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Долучайте нових читачів
Прочитавши нашу газету, покажіть її друзям, зна-

йомим, колегам, запропонуйте також передплатити.

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!

Організатори: Батуринська міська рада, 
Національний заповідник «Гетьманська 
столиця».

21 – 22 серпня 2021 року.
Організатори запрошують на головну по-

дію літа - ІІІ БатуринФЕСТ «Шабля», присвяче-
ний 30-ї річниці Незалежності України! 

В Батурині, столиці Гетьманської України, 
який відіграв важливу роль в історії україн-

ського державотворення, по-особливому про-
звучить головна ідея фесту «Же през ШАБЛЮ 
маєм ПРАВО», проголошена гетьманом Іваном 
Мазепою в Батурині 300 років тому, але акту-
альна і сьогодні.

Впродовж двох днів ви зможете стати 
учасником захоплюючого дійства на березі 
річки Сейм:

21.08.2021 (субота): з 14.00 — ознайоми-

тися з самобутнім творчим потенціалом Бату-
ринської громади, відвідати концерт популяр-
них в регіоні рок-гуртів «KOLO DVOH» (м. Коно-
топ) та «FROM INSIDE OUT» (м. Кролевець), зве-
селитися на нічній дискотеці. 

22.08.2021 (неділя): 11.00 – урочисте від-
криття БатуринФЕСТу за участі високопоса-
довців, почесних гостей та воїнів – захисни-
ків нашої України. Захоплять кожного висту-
пи естрадних виконавців та колективів Чер-
нігівського обласного філармонійного центру, 
артистів Київської муніципальної академії 
естрадного та циркового мистецтва, Військо-
вого оркестру 27-ї реактивної артилерійської 
бригади імені кошового отамана Петра Кални-
шевського (м. Суми), гурту «OT VINTA», інших ко-
лективів.. 

Нічною дискотекою популярних україн-
ських діджеїв Dj Rocket Jam та Dj SaliVan з м. 
Кременчук завершиться фест. 

Впродовж двох днів працюватимуть:
Виставки майстрів українського, традицій-

ного, декоративно-прикладного мистецтва.
Кінний театр. Турнір зі стрільби з традицій-

ного лука «Стріли Гетьманів».
Зони харчування, фуд-корт, які представ-

лять кращі традиції української кухні.
Екскурсії унікальними локаціями Націо-

нального заповідника «Гетьманська столиця». 
Атракціони для дітей, ярмарок сувенірів та 

багато іншого. 

Місце проведення:
Сцена та майданчики перед сценою Співо-

чого поля парку «Кочубеївський»: м. Батурин, 
вул.Гетьманська, 74.

Слідкуйте за новинами на офіційній сторін-
ці фестивалю у Fb : 

https://www.facebook.com/BATURYNFEST/ 

Батурин запрошує на БатуринФЕСТ «Шабля»
Всеукраїнський фестиваль як продовження знаменитих Козацьких свят у Батурині

16 липня 1990 року. Верховна Рада 
УРСР 12-го скликання (Української Ра-
дянської Соціалістичної Республіки ще 
як складової СРСР), обрана весною того 
ж року, що з набуттям незалежності була 
названа Верховною Радою України 1-го 
скликання, ухвалила Декларацію про дер-
жавний суверенітет. Це було уже фактич-
не проголошення незалежної держави. 
адже суверенітет і означає повну само-
стійність. Просто вийшов на фініш процес 
розпаду Радянського Союзу. Декларація 
проголошувала верховенство, самостій-
ність, повноту і неподільність республікан-
ської влади в межах території УРСР, неза-
лежність і рівноправність у міжнародних 
зносинах. Територія УРСР в існуючих кор-
донах проголошувалася недоторканною. 
Декларація утверджувала виключне пра-
во українського народу на володіння, ко-
ристування та розпорядження національ-
ним багатством своєї країни. Йшлося про 
те, що УРСР має створити власні банки, а 
також самостійно формувати цінову, фі-
нансову, митну та податкову системи, дер-
жавний бюджет та контролювати вико-
ристання його коштів, а в разі потреби за-
провадити власну грошову одиницю. Про-
голошувалося право на власні збройні 
сили, внутрішні війська, органи державної 
безпеки, право на повноцінні міжнародні 
стосунки з іншими державами.

2 – 17 жовтня 1990 року. Револю-
ція на граніті – кампанія протесту, орга-
нізована українською молоддю, пере-
важно студентами. Стрижнем протестну 
було студентське голодування на площі 

Жовтневої революції у Києві, нинішньому 
Майдані Незалежності, епіцентрі майбут-
ніх двох революцій, двох Майданів. Про-
тести завершилися підписанням постано-
ви Верховної Ради УРСР, яка гарантувала 
виконання вимог учасників акції. Голо-
вними вимогами молоді були: 

недопущення підписання нового со-
юзного договору;

перевибори Верховної Ради УРСР на 
багатопартійній основі не пізніше весни 
1991 року;

повернення на територію УРСР укра-
їнських солдатів, а також забезпечен-
ня проходження військової служби юна-
ками-українцями винятково на території 
республіки;

націоналізація майна Компартії та 
комсомолу України;

відставка голови Ради Міністрів УРСР 
Віталія Масола. 

24 серпня 1991 року. Позачергова 
сесія Верховної Ради Української РСР 
ухвалила Акт проголошення незалеж-
ності України.

1 грудня 1991 року. Всеукраїнський 
референдум на підтвердження Акту Неза-
лежності. На підтримку незалежності ви-
словились 28 804 071 громадянин, або 
90,32 % тих, хто брав участь у голосуванні. 

Одночасно, в один день з референ-
думом, відбулися перші вибори Прези-
дента України. Уже в першому турі пе-
реміг Леонід Кравчук, голова Верховної 
Ради з 1990 року, а перед цим – другий 
секретар і член Політбюро ЦК Компартії 
України. Кравчук набрав 61,59 % голосів 
виборців. які взяли участь у голосуванні. 

Другим був лідер Народного Руху України 
В`ячеслав Чорновіл – 23,27 %. На жаль, 
демократичні кандидати пішли на вибо-
ри трьома колонами. В результаті Левко 
Лук`яненко зайняв 3 місце – 4,49 %, Ігор 
Юхновський – 5 місце – 1,74 %.

27 березня 1994 року. Дострокові 
вибори Верховної Ради України. Виклика-
ні соціальною і політичною кризою, зна-
чною мірою інспірованою відновленою 
після заборони Комуністичною партією. 
В результаті Верховна Рада восени 1993 
року ухвалила провести позачергові ви-
бори Ради 27 березня 1994 року, а через 
відставку Президента Кравчука з посади 
– позачергові президентські вибори 26 
червня того ж року. 

Перші парламентські вибори в неза-
лежній України проводилися за мажори-
тарною системою, 450 депутатів обира-
лися по округах. В першому турі було об-
рано лише 49 депутатів, у 401 окрузі кан-
дидати не набрали понад 50 % голосів, 
як вимагав закон для обрання, або явка 
виборців була меншою, ніж 50 %. Наступ-
ні переголосуванні пройшли на початку 
квітня. За підсумками двох турів 85 депу-
татів було обрано від Компартії, 20 ман-
датів отримав Народний Рух, 18 – Се-
лянська партія, 14 – Соціалістична, 9 – 
Українська республіканська партія, 5 – 
Конгрес українських націоналістів, інші 
партії набрали ще менше. Більшість 
мандатів отримали позапартійні 
кандидати. 

24 серпня – 
День Незалежності України.
Вітаємо з головним державним святом!

А сьогодні – одне з найбільших 
церковних свят – Спас, Преображення 

Господнє. Вітання зі святом! 
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Бліц-інформ
Долучайтеся 
до благодійного 
фонду 
«Захистимо Україну!»
Просимо надати допомогу паль-

ним або коштами на підтримку ді-
яльності Чернігівського благодійно-
го фонду «Захистимо Україну!», який, у 
свою чергу, допомагає українській ар-
мії, родинам воїнів АТО.

Кошти можна перераховувати за 
такими реквізитами: на картку «При-
ватбанку» на ім'я Ясенчука Олексан-
дра: 5168 7456 0409 2962.

На Валу реставрують 
старовинну Поштову 
станцію, тут буде 
музей Чернігова
Йдуть ремонтні роботи на старо-

винній двоповерховій будівлі, яка в 
радянський і пострадянський час всти-
гла побути і їдальнею, і РАГСом, і офі-
сом банку, і закритою на чимало років 
пусткою.

Цей будинок є пам'яткою архітек-
тури місцевого значення «Поштова 
станція губернського казначейства». 
Розпочаті ремонтні роботи – рестав-
рація з пристосуванням під музей Чер-
нігова. На першому етапі виконують-
ся зовнішні роботи: заміна покрівлі, 
вікон, гідроізоляція споруди, облицю-
вання стін. Внутрішні роботи в будівлі 
передбачені на наступних етапах.

Сумарна вартість усіх робіт (і зо-
внішніх, і внутрішніх) – понад 22 млн 
грн. У цьому році мають виконати їх 
частину на суму 3,5 млн грн і в наступ-
ному - на 18,6 млн. грн.

Національний 
заповідник «Чернігів 
стародавній»
Рекорд за кількістю екскурсій у 

липні. Як правило, у липні спостері-
гається спад туристичної активнос-
ті. Проте, маєме рекордне зростання 
кількості екскурсій для липня – 21064. 
Для порівняння «докоронавірусні» 
роки: у липні 2019 р. – 598, у лип-
ні 2018 р. – 489. У травні-липні цього 
року у нас побували поціновувачі ста-
ровини фактично з усіх регіонів Укра-
їни. Зростає число туристів і з-за кор-
дону.

Виставкова діяльність – один 
основних напрямків роботи заповід-
ника. Днями у приміщенні Колегіуму 
завершилося експонування виставки 
з фондових збірок заповідника «По-
дарунок на пам’ять». На ній було пред-
ставлено п’ятдесят мистецьких творів 
подарованих заповіднику – картини, 
ікони, фрагменти дерев’яного різь-
блення.

Наступна виставка «Скарби на-
родного мистецтва Чернігівщини» від-
кривається 20 серпня у Колегіумі. Це 
спільний проект заповідниката При-
ватного історико-етнографічного му-
зею родини Дахна з села Москалі Чер-
нігівського району. В експозиції, зо-
крема, рушники, сорочки, народні іко-
ни, вироби з дерева.

В приміщеннях заповідника продо-
вжують експонуватися тимчасові ви-
ставки. У Борисоглібському соборі — 
археологічних досліджень «Торгівель-
ні зв’язки Чернігова за давньоруської 
доби». У Колегіумі виставка для дітей, 
своєрідна країна ляльок, створених 
талановитою майстринею з Чернігів-
щини Мариною Шикаловою. 

Такого старту від «Десни», особливо так 
оновленої, ніхто не чекав. Після невдалого 
фінішу минулого сезону, після того, як у літ-
нє міжсезоння з команди пішла половина 
основи, ось такий сильний початок. Чотири 
перемоги у чотирьох перших турах! Спершу 
вдома над «Чорноморцем», потім в гостях 
над «Маріуполем», і ось ще дві. 

Три матчі з чотирьох (такий календар) 
«Десна» провела на своєму полі. Порадува-
ла вболівальників, які дуже скучили за ка-
рантин за живим футболом і заповнювали 
трибуни стадіону ім. Гагаріна. 

І ще про зміни в команді. Контракт з 
«Десною» підписав Роман Мисак, 29-річний 
воротар, вихованець львівських «Карпат», 
який з позаминулого року грав за львів-
ський «Рух». Також в нашу команду влився 
25-річний захисник Олександр Масалов, 
який пограв за ряд клубів прем`єр-ліги. А 
після 4 туру в «Дніпро-1» перейшов наш пів-
захисник Олексій Гуцуляк, який провів за 
«Десну» 30 матчів, забив 2 м`ячі. 

Чемпіонат України, 3 тур. 9 серпня, 
Чернігів. «Десна» – «Інгулець» – 2:0. Вели-
ка перевага деснянців, але давня проблема 
– невміння реалізовувати численні гольові 
моменти. Матч наближався до фінішу, і при-
кро було при такій перевазі вдовольнитися 
нічиєю і заробити лише одне очко, замість 
трьох при перемозі. 

