всі партійні чистки і самого «вож-
дя народів».

Подібні чистки партії прово-
дили ще кілька разів у 20-х і 30-х 
роках. Вони дозволили зміцни-
ти авторитет правлячої партії, за-
безпечити її єдність і контрольо-
ваність з боку апарату ЦК РКП(б) 
– ВКП(б), не допустити розколів 
і допомогли формуванню нового 
правлячого класу – партійної но-
менклатури СРСР.

Андрій ЗДОРОВ
Сайт Dsnews.ua 25. 06. 2021.

Генеральна чистка партії. 
Як більшовики в своїх рядах ворогів шукали

Тимофій Сапронов – лідер групи 
«демократичного централізму», 

більшовик з 1912 р, в грудні 1919 
– березні 1920 рр. – голова 
Харківського губернського 
ревкому і губкому КП (б) У. 

Розстріляний в 1937 р.

Григорій Петровський в 1921 р – 
голова Центральної комісії з пере-
вірки партії при ЦК КП (б)У. У 1919 
– 1938 рр. голова ВУЦВК, в 1921 
– 1939 рр. - член ЦК РКП(б) – ВКП 

(б). Незважаючи на відданість 
Сталіну, в 1938 р був відстороне-

ний від усіх керівних посад, а його 
сини Петро і Леонід були розстрі-

ляні як вороги народу.
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Календар 
всесвітньої історії
6 серпня 
1945 – перше в історії ядерне бомбардування: аме-

риканський літак скинув атомну бомбу на японське міс-
то Хіросіму. За різними даними, загинуло від 140 до 240 
тисяч людей, але точну кількість жертв бомбардування 
підрахувати складно, оскільки під дією радіації внаслі-
док різних хвороб люди помирали ще протягом тривало-
го часу.

7 серпня
Народилися: 1819 – Пантелеймон Куліш, україн-

ський письменник; 1880 – Володимир Винниченко, 
український письменник та державний діяч.

8 серпня
Народився: 1834 – Осип-Юрій Федькович, україн-

ський письменник.
Померли: 1949 – Іван Піддубний, український бо-

рець, чемпіон світу; 1991 – Іван Кожедуб, військовий 
льотчик.

9 серпня
1803 – перша демонстрація пароплава, винайдено-

го Робертом Фултоном.
1945 – США скинули ядерну бомбу на японське міс-

то Нагасакі. Постраждало півмільйона людей.

10 серпня
Померла: 1907 – Марко Вовчок, українська пись-

менниця.

11 серпня
1906 – в Англії Юджин Ласт запатентував звукове 

кіно.

12 серпня
Померли: 1848 – Джордж Стівенсон, англійський 

інженер, винахідник паровоза і залізниці; 1900 – Віль-
гельм Стейніц, австро-американський шахіст, перший 
офіційний чемпіон світу (1886 – 1894).

13 серпня
Померли:1946 – Герберт Уеллс, англійський пись-

менник; 1956 – Якуб Колас, білоруський письменнимк. 

14 серпня
1385 – укладено Кревську унію угоду між Королів-

ством Польським і Великим князівством Литовським, 
що передбачала об’єднання цих країн у єдину державу 
Річ Посполиту.

1775 – Катерина ІІ видала царський маніфест, який 
офіційно ліквідував запорізьке козацтво.

1947 – Пакистан та Індія здобули незалежність від 
Великої Британії.

1980 – на Ленінській верфі у Гданську (Польща) 
під проводом Леха Валенси 17000 робітників почали 
страйк, яким розпочалася 9-річна боротьба за демокра-
тизацію Польщі і поваленню комуністичного ладу.

Померли: 1956 – Бертольт Брехт, німецький пись-
менник, драматург; 2004 – Чеслав Мілош, польський 
і американський поет, лауреат Нобелівської премії 
(1980).

15 серпня
Народилися: 1769 – Наполеон Бонапарт, імператор 

Франції; 1771 – Вальтер Скотт, шотландський письмен-
ник; 1939 – Володимир Дрозд, український письменник.

16 серпня
1820 – у Ніжині коштом князя Олександра Безбо-

родька відкрито гімназію вищих наук (нині Ніжинський 
університет імені М. Гоголя).

Народився: 1934 – П’єр Рішар, французький актор 
театру і кіно, режисер.

17 серпня
1982 – створено перший компакт-диск.
Народився: 1942 – Муслім Магомаєв, радянський 

співак.

18 серпня
Народився: 1836 – Олександр Кониський, україн-

ський письменник, публіцист.
Померли: 1227 – Чингісхан, полководець, засно-

вник Монгольської імперії; 1850 – Оноре де Бальзак, 
французький письменник; 1997 – Марія Приймаченко, 
українська художниця.

19 серпня
1767 – у Києіві освячена Андріївська церква. 
1991 – комуністичний путч в Москві: ортодоксаль-

ні представники вищого керівництва проголосили «над-
звичайний стан», утворили так званий ГКЧП (україн-
ською – ДКНС, Державний комітет надзвичайного ста-
ну), оголосили, що президент СРСР Михайло Горбачов 
хворий і не може виконувати обовязки. Путч був приду-
шений за три дні.

1992 – у Києві почав роботу Перший Всесвітній фо-
рум українців. Відтоді відбулося 6 Форумів. Вони форму-
ють УВКР – Українську всесвітню координаційну раду. 
Цього року мав бути наступний 7-й Форум, але його не 
скликано через пандемію коронавірусу. 

60 років тому, у 1961 
році Святослав Гординський 
(1906–1993) – один із най-
відоміших художників, пое-
тів і письменників – написав: 
«Книгарні Европи завалені 
мистецькими виданнями на 
всі можливі теми старого і но-
вого мистецтва, чудовими, до-
рогими виданнями. Ми, укра-
їнці, в цьому великому куль-
турному русі просто не існує-
мо, нас нема. Виникає просте 
і логічне питання про випуск 
хоч би невеликих, але бездо-
ганних видань про українське 
мистецтво французькою, ні-
мецькою, італійською (додамо 
– чеською) мовами. Ждати, що 
в цій справі щось зробиться в 
Україні – марна надія, тут сло-
во мусить бути за еміграцією».

Комуністичний режим в 
Україні українське мистецтво 
не підтримував, хіба тільки те, 
що йому слугувало. Однак полі-
тика тодішніх владних структур 
була і помилковою, і недалеко-
глядною. У міжвоєнний період 
(1919 – 1939 роки) і пізніше по-
тужним творчим голосом заго-
ворила еміграція – українські 
художники, скульптори, графі-
ки, декоратори в Мюнхені, Па-
рижі, Нью-Йорку, але насампе-
ред – у Празі.

Столиця демократичної Че-
хословаччини Томаша Масари-
ка створила для українських 
мистців умови для повноцін-
ного життя і творчості. Відкри-
ли свої двері Українська сту-
дія пластичного мистецтва, яку 
чехи називали «академією», 
Музей визвольної боротьби 
України з його багатою збіркою 
творів образотворчого мисте-
цтва, численні видавництва, 
творчі спілки. Так чехословаць-
ка, а нині чеська столиця, ста-
ла місцем зосередження уні-
кальної й найбагатшої в Євро-
пі збірки творів українського 
мистецтва.

Серед представлених у 

збірках твори Георгія Нарбута, 
Галини Мазепи, Роберта Лісо-
вського, Василя Кричевського, 
Катерини Антонович, Юліана 
Буцманюка, Івана Іванця та ба-
гатьох інших.

Війну не прережив Музей 
визвольної боротьби України, 
але велика частина його мис-
тецьких збірок збереглася. Од-
нак ці твори нині немов би «в 
полоні», вони є, але про цю уні-
кальну збірку широкі кола як 
українців, так і чехів, не знають.

У фондах Музею – 
пам’ятника національної пи-
семності, Національного музею 
в Празі, Національної галереї, 
Національного архіву Чеської 
Республіки зберігаються уні-
кальні архіви і твори україн-
ських мистців, які чекають сво-
го повернення на європейську 
мистецьку сцену, чекають ви-
ставок, сподіваючись, як писав 
Святослав Гординський, «не-
великих, але бездоганних ви-
дань про українське мистецтво 
французькою, німецькою, іта-
лійською мовами», але також і 
чеською мовою.

Творчість Архипенка
Згадаю лише киянина 

Олександра Архипенка (1887–
1964) – найвідомішого скуль-
птора 20-го століття, винахід-
ника кубізму в скульптурі, який 
мав свою виставку творів у 
Празі в 1923 році.

Сьогодні його два твори 
(мармур, 1922-го і 1924 року) 
прикрашають експозицію На-
ціональної галереї в Празі, од-
нак мало хто поєднає творчість 
цього автора з Україною, най-
частіше з Францією, Америкою 
чи навіть Росією (наприклад, 
в берлінському виданні 1920 
року «History of Arts» Макса Ос-
борна автор пише, що винахід-
ником нового мистецтва «був 
росіянин Александер Архипен-
ко»).

Хоча ще в 1923 році у книж-
ці про творчість Архипенка, яка 
вийшла в Берліні зусиллями ви-
давництва «Українське слово», 

автор вступної статті Ганс Гіль-
дебрандт про мистця-новато-
ра зауважив: «Так-то цілкови-
те уявлення нашого сучасного 
різьбярства від натуралізму, в 
якого широке море впадали всі 
течії 19. століття, є немислиме 
без Українця Архипенка».

Та й сам скульптор нази-
вав себе українським амери-
канцем (переселився до США 
в 1923 році), брав активну 
участь в житті української гро-
мади, надсилав допомогу укра-
їнцям в часи Голодомору-ге-
ноциду, є автором пам’ятника 
Шевченкові в Нью-Йорку.

І на чужині він розмовляв 
українською мовою, говорив, 
що часто йому сниться рідний 
Київ, також любив українську 
пісню. Коли на святі, присвяче-
ному 70-літтю мистця (1957 рік) 
у супроводі бандури пролуна-
ла пісня «Ой, рад би я повівати, 
тільки яр глибокий» Олександр 
Архипенко на очах всієї зали не 
стримав сліз і не приховував 
цього.