Але гра три-
ває до останньої 
секунди. І ось 
блискуче зіграв 
вихованець чер-
нігівського фут-
болу 26-річний 
форвард Денис 
Безбородько (на 
фото), якого голо-
вний тренер Олек-
сандр Рябоконь 
випустив на за-
міну в середині другого тайму, чудово вга-
давши з заміною. На 86 хвилині Денис за-
бив красивий гол з не менш красивої подачі 
Владислава Калитвинцева. А на першій до-

даній хвилині наші впіймали гостей на швид-
ку контратаку. Андрій Тотовицький пройшов 
краєм, віддав передачу на того ж Безбо-
родька, і Денис зробив дубль. На превелику 
радість тисяч вболівальників, які гучно віта-
ли свого земляка-чернігівця. 

Денис Безбородько був визнаний кра-
щим футболістом 3 туру чемпіонату Украї-
ни. На нього з його гольовим чуттям варто 
б звернути увагу і тренерам національної 
збірної України. Ігор Литовка, котрий теж 
чудово провів поєдинок, був визнаний кра-
щим воротарем туру, потрапив у символічну 
збірну туру. 

З інших матчів третього туру варто на-
звати поразку «Шахтаря» (після двох пере-
мог) від «Олександрії» – 1:2. А от діючий чем-
піон київське «Динамо» перемогло бронзо-
вого призера «Зорю» – 2:1. 

4 тур. 14 серпня, Чернігів. «Десна» – 
«Дніпро-1» – 2:1. Це був матч з сильним су-
перником, який після трьох турів мав дві пе-
ремоги, нічию і в разі перемоги виходив на 
перше місце. 

Олександр Рябоконь виставив такий 
стартовий склад «Десни»: Литовка, Сафро-
нов, Цимбалюк, Селін, Домбровський, Ар-
веладзе, Тотовицький, Калитвинцев, Кар-
тушов, Завійский, Безбородько. На заміну 
виходили Волошин, Масалов, Будківський, 
Шевцов.

В першому таймі наші повністю перегра-
ли дніпрян, але знову ніяк не могли реалізу-
вати численні гольові моменти. І тут знову 
відзначився Денис Безбородько. Точно як у 
попередньому матчі, він відгукнувся на по-
тужну подачу Калитвинцева і головою вга-
тив гол у ворота Євгена Паста. Так, саме 
Паст, основний воротар «Десни» в трьох по-
передніх чемпіонатах, тепер основний во-
ротар «Дніпра-1». На чудово знайомому для 
нього стадіоні він, як завжди, старався, не 
раз виручав команду і помилився лише на-
прикінці матчу. 

Другий тайм пройшов уже при перевазі 
гостей. Не те що наші «підсіли», просто гос-
ті заграли дуже активно, зрівняли рахунок: 
м`яч забив Артем Довбик. 

Наприкінці матчу наші влаштували 
справжній штурм воріт суперника. І після 
подачі Калитвинцевим штрафного м`яч за-
бив Тарас Завійський: це вже другий гол 
у чемпіонаті півзахисника, що прийшов з 
«Олімпіка». 

Єдиний, хто міг догнати «Десну після 4 
туру, – «Динамо»: у нього вчора, коли наша 
газета вже друкувалася, був відкладений 
матч з «Інгульцем». Та і в разі перемоги киян 
«Десна» ділитиме з ними перше місце. 

Цікаво, що в наступному турі централь-
ним буде якраз матч лідерів «Динамо» – 
«Десна», вони грають у Києві, в суботу, 21 
серпня. 

А через тиждень, у 6 турі, «Десна» при-
ймає вдома рівненський «Верес». 

Безбородько, Довбик і Степанюк («Вор-
скла») очолюють таблицю бомбардирів чем-
піонату – забили по 4 м`ячі. 

Турнірна таблиця чемпіонату після 4 ту-
рів. Різниця забитих і пропущених м`ячів, 
набрано очок. 

«Десна» 9 – 2 12

«Динамо» 8 – 1 9

«Шахтар» 8 – 3 9

«Ворскла» 9 – 4 8

«Дніпро-1» 8 – 5 7 

«Олександрія» 4 – 3 7

«Металіст-1925» 5 – 6 6

 «Колос» 2 – 1 5 

«Зоря» 7 – 5 4

«Минай» 2 – 3 4

«Рух» 4 – 6 4

«Чорноморець» 5 – 11 3 

«Верес» 2 – 7 2

«Львів» 3 – 9 2

«Маріуполь» 5 – 8 1

 «Інгулець» 2 – 9 0

«Десна»: чотири перемоги, лідери чемпіонату

Президент Володимир 
Зеленський призначив 

головою обласної державної 
адміністрації В`ячеслава Чауса 

Президент України 
Володимир Зеленський 
свіїм Указом від 4 серп-
ня ц. р. звільнив Анну 
Коваленко з посади го-
лови Чернігівської об-
ласної держадміністра-
ції. Іншим Указом цьо-
го ж дня глава держави 
призначив головою на-
шої ОДА

В`ячеслава Чауса. Під час зустрічі в Офісі Президента гла-
ва держави вручив Чаусу службове посвідчення та побажав 
успіху в роботі на новій посаді.

В’ячеслав Чаус народився у Чернігові в серпні 1977 року. 
Має юридичну та економічну освіту. До призначення головою 
ОДА працював заступником генерального директора із зе-
мельних та соціальних питань АТ «Укргазвидобування».

В’ячеслав Чаус: «Маємо об’єднати громади облас-
ті в єдиному векторі розвитку навколо ініціатив Прези-
дента». Про це заявив 5 серпня, під час своєї першої прес-
конференції в Чернігові новий голова ОДА. Щоб область 
мала успіх, повинні об’єднатися усі гілки влади, громад-
ськість та ЗМІ, додав він. Найпершими в його поле зору по-
трапляють об’єкти ініційованого Президентом Великого бу-
дівництва, медична галузь, залучення інвестицій в область 
та розвиток спорту.

В’ячеслав Чаус розповів журналістам, що є корінним чер-
нігівцем, більшу частину життя жив у рідному місті. Лише упро-
довж останніх кількох років працював за межами Черніго-
ва. Має досвід залучення ділових партнерів та інвестицій до 
реалізації різних проєктів, плідної співпраці з громадами 12 
областей.

Зараз триває формування нової команди у владі області. 
Чаус вважає, що на керівних посадах в ОДА мають працювати 
місцеві фахівці.

4 – 6 серпня на території дитя-
чого табору «Дивосвіт» у селищі Сед-
нів Чернігівського району проведено 
Всеукраїнський національно-патріо-
тичний форум «Сіверська брама». То-
рік форум було проведено як облас-
ний захід. На нього звернули увагу як 
на успішну форму спілкування акти-
вістів.

Учасниками зібрання стали пред-
ставники 16-ти областей України, які 
прибули для обміну досвідом, напра-
цювання ідей національно-патріотич-
ного виховання.

Організатори: Департамент сім'ї, 
молоді та спорту облдержадміністра-
ції, обласний молодіжний центр, за 
підтримки Міністерства молоді та 
спорту України.

На форумі пройшли плідні дискусії 
про пластовий рух, цивільно-військо-
ве співробітництво, військово-патрі-
отичне виховання на прикладі Фас-
тівського клубу «Каскад» та інші. За-
садам патріотичного виховання була 
присвячена дискусія «Локальний па-
тріотизм в громадянській освіті». 

«Назва форуму «Сіверська бра-
ма» символізує соборність України та 
готовність її захистити. Чернігово-Сі-
верщина – одна з брам оборони на-
шої країни–фортеці перед гібридною 
агресією Російської Федерації. І тре-
ба, щоб громадяни, насамперед мо-
лодь, розуміли цей символізм», за-
значив Сергій Бутко, один із спікерів, 
співробітник Північно-Східного між-
регіонального відділу Українського ін-
ституту національної пам’яті.

«Українські герої в часи існування 
комуністичного тоталітарного режиму 
(1917 – 1991 роки): боролися за укра-
їнську ідентичність, за незалежність 
України, захищали свій народ від по-
неволювачів; боролися у власній дер-
жаві за її національні інтереси. Отже, 
ті українців, які воювали в лавах армії 
радянської Росії/СРСР та інших дер-
жав, що панували на території Укра-
їни, і не скоїли військових злочинів, 
злочинів проти людяності, не брали 
участі у геноцидах, – жертви політики 
таких чужих держав, «гарматне м’ясо» 
на чужій службі. А якщо воювали про-
ти української держави часів Україн-
ської революції 1917 – 1921 років, 
українського національно-визволь-
ного руху, воюють проти сучасної від-
новленої держави Україна – тоді вони 
колабораціоністи, зрадники Украї-
ни», підкреслив він після обговорення 
цього гострого питання.

«Образ патріота можна окреслити 
так: дієва любов до України та її захист. 
Якщо замість патріотичної роботи, без 
пафосу, самореклами, особа тільки 
й бігає на знакових заходах із прапо-
ром, б’є себе в груди: «Я – суперпатрі-
от», то це вже називається заробляти 
на патріотизмі…», наголосив після ак-
тивного обміну думками Павло Сла-
винський, учасник бойових дій в росій-
сько-українській війні, психолог.

 
Сергій ГОРОБЕЦЬ

Український інститут 
національної пам’яті

Чернігів

Молодіжний форум 
«Сіверська брама» 

вже всеукраїнський
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Бліц-інформ
Стадіон «Юність» 
вранці відкрили 
для усіх бажаючих 
Стадіон у Чернігові, в реконструк-

цію, оновлення якого було недавно 
вкладено великі кошти, відкрито для 
всіх бажаючих займатися спортом з 
7 до 9 години ранку, насамперед для 
бігу доріжками стадіону. 

Щодо вільного доступу до стадіону 
увечері, то питання обговорюється. 
Торік, коли був вільний доступ і увече-
рі, саме в цей час не раз фіксувались 
порушення порядку: люди розпивали 
алкоголь і влаштовували бійки. Охо-
рона неодноразово викликала полі-
цію. Тому дирекція вирішила поки від-
відування стадіону сторонніми людь-
ми у вечірні часи обмежити. Але бу-
дуть переглядати це рішення.

Згорів 100-річний 
дерев’яний вітряк
У селі Горобіївка Срібнянської 

громади, що у Прилуцькому районі, в 
ніч на 13 серпня згорів старовинний 
дерев’яний вітряк. Жителі підозрю-
ють, що це був підпал. Директор СТОВ 
«Батьківщина», яке там обробляє зем-
лю, Микола Дмитренко за інформа-
цію про можливих паліїв пообіцяв ви-
нагороду – 100 тисяч гривень. За сло-
вами Дмитренка, вітряк належав гро-
маді, але «це велика втрата не тільки 
для села, а й для Чернігівщини».

Поліція виїжджала на місце і взя-
ла пояснення в жителів. Інформацію 
про подію внесено до журналу єдино-
го обліку.

Правоохоронці перевірять обста-
вини, пов’язані з пожежею, статус 
пам’ятки, хто був її власником тощо. 
Для відкриття кримінального прова-
дження потрібні ці дані. 

Вітряку було понад 100 років. У 
1980-их його капітально відремонту-
вали - оновили дах, крила, і млин за-
працював.

У 2012 році вітряк власним ко-
штом відремонтувало СТОВ «Батьків-
щина». Та, оскільки він був без охоро-
ни, час від часу потерпав від рук ван-
далів.

Поліція ліквідувала 
підпільний 
гральний заклад
Правоохоронці провели обшук в 

підвальному приміщенні в спально-
му районі Чернігова. Слідчі встанови-
ли, що підпільний гральний заклад ор-
ганізували чернігівці. Серед них двоє 
38-річних братів. Вони займалися 
технічним облаштуванням підпільно-
го грального закладу та керували ді-
ями персоналу.

За допомогою камер зовнішньо-
го відеоспостереження адміністрато-
ри слідкували за входом у приміщен-
ня. Вони пускали всередину закладу 
лише по одній особі. При цьому клі-
єнт підпільного грального закладу 
обов’язково мав знати пароль. Ззов-
ні приміщення було замасковане під 
покинутий підвал.

Під час обшуку вдома у фігурантів 
та в приміщенні підпільного грально-
го закладу слідчі області вилучили 6 
комп'ютерів-симуляторів, частину ви-
ручки та чорнові записи.

Згідно з частиною 1 статті 203-2 
Кримінального кодексу України орга-
нізація або проведення азартних ігор 
без ліцензії карається штрафом від 
170 тисяч до 680 тисяч гривень.