Привласнити чуже – яви-
ше, на жаль, і в історії мисте-
цтва не поодиноке. Так на до-
вгі роки став росіянином Іль-
ко Ріпин (не Илья Репин), чи 
скульптор родом із Чернігівщи-
ни Пармен Забіла (а не Забел-
ла). Над цим активно працюва-
ли радянські «служителі» мис-
тецтва: переписували історію, 
нищили українське мистецтво.

Злочин, який 
назавжди забрав 

сотні творів
Лише злочин, вчинений 

Василем Любчиком – тодіш-
нім керівником Музею укра-
їнського мистецтва у Льво-
ві (нині Національний музей 
у Львові імені Андрея Шеп-
тицького) – назавжди забрав 
із українського мистецького 
скарбу сотні творів.

Про головного організа-
тора і натхненного виконав-
ця злочину згадує уродженка 
Івано-Франківщини, мисте-
цтвознавиця, кураторка Укра-
їнського музею і бібліотеки у 
Стемфорді Любов Волинець: 
«Василь Любчик з великою 
наполегливістю виконав своє 
завдання.

Твори таких мистців, як 
Івана Труша, Михайла Бойчу-
ка, Святослава Гординсько-
го, Олекси Грищенка, Михай-
ла Мороза, Михайла Осінчука, 
Ярослави Музики і багатьох 
інших були видалені до спе-
ціального фонду і з 31 липня 
до 2 серпня 1952 року спале-
ні у великих печах. Скульпту-
ру розбивали та викидали на 
сміття».

Свідки розповідали, скіль-
ки зусиль і часу було витра-

чено цими «знавцями україн-
ського мистецтва», зокрема, 
на знищення творів Олексан-
дра Архипенка з львівських 
збірок, мармурові твори від-
разу злочинцям не піддава-
лись.

Настав час 
визволити з полону

Нині найбагатшою збір-
кою творів українського мис-
тецтва поза межами України 
в Європі володіє Прага, біль-
шість творів зберігається у 
фондосховищах і у післявоєн-
ний період у повному масш-
табі ніколи не експонува-
лась. Це «мистецтво в поло-
ні» чекає свого часу, чекають 
і українські мистці в Парижі, 
чекають на повернення додо-
му з музеїв Москви і Петер-
бурга украдені скіфські скар-
би, цінності з кургану Соло-

ха, скарб Михайлівського мо-
настиря у Києві і срібні врата 
Хрестовоздвиженської церк-
ви Києво-Печерської лаври.

Мозаїка «Димитрій Солун-
ський» (на фото) – унікальна 
пам'ятка мозаїчного мисте-
цтва початку 12-го століття, 
створена візантійським ху-
дожником для оздоби Михай-
лівського Золотоверхого со-
бору в місті Києві.

У 1938 році її відвезли до 
Москви – Третьяковська га-
лерея попросила надати цю 
мозаїку для тимчасового екс-
понування на виставці, але й 
досі її не повернула

Настав час, за Святосла-
вом Гординським, підготува-
ти видання європейськими 
мовами про багатство укра-
їнських збірок за кордонами 
України, настав час визволи-
ти його з полону.

Оксана ПЕЛЕНСЬКА, 
дослідниця, 

співробітниця Радіо Свобода
Радіо Свобода, 02.07.2021.

Мистецтво у полоні. 
Твори українського мистецтва за межами України

Святослав Гординський 
(1906–1993) – український 

художник, графік, 
мистецтвознавець, поет, 

перекладач, редактор 
та журналіст

Поштівка. Музей Визвольної боротьби України, Прага. На фото: 
куток театрально-мистецького відділу музею. Це був 

насамперед музей дипломатичних документів часів УНР 
та Української Держави (1917–1921)

Олександр Архипенко (1887–1964) – скульптор і художник, 
один із основоположників кубізму в скульптурі, і його роботи

Предмети з ризниці 
Софійського собору в Києві, 

які були вивезені з України до 
Росії й нині перебувають 

у Державному історичному 
музеї Росії
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4 Тоді, влітку 1990 
року, я вже 17-й рік пра-

цював журналістом у Кули-
ківській районній газеті «Полісь-
ка правда». Але знав уже декого 
з чернігівського просвітянсько-
рухівського товариства. Насам-
перед, Василя Чепурного, як ко-
легу, – він був журналістом об-
ласної молодіжної газети «Ком-
сомольський гарт». Знав декого 
з літераторів, адже чимало років 
був членом обласної літератур-
ної студії. Серед знайомих була, 
зокрема, поетеса, вчителька На-
дія Галковська. І ось саме знайо-
мі учасники походу «Козацькими 
шляхами» долучили мене до ньо-
го, як журналіста. 

Восьмиденний похід був чу-
дово організований. А це непро-
сто для такої великої групи. Тран-
спорт, побут, харчування на сві-
жому повітрі, ночівлі в оселях, а 
частіше на природі, в туристич-
них наметах. Весь графік похо-
ду всі численні його зустрічі, ви-
ступи були старанно сплановані, 
чітко все виконувалося. Чудовим 
організатором виступив Володи-
мир Ступак, на той момент – від-
повідальний секретар обласної 
«Просвіти» і один з керівників об-
ласного Руху, згодом – його бага-
торічний голова. Очолювали по-
хід голови цих організацій: Руху – 
Валерій Сарана, «Просвіти» –Ва-
силь Чепурний. 

З нами був і брав участь у зу-
стрічах, проводив молебні свя-
щенник отець Семен Перва з 
Чернігова – з недавно віднов-
леної Української автокефальної 
православної церкви. Пізніше 
УАПЦ стала основою Київського 
патріархату. 

Головним у поході був співо-
чий гурт обласної «Просвіти» під 
назвою «Причастя». Керівницею 
його була Лариса Куровська, му-
зикознавець, викладач Музич-
ного училищі імені Л, Ревуцько-
го, голова міської «Просвіти». Ви-
ступ гурту, власне, і був основою 
всіх зустрічей з людьми, всіх ак-
цій. Йому передували агітацій-
ні виступи наших керівників – 
про Україну, її історію, культу-
ру, про потребу нарешті здобути 
повну незалежність, мати свою 
державу.

На місцях зустрічі організо-
вували місцеві активісти Руху і 
«Просвіти». В більшості, зустрічі 
проходили під відкритим небом, 
але інколи і в будинках культури. 

У співочому гурті співав і Сту-
пак, а ще – педагог Галина Несте-
ренко, робітник Іван Іващенко, 
поетка Надія Галковська, молоді 
активістки Віра Дерев̀ янко, Ган-
на Милейко. Баяністом, був кон-
цертмейстер обласної філармо-
нії, в подальшому відомий компо-
зитор Микола Збарацький.

Учасниками походу були та-
кож лікар, згодом голова облас-
ної організації екологічної асоці-
ації «Зелений світ» Іван Осадців, 
культпрацівник Юрій Соболь, в 
подальшому – гендиректор На-
ціонального заповідника «Чер-
нігів стародавній». Представни-
ком щойно відроджуваного укра-
їнського козацтва був Володи-
мир Бичек, вбраний у козацький 
стрій, з шаблею при боці, він чу-
дово грав «роль» козацького пол-
ковника. 

Згодом гурт «Причастя» став 

основою ще двох поїздок облас-
ної «Просвіти» – до української 
діаспори: у 1992 році в Білорусь, 
у Мінськ, і у 1994 році – в Литву 
(Вільнюс, Каунас). 

Згадується величезний енту-
зіазм, з яким проходив похід, за-
взяття, з яким нас скрізь зустрі-
чали люди. 

Маршрут був такий: Чернігів, 
Седнів, Менський, Сосницький, 
Коропський, Новгород-Сівер-
ський райони (райцентри і села), 
і фініш у Батурині. 

Першу річницю Декларації 
про суверенітет ми зустріли 16 
липня в селі Дігтярівка Новго-
род-Сіверського району. Тут під-
нялися на гору над Десною, до 

напівзруйнованої древньої церк-
ви, зведеної гетьманом Мазепою 
і поруйнованої за Союзу. Скільки 
тоді було таких поруйнованих, за-
критих церков. Зараз вона від-
новлюється. Нарешті! Хоч і аж на 
30-му році Незалежності. 

Саме в цьому поході народи-
лася легендарна пісня «Козачка», 
що облетіла все світове україн-
ство. Вечорами, коли всі весело 
відпочивали біля вогнища, серед 
наметів, Надія Галковська і Ми-
кола Збарацький сідали непода-
лік окремо і щось награвали, на-
співували. І ось пізно увечері 18 
липня, на луках біля Коропа, спі-
вавтори гучно запрошують всіх 
до вогнища, на прем`єру нової 
пісні. І тут вони вперше викона-
ли «Козачку». Приспів «Я козачка 
твоя, я дружина твоя, пане пол-
ковнику мій синьоокий» всі під-
хопили миттю. А вже другого дня 
пісню розучив і виконував на зу-
стрічах гурт «Причастя». 

Сам вірш Надія написала ра-
ніше. Я чув його в її виконанні на 
одному з міських просвітянських 
вечорів, які тоді проводилися в 
Будинку культури будівельників 
Чернігова. Але мелодія, пісня на-
родилися в поході. Так що 18 лип-
ня був і ювілей легендарної пісні. 

Похід завершився дводен-
ним Козацьким святом у Бату-
рині, 20 і 21 липня. Воно стало 
всеукраїнським. Прибули хори з 
Києва, Західної України. Фінал 
свята був на стадіоні, у неділю 
21 липня. На урочистостях в Бу-
динку культури виступили Левко 
Лук`яненко, Роман Іваничук. Жи-
вий класик української літера-
тури, львів̀ янин Іваничук почав 
відродження Батурина в нашій 
пам`яті ще раніше, своїми твора-
ми. Потім він постійно приїздив 
у Гетьманську столицю, для якої 
так багато зробив як письмен-

ник, депутат парламенту, громад-
ський діяч. А самі Козацькі свя-
та, згодом, як правило, в серед-
ині червня, стали щорічним, набу-
ли статусу обласного Козацького 
свята, а в деякі роки були всеу-
країнськими і навіть міжнародни-
ми. І ми, просвітяни, рухівці, бра-
ли у них найактивнішу участь.

Ці фото я зробив під час того 
Козацького свята в Батурині. Ця 
акція була проведена на Гонча-
рівці, на околиці містечка. Там, 
де був заміський палац гетьма-
на Мазепи. Але ми ще не оди рік 
вважали, що саме тут був центр 
гетьманського Батурина, спале-
ного у листопаді 1708 року мос-
ковським військом. Ось як ми 
мало знали нашу історію. 

Це вже пізніше запрацює 
українсько-канадська археоло-
гічна експедиція, яка рік за ро-
ком відкриватиме нам Батурин. 
Принагідно, хочу добрим словом 
згадати нині покійну відому діяч-
ку української діаспори, лікарку, 
доктора Марію Фішер-Слиж з Ка-
нади, членкиню Ліги українських 
меценатів. Окрім іншого добро-
чинства, вона підтримувала фі-
нансово і дослідження Батурина. 
А керував роботами відомий чер-
нігівський археолог, викладач пе-
дуніверситету Володимир Петро-
вич Коваленко, теж нині покій-

ний. Стараннями археологів від-
кривався для нас, для України і 
світу справжній Батурин. І це міс-
то було там, де тепер його центр, 
де за ініціативи і сприяння пре-
зидента України Віктора Ющен-
ка проведено величезну роботу 
по відновленню гетьманського 
Батурина. Зокрема, відновлено 
спалену окупантами Цитадель. 

Але у 1990 році, під час пер-
шого походу «Дзвін-90» чернігів-
ські Рух і «Просвіта» почали від-
родження Батурина саме тут, на 
Гончарівці. Встановили скром-
ний хрест на невеликому курга-
ні-могилі: в пам'ять батуринців, 
знищених московитами. А також 
– ось цю пам`ятну дошку на честь 
гетьмана Мазепи. 

Фото зроблено під час пана-
хиди. Не передньому плані злі-
ва — священик Петро Бойко, він 
же — диктор Українського ра-
діо, Заслужений артист України. 
Правіше від нього – Василь Че-
пурний. Справа — згаданий вже 
отець Семен з Чернігова. За ним, 
з мегафоном, — Валерій Сара-
на. Крайній зліва на фото – ак-
тивний рухівець і просвітянин 
В`ячеслав Логін. Зараз він – свя-
щеннослужитель в Канаді, архі-
єпископ незалежної Білорусь-
кої автокефальної православної 
церкви, звісно, забороненої нині 
в Білорусі. 

На інших фото – співочий гурт 
«Причастя» обласної «Просві-
ти» з іншими учасниками походу, 
а також маленькі батуряни біля 
пам`ятної дошки гетьманові – до-
лучення до нашої історії. 

В цих походах всі відчули, як 
бракує друкованого слова, но-
вого, демократичного, націо-
нального. І ми почали цю роботу. 
Першою ластівкою став альма-
нах обласної «Просвіти» – «Про-
світа-92». В ньому стільки ціка-
вих публікацій з історії, краєз-
навства, літературних творів. Цю 
брошуру підготували ми з Чепур-
ним. Я був її редактором. З про-
стої причини: як уже згадував, я 

працював у редакції Куликівської 
райгазети. І поруч була районна 
друкарня, де видавалася ця газе-
та. Колективи редакції і друкарні 
були, практично, єдиним цілим. І я 
мав можливість організувати тут 
видання альманаху: набір, вер-
стку, друк. При повному сприянні 
поліграфістів, як і надалі по газе-
ті. Між іншим, я завжди говорив, 
що, окрім гарних ідей, лозунгів, 
треба, щоб була практична мож-
ливість щось робити, треба шука-
ти ці можливості. 

Планувалося, що альманах 
буде щоквартальником. Але я пі-
шов далі і запропонував у «Про-
світі» замість альманаху спробу-
вати видавати газету. Знову таки 
враховуючи реальні, практичні 
можливості, мою роботу в Кули-
ківці. 

Так і народилася знаменита 
обласна газета «Сіверщина», пер-
ший номер якої вийшов у груд-
ні 1992 року, як спільне видан-
ня Руху і «Просвіти». Там же, в Ку-
ликівській друкарні. «Редакцією» 
були два журналісти: Василь Че-
пурний, виконуючий обов̀ язки 
редактора (редактором офіцій-
но не міг бути, бо вже працював 
у владі, керівником прес-служби, 
по-теперішньому кажучи, об-
ласної адміністрації), і я, відпо-
відальний секретар газети. Во-
сени 1993 року конференція об-
ласної «Просвіти» призначила 
мене редактором «Сіверщини», 
і я був ним 12 з половиною ро-
ків. У перші роки «волонтерськи», 
як і Чепурний. Бо лише у травні 
1996 року я пішов з райгазети і 
зайнявся безпосередньо видан-
ням «Сіверщини». Газета робила-
ся в Куликівці по липень 1994-го, 
потім перейшла на видання в об-
ласне видавництво «Десна». 

…Пройшло 30 років. Вже 
кілька років не виходить «Сівер-
щина», як і створене пізніше її до-
чірнє видання – обласна газета 
«Біла хата». В Україні зникли де-
сятки демократичних газет, на-
роджених уже після 1991-го. На-
ціонально-демократичні сили, які 
вели нас до незалежності, у тому 
числі і легендарний Народний 
Рух, на жаль, у глибокій кризі. І це 
потребує свого осмислення. 

Україна пережила дві рево-
люції. Найстрашніше – на нашій 
землі восьмий рік війна, впер-
ше за нашу незалежність: тисячі 
вбитих, десятки тисяч поранених, 
півтора мільйони біженців. Укра-
їна, теж вперше в новій історії, 
втратила території. І кінця війні і 
цим втратам не видно. 

В суспільстві величезне роз-
чарування і болюче запитання: 
чому у нас так не склалося, як у 
тих же колишніх співкамерників 
по соцконцтабору, які давно вже 
у НАТО і Євросоюзі? Чому таке 
убоге життя народу в таки ж од-
ній з найбагатших країн Європи? 
А саме такою вона подавалася, і 
правильно, у тій нашій скромній 
агітації, з якою ми йшли до лю-
дей 30 років тому. Минуло аж 30 
років!

Відповіді шукаймо разом. Не-
прості, болючі, бо щось таки не 
так в нас самих, в суспільстві. Але 
поки що – згадуймо і цю нашу іс-
торію, 30-річчя знаменитого по-
ходу «Козацькими шляхами».

Петро АНТОНЕНКО 
Фото автора

Похід «Козацькими шляхами»: 30-річчя
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Батурин — гетьманська столиця

Після Полтавської битви 1709 р. близь-
ко 5 тисяч козаків на чолі з козацькою 
старшиною підтримали погляди гетьмана 
Івана Мазепи та сформували першу укра-
їнську політичну еміграцію. Серед них були: 
Пилип Орлик, Григорій та Іван Герцики, Ан-
дрій Войнаровський, Іван Ломиковський, 
Кость Гордієнко, Федір Нахимовський, Фе-
дір Мирович та інші представники козаць-
кої старшини з родинами.

Кожен з них мав свою долю. Їх жит-
тя було складним і неспокійним, про-
те любов до України та козацької на-
ції вони тримали у своєму серці. У даній 
статті на основі дослідження Ірини Дми-
тришин «Григорій Орлик, або Козаць-
ка нація у французькій дипломатії» ми 
розкриємо емігрантські сторінки життя 
двох мазепинців – Ф. Нахимовського та 
Ф. Мировича.

Федір Іванович Нахимовський (1689 – 
1761 рр.) та Федір Іванович Мирович (?–
1761 р.) – українські військові і політич-
ні діячі, прихильники самостійної україн-
ської державності, вірні соратники І. Ма-
зепи, П. Орлика, а з часом і Г. Орлика. І. 
Дмитришин у своєму дослідженні цим по-
статям відводить окремий розділ «Останні 
спільники Мазепи», де зазначає: «Орлики 
були не єдиними, хто цікавив французьку 
дипломатію. Крім них слід назвати ще Ф. 
Нахимовського й Ф. Мировича – останніх 
представників старої мазепинської гвар-
дії, близьких співробітників П. Орлика, які 
послідували за ним до Швеції. Вони від-
давна були причетні до антиросійських 
комбінацій у Польщі й Криму, і їм уже до-
водилося виконувати місії при С. Лещин-
ському».

Ці мазепинці виконувати таємні місії за 
дорученням П. Орлика в Кримському хан-
стві, Османській імперії, Швеції, Польщі та 
Франції. Їхнім головним завданням було 
формування військової антиросійської ко-
аліції. У Швеції їм було призначено щорічне 
грошове утримання. Станом на 23 грудня 
1719 р., генеральний ад’ютант Ф. Мирович 
отримував 672 срібних талярів, а булавни-
чий Ф. Нахимовський – 400 талярів.

Після смерті гетьмана П. Орлика мазе-
пинці тісно співпрацювали з Г. Орликом, 
який, в свою чергу, не оминав жодної наго-
ди згадати про них при версальському ко-
ролівському дворі і заявити про свої погля-
ди щодо українського питання. У 1754 р. Г. 
Орлик у листі до французького двору гово-
рить: «Два зверхники цієї нації, які звуть-
ся Мирович і Нахимовський, прив’язані до 
долі мого покійного Батька та відомі Ко-
ролю Польщі вірними послугами, які вони 
надали спільній справі, ризикуючи влас-

ним життям та власною свободою; ці два 
чоловіки, які були принесені у жертву та 
існують завдяки щедрості кількох поль-
ських шляхтичів, довіряючи моїй відданос-
ті і прив’язаності благу та спасінню Бать-
ківщини, та маючи намір бути ще у чо-
мусь корисними на старості років спільній 
справі». 

Турбувався Григорій про їх скрутне ма-
теріальне становище, саме завдяки його 
клопотанням, король Франції Людовік XV 
від 1 січня 1756 р. призначив цим мазе-
пинцям річну платню у розмірі 100 піастрів 
кожному.