З нагоди 202-ї річниці від дня народження 
поета, прозаїка, публіциста, історика, перекла-
дача і філософа Пантелеймона Олександровича 
Куліша 7 серпня в Історико-меморіальному му-
зеї-заповіднику «Ганнина пустинь», що на Борз-
нянщині в селі Оленівка (хутір Мотронівка), від-
булися урочисті заходи.

Вшанувати видатного українця прибули 
представники влади, громадськості та духовен-
ство. В пам’ять про Пантелеймона Куліша, його 
дружини, письменниці Ганни Барвінок та її бра-

та, українського громадсько-політичного діяча 
Василя Білозерського, чиї могили знаходяться 
на території заповідника, була відслужена зау-
покійна літія. В молитвах також згадали ще од-
ного видатного українського державного діяча 
і мецената, чиїми зусиллями меморіальний му-
зей-заповідник «Ганнина пустинь» підтримував-
ся багато років, – Героя України Івана Степано-
вича Плюща. 

По завершенню офіційної частини пе-
ред хатою, в якій мешкала родина Кулішів, 

відбувся святковий концерт за участю ама-
торських колективів Борзнянщини та артис-
тів обласного філармонійного центру: заслу-
жених артистів України Володимира Гриши-
на і Сергія Сулимовського, артистки Вікто-
рії Олійник. Провів урочистості заслужений 
артист України, актор Молодіжного театру 
Олексій Биш.

Прес-центр обласного філармонійного центру 
фестивалів та концертних програм

Вшанували Пантелеймона Куліша

«АртБліндаж»: 
проєкт і його виставка – 

про війну і творчість воїнів 
Учасників бойових дій на Сході України, во-

лонтерів, журналістів бібліотека запросила над-
силати світлини, зроблені в зоні бойових дій, для 
фотовиставки «Російсько-українська війна очи-
ма захисників». 

Соціально-мистецький проєкт «АртБліндаж» 
реалізується громадською організацією вете-
ранів «13 БТРО» та Чернігівською міською Цен-
тральною бібліотечною системою. Він має на 
меті привернути увагу до потреб ветеранів АТО 
та членів їхніх сімей, залучає ветеранів до ак-
тивної громадської діяльності. 

У рамках проєкту в бібліотеці відкрито фото-
виставку і виставку мистецьких робіт воїнів і во-
лонтерів. Вони діють до кінця серпня. 

Проєкт триває. Фото із позначкою в темі 
листа «АртБліндаж» надсилайте на електронну 
скриньку Чернігівської міської ЦБС lib-cls@ukr.net 

Представлення книги 
«12 битв за Чернігів»

Автори, чернігівські історики Олександр 
Бондар і Михайло Жирохов, представили кни-
гу читачам у бібліотеці. Презентація відбулася в 
междах проєкту «АртБліндаж».

Усього битв за Чернігів, про які є письмові 
згадки, було до сорока. Але саме про 12 істори-
ки знайшли історичні матеріали. І саме ці битви 
справили на історію Чернігова найбільший вплив.

Перша битва за Чернігів, літописно зафіксо-
вана, була в XI столітті, в часи князівських між-
усобиць. Це 1078 рік, облога Чернігова Ізясла-
вом та Всеволодом Ярославичами, битва на Не-
жатиній Ниві, нині це чернігівський район Бо-
бровиця.

Найбільш значима битва відбулася 1239 
року, коли монголи взяли місто. У XIII столітті 
Чернігів входив у двадцятку найбільших міст Єв-
ропи. За площею – це 400 га, як два Лондони. А 
після монголо-татарської навали це все занепа-
дає, населення зменшується майже вдесятеро! 

Найдовша битва за Чернігів була на почат-
ку 1668 р. і тривала понад 8 місяців. Тоді козаки 
Чернігівського полку взяли в облогу на території 
Верхнього замку (теперішній Вал) московський 
гарнізон. Однак невдовзі й самі козаки опини-
лися в кільці – в облозі іншого московського 
війська, Лише наприкінці вересня 1668 р. поча-
лися переговори. Жодна зі сторін так і не дося-
гла бажаної мети, усі облоги були зняті. 

Фактично битви за Чернігів ні в 1941, ні в 
1943 роках не було. У 1941 році невеличкі бої 
точилися в тих селах, які нині є у складі Черні-

гова, наприклад, Яцево. Запеклими були бої за 
село Виблі. Оборони ж міста як такої не було. А 
у 1943 році: нацистські війська відійшли з міс-
та за добу перед тим, як радянські ввійшли до 
Чернігова. 

Книга номінується на конкурс «Книга року-
2021». Ознайомитися з нею можна в бібліотеці.

Безкоштовні курси 
української мови: 

консультації до іспиту 
володіння державною мовою

Цей волонтерський проєкт, БКУМ, діє в Чер-
нігові вже 6-й рік. Останні два роки курси пра-
цюють при міській бібліотеці. Керівниця курсів 
– директорка міської центральної бібліотечної 
системи, кандидат філологічних наук Людмила 
Зіневич. 

12 серпня в бібліотеці, на курсах стартува-
ли консультації до іспиту на визначення рівня 
володіння державною мовою (запроваджений 
відповідно до Закону «Про забезпечення функ-
ціонування української мови як державної», від 
25.04.2019.

Бібліотека ім. М. Коцюбинського є одним із 
трьох центрів іспитування в місті. Передумовою 
створення консультаційного майданчика ста-
ли прохання самих претендентів на отримання 
мовного сертифіката. 

Заняття – консультації з української мови 
проводяться щовівторка та щочетверга о 17.00. 
Викладач – директорка міської ЦБС, координа-
тор і викладач БКУМ Людмила Зіневич.

5 серпня у Козацькому кафе-
дральному соборі святої велико-
мучениці Катерини Православної 
церкви України в Чернігові прове-
дено панахиду за воїнами, які в лип-
ні цього року віддали своє життя за 
нашу країну, а також за всіх заги-
блих у боях за незалежність України.

Організатори: Український ін-
ститут національної пам'яті, Чер-
нігівська єпархія ПЦУ, Катеринин-
ський собор, Козацька православ-
на громада Храму, за сприяння Мі-
ністерства у справах ветеранів 
України.

Було оголошено імена загиблих 
Героїв у липні 2021-го на фронті. 
Ось вони. 

Юрій ПИСЬМЕННИЙ. Капітан, 
медик 93-ї окремої механізованої 
бригади «Холодний Яр». Народив-
ся 4 березня 1962 року. Мешкав у 
Дніпрі. У 1987 році закінчив Дніпро-
петровський медичний інститут і по-
над 20 років пропрацював лікарем. 
У 2016 добровільно пішов на фронт 
медиком-волонтером. 4 липня оку-
панти відкрили по позиціях ЗСУ на 
Донеччині вогонь з гранатометів. 

Феофана, який прийшов надати до-
помогу бійцеві, тяжко поранило. 
Помер на операційному столі. Похо-
вали в селі Старі Кодаки, що на око-
лиці Дніпра. Залишилися дружина, 
дорослий син та дочка.

Богдан БРОДОВСЬКИЙ. Майор 
механізованої бригади «Холодний 
Яр». Народився 17 квітня 1984 року 
в Гайсині Вінницької області. Від-
служивши з 2002-го строкову, під-
писав контракт зі Збройними сила-
ми. У 2009 році здобув повну вищу 
освіту та отримав офіцерське зван-
ня. Пройшов Іловайськ, був на «Бу-
тівці», в Авдіївці, у Пісках у 2014 – 
2015 роках. 5 липня від вибухового 
поранення майор Бродовський за-
гинув. Залишилися дружина і четве-
ро дітей.

Євгеній КУРАСОВ. Сержант, за-
ступник командира бойової маши-
ни. Народився в селі Локня на Сум-
щині. 8 липня в нього влучила куля 
ворожого снайпера. Поховали вої-
на в рідній Локні. Залишилися бать-
ки, дружина і двомісячна донька.

Володимир ЯСЬКІВ. Старший 
солдат, старший стрілець 24-ї бри-

гади імені короля Данила. Наро-
дився 29 липня 1977 року в сели-
щі Великі Бірки на Тернопільщині. 
9 липня в нього поцілив ворожий 
снайпер. Поховали бійця в рідному 
селищі. Залишилася мати.

Андрій БЕЛЯЄВ. Головний сер-
жант, командир відділення бригади 
імені Лицарів Зимового Походу. На-
родився 17 липня 1982 року на Дні-
пропетровщині. Коли почалася ро-
сійська агресія на сході, Бєляєв до-
бровільно пішов на фронт. Згодом 
продовжував контракт ще не раз. 
Загинув 13 липня під час ворожого 
артилерійського обстрілу в районі 
села Причепилівка Новоайдарсько-
го району Луганської області. Зали-
шилися мати, дружина і троє дітей.

Олександр ГОРБЕНКО. Старший 
стрілець 10-ї окремої гірсько-штур-
мової бригади. 29-річний воїн – із 
Кривого Рогу, Дніпропетровська 
область. Був активним учасником 
Революції гідності. У 2015-му під-
писав контракт з ЗСУ. Пізно ввече-
рі 15 липня поблизу Горлівки унаслі-
док вибуху міни отримав тяжкі опі-
ки. Помер 19 липня. Поховали воїна 

у Кривому Розі. Залишилися батьки 
і донька.

Дмитро СИВОКОНЬ. Старший 
лейтенант, командир роти. Наро-
дився 14 вересня 1982 року на Хер-
сонщині, мешкав у Скадовську. В 
2014 році, фактично з перших днів 
війни, пішов добровольцем у зону 
АТО. 13 липня на Луганщині був тяж-
ко поранений після вибуху 152-мм 
снаряду. Але через десять днів, 23 
липня, помер. Поховали Дмитра на 
Алеї героїв цвинтаря у Скадовську. 
Залишилися батьки, дружина та 
троє дітей.

Регіональний представник 
Українського інституту національ-
ної пам’яті в області Сергій Бутко 
повідомив на панахиді: «Протягом 
липня російські окупанти вчинили 
256 обстрілів по позиціях Збройних 
Сил України на Донеччині та Луган-
щині. 7 українських воїнів загину-
ло. 37 – отримали бойові поранен-
ня та травмування, з них 5 – жінки, 
Захисниці України. Вічна пам’ять 
полеглим. Низький уклін та щира 
вдячність всім воїнам, які захища-
ють нас від російського агресора!».

Чернігівська міська бібліотека ім. М. Коцюбинського

Помолилися за загиблих у липні Захисників України
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1 26 червня 1994 
року. Позачергові пре-

зидентські вибори, перший 
тур. Леонід Кравчук набрав 38,36 

% голосів, Леонід Кучма, тодішній 
прем`єр-міністр, – 31,17%. Дру-
гий тур, 10 липня: переміг і обра-
ний Президентом Леонід Кучма – 
52,14% голосів, Леонід Кравчук – 
45,06%.

28 червня 1996 року. Вер-
ховна Рада ухвалює Конституцію 
України. Стаття 1 її проголосила: 
«Україна є суверенна і незалежна, 
демократична, соціальна, правова 
держава». 

29 березня 1998 року. Вибори 
Верховної Ради України 3-го скли-
кання. За змішаною системою: по-
ловина депутатів – 225 обиралися 
за пропорційною системою, партій-
ними списками, де треба було на-
брати не менш як 4 % голосів, по-
ловина в мажоритарних округах. 
В Раду пройшли 8 партій. Сумарно 
121 мандат набрала Компартія. 46 
– Народний Рух, 34 – Блок Соціа-
лістичної і Селянської партій, 28 – 
Народно-демократична партія, 24 
– «Громада», 19 – Партія зелених, 
17 – Соціал-демократична партія 
(об`єднана), 16 – Прогресивно-со-
ціалістична партія. 

25 березня 1999 року. Лідер 
Народного Руху В`ячеслав Чорно-
віл загинув в автомобільній ава-
рії неподалік Києва. Вердикт слід-
ства – дорожньо-транспортна при-
года. Натомість громадська думка 
бачить у цьому політичне вбивство 
можливого кандидата в Президен-
ти на осінніх виборах того року. 
Слідство всі ці роки то завершува-
лося, то знову відновлювалося. іс-
тина не встановлена досі. 

31 жовтня 1999 року. Вибори 
Президента, перший тур. Результат: 
Леонід Кучма, діючий глава держа-
ви, – 36,49 % голосів; Петро Симо-
ненко, лідер Компартії, – 22,24 %. 
Другий тур, 11 листопада: переміг 
і переобраний Президентом Куч-
ма – 56,24 %, Симоненко набрав 
37,80 %.

15 вересня 2000 року. Опози-
ційний український журналіст Геор-
гій Гонгадзе був викрадений у Києві 
співробітниками міліції і в ніч на 16 
вересня вбитий неподалік столиці. 
Згодом безпосередні вбивці, ге-
нерал Пукач і офіцери міліції, були 
засуджені, але повністю цей дуже 
резонансний злочин на розкрито 
досі, не встановлено організаторів 
вбивства. 

31 березня 2002 року. Пар-
ламентські вибори. За змішаною 
пропорційно-мажоритарною сис-
темою. За партійними списками 
балотувалися 33 партії. Подолали 
бар̀ єр у 4 % і пройшли в раду 6 пар-
тій. які за списками набрали від-
сотків голосів (у дужках – набрано 
мандатів разом з округами): Блок 
Віктора Ющенка «Наша Україна» – 
23,57 (119 мандатів), Компартія – 
19,98 (65), «За єдину Україну» – 11, 
77 (175) ; Блок Юлії Тимошенко – 7, 
26 (23); Соціалістична партія – 6,87 
(22); Соціал-демократична партія 
(об`єднана) – 6,27 (31). 12 депута-
тів – позафракційні. 

31 жовтня 2004 року. Прези-
дентські вибори, перший тур. 26 
кандидатів. Переможці туру: Віктор 
Ющенко, лідер опозиційного блоку 
«Наша Україна» – 39,90 %; Віктор 
Янукович. прем`єр-міністр, канди-
дат від влади – 39,26%.

Другий тур, 21 листопада. Цен-
тральна виборча комісія оголоси-
ла , що переміг Янукович, який на-
брав 49,5 % голосів, Віктор Ющен-
ко – 46,6 %. 

Помаранчева революція. Ого-

лошення ЦВК пере-
можцем виборів 
Януковича викли-
кало величезний 
протест. Опозиція, 
до якої входили 
Блок Віктора 
Ющенка «Наша 
Україна», Блок 
Юлії Тимошенко і Со-
ціалістична партія на 
чолі з Олександром 
Морозом, що при-
єдналася до цієї ко-
аліції «Сила народу», 
оскаржила результати 
другого туру в суді, подав-
ши численні факти фальсифікацій 
при голосуванні. Опозиція 21 лис-
топада оголосила безстрокову ак-
цію протесту. яка набула назви 
Помаранчевої революції. Протес-
туючі захопили центр столиці, епі-
центром революції став Майдан 
Незалежності, відтак і революція 
отримала назву – Майдан. 

В апогеї протистояння, 8 груд-
ня Верховна Рада ухвалила комп-
ромісне рішення. Вона призначила 
третій тур виборів, юридично – пе-
реголосування другого туру, на 21 
грудня, що прогнозовано передба-
чало перемогу Ющенка. Натомість 
на вимогу партії влади парламент 
ухвалив зміни в Конституцію, яки-
ми вводилася парламентсько-пре-
зидентська форма правління, зі 
значним обмеженням повнова-
жень Президента і збільшенням 
їх у парламенту. Але ці положення 
мали ввійти в дію лише після нових 
парламентських виборів весною 
2006 року.

21 грудня Віктор Ющенко пере-
міг на повторному голосуванні дру-
гого туру – 52,2 % голосів. Януко-
вич набрав 44,2 %. Помаранчева 
революція, яка тривала три тижні і 
абсолютно мирно, завершилася пе-
ремогою. 23 січня 2005 року Віктор 
Ющенко вступив на посаду Прези-
дента держави. 

26 березня 2006 року. Пар-
ламентські вибори. За пропорцій-
ною системою, списками партій і 
блоків. Прохідний бар̀ єр для по-
трапляння в Раду – 3 %. Балотува-
лися 45 партій і блоків. результати 
(набрано мандатів): Партія регіонів 
– 186; Блок Юлії Тимошенко – 129; 
Блок «Наша Україна» – 81; Соціа-
лістична партія – 33; Комуністична 
партія – 21. 

Внаслідок попередніх півріч-
них чвар між переможцями Майда-
ну Блоком «Наша Україна» і Блоком 
Юлії Тимошенко, вони спільно не 
змогли виграти вибори. тобто су-
марно набрати більшість мандатів. 
Довелося долучати до парламент-
ської коаліції Соціалістичну партію, 
а її лідера Мороза обрати головою 
Ради. Але невдовзі соціалісти зра-
дили коаліцію. В результаті – нова 
політична криза. Рада ухвалила рі-
шення призначити главою Уряду Ві-
ктора Януковича, а згідно оновле-
ної Конституції Президент Ющен-
ко був зобов̀ язаний виконати це 
рішення парламенту. Втім, криза 
тривала і призвела до того що Пре-
зидент Ющенко 2 квітня 2007 року 
видав Указ про розпуск парламен-
ту і нові парламентські вибори. Мо-
тивацією стало те, що в Раді відсут-
ня третина її складу: для цього де-
путати від опозиції склали свої по-
вноваження. 

30 вересня 2007 року. Поза-
чергові вибори Верховної Ради. За 
пропорційною основою. Прохідний 
бар̀ єр – 3 %. Балотувалися 20 пар-
тій і блоків. Результат голосуван-
ня: Партія регіонів – 34,37 % (175 
мандатів); Блок Юлії Тимошенко – 

30,72 % (156); Блок «Наша Україна 
– Народна Самооборона» – 14,16 
% (72); Комуністична партія – 5,39 
% (27); Блок Литвина – 3,97 % (20). 
Переможці Майдану отримують 
хистку більшість. 

17 січня 2010 року. Вибори 
Президента, перший тур. 18 канди-
датів. Результат: Віктор Янукович – 
35,32 % голосів; Юлія Тимошенко – 
25,05 %. 7 лютого, другий тур. Пере-
міг і обраний Президентом Віктор 
Янукович – 48,95 % голосів, Юлія 
Тимошенко набрала 45,47 %. 

Реванш регіоналів став можли-
вим через кількарічні чвари пере-
можців Майдану. Не випадково ді-
ючий Президент Ющенко зайняв у 
першому турі лише 5 місце, набрав-
ши 5,45 % голосів. 

Уже в перші місяці своєї вла-
ди регіонали грубо «переформату-
вали» парламент, де вони не мали 
більшості після виборів 2007 року. 
Всупереч законодавству і при поту-
ранні Конституційного Суду чимало 
депутатів вийшли з фракцій партій і 
блоків, від яких були обрані, і пере-
йшли у фракцію Партії регіонів. 

28 жовтня 2012 року. Вибо-
ри Верховної Ради 7-го скликання. 
Змішана система: за списками пар-
тій і за округами. За зміненим ви-
борчим законом блоки партій вже 
не балотувалися, підвищено про-
хідний бар̀ єр до 5 %. Мета – не до-
пустити об`єднання опозиції і об-
межити її входження до Ради. Пе-
ред цим Конституційний Суд, на 
догоду владі регіоналів, скасував 
зміни до Конституції, внесені 8 
грудня 2004 року. Відтак, Україна 
знову стала президентсько-парла-
ментською республікою, а реально 
– з величезними, ще й узурповани-
ми регіоналами повноваженнями 
свого Президента. 

Результати голосування: Партія 
регіонів – 30 %, 72 мандати, разом 
з округами – 185; «Батьківщина» – 
25,55 %. 62 мандати (разом 101); 
УДАР –13,97, 34 мандати (разом 
40); Компартія – 13, 18 %, 32 ман-
дати; «Свобода» – 10, 45 %, 25 ман-
датів (разом 37).

21 листопада 2013 року. Дру-
гий Майдан, Революція гідності. 
Безпосередній приводом послужи-
ла несподівана відмова влади ре-
гіоналів від запланованого на 26 
листопада підписання Угоди про 
асоціацію України і Євросоюзу. Різ-
ко активізувало події жорстоке по-
биття в ніч на 30 листопада моло-
ді, яка проводила мирну акцію про-
тесту на Майдані ще з 21 листопа-
да. Вже 1 грудня на акцію протесту 
в центр столиці вийшло до мільйо-
на людей. 

Другий Майдан, на відміну від 
першого, тривав 3 місяці і, на жаль. 
був з численними жертвами. Рушій-
ними силами Майдану стали: опози-
ційні парламентські партії «Батьків-
щина», УДАР і «Свобода», патріотич-
ний український бізнес, особливо 
малий і середній, а також широкий 

громадський рух, не 
лише в столиці, а 
й по всій Україні. 

Майдан Незалеж-
ності і загалом 

центр столиці 
був захопле-
ний і забло-

кований по-
встанцями на 3 

місяці. Силови-
ки не раз про-
бували штур-

мувати Майдан. 
Кривавий апогей 

протистояння настав 
18 і 20 лютого 2014 року, 

коли силовики вбили в центрі 
Києва понад 100 учасників протес-
тів, яких пізніше було названо Не-
бесною Сотнею. В сутичках загину-
ло і чимало силовиків. Ці злочини 
на Майдані не розслідувані досі. 

21 лютого 2014 року терміно-
ве засідання Верховної Ради по-
становило негайно припинити бої. 
Наступного дня парламент обрав 
нового голову Верховної Ради – 
Олександра Турчинова. Попереднє 
керівництво Ради втекло з країни. 
Парламент також ухвалив постано-
ву, що Президент Янукович фактич-
но відсторонився від виконання по-
вноважень. втікши з країни в Росію. 
Відтак, згідно Конституції, виконую-
чим обов̀ язки глави держави стає 
голова Верховної Ради Турчинов. 
Також на травень Рада призначила 
позачергові президентські вибори. 

Агресія Росії, загарбання Кри-
му. Користуючись зміною влади в 
Україні, Російська Федерація на-
прикінці лютого захопила Крим-
ський півострів. Спершу за її під-
тримки керівництво Кримської ав-
тономної республіки провело так 
званий «референдум» про відо-
кремлення від України. Потім дру-
гий «референдум» – про приєднан-
ня до Росії. Обидві акції були під ду-
лами російських військових, тому 
не були визнані світом. Україна ви-
знала це агресією Росії і окупацією 
нею півострова. 

Заколот і війна на Донбасі. 
За подібним сценарієм на початку 
літа 2014 року сепаратисти вчини-
ли заколот, проголосили утворення 
так званих Донецької і Луганської 
народних республік, захопили До-
нецьк і Луганськ, третину терито-
рії двох областей. Коли українські 
війська пішли в наступ визволяти 
захоплені території, Росія напря-
му ввела свої війська на нашу зем-
лю. Війна триває вже понад 7 років. 
Ці території і далі поза контролем 
Української держави. У війні заги-
нули понад 13 тисяч українських 
військових і цивільного населення, 
десятки тисяч поранених, півтора 
мільйони біженців з окупованих те-
риторій. 

25 травня 2014 року. Позачер-
гові вибори Президента. Пройшли 
на території держави, крім окупова-
них Криму і частини Донбасу. Вже в 
першому турі переміг кандидат від 
Майдану Петро Порошенко – 54,70 
% голосів. З інших кандидатів най-
більше голосів набрали: Юлія Тимо-
шенко – 12, 81; Олег Ляшко – 8,32; 
Анатолій Гриценко – 5,48.

26 жовтня 2014 року. Позачер-
гові вибори Верхової Ради. Не про-
водилися лише на окупованих тери-
торіях: Крим – 10 округів. Севасто-
поль – 2 округи. чистина Донецької 
і Луганської областей – відповідно 
9 і 6 округів. 

Змішана система, половина де-
путатів від партій (прохідний бар̀ єр 
5 %), половина по округах. Балоту-
валися 29 партій, Результат: Народ-
ний фронт – 22,14 %, 64 мандати 

(разом з округами 82); Блок Петра 
Порошенка – 21,82 %, 63 мандати, 
(разом 132); «Самопоміч» - 10,97 %, 
32 мандати (разом 33); Опозицій-
ний блок – 9,43 %, 27 мандатів (ра-
зом 29); Радикальна партія Олега 
Ляшка – 7,44, %, 22 мандати; «Бать-
ківщина» – 5,68 %, 17 мандатів (ра-
зом 19).

31 березня 2019 року. Вибо-
ри Президента, перший тур. 39 кан-
дидатів. Результат: Володимир Зе-
ленський, незалежний кандидат – 
30,24 % голосів; Петро Порошенко, 
діючий Президент, – 15,95 %. Дру-
гий тур, 21 квітня: переміг і обра-
ний Президентом Володимир Зе-
ленський – 73,22 % голосів, рекорд 
наших виборів; Петро Порошенко – 
24,45 %.