Російський двір постійно вистежував 
мазепинців, московські агенти навіть на-
пали на слід Ф. Мировича та Ф. Нахимов-
ського у Франції, а невдовзі з’явилися по-
відомлення про замах на життя двох ма-
зепинців. Російський двір звернувся за 
роз’ясненням до Кирила Розумовського, 
проте гетьман, хвилюючись за долю україн-
ських емігрантів швидко їх заспокоїв щодо 
цього питання: «йдеться лише про кількох 
емігрантів, які заражені старими мріями, 
думають і пишуть по-старому,

забуваючи, що Україну з того часу не-
мов підмінили і що тут не той самий уряд, не 
ті самі керівники і не ті самі люди, які нині 
думають зовсім про інше». З часом їх спра-
ву було залишено.

Щодо смерті цих двох мазепинців, то 
всі відомі історичні джерела подають дату 
1758 р. Проте, І. Дмитришин у своєму до-
слідженні відкриває новий факт: «Остання 
згадка про Нахимовського датується лю-
тим 1761 р., тоді як Мирович згадується 
востаннє в липні 1761 р. Але вже від квіт-
ня 1761 р. Форнеті пише про його «жалюгід-
ний стан», про те, що він «продав всі меблі й 
не в змозі більше ходити».

Політична емігрантська діяльність 
Ф. Мировича та Ф. Нахимовського тісно 
пов’язана з родиною Орликів. Представ-
ники козацької нації гідно представляли 
Україну в європейських державах. Хоча їх 
діяльність не зумовила кардинальних зру-
шень щодо українського питання, росій-
ський двір завжди їх остерігався та нама-
гався знищити. Французькі джерела пере-
конливо доводять, що у середині XVIII ст. 
українських козаків сприймали у євро-
пейських політичних відносинах як вартий 
уваги чинник. У постатях політичних емі-
грантів європейці для себе відкрили во-
йовничий, відважний народ, закоханий у 
свою свободу, проте пригнічений москов-
ською тиранією.

Наталія ДРОБЯЗКО

Складовою музейного 
комплексу «Козацький двір» 
є інтер’єр хати – традиційно-
го батуринського житла цьо-
го періоду. Кожен куток у по-
мешканні мав певні функції і 
заповнювався предметами, 
що наочно виражали звичаї, 
особливість побуту та занять 
власників. За словами мисте-
цтвознавця Дмитра Степови-
ка, «відчуження українського 
народу від обрядових основ 
російського православ’я зму-
сило багатьох віруючих ула-
штовувати своєрідні «домаш-
ні вівтарі» у вигляді полиці з 
іконами. … Це основна при-
чина, чому у ХІХ столітті різко 
зріс запит на хатні ікони». 

Зазвичай у домашньо-
му вівтарі, на покуті, розмі-
щувались покриті вишитими 
рушниками ікони, священні 
книги, проскури, свічки, лам-
падка, освячені трави, «чет-
вергова сіль» та інші речі, які 
у родинах православних ба-
туринців вважали священни-
ми оберегами. Кожен, хто за-
ходив до оселі, мав вклонити-
ся спочатку святим образам, 
а потім привітатися з госпо-
дарями. Скільки образів у 
хаті, стільки й поклонів вар-
то було робити перед кожною 
іконою.

Вибір ікон для домашньо-
го іконостасу був традицій-
ним. Перш за все, це ікони 
Богородиці, Ісуса Христа та 
улюблених святих мучеників 
або угодників. Найбільш ша-
новані родинні парні ікони 
– це ікони Спасителя та Бо-
жої Матері з Немовлям. Вони 
об’єднують всіх домочадців, 
захищають їх від гріхів та на-
пастей, зміцнюють віру і слу-
жать нагадуванням про тра-
диції. Ікони святих покрови-
телів ніколи не розміщува-
ли над родинними іконами. 
Родинні ікони передавалися 
у спадок по роду, ними бать-
ки благословляли дітей на 
шлюб, а ікони ставали обере-
гом для новоствореної роди-
ни. До цих образів звертали-
ся з молитвою «Отче наш» та 
«Богородице Діво, радуйся».

Розташування цих ікон 
поряд має бути таким, щоб 
ікона Спасителя знаходилась 
праворуч від того, хто мо-
литься, а образ Божої Мате-
рі – зліва.

Як правило, парні ікони 
початку ХХ століття вміщені 
у дерев’яні навісні кіоти ква-
дратної форми та прикраше-
ні імітованим під золото або 
срібло різьбленням чи тис-
неним фольговим обрамлен-
ням. Саме такі ікони із фон-
дової колекції Національно-
го заповідника «Гетьманська 
столиця» розміщені у поку-
ті хати музейного комплексу 
«Козацький двір».

На іконі народного май-
стра «Спаситель» кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. зображення 
образу Спасителя погрудне 
– проглядаються лик та руки. 
Ікона у дерев’яному кіоті під 
склом прикрашена різьбле-
ною фольгою золотавого ко-
льору у вигляді гілок з ягода-
ми та листям. Парою до цієї 
ікони є образ «Божа Мати з 

немовлям» кінця ХІХ – почат-
ку ХХ ст. Вона у прямому на-
вісному кіоті теж прикрашена 
різьбленою золотавою фоль-
гою з подібним орнаментом. 

Ці родинні ікони були пе-
редані заповіднику праців-
ником закладу Петром Ви-
нником. Вони передавалися 
із покоління у покоління по 
жіночій лінії Петра, Оксани 
Винник. Відомо, що ці ікони 
належали її прабабусі Ганні 
Кошці, 1915 року народжен-
ня, жительці села Обмачів. А 
до Ганни Кошки ікони пере-
йшли у спадок від її бабусі, 
яка народилася у другій поло-
вині ХІХ ст. у Обмачеві. 

Ікони з фондової збірки 
НІКЗ «Гетьманська столиця» 
«Спаситель» та «Божа Мати з 
Немовлям» у покуті хати му-
зейного комплексу «Козаць-
кий двір» являють собою са-
кральне надбання народної 
культури та побуту Батурин-
щини другої половини ХІХ ст. 

Оксана НОВІК

Найвизначнiшим представни-
ком цього давнього українсько-
го козацько старшинського, а потiм 
графського i князiвського роду був, 
звiсно, Василь Леонтiйович Кочубей 
(1640 – 1708) – генеральний суддя 
Вiйська Запорозького, котрий ра-
зом iз полтавським полковником 
Іваном Iскрою здiйснив спробу до-
нести Петру I намiри гетьмана Iвана 
Мазепи, спрямованi на вiдрив Укра-
їни вiд Росiйської держави.

Як вiдомо, Мазепi вдалося пода-
ти тi звинувачення Кочубея та Iскри 
як компромат, i їх обох було страче-
но. Обох невдовзi iз почестями похо-
вали у Києво Печерськiй лаврi...

I вже зовсiм романтичною є 
iсторiя кохання 65 рiчного Мазепи i 
його юної хрещеницi Мотрі – доньки 
Кочубея. Трагічним було це кохання. 
Батьки дiвчини, довiдавшись про на-
мір Мазепи одружитися з нею, кате-
горично вiдмовили йому. I юна Кочу-
беївна втекла iз батькiвської оселi у 
гетьманський палац. Мазепа, однак, 
змушений був вiдрядити її додому.

Про цi взаємопов’язанi подiї 

трьохсотлiтньої давнини писано-
переписано iсториками та 
лiтераторами. Бiльше вiдомi, зви-
чайно, лiтературнi твори. Перш за 
все поема Олександра Пушкiна 
«Полтава», що починається такими 
рядками:

«Богат и славен Кочубей.
Его луга необозримы;
Там табуны его коней
Пасутся вольны, нехранимы.
Кругом Полтавы хутора
Окружены его садами.
И много у него добра,
Мехов, атласов, серебра
И на виду, и под замками.»
Колоритними постатями в 

українськiй та росiйськiй iсторiї 
були i наступнi Кочубеї, родо-
вий маєток яких упродовж сто-
ліття знаходився у селi Вороньки 
теперiшнього Бобровицького ра-
йону. I були вони теж багатими. У 
мiстечку Бобровицi, наприклад, 
заснували на початку минулого 
столiття цукровий завод – один iз 
перших на Чернiгiвщинi.

У серединi минулого столiття Ко-

чубеї порiднилися iз родиною дека-
бриста Сергія Волконського, i той 
разом iз дружиною Марiєю приїхав 
пiсля тридцятилiтнього сибірського 
заслання доживати вiку у Воронь-
ки. У цiм селi разом з iншим дека-
бристом – Осипом Поджiо – вони i 
похованi.

Наприкiнцi столiття у 
Воронькiвському маєтку, яким тодi 
володiв онук Сергiя Волконського 
Михайло Кочубей, жив i працював 
український i росiйський худож-
ник та архітектор Олександр Ягн. 
Його зусиллями створено унiкальнi 
художнi навчально виробничi 
майстернi, в яких було розвину-
то традицiї вітчизняної керамiчної 
школи. У цих воронькiвських май-
стернях виготовлено, скажiмо, 
майолiкову фризу пам’ятника 
бiля болгарського села Шипки на 
честь загиблих героїв росiйсько-
турецької війни 1877 – 1878 рокiв. 
Виготовлено тут i майолiковий 
декор для флiгеля садиби Оле-
ни Рахманової у сусiдньому селi 
Вейсбахiвцi (тепер Бiлорiчиця При-

луцького району), що зберiгся до-
тепер.

Тодi ж у Вороньках, у родинi 
Кочубеїв Волконських, минули i 
дитячi лiта Петра Текле Хавар’ята – 
у майбутньому героя партизанської 
вiйни ефiопського народу проти іта-
лійських колонiзаторiв, мiнiстра за-
кордонних справ Ефiопiї, автора 
першої конституції цiєї держави.

Дорогоцiнним скарбом ма-
єтку у Вороньках була величезна 
бiблiотека художньої лiтератури, у 
якiй зберiгалися i листи видатно-
го росiйського письменника Iвана 
Тургенєва. Михайло Миколайо-
вич Кочубей дуже гордився своїми 
зустрiчами i листуванням з Іваном 
Сергiйовичем.