21 липня 2019 року. Позачер-
гові вибори парламенту. Після всту-
пу на посаду Президента 20 трав-
ня, Володимир Зеленський 21 трав-
ня видав Указ про розпуск парла-
менту. Конституційний Суд визнав 
указ чинним. Вибори пройшли за 
змішаною системою: 225 депута-
тів обиралися за партійними спис-
ками (прохідний бар̀ єр 5 %), 199 – 
по округах. Вибори не проводилися 
на окупованих територіях, у 26-тии 
округах. Тобто, загалом у Раду оби-
ралося 424 депутати, решта місць 
зарезервовані для вказаних 26 
округів. 

Балотувалися 22 партії. Резуль-
тати: партія «Слуга народу», нова, 
президентська партія – 43,16 % го-
лосів, 124 мандати, а разом з окру-
гами – 254 мандати, перша в на-
шій історії монобільшість, тобто одна 
партія має більше голосів всіх інших, 
разом взятих. «Опозиційна платфор-
ма – За життя» –13,5 %, 37 манда-
тів (з округами 43); «Батьківщина» 
– 8,18 %, 24 мандати (разом 26); 
«Європейська Солідарність» – 8,10 
%, 23 мандати (разом 25); «Голос» – 
5,82 %, 17 мандатів (разом 20).

Інші важливі події. 
Підписання Угоди про асоціа-

цію України з Європейським Сою-
зом, відмова від якої стала приво-
дом (але не єдиною причиною) Ре-
волюції Гідності. Політичну частину 
Угоди підписано 21 березня 2014 
року, економічну – 27 червня 2014 
року. 

Надання українцям безвізово-
го режиму в̀ їзду в країни Європей-
ською Союзу, Угода між Україною і 
ЄС підписана в Страсбурзі 17 трав-
ня 2017 року, режим почав діяти 11 
червня того ж року. Він діє для всіх 
країн ЄС, крім Ірландії.

Томос Православній церкві 
України. 15 грудня 2018 року у Со-
фії Київській пройшов Об'єднавчий 
церковний собор. На ньому духо-
венство УПЦ Київського патріарха-
ту, Української автокефальної пра-
вославної церкви та частини УПЦ 
Московського патріархату створили 
єдину помісну Православну церкву 
України, ухвалили її статут і обрали 
предстоятеля – митрополита Київ-
ського і всієї України Епіфанія.

5 січня 2019 року Вселенський 
патріарх Варфоломій, глава сві-
товог православ̀ я, підписав То-
мос про автокефалію,тобто неза-
лежність, об’єднаної Православної 
церкви України.

Церемонія підписання Томосу 
пройшла після спільного молебню 
Варфоломія і предстоятеля Право-
славної церкви України Епіфанія в 
храмі Святого Георгія на території 
Вселенського патріархату в Стам-
булі. Томос є патріаршою грамотою, 
що офіційно затверджує каноніч-
ний автокефальний статус ПЦУ як 
однієї з 15 помісних православних 
церков світу. 

30 років Незалежності
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Рік тому, 8 серпня 2020 року, в 
Білорусі відбулися чергові прези-
дентські вибори. 

Ще до дня голосування було зро-
зуміло, що результати виборів бу-
дуть фальсифіковані, а влада готу-
ється до силового придушення про-
тестів. Втім, масштаб цих протестів 
та жорстокість дій влади виявилися 
абсолютно неочікуваними.

За цей рік офіційний Мінськ по-
долав шлях від авторитарної влади, 
з якою, втім, допустимо вести пере-
говори, до нерукоподаваної дикта-
тури, яка становить загрозу як для 
власних громадян, так і для сусід-
ніх країн. Дійшло навіть до запрова-
дження санкцій державами Заходу 
особисто проти Лукашенка. І це – не 

проста формальність. ЄС запрова-
джує санкції стосовно чинних керів-
ників держав лише у виняткових ви-
падках, коли вважає, що ті остаточ-
но втратили легітимність, і мости з 
ними можна спалювати. 

Усе це поклало край стратегії 
балансування між Заходом та РФ,  
якою Александр Лукашенко керу-
вався протягом десятиріч. 

Тепер режим просто не здатний 
ані контролювати ситуацію в країні, 
ані стримувати економіку від краху 
без російської допомоги. Але навіть 
за цих умов Путіну не вдалося зміс-
тити Лукашенка чи змусити його по-
ділитися владою з більш зручними 
для Росії політиками.

Втім, ця історія ще не заверши-

лася. І Україна також не сказала у 
ній останнього слова. Тим більше, 
що Лукашенко нині не приховує, що 
на кордоні Білорусі з Україною мо-
жуть статися зміни.

Все це проаналізувала «Євро-
пейська правда».

Чому режим встояв?
4200 кримінальних справ, від-

критих Слідчим комітетом Білорусі 
проти учасників мирних протестів. 
605 осіб, визнаних політв’язнями. 
Таку статистику наводить білорусь-
кий правозахисний центр «Вясна».

Хоча загальна кількість білору-
сів, які за останній рік постраждали 
від лукашенківських силовиків, на-
багато вища.

Лише до кінця 2020 року в Біло-
русі затримали понад 25 тисяч лю-
дей – як учасників протестів, так і 
випадкових перехожих. Більшість 
затриманих вийшли на волю без 
кримінального покарання (бага-
тьом режим присуджував штрафи 
чи адмінарешти), але проти понад 
1000 білорусів завели кримінальні 
справи. 

Одночасно режим намагався за-
лякати громадян катуваннями. Роз-
повіді та фото ув’язнених шокували 
весь світ, а назва вулиці Окрестіна 
в Мінську, де розташований один зі 
столичних ізоляторів, стала симво-
лом цих катувань. Станом на кінець 
минулого року білоруські правоза-
хисники зафіксували більш ніж ти-

сячу свідчень жертв катувань у біло-
руських місцях ув'язнення. 

Варто відзначити, що режим Лу-
кашенка і раніше використовував 
силові заходи для боротьби з опози-
цією. Найвідомішими були події піс-
ля виборів 2010 року, коли протес-
ти проти фальсифікації результатів 
голосування жорстко розігнала мі-
ліція.

Проте такого масштабу насил-
ля та катувань, як зараз, Білорусь 
ще  не знала.

Найімовірніше, причиною стало 
те, що масштаб протестів був абсо-
лютно несподіваним для Лукашен-
ка. Деякі акції влітку та восени 
минулого року збирали со-
тні тисяч людей! 

Рік, що змінив Білорусь: 
куди прийшов та на чому тримається режим Лукашенка
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Всесвітній форум українців – 
вище зібрання українців світу, ді-
аспори і представників України, 
покликане об`єднувати світове 
українство. Вищий керівний орган 
громадської спілки «Українська 
всесвітня координаційна рада».

Форуми скликаються в столи-
ці України Києві один раз на кілька 
років, за ініціативою українських 
громадських організацій світу і за 
підтримки української держави.

І Всесвітній форум українців 
Відбувся у Києві 21–24 серпня 

1992 року, на першу річницю про-
голошення незалежності Украї-
ни. Цей Форум значною мірою мав 
святковий, піднесений характер. 
Адже його делегати були сповнені 
великих очікувань – після кількох 
століть поневолення Україна отри-
мала незалежність.

На Форумі відбулися засідан-
ня секцій, «круглих столів», на яких 
розглядалися актуальні питан-
ня політичного, культурологічного, 
економічного характеру. Одним з 
рішень Першого форуму було ство-
рення постійного органу – Україн-
ської Всесвітньої Координаційної 
Ради (УВКР) з місцем знаходжен-
ням її в Києві. Головою УВКР був 
обраний Іван Драч. 

II Всесвітній форум українців 
Відбувся 21 – 25 серпня 1997 

року. За час, що минув від I Форуму, 
Україна стала членом впливових 
міжнародних організацій, зокре-
ма Ради Європи. Разом з тим ста-
ли очевидними труднощі на шляху 
її становлення. Тому основне за-
вдання Форуму й полягало в тому, 
щоб проаналізувати сучасні проце-
си в Україні і діаспорі, скоордино-
вати зусилля всього українства для 
їх вирішення.

У роботі II Форуму взяло участь 
600 делегатів та 240 гостей із 46 

країн світу та з України. 
Ще до завершення каденції 

УВКР, 16 травня 2000 року Іван 
Драч склав повноваження голови,. 
Головою УВКР був обраний Михай-
ло Горинь, котрий займав цю по-
саду по 20 серпня 2006 року, до 
переобрання його на наступному 
форумі. 

III Всесвітній форум українців 
Відбувся 18 – 20 серпня 2001 

року. Ситуація в державі, політичне 
протистояння між владою та опо-
зиційними партіями посилювали у 
делегатів гостре відчуття проблем, 
перед якими опинилася Україна. 
Часом полеміка з політичних арен 
переносилася і до зали палацу 
«Україна», де проходило зібрання.

На Форумі відбулися засідан-
ня секцій за напрямками мовного 
будівництва, молодіжної політики, 

освітнього та науково-технічного, 
політологічного, інформаційного, 
культурологічного, економічного, 
екологічного, правового, охоро-
ни здоров'я, «круглі столи», наукові 
конференції.

У резолюції делегати Форуму 
відзначили, що Україна утверджує 
себе повноправним суб'єктом єв-
ропейського та світового співтова-
риств. Водночас «економічні та со-
ціальні втрати ринкових реформ 
виявилися величезними та призве-
ли до зменшення більш як на 50 % 
виробничого потенціалу країни, за-
грозливого падіння життєвого рів-
ня народу, погіршення здоров'я на-
ції, різкого зменшення кількості 
населення України, нестримної ди-
ференціації доходів і, як наслідок, 
посилення соціальної нестабіль-
ності та політичної напруги, почуття 
безвиході та розчарування».

Делегати Форуму висловили 
занепокоєння станом розвитку ду-
ховно-інтелектуального потенціалу 

України, української мови, інфор-
маційного простору, закликали до 
єдності українські Церкви. 

IV Всесвітній форум українців 
Відбувся 18-20 серпня 2006 

року. У роботі Форуму взяло участь 
450 делегатів, 450 гостей, 50 пред-
ставників т. зв. «четвертої хвилі» 
еміграції (українців, які виїхали за 
кордон на заробітки останніми ро-
ками), 80 представників інозем-
них ЗМІ, 450 учасників фестива-
лю мистецтва української діаспори 
«Український спів у світі» – усього 
близько 1900 осіб. 

Всього взяли участь представ-
ники закордонного українства з 43 
країн світу, а також представники 
всіх регіонів України, Секретаріа-
ту Президента, Кабінету Міністрів, 
народні депутати, політичні та гро-
мадські діячі України. Форум обрав 
нового голову УВКР – Дмитра Пав-
личка.

V Всесвітній форум українців 
Відбувся 18-20 серпня 2011 

року. У його роботі взяли участь 
300 делегатів з різних країн світу 
– по 100 від східної та західної ді-
аспори та з України. Перший день 
Форум працював у приміщенні На-
ціонального оперного театру Укра-
їни, де увечері відбувся концерт 
українських майстрів мистецтв 
з України і діаспори. Далі Форум 
працював у тематичних секціях в 
Українському домі. Форум прийняв 
низку ухвал, звернень до владних 
структур в Україні, спрямованих 
на розвиток української культури, 
мови, правовий захист українців у 
країнах поселення. Форум обрав 
нового голову УВКР – Михайла Ра-
тушного.

VI Всесвітній форум українців 
Відбувся 20–21 серпня 2016 

року в Українському домі. Участь 
взяло 300 делегатів – представни-
ків закордонного українства з по-
над 30 країн світу. Пройшли пле-
нарне засідання, а також діяльність 
10 секцій та комісій. В рамках Фо-
руму пройшов урочистий концерт 
«Всі ми діти твої Україно», на яко-
му виступили кращі артисти україн-
ської діаспори та України. 

Форум скоригував частоту 
скликання Всесвітніх форумів – 
вони проходитимуть кожні 5 років. 
Форум переобрав головою УВКР 
Михайла Ратушного.

* * *
VII Всесвітній форм українців 

мав відбутися нинішнього, 2021 
року, але через світову епідемію 
коронавірусу він відкладений. 

Русь – перша українська дер-
жава. Ранньодержавні слов’янські 
племінні об’єднання східної Євро-
пи були сконсолідовані довкола 
Києва. Це об’єднання розпочало-
ся у ІХ столітті. Прийняття князем 
Володимиром у 988 році христи-
янства, поширення писемності на 
основі кирилиці, кодифікація норм 
звичаєвого права в першому пра-
вовому кодексі «Руській правді» 
князя Ярослава Мудрого та його 
спадкоємців – усе це стало фун-
даментом правової та політичної 
культури українського народу. 

Галицько-Волинське князів-
ство. В умовах монгольського за-
гарбання і розпаду державних 
структур у Подніпров’ї галицько-
волинські князі у ХІІІ–ХІV століттях 
вберегли і розвинули державність 
на значній частині українських зе-
мель. Тоді вдалося не лише збе-
регти, а й посилити європейський 
вектор розвитку. Саме в ті часи 
на українських землях з’являється 
традиція міського самоврядування 
– магдебурзьке право.

Велике Князівство Литовське 
як держава, що стала фактичним 
продовжувачем традицій Русі. 
Воно включило українські землі в 
середині XIV століття. Князівство 
династії литовських Гедимінови-
чів було однією з найбільших дер-
жав тогочасної Європи. Руські елі-
ти сформували обличчя литовської 
держави. Було засвоєно чимало 
норм руського права, назви посад, 
станів, система адміністрацій тощо. 
Офіційною мовою Великого Кня-
зівства Литовського стала руська. 
Українські землі в складі Великого 
Князівства Литовського користу-
валися широкою автономією.

Запорозьке козацтво як но-
вий соціально-політичний фено-
мен. Виникло козацтво у 16 століт-
ті завдяки комплексу економічних, 
політичних, релігійних, соціальних 
чинників. Передусім, це – природ-
не прагнення до самозбережен-
ня, самоствердження, наявність 
великого масиву вільних земель 
– Дикого поля. Козацтво створи-
ло військово-політичну організа-
цію – Запорозьку Січ. У середови-
щі козацької еліти чітко сформу-
льовані ідеї – право українського 
народу на власну державу та гене-
тичний зв’язок козацької держави 
з Руссю. Козаки мали свої унікаль-
ні звичаї, самоврядування та само-
бутню військову традицію, а також 
дипломатичні зносини з іншими 
державами.

На деякий час козакам вдава-
лося створити власну ранньомо-
дерну державу під назвою Гетьман-
щина. Вона постала як наслідок на-
ціонально-визвольної революції 
середини XVII століття. Гетьманщи-
на мала територію, державну вла-
ду, місцеву адміністрацію, військо, 
фінансову, податкову та норматив-
но-правову системи тощо.

Переусвідомлення себе як на-
ції під владою чужих імперій. За 
короткий період кінця XVIII століт-
тя на українських землях відбули-
ся грандіозні перетворення: лікві-
дація козацької автономії, анек-
сія Кримського ханства, поділ Речі 
Посполитої. Терени України стали 
задвірками імперій: Російської та 
Австрійської. Та не зважаючи на 
це, розвиток тривав. У ХІХ століт-
ті українці, як і більшість європей-
ських націй, пройшли шлях до полі-
тичного самоусвідомлення. Сфор-
мувалося поняття української нації 
з її етнічними кордонами, мовою та 
культурою.

У ході Української революції 
1917–1921 років українці ство-
рили незалежну національну дер-
жаву. Від моменту створення у бе-
резні 1917 року Центральна Рада 
затвердила принципи судової сис-
теми, закон про вибори, сформу-
вала уряд, розпочала формування 
війська тощо. 22 січня 1918 року 
IV Універсалом Української Цен-
тральної Ради відбулося проголо-
шення незалежності Української 
Народної Республіки.

Помітний слід в історії зали-
шила Західноукраїнська Народна 
Республіка. 22 січня 1919 року в 
Києві було проголошено Акт злуки 
УНР і ЗУНР.

Попри те, що УНР і ЗУНР зазна-
ли поразки від зовнішніх агресо-
рів, і територія України була окупо-
вана сусідами, ідея здобуття неза-
лежності стала визначальною.

На основі державних установ 
УНР у 1921 році у Варшаві утво-
рили Державний Центр УНР в ек-
зилі (у вигнанні). Згодом він пере-
містився до Франції, Німеччини. 
Зрештою осів у Філадельфії (США). 
Українська діаспора зберігала для 
майбутніх поколінь пам’ять про бо-
ротьбу, налагоджувала співпрацю 
із західними країнами та міжна-
родними організаціями, популяри-
зувала ідею незалежної України у 
вільному світі.

Український інститут 
національної пам’яті

Незалежність: тисячолітній 
спадок державностіВсесвітні форуми українців

Перший Всесвітній форум українців
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5 До протестів долучи-
лися й ті білоруси, хто досі 

були аполітичними. Яскравою 
ілюстрацією став візит Лукашен-

ка 17 серпня минулого року на Мін-
ський завод колісних тягачів. Лука-
шенко вважав «робочий клас», та 
ще й на державних підприємствах, 
своїм відданим електоратом, який 
не піде за опозицією. Натомість на-
товп працівників заводу скандував 
йому «Іди геть!».

Світлини того дня із розгубле-
ним Лукашенком обійшли світ, і цей 
момент міг стати переломним – 
влада майже «попливла».

Втім, Лукашенко витримав удар 
і перейшов до контрнаступу. Йому 
вдалося зберегти відданість чинов-
ників (про перехід на бік протесту-
вальників заявили лише декілька 
дипломатів), а найголовніше – си-
ловиків. Зумівши протриматися до 
зимових холодів, Лукашенко поси-
лив тиск на невдоволених. 

Та й самі протести очікувано 
втратили масовість: у нинішньому 
році опозиції так і не вдалося про-
вести ходу, хоч якось порівнювану з 
минулорічними за масштабами.

А водночас влада продовжува-
ла знекровлювати актив протестів, 
і не лише через затримання. Режим 
«закручував гайки» всередині краї-
ни і водночас залишив вільним ви-
їзд за кордон для невдоволених. 
Цією можливістю вже скористали-
ся тисячі білорусів, і цей процес, 
ймовірно, триватиме.

А тих, хто не хотів їхати сам, ча-
сом просто «вичавлювали» з країни 
– затримували та вивозили на кор-
дон.

Курс на Москву
Зараз складно в це повіри-

ти, але на вибори 2020 року Алек-
сандр Лукашенко йшов із помірко-
вано антиросійською риторикою, 
позиціонуючи себе як захисника 
Білорусі від поглинання з боку РФ. 
А потенційно найнебезпечнішого 
свого опонента – банкіра Віктора 
Бабарико – Лукашенко змальову-
вав як «п’яту колону» РФ.

Частково цій риториці підігра-
вав і Захід. За пів року до виборів 
до Мінська навіть прилітав держсе-
кретар США Майкл Помпео – це по-
давалося як розморожування від-
носин із Заходом.

Але фальсифіковані вибори та 
небачена жорстокість придушення 
мітингів поставили хрест на захід-
ному векторі політики Білорусі. До 
того ж ЄС, США, увесь Західний світ, 
а разом з ним і Україна, оголоси-
ли, що не визнають результати ви-
борів та не вважають Лукашенка 
президентом Білорусі. 

І хоча Захід не визнає перемож-
цем виборів також опозиціонер-
ку Світлану Тихановську, вона нині 
має значно більше легітимності. Від 
серпня минулого року вона у стату-
сі лідера опозиції веде переговори 
з провідними світовими лідерами 
(включаючи Джо Байдена та Ангелу 
Меркель) – тобто на рівні, який ні-
коли більше не буде можливий для 
Лукашенка.

В такій ситуації курс на РФ (та 
меншою мірою – на Китай) залиша-
ється для нього єдино можливим.

От тільки саму Росію це явно 
не задовольняє.

Кремль, який надавав допомо-
гу офіційному Мінську навіть у пе-
ріод придушення протестів (в тому 
числі надіславши десант телепро-
пагандистів), явно очікує від Лука-
шенка подальших поступок.

Одна з них – це проведення у 
країні конституційної реформи, що 
має позбавити президента одно-
осібної, монопольної влади. Також 
реформа, на яку чекає Москва, має 
включати проведення дострокових 
парламентських та президентських 
виборів.

Хоча багато хто чекав від Лука-
шенка здачі влади без «формаль-
ностей» на кшталт виборів. Не ви-
падково кожна його зустріч із ро-
сійським президентом Владіміром 
Путіним (а таких зустрічей за менш 
ніж рік від виборів було аж п’ять!), 
супроводжувалась очікуваннями, 
що от тепер самопроголошений 
президент Білорусі піде на здачу бі-

лоруського суверенітету.
Втім, очікування швидкої втра-

ти Білоруссю суверенітету не справ-
дилися.

Попри гучні заяви (наприклад, 
Лукашенко вперше публічно зая-
вив про можливість введення на 
територію Білорусі військ РФ), ре-
альна інтеграція з РФ залишається 
лише у гаслах.

Самопроголошений президент 
Білорусі так і не погодився на кро-
ки, що зменшували його владу все-
редині країни. 

 І змін на цьому фронті чекати 
не варто.

Адже чим стабільнішим стає 
режим Лукашенка, тим менше ба-
жання він демонструє й щодо ви-
конання своїх обіцянок перед РФ.

Зокрема, вже оприлюднений 
проєкт конституційних змін, ре-
ферендум щодо яких має відбути-
ся на початку наступного року, не 
містить значного перерозподілу 
владних повноважень від прези-
дента до парламенту та Кабміну, 
як про це анонсувалося, та не пе-
редбачає створення посади з осо-
бливими повноваженнями, з якої 
у разі складання президентських 
повноважень Лукашенко міг би й 
надалі контролювати ситуацію в 
країні.

Також Лукашенко не збираєть-
ся виконувати обіцянки щодо до-
строкових виборів.

Єдиний виняток, де Лукашенко 
пішов на поглиблення інтеграції з 
РФ, – сфера ідеології.

Після того як символом про-
тестів став традиційний біло-чер-
воно-білий прапор (доти викорис-
товувався лише маргіналізовани-
ми нацдемократами), білоруська 
державна пропаганда стала актив-
но пов’язувати цей прапор із на-

цистськими колаборантами часів 
Другої світової війни.

Ці зміни відповідають росій-
ському тлумаченню історії, що явно 
грає на руку РФ.

Бункерний режим
Як будь-який авторитарний лі-

дер, Александр Лукашенко мав у 
своїй команді як силовиків, так і 
системних лібералів. Останні були 
потрібні для збереження стабіль-
ності в економіці, що дозволяло 
владі виконувати неписаний соці-
альний контракт із суспільством – 
соціальні блага в обмін на несво-
боду.

Протести 2020 року знищили 
цей баланс. На ключові державні 
посади були делеговані силовики, 
а ліберали або пішли з влади, або 
мали змінити свою риторику і мімі-
крувати у «яструбів» (як це зробив 
голова білоруського МЗС Владімір 
Макей).

Все це остаточно розірвало со-
ціальний контракт. 

У відносинах із суспільством 
Лукашенко тепер спирається не 
на  лояльні групи, а лише на силу.

Це робить неможливими будь-
які економічні прориви. А в умо-
вах запровадження секторальних 
санкцій економіка Білорусі стає 
остаточно залежною від фінансо-
вої допомоги РФ. У цій допомозі 
Москва наразі не відмовляє навіть 
попри відсутність згоди Мінська на 
поглиблення інтеграції, проте її об-
сяг дозволяє лише зводити кінці з 
кінцями.

Одночасно зміни у держапараті 
призводять до появи численних по-
милок.

Вирішуючи певну проблему, 
система вже не здатна прорахува-
ти можливі негативні наслідки цих 
дій. Або ж виконавці, навіть розу-
міючи помилковість рішень, не на-
важуються повідомити про це Лу-
кашенка.

Першим прикладом такого мис-
лення стала спецоперація із приму-
совою посадкою у Мінську літака 
Ryanair та арештом опозиціонера 
Романа Протасевича. Такі дії Мін-
ська шокували світ та призвели до 
введення потужних секторальних 
санкцій – а отже, і до фінансових 
втрат режиму.

У відповідь Лукашенко вирішив 
вдатися до шантажу, по суті ство-
ривши масовий трафік близькосхід-
них біженців до Євросоюзу.

Втім, вже зараз можна говори-
ти, що цей шантаж не призвів до 
скасування чи пом’якшення санк-
цій – таку можливість у ЄС навіть не 
розглядали. Натомість дуже реаль-
ними стають перспективи додатко-
вого посилення санкцій.