Пiсля революцiйного смер-
чу 1917 року «буржуї» Кочубеї по-
далися в емiграцiю. Спершу до 
Туреччини, згодом до Бельгiї. 
Наприкiнцi 30 х покликав їх до Аф-
рики Текле Хавар’ят. Але у Ефiопiї 
на той час було неспокiйно. Отож 
осiли у Конго – нинiшньому Заїрi. 
А останнi понад тридцять років 

мешкають у мiстi Лусака – столицi 
Замбiї.

Старiйшина роду Петро Васильо-
вич Кочубей володiє підприємством 
транспортних перевезень, разом 
з ним працюють i дiти – два сини i 
донька, здобувши належну освiту у 
Європi.

Але основнi прибутки родинi 
дає не перевiзницька фiрма, а ство-
рена ними єдина у країнi... ферма 
крокодилiв. Адже вироби зi шкiри 
цих рептилiй традицiйно користу-
ються попитом у всьому свiтi, до того 
ж дуже дорогi. Є ще у Кочубеїв i гос-
подарства, де вирощують свиней 
та качок, вiдходами вiд переробки 
м’яса яких i харчуються крокодили, 
що вiльно хлюпочучись під тропіч-
ним сонцем у двох десятках штучних 
басейнiв.

Так i хочеться знову згадати оте 
пушкiнське: «Богат и славен Кочу-
бей…» Щоправда, багатий вже не 
табунами коней...

Володимир САПОН
З книги «Меди і полини історії»

Багатства Кочубеїв: від табунів коней до ферми крокодилів

Мазепинці 
при французькому дворі

Хата музейного комплексу 
«Козацька садиба»: ікони

Ікони ХІХ ст. у покуті хати «Козацького двору».
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Володимир САПОН

«Меди і полини 
історії»

Продовжуємо публікацію краєзнавчої книж-
ки «Меди і полини історії» – відомого чернігів-
ського письменника, журналіста, краєзнавця Во-
лодимира Миколайовича Сапона (20.07.1951 – 
02.10.2017). Поч. в №№ 175, 177 – 183, 185 – 203.

Шахрайськi та злодiйськi хитрощi, з якими ми зустрiчаємося 
у нашому непростому сьогоденнi досить часто, справдi iз дов-
гою бородою. Озирнiмося хоча б на на початок минулого сто-
ліття, погортавши вкритi архiвним пилом сторiнки «Чернигов-
ских губернських ведомостей» та «Черниговского слова», де 
iнформувалося про всi кримiнальнi пригоди, що траплялися вiд 
Новозибкова i Стародуба на пiвночi до самiсiнького Києва на 
пiвднi, від Радуля i Добрянки на заходi та до Шостки i Конотопа 
на сходi – таку територiю обіймала тодi Чернiгiвська губернiя.

Чи не найбiльше таких пригод було у губернському 
мiстi. Якось у травнi 1903 року прибув до Чернiгова iз Паку-
ля Чернiгiвського повiту селянин Павло Гаркуша – збирач 
податкiв при тамтешньому волосному правлiннi: щоб здати 
до казначейства 270 рублiв зiбраних грошей. Йдучи вулицею 
Гончою, побачив перед собою чоловiка, який раптом, нахилив-
шись, пiдняв щось iз землi. Коли ж iз ним порiвнявся пакулець, 
той пояснив:

– Оце знайшов вузлик, подивився, а там – грошi. Ти ж був 
свiдком, то давай роздiлимо їх пополам...

Але подiлити знайдене не втигли. Пiдiйшов третiй i став ви-
магати повернути йому щойно загублений вузлик iз грошима. 
Перший розв’язав вузлика, проте грошей у ньому не виявило-
ся. Вiдтак «власник» вузлика став вимагати в обох, щоб показа-
ли свої гаманцi, мовляв, уже подiлили грошi... Оглянув гаманцi, 
однак своїх грошей не виявив i вибачився. На тому всi троє i 
розiйшлися. Гаркуша попрямував своєю дорогою, а той, хто 
знайшов вузлик, зiтхнувши, поспiшив за його «власником». У 
казначействi Гаркуша вийняв гаманець iз казенними грiшми, 
щоб здати до каси, але замiст них побачив... камiнець. Обдурений 
селянин мерщiй кинувся у полiцiю, де йому лише поспiвчували, 
пояснивши, що це вже не перший подiбний випадок у мiстi...

Дурили нашого брата предка i по iншому. На початку 1909 
року звернулося у полiцiю кілька покупцiв лавки Аронова, що 
за чернiгiвським Красним мостом. Поскаржилися, що прода-
вець для зменшення ваги товару всипає купленi покупцями 
цукор, рис, крупу у паперовi пакети iз заклеєним у них на днi 
пiском.

Полiцiя зацiкавилася фактом i за кiлька днiв виявила 
подiбне i в iнших магазинах, а також встановила осiб, котрi 
такi пакети клеїли. За шахрайство на два тижнi тюремного 
ув’язнення були засудженi Янкель Черняк, Фiшер Василев-
ський i Борух Серебряний, на три тижнi – Гiрша Фрiдберг i 
Нахiм Примаков, на мiсяць – Шльома Сац.

«Працювали» шахраї та злодiї i бiльш круто. Скажiмо, у сiчнi 
1895 року чернігівський купець Шльома Шлеп’яков отримав iз 
Варшави посередництвом «Российского общества транспор-
тирования кладей» ящик iз замовленими золотими i срiбними 
речами, що були застрахованi на 1200 рублiв. Ящик прийшов 
пошкодженим, отож його вiдкрили у присутностi полiцейського 
чиновника. Виявилося, що у ньому замiсть 32 золотих i срібних 
годинникiв на суму 526 рублiв лежали шматки цегли...

Втiм, краще було отримати цеглину замiсть коштовного 
металу, анiж те, що отримав двома роками ранiше стародуб-
ський міщанин Афанасiй Шведов. А отримав вiн iз Гомеля від 
якогось Смирнова невеличку посилку, оббиту полотном. Коли 
полотно зняли, побачили ящичок, заповнений... вибухiвкою. 
Вона мала вибухнути при вiдкриваннi кришки ящичка. На щас-
тя, пружинка вибухового механiзму розслабилася i рушничний 
капсуль не було пробито...

Траплялися i фальшивомонетники. До того ж не десь у 
мiстах, а у провiнцiйнiй сiльськiй глибинцi. Як, наприклад, у 
селi Волинка на Сосниччинi, де на початку 1909 року поліція 
виявила на квартирi у фельдшера з мiсцевих козакiв Федора 
Володька приладдя для виготовлення срiбних монет вартiстю 
1 рубль, 50 i 15 копiйок.

I ще дещо про злодiїв. Хоч i менше їх було, анiж тепер, про-
те грабували i бiдних, i багатих, i навiть... професорiв. Якось 
обiкрали «хатинку» предводителя губернського дворянства, 
графа Григорiя Милорадовича, у травнi 1908 року залiзли у бу-
динок предводителя дворянства Чернiгiвського повiту Григорiя 
Глiбова, поцупивши столового срiбла бiльш нiж на 300 рублiв.

А через два мiсяцi, коли у Чернiговi проходив ХIV археоло-
гічний з’їзд, на який зiбралися з усiєї Росiї майже 300 вчених, 
не пощастило академiку Iмператорської академiї наук О. I. Со-
болевському та професору Київського унiверситету В. М. Пе-
ретцу. Повернувшись у номер дворянського пансiону, де вони 
мешкали, перший не знайшов свого гаманця iз грошима i сріб-
ного годинника, що лежав на нiчному столику, а другий – сакво-
яжу iз бiлизною та рукописами наукових праць, серед яких була 
i доповiдь, яку вчений мав прочитати наступного дня перед де-
легатами з’їзду. Злодiїв так i не спiймали. А свою доповiдь Воло-
димир Миколайович все ж прочитав... по пам’ятi.

Старе, як світ, 
«мистецтво» шахраїв

Нещодавно побував у 
приватному музеї Юрія Дах-
на, що на Чернігівщині. Отри-
мав від побаченого неймо-
вірні враження. 

Здійснив цю подорож за-
вдячуючи моєму приятелю, 
відомому меценату та актив-
ному громадському діячу Во-
лодимиру Коліньку. Марш-
рут поїздки пролягав україн-
ським Подесенням, був дуже 
цікавим, наповненим від-
віданнями історичних місць 
Київщини та Чернігівщини. А 
тепер про музей. Пан Юрій 
зумів створити у маленькому 
селі Москалі Чернігівського 
району етнографічний музей, 
експозицією якого не зможе 
порівнятися жоден подібний 
державний музей в Україні. 

За власні кошти Юрій 
придбав чотири старі хати-
ни, в яких вже ніхто не жив, 
і оживив їх духом високої 
української культури. 

Окрім збирання мате-
ріальних експонатів, Юрій і 
його родина є носіями збе-
реження інформації про істо-
рію свого села і краю, історію 
церкви, місцевих звичаїв, пі-
сень, особливості мови, ле-
генд, а також інформації про 

історію людей які проживали 
в цьому селі.

Для мене, народженого 
на Поділлі, було дуже цікаво 
пізнати культуру побуту Чер-
нігівського Полісся, відмін-
ності ткацтва і вишивки. 

Від початку знайомства 
із Юрієм я зрозумів, що для 
нього і його родини колек-
ціонувати старожитності – 
це не просто захоплення, це 
справжній, свідомий вияв 
українського патріотизму. 

Якби в кожному україн-
ському селі чи містечку були 
такі музеї і такі подвижники, 
я думаю, що Тарас Григоро-
вич Шевченко, споглядаючи 
на нас із небес, більше б не 
докоряв нам гнівно:

«...Подивіться лишень добре,
Прочитайте знову
Тую славу. Та читайте
Од слова до слова,
Не минайте ані титли,
Ніже тії коми,
Все розберіть... та й спитайте
Тойді себе: що ми?..
Чиї сини? яких батьків?
Ким? за що закуті?..»

Ніколи не пізно вивчати 
і відроджувати своє минуле, 
досліджувати історію кожно-
го села, міста, врешті дослі-
джувати своє генеалогічне, 
родовідне древо, це буде від-
новлювати і на далі форму-
вати нашу національну, укра-
їнську ідентичність.

Створення і діяльність та-
ких музеїв навряд чи може 

спиратися на волю і широку 
допомогу держави, у ниніш-
ньому вигляді вона може ві-
дігравати скоріше допоміжну 
функцію.