Хиткий трон 
Лукашенка

Попри збереження контролю 
над країною, режим Александра 
Лукашенка складно назвати ста-
більним.

Проблеми в економіці почали-
ся ще задовго до минулорічних ви-

борів, а за останній рік лише поси-
лилися. Економічні санкції роблять 
неможливим залучення західного 
міжнародного кредитування.

У Мінську розуміють, що це 
створює ризики фінансової залеж-
ності від РФ, і намагаються балан-
сувати їх через розміщення дер-
жавних облігацій у Китаї. Експерти, 
втім, скептично оцінюють перспек-
тиви таких розміщень. Не виключе-
но, що їхній провал стане сигналом 
для РФ посилити політичний тиск.

При цьому повноцінного 
ефекту санкцій Білорусь ще не 
відчула.

Чинні секторальні санкції не 
поширюються на вже укладені 
контракти, тож повною мірою вони 
запрацюють десь у другій половині 
наступного року.

Також наступного року помітні-
шим стане ефект масової емігра-
ції. Він також буде значним, зва-
жаючи на те, що найчастіше країну 
покидають ті, хто мав високоопла-
чувану роботу та сплачував чималі 
податки.

Водночас, попри падіння чи-
сельності мітингів, протестні на-
строї білорусів нікуди не поділися, 
бо їхня причина лишається незмін-
ною, а можливості «купити лояль-
ність» тих громадян, які колива-
ються, режим Лукашенка просто 
не має.

У такій ситуації поштовхом для 
нової хвилі протестів може стати 
будь-що.

Складний вибір 
для України

Від початку протестів у сусі-
дів українська влада публічно де-
монструвала підтримку протесту-
вальникам і критикувала білорусь-

кий режим. Україна доєдналася до 
кількох жорстких заяв, які ЄС про-
понував підписати також держа-
вам-партнерам, а після так званої 
«інавгурації президента» публічно 
оголосила, що не вважає Лука-
шенка керівником держави.

Втім, попри це, Київ досі утри-
мується від запровадження персо-
нальних санкцій проти Лукашенка, 
а також секторальних проти дер-
жавних секторів білоруської еко-
номіки.

Єдиним винятком стала забо-
рона рейсів до Білорусі, анонсова-
на Україною відразу після інциденту 
з Ryanair, ще до того, як схожі рішен-
ня почали ухвалювати країни ЄС.

Дипломати пояснюють, що 
санкційна війна може виявитися 
надто болючою для Києва, і не лише 
в економічному, а й у безпековому 
плані. Адже диктатура, не маючи 
ресурсів для економічного «пока-
рання» Києва, може відповісти аси-
метрично. Наприклад, допустивши 
росіян на 1000-кілометровий бі-
лорусько-український кордон. Та й 
сам Лукашенко вже зараз натякає, 
що політика Мінська щодо україн-
ського кордонубуде змінена, бо «ке-
рівництво України взяло орієнтацію 
на конфронтацію».

Без економічного протистоян-
ня з Мінськом також не обійшлося. 
Наразі Білорусь ввела обмеження 
проти українського харчового екс-
порту – на цей крок Мінськ пішов у 
відповідь на введені Україною за-
хисні мита на продукцію білорусь-
кого автопрому.

Втім, у перші дні після револю-
ції Київ не хотів йти навіть на ни-
нішні кроки. Спершу в уряді вважа-
ли недоцільним заявляти про не-
визнання Лукашенка і мріяли, що 
все забудеться, а відносини нор-
малізуються – але розвиток подій 
у сусідів зробив це абсолютно не-
можливим. Тож не виключено, що 
і санкції, від яких Київ наразі ухи-
ляється, невдовзі будуть сприйма-
тися інакше. 

Своєрідною точкою неповер-
нення може стати вбивство у Ки-
єві білоруського активіста Віта-
лія Шишова, якщо слідство доведе 
причетність до цього злочину спец-
служб Білорусі.

Втім, як саме на це реагувати, 
офіційний Київ наразі не розуміє.

Україна взагалі не має стра-
тегії щодо Білорусі. 

 При цьому ми не йдемо у фар-
ватері ЄС – і не лише у питанні 
санкцій. 

 Наприклад, Київ показово 
уникає зустрічей зі Світланою Ти-
хановською, 

 яку прийняли, напевне, усі за-
хідні лідери. 

Але можна з упевненістю гово-
рити: відновлення відносин з Лука-
шенком точно не буде.

Де-факто влада Білорусі за-
йшла надто далеко і не зупиня-
ється, руйнуючи все наступні й на-
ступні червоні лінії. І найголовні-
ша проблема тут – те, що не тіль-
ки Україна, а й ніхто інший у світі, 
включаючи ЄС та США, не уявляє, 
як її зупинити.

Тож усьому світові лишається 
реагувати на нові безумні дії та ідеї 
Лукашенка та чекати розв’язки, 
яка, на жаль, навряд чи буде без-
кровною.

Юрій ПАНЧЕНКО,
редактор «Європейської правди»

 «Європейська правда» – 
«Українська правда», 06. 08. 2021. 

Pravda.com.ua

Рік, що змінив Білорусь: 
куди прийшов та на чому тримається режим Лукашенка
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До Посольства України в 
США завітали американські 

лікарі-волонтери
У Посольстві України в США відзначили діяльність 

американських лікарів-волонтерів, які надають про-
фесійну медичну допомогу для громадян України, а та-
кож навчають на безоплатній основі українських колег 
у рамках проєктів громадських організацій «Разом» та 
Українська федерація Америки. «Дякуємо, що розпо-
віли про свою неймовірну роботу, яка допомагає ря-
тувати життя, серед яких, зокрема, й багато дитячих», 
— йдеться в повідомленні дипломатичного представ-
ництва.

Там поіменно назвали всіх партнерів і друзів, які 
виконують справді героїчну справу для України: Ма-
рія Сорока, Дон Дікен, Селіна Крісман, Марія Бори-
совська, Люк Томич, Оксана Джексон, Зеня Черник, 
Джеймс Портвуд, Шерил Портвуд, Грегорі Дін, Майк Па-
кер і багато їхніх колег.

Як розвивалася українська 
культура в Нью-Джерзі

У Центрі мистецтв Баррон, що в м. Вудбрідж (штат 
Нью-Джерзі, США), відкрили дві виставки, присвяче-
ні розвитку української культури у цьому штаті, – «На-
родне декоративне мистецтво України» та «Мистецтво 
української вишивки». Виставки діють у рамках бага-
тогранної серії виставок «Мистецтво текстилю: перео-
смислення Нью-Джерзі». Зокрема, ця серія має на меті 
ознайомлення з текстильним мистецтвом різноманіт-
них культур.

Виставка «Народне декоративне мистецтво Укра-
їни» створена на базі експонатів із колекції Юрія Мі-
щенка та Наталі Павленко, які живуть у Нью-Джерзі. На 
виставці представлено, зокрема, збірку картин у сти-
лях Петриківка і Самчики (на полотні та папері), а також 
багато оздоблених ручною роботою тканин і рушників, 
серед яких багато й традиційних українських вишитих 
рушників. Виставка «Мистецтво української вишивки» 
присвячена традиційній українській ручній вишивці. Її 
організував 98-й відділ Союзу українок Америки (СУА). 
Представлені гарно оздоблені традиційні жіночі та чо-
ловічі сорочки, народний одяг, подушки, скатертини і 
серветки, рушники, які унаочнюють унікальність реґіо-
нальних мотивів, дизайну, кольорових гам і типу виши-
вальних швів. 

Обидві виставки відкрилися 1 липня і будуть діяти 
до 27 серпня ц. р. Усі події мистецького центру безко-
штовні, з рекомендованою пожертвою $5.

Крім цього, всі виставки будуть також доступними у 
віртуальному форматі на вебсайті міста Вудбрідж (twp.
woodbridge.nj.us) й у Facebook на сторінці Центру мис-
тецтв Баррон (Barron Arts Facebook page). 

Виставка до 95-річчя 
художниці Катерини 

Кричевської-Росандич
Музей української діаспори в Києві відкрив ви-

ставковий проєкт «Катерина Кричевська-Росандіч. До-
роги та люди», організований з нагоди 95-річного юві-
лею української американської художниці, за підтрим-
ки Українського культурного фонду.

Виставка триватиме до 19 вересня. Вона пред-
ставляє ретроспективу творчості художниці в контек-
сті її життєвих шляхів, видатних особистостей, із якими 
перетиналася доля Кричевської в Україні, Європі, США 
(Георгія Малакова, Якова Гніздовського, Миколи Кри-
чевського, Василя Кричевського-молодшого, Людмили 
Морозової, Петра Холодного-молодшого.

Х у д о ж н и ц я 
народилася 2 ве-
ресня 1926 року 
року у Києві в ро-
дини художника 
Василя Кричев-
ського. Навча-
лася в Київській 
художній школі. 

1943 р. разом із батьками емігрувала до Чехословач-
чини, де навчалася в Художньо-промисловій школі в 
Празі. Згодом виїхала до Німеччини, навчалася в Гей-
дельберзькому університеті; з 1949 р. живе і працює 
у США. 

Працює в техніках олії, гуаші, змішаній, віддає 
перевагу акварелі – краєвиди США, Франції, Італії, 
Швейцарії. Українська тематика – жарнові полотна 
«Мати» (1973), «Гуцульський Великдень» (1974), «Різдво 
в Карпатах» (1990), пейзажі «Краєвид Києва» (1943), 
«Пам'ятка архітектури», «Путивль», «Монастир» (усі — 
1980). У 1993 р. відвідала Україну (міста Київ та Пол-
таву), передала численні свої твори до фондів художніх 
музеїв України. 

У 2006 році видала книгу спогадів «Мій родовід».

Фундацію імені Івана Ба-
гряного створено на Сьомо-
му з’їзді Української револю-
ційно-демократичної партії 
(УРДП), яку довший час очо-
лював Іван Багряний, напри-
кінці травня 1975 року в То-
ронто (Канада). Тоді виокрем-
лено шість основних органі-
заційних справ, на які треба 
було грошей, а саме:

усіма способами допома-
гати визвольним процесам, 
що відбуваються в Україні, 
долучити молоде покоління 
діяспори, вихідців зі східніх 
і центральних земель Украї-
ни, до політичного та громад-
ського життя;

видати історію УРДП та 
історію виходу на еміграцію, 
розповісти світові про го-
лод 1933 року, організова-
ний Москвою, про тюрми, за-
слання, розстріли, розкурку-
лювання, русифікацію та інші 
«блага» комуністичної систе-
ми;

розповісти про діяльність 
створених з ініціятиви УРДП 
організацій, таких, як Демо-
кратичне об’єднання був-
ших репресованих україн-
ців з-під Совєтів (ДОБРУС), 
Союз українців – жертв ро-
сійсько-комуністичного теро-
ру (СУЖЕРО), Легіон ім. Симо-
на Петлюри, Товариство при-
хильників УНР та Об’єднання 
демократичної української 
молоді (ОДУМ);

зібрати й видати публі-
цистику Івана Багряного, пе-
ревидати його твори, видати 
цінні національно-патріотич-
ні праці осіб, причетних до 
УРДП;

фінансово допомагати га-
зеті «Українські вісті», яка тоді 
ще була в Німеччині, а з 1978 
року її видавали в Детройті 
(США).

За час існування Фунда-
ції видано «Збірник на поша-
ну Григорія Китастого – бан-
дуриста й композитора», дві 
книжки Василя Гришка про 
голод в Україні 1933 року 
(«Український голокост – 
1933» українською й англій-
ською мовами та «Замах на 
життя нації»), книжки диси-
дентів – генерала Петра Гри-
горенка «Спогади» та «Пере-
жите й передумане» Данила 
Шумука. Фундація надала фі-
нансову допомогу Дмитро-
ві Нитченку, який видав по-
вість «Смерть» Бориса Анто-
ненка-Давидовича, Дмитрові 
Кислиці (видання його спо-
гадів «Світе ясний»), Маркові 
Цариннику (видання великої 
книжки бібліографічних ма-
теріялів англійською мовою 
про 1933 рік), фінансувала 
створення фільму про роз-
стріли в Биківні тощо.