Спиратися такі музеї мо-
жуть, перш за все, на окре-
мих ентузіастів (яких є не так 
мало на теренах України), а 
також на недавно створені 
Об’єднані територіальні гро-
мади, окремих меценатів. 
Важливу роль в цьому про-
цесі мала б відігравати укра-
їнська церква.

Юрій Дахно, колишній ке-
рівник районної пошти, по-
чав збирати експонати для 
музею у 2006 році і, як ми по-
бачили, йому вдалося зроби-
ти навіть більше, як на один 
музей.

Як говорив Юрій: «Музей 
створював, щоб відкрити для 
всієї України Чернігівське 
Полісся». Як на мене, Юрію 
це вдалося.

То ж відкриваймо і ми, 
дорогі українці, за його при-
кладом кожен свій край.

Степан БРАЦЮНЬ,
голова Конгресу 

Українських Націоналістів
Київ

17 липня в місті Ічня з нагоди 31-ї 
річниці прийняття Декларації про дер-
жавний суверенітет України урочисто 
відкрито меморіальні дошки на честь 
борця за незалежність України в 20-му 
столітті та захисника нашої незалежної 
держави.

Меморіальну дошку на честь пол-
ковника медичної служби Армії УНР, ви-
датного борця за незалежність України, 
громадського діяча Юрія Добриловсько-
го (07. 01. 1891 – 11. 07. 1955) встанов-
лено на фасаді будинку Комунального 
некомерційного підприємства «Ічнян-
ський центр первинної медико-санітар-
ної допомоги». Урочистий захід відкрив 
заступник голови Ічнянської міської 
ради Ярослав Животяга, про життєвий 
шлях Юрія Добриловського присутнім 

розповів співробітник Північно-Східно-
го міжрегіонального відділу Українсько-
го інституту національної пам'яті Сергій 
Бутко, також виступили голова правлін-
ня ГО «Українська Ініціатива» Юрій Ко-
сенко та керівник місцевого осередку 
організації, секретар Ічнянської міської 
ради Григорій Герасименко.

Ініціатором і організатором увічнен-
ня пам’яті видатного земляка виступила 
ГО «Українська Ініціатива» за сприяння 
міської ради та Українського інституту 
національної пам’яті.

Докладніше з біографією цього бор-
ця за незалежність України можна озна-
йомитися в публікації «На Різдво, 130 
років тому, народився воїн армії УНР із 
Чернігівщини Юрій Добриловський» за 

посиланням (http://surl.li/aagph ).
Того ж дня на фасаді будівлі гімна-

зії імені Степана Васильченка вста-
новлено меморіальну дошку на честь 
українського воїна Сергія Петрауска-
са, який загинув захищаючи Україну. 
Воїн 72-ї окремої механізованої бри-
гади імені Чорних Запорожців наро-
дився 18 грудня 1977 року в Ічні. Його 
батько – литовець, мати – українка з 
Ростова-на-Дону. Активний учасник 
Помаранчевої революції і Революції 
Гідності, оборонець Луганського аеро-
порту в 2014 році. Загинув 22 лютого 
під час ворожого обстрілу в районі Ав-
діївки. 

На урочистому заході виступили го-
лова міської ради Олена Бутурлим, ке-
рівник ГО «Спілка учасників бойових дій 
АТО Ічнянського району» Костянтин Куп-
ка, а також Юрій Косенко і Сергій Бутко.

У цей же день Сергій Бутко передав 
Ічнянському історико-краєзнавчому му-
зею видання УІНП.

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут 
національної пам`яті

Чернігів

Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. 
В. Короленка видала щорічний календар «Знаменні і пам’ятні 
дати Чернігівської області» – на 2021 рік. Укладачі: Л. В. Сту-
дьонова, І. Я. Каганова, О. В. Дорохова. Відп. за вип: І. М. Алі-
ференко. Друкуємо серпневу частину календаря.

1 – народився у с. Атюша Коропського р-ну Анатолій Мико-
лайович Карацюба (1946) – генерал-майор міліції у відстав-
ці, заслужений юрист України, почесний громадянин Коропа. 
Живе в Києві.

2 – народився Ілля Ананійович Оліферовський (1921–1997) 
– член Спілки журналістів України, заслужений працівник куль-
тури України, працював редактором Чернігівської районної га-
зети «Наш край», в обласній газеті «Деснянська правда» тощо, 
автор краєзнавчих публікацій.

6 – народився с. Роїще Чернігівського р-ну Микола Леоні-
дович Панько (1951) – різьбяр, член Спілки художників України, 
заслужений майстер народної творчості України.

18 – в с. Переходівка Ніжинського р-ну народився Олек-
сандр Якович Кониський (1836–1900) – український письмен-
ник і громадський діяч, шевченкознавець. Випускник Чернігів-
ської гімназії та Ніжинського ліцею.

23 – в с. Сахнівка Менського р-ну народився Данило Кос-
тянтинович Мороз (1841–1894) – письменник, автор «Арифме-

тики для недільних шкіл», оповідань, драматичних творів. Жив у 
рідному селі.

24 – народився Леонід Полтава (Леонід Едвардович Пархо-
мович) (1921–1990) – поет, прозаїк, драматург, публіцист, гро-
мадський діяч в еміграції. Закінчив школу в Любечі та Ніжин-
ський учительський інститут. Учасник українського підпілля під 
час Другої світової війни, в’язень нацистських таборів. Помер у 
Нью-Йорку.

25 – в Ічні народився Іван Оксентійович Кмета (Іван Кмета-
Ічнянський) (1901–1997) – протестантський пастор, доктор те-
ології, професор, поет, прозаїк, перекладач. Закінчив учитель-
ську семінарію в Прилуках. У 1929 році емігрував до Канади. 
Похований у Філадельфії (США).

– народився в с. Хороше Озеро Борзнянського р-ну Володи-
мир Іванович Рожок (1946) – хоровий диригент, доктор мисте-
цтвознавства, професор, народний артист України, ректор На-
ціональної музичної академії України імені П. Чайковського у 
2004–2018 рр. 

– 1951 – заповідник «Тростянець» в Ічнянському районі за 
постановою Ради Міністрів УРСР перетворений у дендрологіч-
ний парк і переданий у відання АН УРСР.

26 – 1966 – селище Борзна віднесено до категорії міст ра-
йонного підпорядкування. 

Календар серпня

Краса України – в сільському музеї

В Ічні відкрито меморіальні дошки 
на честь українських героїв
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Олександр ШТАНЬ

ВАГАННЯ. РІШУЧІСТЬ
Вагання, роздвоєність духу тамує 

палання душі,
Приносить покори задуху і падають 

з рук палаші…
Над прірвою занісся кінь – і вже 

не слухає оброті...
Достойно послане зустрінь, як кінь 

над прірвою в польоті…

ОПОРА ЗЛА
Опричники, сатрапи, холуї…
Не вільні, біснуваті самураї…
На вас тримається неправда 

на Землі, 
Від вас і сила, і опора вовчій зграї!
Не думайте, що омине спокута.
Паркан не відгородить від Небес!
Собі карбуєте гріховну долю люту, – 
Покайтеся, щоб правди дух 

воскрес…
2016 рік

ВІТЕР В ОБЛИЧЧЯ
Вітер злий нехай мене
Зустріне…
Я його напору
Не боюсь…
Хай летить собі,
Хай мимо лине,
Як вітрило я – 
Не відвернусь…
Шарпне по одежі,
Зло завиє, 
Хай скажено вдарить
У лице…
Все минає, – що було і буде… 
Все минає… То мине і це…
Так і ти, одвічна Україно,
Трепетно, розчулено молюсь…
Вистоїш! Єдина, неділима,
Київська – святая наша
Русь…
19.02.2016

МАТЕРИНСЬКІ ПІСНІ 
УКРАЇНИ
Скільки щирих пісень, що звучать 

в Україні
Надихають дітей споряджаючи 

в путь…
Материнські серця, як колись, 

так і нині,
Засівають добро, та й біду 

відведуть…

УКРАЇНІ 
Краю трипільський,
Святая земля!
Пагорби, 
Богом освячені…
Хай нас веде
Світоносна зоря,
Збудеться наше
Призначення…
 Ми проросли 
 Крізь віки,
Вславлені наші
Батьки!
Створене Богом
Живе
Древнє і зовсім 
Нове…

* * *
Країни і кордони,
Пілястри і фронтони,
Обличчя все чужії
І лебедині шиї…
Та добре всім відомо:
Найкраще жити – вдома…

* * *
На вітрі тріпотить наш – 

синьо-жовтий,
Ще вчора скаженіли вороги...
Що мовлене Творцем – 

те не замовкне,
Нам воля й перемоги – до снаги!

Чернігів

Саме стільки років натхненного творчого жит-
тя віддав Чернігівському обласному академічному 
українському музично-драматичному театрі імені 
Т. Шевченка провідний майстер сцени, народний 
артист України Валентин Судак. 

Він прийшов у театр у 1971 р. після закінчення 
театральної студії при Київському театрі оперети. 

У 2010 р. закінчив навчання на заочному від-
ділі театрознавчого факультету Київського Націо-

нального університету театру, кіно, радіо і телеба-
чення ім. І. Карпенка-Карого, одержавши диплом 
з відзнакою. За великі творчі досягнення Валенти-
ну Судаку в 1996 р. було присвоєно почесне зван-
ня «Заслужений артист України», а в 2013 р. – по-
чесне звання «Народний артист України».

За роки роботи на чернігівській сцені Вален-
тин Судак зіграв більше ста різнопланових ролей 
у різножанрових виставах. Зокрема, це Левко – 
«Майська ніч» та Панасик – «Циганка Аза» М. .Ста-
рицького, Парис – «Ромео і Джульєтта» та Оберон 
– «Сон літньої ночі» В. Шекспіра, Тур – «Енеїда» І. 
Котляревського, Нюнін – «Весілля з генералом» 
та Чебутикін – «Три сестри» А. Чехова, Андрій – 
«Живи і пам’ятай» В. Распутіна, Маркіз де Орсеньї 
– «Мольєр» М.Булгакова, Князь Київський Олег – 
«Княжна Чорна» за романом Д. Міщенка, Автор – 
«Мати-наймичка» за Т. Шевченком, Свирид – «Пан-
ночка» Н. Садур за повістю М.Гоголя «Вій», Григо-
рій Смирнов – «Ведмідь» А. Чехова, Муров – «Без 
вини винуваті» О. Островського, Бригадир – «Ку-
мир душі моєї» за п’єсою «Бригадир» Д. Фонвізіна, 
Анчугін – «Двадцять хвилин з янголом» О. Вампіло-

ва, Бернард – «Французька вечеря» М. Камолетті, 
Бартоло – «Шалений день, або Весілля Фігаро» П.- 
О.Бомарше, Аристарх Вишневський – «ЖадOFF» за 
п’єсою О.О стровського «Доходне місце», Джонні-
патінмайк – «Каліка з острова Інішмаан» М. Мак-
Донаха, Слейтон – «Смішні гроші» Р. Куні, Егеон – 
«Комедія помилок» В. Шекспіра, Чуб – «Ніч перед 
Різдвом» за М. Гоголем, Дід Явтух – «Вій. Докудра-
ма» Н. Ворожбит за М. Гоголем, Жеронт – «Ска-
пен» за п’єсою Мольєра «Витівки Скапена», Євген 
– «Танго» С. Мрожека, Прочанин і Публій – «Сарон-
ська квітка…» за творами Лесі Українки та бага-
то інших.

Чернігівському глядачеві актор добре відо-
мий і як творець цікавих сценічних образів, і як 
ведучий традиційного Міжнародного фестивалю 
«Слов’янські театральні зустрічі», святкових теа-
тральних концертів, багатьох культурно-мистець-
ких заходів регіонального і державного рівнів.

Вітаючи шановного Валентина Івановича із 
50-річним ювілеєм творчої діяльності, колектив 
театру бажає йому плідної роботи над створенням 
нових сценічних образів.

Лауреати обласної премії 
імені Григорія Верьовки

Під головуваннями заступниці голови обласної державної 
адміністрації Олени Думи відбулося засідання комісії по визна-
ченню лауреатів щорічної обласної Премії імені Григорія Ве-
рьовки.

Після обговорення подань, що надійшли на розгляд, комі-
сія визначилася з переможцями. Ними стали: у номінації «Во-
кально-хорове мистецтво» – заслужений народний аматор-
ський хор «Десна» КП «Міський Палац культури ім. В. Рад-
ченка (Чернігів); у номінації «Хореографічне мистецтво» — 
Академічний ансамбль пісні і танцю «Сіверські клейноди» 
обласного філармонійного центру; у номінації «Музично-інстру-
ментальне мистецтво і мистецтвознавство» – доцентка Ніжин-
ського державного університету ім. М. Гоголя, кандидатка мис-
тецтвознавства Олена Кавунник. 

Підбиваючи підсумок, Олена Дума відмітила, що всі лау-
реати премії є знаними на Чернігівщині і далеко за її межами 
професіоналами в галузі мистецтва.

Церемонія вручення премії відбудеться у вересні цього 
року під час проведення обласного фестивалю пісні і танцю 
імені Григорія Верьовки на батьківщині композитора і дири-
гента у смт Березна, що на Менщині. 

Обласна Премія імені Григорія Верьовки була заснована в 
2020 році. Її першими володарями стали: Академічний народ-
ний хор Чернігівського обласного філармонійного центру, зраз-
ковий дитячий художній колектив театр танцю «Слов’яни» КП 
«Міський Палац культури імені В’ячеслава Радченка» Чернігів-
ської міської ради та заслужений діяч мистецтв України, кан-
дидат мистецтвознавства, професор Національного універси-
тету «Чернігівський колегіум» ім. Тараса Шевченка Олег Васюта.

Прес-центр Чернігівського обласного філармонійного 
центру фестивалів та концертних програм.

Вийшов друком № 2 (94) щоквартально-
го журналу «Літературний Чернігів» Літера-
турної спілки «Чернігів». 

Журнал друкує історико-пригодниць-
ку повість Надії Петренко «Планида – зір-
ка півночі», дія якої розгортається на Сівер-
щині за часів Козаччини. Друкуються пси-
хологічне оповідання Владислава Савенка 
«П’ятниця мудрості», байки з книги «Городні 
дебати» від Поляна-Пилипа Юрика, закін-
чення повісті уродженця Чернігівщини Во-
лодимира Пащенка «Владика Негорш», про 
історію Чорногорії, вірші Василя Буденного, 
Євгена Юхниці, Миколи Романюка, Микити 
Рижих, Ольги Правдивець, етюд Віри Козло-
вої, присвячений пам’яті члена редколегії 
журналу Ганни Арсенич-Баран, оповідання-
казка чернігівки Олександри Мілашевської. 

У рубриці перекладів – поезія білорусь-
кої письменниці Оксани Данильчик в пере-
кладах Дмитра Чередниченка.

У розділі літературознавства – дослі-
дження Тамари Демченко про уродженця 
Чернігова Романа Бжеського, який відгу-
кувався про драматичну поему Лесі Україн-
ки «Одержима», нагадуючи з української ді-
аспори в США про визначні особистості та 
знакові події на батьківщині.

«Мотиви українських народних звича-
їв, вірувань та повір̀ їв у творчості Тараса 

Шевченка» – так називається дослідження 
нашого земляка Миколи Ткача, який уже пі-
шов у засвіти. 

Друкується стаття Анатолія Шкуліпи з 
Ніжина з нагоди 80-річчя нашого відомого 
земляка, поета Леоніда Горлача, лауреата 
Національної премії імені Тараса Шевчен-
ка. Тепле слово про Леоніда Горлача напи-
сав і чернігівець Олександр Олійник.

Вміщено інтерв’ю Василя Бондаря з юві-
ляром Сергієм Ткаченком. Відомий науко-
вець, багаторічний співробітник Централь-
них установ ООН у Нью-Йорку, лауреат кіль-
кох літературних премій Сергій Ткаченко 
нещодавно відзначив своє 70-річчя. Літера-
турознавче дослідження Володимира Кузь-
менка – про ніжинського поета Олександра 
Гадзінського. Журнал друкує рецензію Тетя-
ни Сидоренко на книгу поезій Анатолія Шку-
ліпи. У свою чергу Анатолій Шкуліпа міркує 
про письменника Чернігівщини Володимира 
Сенцовського.

На сторінці для дітей часопис друкує ві-
ршовану казку Олександра Штоня.

У розділі гумору можна почитати Вале-
рія Демченка. 

Часопис можна почитати в електронно-
му вигляді за адресою: 

https://issuu.com/600388/docs/lit_
chern_02_2021_el_versiya

Сергій Федорович Шишко, відомий майстер 
пейзажу та натюрморту, народився 25 червня 
1911-го в сім’ї ветеринарного лікаря в Носівці на 
Чернігівщині. Згодом родина переїхала в Ніжин, 
де й пройшли його дитячі та юнацькі роки. У місце-
вій семирічній школі отримав перші уроки худож-
ника П. Лапи, які визначили подальший життєвий 
шлях. У Ніжині деякий час працював учителем ма-
лювання, одружився, тут народилася дочка Вален-
тина, тому завжди з теплотою згадував про місто.

Надалі навчався в класі Федора Кричевського 
в Київському художньому інституті, закінчив Інсти-
тут живопису, скульптури та архітектури Всеросій-

ської академії мистецтв у Ленінграді.
Малював пейзажі та краєвиди Ніжина, Києва, 

Карпат, Криму, шевченківських місць, портрети і 
натюрморти. «Для мене пейзаж – це засіб пізнан-
ня світу, естетичного багатства навколишнього», 
пояснював художник.

Роботи Сергія Шишка експонувалися на ви-
ставках у СРСР та за кордоном, представлені в ба-
гатьох музеях – Національному художньому музеї 
України, художніх музеях Чернігова, Сум, Києва, 
Одеси, Сімферополя.

З 1944-го мешкав у Києві, у невеликій дво-
кімнатній квартирі. Саме зображення міста й ста-
ли головним здобутком творчого життя Сергія Фе-
доровича: київські парки й сквери, вулиці, Хреща-
тик, Дніпро, Поділ, Русанівка, зруйновані храми. У 
1982-му за серію «Київська сюїта» (понад 100 кар-
тин і етюдів) отримав Державну премію України 
імені Т. Г. Шевченка.

Ніжинка Ольга Пономар так описувала пер-

шу зустріч із митцем: «Відкрив двері худорлявий, 
усміхнений чоловік із сяючими очима й елегант-
ною виправкою. Мене трохи збентежив дисонанс 
– на голові у нього був фетровий берет. Він помітив 
мій погляд й одразу пояснив, що з беретом ніколи 
не розлучається, навіть на відкритті виставок… У 
передпокої вздовж стіни стояли дві шафи з книга-
ми, а на полицях – дуже багато глиняних іграшок-
«коників», які він колекціонував».

Понад 30 власних картин художник подарував 
Ніжинському державному університету імені М. 
Гоголя, де митцеві присвячений один із залів кар-
тинної галереї.

Помер 26 квітня 1997-го в Києві, похований на 
Байковому кладовищі. На честь Сергія Шишка на-
звано вулицю в Києві.

 
Сергій ГОРОБЕЦЬ

Український інститут національної пам’яті
Чернігів 

Художник Сергій Шишко

Валентин Судак: 
півстоліття на чернігівській сцені

Новий номер журналу 
«Літературний Чернігів»

Сергій Шишко. Володимирська гірка. 1957. 

Автопортрет. 1977. 
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СвітСвіт-- інфоінфо

У світі цікавого

Школа української мови

  

Несподіва-
ні думки

 Оптиміст – це люди-
на яка купує гаманець на 
останні гроші.

 Що робити, коли за-
просили на каву, у тебе 
чайник неголений.

 Жінка – слабка іс-
тота, від якої не так просто 
захиститися.

 Є тільки два дні в році, 
коли не можна нічого зроби-
ти, – це вчора і завтра.

 Слабка стать силь-
ніша сильної, через слаб-
кість сильної статі до 
слабкої!

Було колись...
Цікаве 

про інавгурацію в США
Перша церемонія всту-

пу на посаду новообрано-
го президента відбулася у 
Нью-Йорку в 1789 році, то-
дішній столиці. На той час 
міста Вашингтон ще не існу-
вало. Присягу приймав один 
з батьків нації Джордж Ва-
шингтон. Він потім був об-
раний президентом вдруге. 
І два терміни глави держа-
ви стали традицією, а потім 
були закріплені законом.

Невід’ємною складовою 
інавгурації є президентська 
промова. Джордж Вашинг-
тон виголосив у 1789 році 
найкоротшу промову – 135 
слів. 

У 1841 році Вільям Генрі 
Гаррісон читав інавгурацій-
ну промову 2 години. Він за-
студився на холоді та помер 
через місяць.

Афроамериканці впер-
ше взяли участь в інавгура-
ційному параді у 1865 році 
за Авраама Лінкольна, при 
його другому вступі на по-
саду. 

У 1997 році інавгура-
ція Білла Клінтона була пер-
шою, яку транслювали на-
живо в інтернеті.

Куточок 
гумору

Клієнт в банку читає ве-
личезний договір іпотечно-
го крдиту. 

Клерк запитує: «Озна-
йомилися? Щось Вас бен-
тежить?»

– Так, я дочитався ось 
аж до параграфа 1594, пункт 
18: «На лобі клієнта розпече-
ним залізом випалюється 
клеймо з логотипом банку...»

☺ ☺ ☺
Оголошення. 
На двері пральні: «В 

разі претензій ми поверне-
мо вам гроші за зіпсовану 
білизну, купимо вам нову 
білизну, закриємо пральню 
і розстріляємо директора. 
Такі умови влаштовують?»

У ліфті: «Палити тут дозво-
ляється лише придуркам». 

Приватні оголошення: 
«Віддам чоловіка у до-

брі руки. Кинути шкода, а 
жити з ним не хочу».

«Задається кімната са-
мотньому чоловікові. Вхід 
через господиню.»

Корисні порадиКорисні поради

 Температура типової блискавки може переви-
щувати 30000 градусів за Цельсієм – це приблизно в 
5 разів більше, ніж температура поверхні Сонця

 «Фата Моргана» або небесний міраж – рідкісне 
атмосферне явище, при якому на горизонті стає видно 
об'єкти, що знаходяться за горизонтом.

 У найглибшій точці світового океану (Маріан-
ський жолоб, 11911 м, що в Тихому океані) шматочкові 
металу, кинутому у воду, потрібно більше години, щоб 
досягти океанського дна.

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 Світового конгресу українців
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). 

Звичайну харчову соду можна використовувати 
в якості освіжувача для білизни. Треба поставити від-
криту коробку або баночку з содою в шафу, де зберіга-
ються рушники та постільна білизна. Сода позбавить 
шафу від затхлості і неприємних запахів.

Білі шкарпетки, а також білосніжні колись голь-
фи і колготки відперуться чудово, якщо перед пранням 
на годину-дві їх замочити у воді, додавши на кожні 10 
літрів води по 1 – 2 столові ложки борної кислоти.

Мальовнича Чернігівщина. 
Старовинний палац у селі Вишеньки на Коропщині.

Неправильно Правильно

Противопоказано 
вживати

Протипоказано вживати

Проти неба, на землі Просто неба

Протирічить програмі Суперечить програмі

Протікання хвороби Перебіг хвороби

Путати сліди Заплутувати сліди

Радувати око Тішити око

Є жінки, які все своє життя присвячують ін-
шим: дітям, родичам, партнерам. Й іноді цього 
всього стає надто багато. Такими бувають і чо-
ловіки, але все-таки частіше такий тип особис-
тості властивий жінкам. Вони багато роблять 
і мало отримують. Ці люди роблять все і для 
всіх, тільки не для себе.

У всього є межа. Рано чи пізно це ста-
не емоційним і психологічним тягарем. Якщо 
це так, якщо ви почуваєте себе пригніченою і 
відчуваєте постійні зміни настрою, змушуйте 
себе відпочивати. Сповільніть темп свого жит-
тя і подумайте над цими запитаннями.

1. Скільки часу пройшло відколи ви насо-
лоджувалися тишею і спокоєм?

Тиша корисна для вашого мозку. Це світ 
для ваших думок. Щодня приймайте «ванну» 
тиші та самотності. Це також допоможе вам 
зв’язатися з самим собою.

Як правило, жінки втрачають моменти 
тиші, які потрібні нам, коли ми страждаємо від 
стресу. Вони вважають тишу і самотність див-
ною і даремною. Але це важливо – щодня за-
безпечувати собі годину мовчання.

2. Ви ведете важливі розмови?
Значимі розмови треба вести з людьми, 

які можуть почути і зрозуміти вас. Це друзі та 
інші люди, які емоційно пов’язані з нами.

Подібні розмови допомагають позбути-
ся від багатьох внутрішніх проблем, і глибше 
вникнути в деякі аспекти вашого повсякден-
ного життя, щоб отримати нову перспективу. У 
світі, що швидко змінюється, розмови помалу 
втрачають свою цінність. Цінуйте їх. Зустрічай-
теся з людьми, навіть щоб говорити про все і 
ні про що.

3. Навіть якщо ви думаєте, що можете зроби-
ти все, ви це не можете. Ви маєте право плакати.

Немає 30 годин на день, і ви не можете 
віддати навколишнім 90% свого часу. Впевне-
ність в тому, що «я можу, повинна зробити все», 
веде в нікуди.

Проте, ви, напевно, не знаєте, як сказа-
ти «я не можу». Попри це, необхідно і корисно 
почати голосно вимовляти одну з наступних 
фраз:

Я втомилася сьогодні. Я не можу вам допо-
могти.

Напевно, я не зможу допомогти вам і че-
рез декілька днів. Мені треба трохи часу для 
себе.

Я не можу робити те, що ви просите. Це ви-
снажує мене.

Я почуваю себе недобре, і повинна потур-
буватися про себе.

4. Пишайтеся собою і цінуйте себе щодня.
Люди, які звикли робити все для інших, 

вважають, що вони тут, щоб допомогти комусь, 
підтримати, піклуватися про все і всіх.

Проте, якщо інші не здатні бути вдячними 
за все те хороше, що ви робите, ви повинні 
зробити це самі. Немає нічого поганого в тому, 
щоб шанувати і любити себе.

5. Навчіться піклуватися про себе.
Інші люди керують вашим часом, емоція-

ми, турботою, увагою і енергією. Але ви може-
те запропонувати собі набагато більше.

Дайте собі час для себе.
Даруйте собі подарунки. Купіть собі те, що 

любите.
Робіть те, що вам подобається щодня.
Подорожуйте.
Піклуйтеся про свою зовнішність.
Заведіть друзів, які змусять вас сміятися.
Не бійтеся думати про це. Внесіть зміни у 

своє життя. Воно повинне належати вам.

Поради психолога жінкам, 
які звикли жити заради інших

Японська філія ресторану швидкого харчу-
вання McDonald's з нагоди 50-річчя відкриття 
в країні першого такого закладу створила ре-
кламний ролик. На кадрах показана сцена з 
дня відкриття McDonald's у токійському районі 
Гіндза 20 липня 1971 року.

Головною героїнею ролика стала юна шко-
лярка, яка вперше відвідала ресторан на по-
баченні. 

Потім події переносяться в нинішній час. 
Перед глядачами постає та сама дівчинка, що 
стала бабусею, з онуком-підлітком.

 Роль школярки 1970-х років зіграла 
62-річна японська актриса Єсіко Міядзакі, яка 
зіграла не тільки школярку, а й бабусю.

 В компанії стверджують, що сюжет ре-
кламного ролика заснований на реальній істо-
рії однієї з її клієнток.

Дівчину-підлітка в рекламі McDonald's 
зіграла 62-річна актриса

У Німеччині жінка 
тижнями носила 

в сумці виграшний 
лотерейний квиток 
на 33 ільйони євро

Організатор лотереї Lotto Bayern 
заявив, що 45-річна жінка стала 
єдиною переможницею розіграшу 
9 червня, правильно вгадавши сім 
полів німецького лотерейного квит-
ка. Жінка вибрала випадкові цифри 
в лотерейному квитку за 1,20 євро.

«Мені все ще паморочиться в 
голові при думці, що я кілька тиж-
нів необережно носила у сумоч-
ці майже 33 мільйони євро», ска-
зала переможниця лотереї, імені 
якої не називають.

Жінка заявила, не планує гра-
ти знову, адже виграш «більш ніж 
достатній для мого чоловіка, до-
чки та мене». Вона додала, що 
планує використати несподіва-
ний виграш, щоб вести здоровий 
спосіб життя та робити більше для 
навколишнього середовища.

Суд у Меммінгемі скасував 
заборону на участь жінок 

у святкуванні Дня рибалок
До речі, це місто в землі Баварія в Німеччині є побра-

тимом Чернігова. А дивна дотеперішня заборона поясню-
валася тим, тим, що, мовляв, треба дотримуватися старо-
винної традиції. 

Німецький суд виніс рішення, що жінок не можна ви-
ключати з традиційної події, в якій рибалки змагаються, 
щоб зловити найбільшу рибу в потоці, що проходить через 
місто.

Суд Меммінгена заявив, що група, яка організовує 
міський Фіштертаг, або День рибалок, повинна дозволити 
представницям жіночої статі брати участь у кульмінації що-
річного літнього заходу, на якому люди стрибають у потік із 
сітками, щоб зловити форель. Той, хто спіймає найбільшу 
рибу, отримує звання «короля рибалок».

Місцеві кажуть, що традиція сягає 16 століття. У стату-
ті організаторів 1931 року зазначено, що «для збережен-
ня багатовікової традиції» брати участь можуть лише чоло-
віки, які проживають у Меммінгені не менше п'яти років.

З позовом до суду звернулася одна із місцевих жите-
льок і виграла. Суд заявив, що подія давно перестала бути 
цілком вірним відтворенням історії.

Мер Меммінгена Манфред Шильдер сказав, що ухвала 
є чіткою і подія «зміниться».