Під час головування Ана-
толія Лисого розпочався зна-
чний поступ у діяльності Фун-
дації, що видала чи фінан-

сувала понад сто книжок в 
Україні. Коштом Фундації на-
діслано як подарунок тися-
чі книжок (про колективіза-
цію, розкуркулення, арешти, 
заслання, розстріли, Голодо-
мор та зросійщення) у різні 
міста України – до бібліотек, 
наукових установ, універси-
тетів, музеїв та архівів. А ще з 
1991 по середину 2008 року 
з каси Фундації надано фі-
нансову підтримку для патрі-
отичних газет, журналів, на-
укових установ і організацій 
та на видання книжок в Укра-
їні в сумі півтора мільйона до-
лярів.

Головним джерелом при-
бутків Фундації були і є по-
жертви колишніх членів 
УРДП–УДРП, ДОБРУСу, СУ-
ЖЕРО, ОДУМу, членів та при-
хильників Фундації. Дехто за-
лишив їй поважні суми в за-
повітах. Отож варто згадати 
цих громадян та організації. 
Це приватні особи зі США, Ка-
нади та Англії, а саме: Микола 
Громницький, Віктор Мартин, 
Кузьма Тимченко, Володимир 
Кравченко, Василь Ростун, 
Зоя Солод, Петро Кирилюк, 
Софія й Олександер Скопи, 
Галина й Олексій Воскобій-
ники, Анатолій Лисий; Укра-
їнський громадський клюб в 
Англії, філія ОДУМу і корпора-
ція утримання дому ОДУМу в 
Чикаго.

Фундація видрукувала в 
Україні (у видавництві «Смо-
лоскип») п’ять великих кни-
жок: «Публіцистику» та два 
томи «Листування» Івана Ба-
гряного, «Збірник матеріялів 
та документів УРДП –УДРП», 
«Розстріляне відродження» 
Юрія Лавріненка (Дивнича), 
збірник пісень «Вставай, на-
роде!» Григорія Китастого, 
а також публіцистику Васи-
ля Гришка. Олександер Шу-
гай представник Фундації в 
Києві, зібрав спадщину Іва-
на Багряного і дані про його 
життя й підготував до ви-
дання книжки: «Іван Багря-
ний, або Через терни Гетси-
манського саду», «Під знаком 
скорпіона» та «Золотий буме-
ранг» (останнє видання міс-
тить усі вірші, поеми Івана 
Багряного, роман «Скелька», 
повість про Ді-Пі, пісні, сати-
ричні та інші поезії). Фінансо-
вано також видання: «Сталі-
нізм в Україні» Григорія Кос-
тюка, «Другий зимовий похід» 
Юрія Тютюнника, «Велика Ві-
тчизняна війна» Федора Пігі-
до, «Диявольська гра» Юрія 
Краснощока, «Історики Украї-
ни» Андрія Іванка, «Страта го-
лодом» Семена Старова, «Ві-
нниця: злочин без кари», «На-
щадки прадідів» Бориса Анто-
ненка-Давидовича.

Організація допомогла 
видати такі праці: «Іван Мазе-
па і Москва» Михайла Слабо-
шпицького, «Якби ми вчились 
так, як треба» Анатолія По-
грібного, «Я – українка» Ніни 
Бей, «На шляхах роздоріжжя» 
Бориса Антоненка-Давидо-
вича, «Вогонь з попелу» Іва-
на Драча, «Розвіяні по чужи-
ні» Петра Ротача, «Біла книга 

про злочини Москви», «Масо-
вий терор як засіб державно-
го управління в СРСР» Сергія 
Білоконя, «Ізгой» Олександра 
Галкіна, «Кобзар» (під егідою 
«Просвіти»), «Живий Осьмач-
ка» та «З усіх чужин» Сергія 
Козака, «Нестор Городовен-
ко» Григорія Шибанова тощо.

У 2004 та 2005 роках 
Фундація видала або дала 
гроші (повністю чи частково) 
на видання книжок у видав-
ництвах «Смолоскип», «Юні-
версум», «Києво-Могилян-
ська академія», «Універсум», 
«Бористен», «Просвіта» та ін-
ших: «Москва сльозам не ві-
рить» Василя Гришка (про 
трагічний 1933 рік), «З когор-
ти одержимих» та «Подвиж-
ник духу» Леоніда Бойка (про 
життя і творчість письменни-
ка і політв’язня Бориса Ан-
тоненка-Давидовича), «Укра-
їнський некрополь» Віктора 
Жадька (про поховання ві-
домих осіб України в Украї-
ні та діяспорі), «Нова релігій-
нісь Івана Багряного» Мак-
сима Баклацького, «Україн-
ське життя в Америці» Левка 
Хмельковського, «Три літа» 
Тараса Шевченка, «Так! Укра-
їнці перемагають сміючись» 
Олега Чорногуза, «Помаран-
чеві оповідання» Фіделя Су-
хоноса, «Сповідь приречено-
го» Луки Гусака, «Тернистий 
шлях» Василя Теслюченка, 
«Рядки за рядками, літа за лі-
тами» Петра Ротача, «Україн-
ський голокост, 1933» о. Юрія 
Мицика, «Марш молодости» 
журналіста й політика діяс-
пори Віталія Бендера, збір-
ника пісень для капел та ан-
самблів бандуристів України 
«Грай, моя бандуро», «Поза 
межами суєти» Андрія Кон-
дратюка, «Тигролови» Іва-
на Багряного, «Наша бороть-
ба та наші позиції» (видання 
Багрянівського руху партії 
УРДП–УДРП у двох томах). Ви-
ділено гроші на видання «По-
вість моїх літ» Олекси Воско-
бійника, на двотомник тво-
рів Івана Багряного «Буйний 
вітер», «Людина біжить над 
прірвою», на «Огненне коло» 
і «Розгром», книжку Мар’яна 
Дального та книжку «Україн-
ська інтелігенція на Солов-
ках» Семена Підгайного.

Ми зібрали й передали 
сотні тисяч долярів на різні 
потреби в Україні, а саме на 
ремонт резиденції гетьмана 
Богдана Хмельницького, Ки-
єво-Могилянській академії, 
школам, музеям, сиротин-
цям, на стипендії студентам, 
родинам дисидентів, на пре-
мії та конкурси знавців укра-
їнської мови, на спорудження 
пам’ятника Тарасові Шевчен-
ку в Ялті тощо.

Фундація стала постійним 
членом Ліги українських ме-

ценатів і щороку сплачує ти-
сячі долярів членських вне-
сків. Належну увагу Фунда-
ція приділяла також газетам 
і журналам, допомагала та-
ким із них: «Літературна Укра-
їна», «Східній часопис», «Укра-
їнська газета», «Сіверщина», 
«Наша віра», «Громада», «Дні-
про», «Універсум», «Бористен», 
«Березіль», «Історичний ка-
лендар», «Інститут досліджень 
діяспори», «Зоря», «Дзвін Се-
вастополя», «Кримська світ-
лиця», «Молода нація», видан-
ня УПЦ Київського патріярха-
ту тощо.

Заходами УРДП та її при-
хильників у діяспорі було за-
сновано низку громадських 
організацій та організацію 
молоді ОДУМ. Ці організації 
видавали свої газети, жур-
нали, бюлетені, інформацій-
ні листки та інші пресові ор-
гани. Річні комплекти газет 
«Українські вісті», що вихо-
дила 55 років, «Український 
Прометей», «Прометей», «Ми 
ще повернемось!», «Осво-
бождение» та журналів «Нові 
дні», «Молода Україна», «Наша 
боротьба», «Наші позиції», ба-
гато інших видань завдяки 
Фундації було передано до 
Конгресової бібліотеки США 
у Вашингтоні, Українського 
національного музею в Чика-
го, архіву УВАН у Нью-Йорку, 
української секції Ілліной-
ського університету, Іммігра-
ційного історично-дослідного 
центру при Міннесотському 
університеті, до Українського 
культурного і освітнього цен-
тру у Вінніпезі (Канада), біблі-
отеки ім. Симона Петлюри в 
Парижі, Українського вільно-
го університету в Нью-Йорку 
тощо.

Ті самі видання та бага-
то архівів надіслано в Укра-
їну: до Києво-Могилянської 
та Острозької академій, Дер-
жавного архіву-музею літе-
ратури та мистецтв у Києві, 
музеїв Тараса Шевченка в 
Києві та Каневі, музеєві ді-
яспори у Львові, до бібліотек 
України.

Щомісяця Фундація видає 
свою сторінку при найстарі-
шому українському часописі 
Українського народного со-
юзу – «Свобода», який вихо-
дить українською мовою у 
США з 1893 року, та щоквар-
талу друкує «Бюлетень Фун-
дації ім. Івана Багряного».

Фундація, члени управи, 
які працюють на громадських 
засадах, без жодної платні, 
постійно дбали і дбають про 
Україну, український народ, 
його мову, культуру, історію.

Олексій КОНОВАЛ, 
скарбник та фінансовий 

референт Фундації

Фундація імені 
Івана Багряного

Керівництво Фундації
Першим головою Фундації була Галина Воскобійник (до 1982 

року), пізніше організацію очолювали Анатолій Лисий (1982 
– 2000), Олександр Скоп (2000 – 2003), Галина Воскобійник 
(з вересня 2003 року до кінця квітня 2004 року), з травня 2004 
– знову Анатолій Лисий, а після його смерті у 2013 році – знову 
Галина Воскобійник, до кінця її життя, у 2020 році. Після цього 
Фундацію очолює Віра Боднарук, професор, голова Товариства 
Української Мови (США). 
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У США президент 
Володимир Зеленський 

відвідає не тільки Вашингтон 
За попередньою інформацією, візит 

президента України розпочнеться з Чи-
каго. Там Володимир Зеленський 28 та 29 
серпня зустрінеться з українською діаспо-
рою для святкування Дня Незалежності.

Увечері 29 серпня Володимир Зе-
ленський прилетить до столиці США Ва-
шингтона. Наступного дня він зустрінеть-
ся з президентом США Джо Байденом. З 
американськими міністрами зустрінуться 
українські високопосадовці, які будуть в 
складі делегації. Після розмови з амери-
канським колегою Зеленський полетить у 
Сан-Франциско.

Президент України Володимир Зелен-
ський стане другим європейським ліде-
ром, який відвідає США з офіційним візи-
том. Першою стала канцлерка Німеччини 
Ангела Меркель, яка приїхала у Білий дім 
на запрошення Джо Байдена у липні 2021 
року.

В Україні вже зробили 
понад 7 млн щеплень 

більш як 4 мільйонам людей 
За інформацією Міністерства охоро-

ни здоров’я, станом на 12 серпня в Украї-
ні вже зробили 7 008 448 щеплень проти 
COVID-19 з початку кампанії вакцинації. 4 
427 898 людей отримали одну дозу вакци-
ни,, повністю імунізовані та отримали дві 
дози – 2 580 552.

Цифра ця швидко змінюється. Так, 
лише 11 серпня вакциновано 162 049 лю-
дей, у тому числі першу дозу отримали 103 
345 людей, другу – 58 704 людей.

Помер останній онук 
Івана Франка – 

Роланд Тарасович
Р о л а н д 

Франко, укра-
їнський вче-
ний, дипломат 
і громадський 
діяч, помер 11 
серпня на 90-
му році життя.

Роланд Тарасович народився у Льво-
ві в 1932 році. Навчався в середніх школах 
Львова і Станиславова (Івано-Франківська), 
згодом - у Львівській політехніці та в КПІ. На 
початку 1950-х років Франко-онук був за-
підозрений у створенні підпільної націона-
лістичної організації. Від арешту і ув'язнення 
його врятувало тільки дідове ім'я.

Після закінчення інституту він працю-
вав старшим інженером технічного управ-
ління Міністерства місцевої паливної 
промисловості УРСР і секретарем Науко-
во-технічної ради міністерства. Він автор 
близько 50 робіт в області автоматичного 
регулювання та приладобудування.

З 1993 по 1996 роки на запрошення 
МЗС України перебував на дипломатичній 
службі у Британії. Саме завдяки Франку 
Україна отримала у дарунок від Британії 
науково-дослідну станцію «Фарадей», яку 
зараз всі знають в світі як станцію «Акаде-
мік Вернадський» в Антарктиці.

Був членом правління Національ-
ної спілки краєзнавців України, головою 
правління Всеукраїнського фонду відтво-
рення видатних пам'яток історико-архі-
тектурної спадщини імені О. Гончара.

Роланд Тарасович був активним попу-
ляризатором спадщини свого знаменито-
го діда. Він заснував Міжнародну премію 
імені Івана Франка, за вагомі досягнення 
в галузі україністики та соціально-гумані-
тарних наук.

Дітей у Роланда не було. Першу дити-
ну при народженні втратила його дружина 
Алла. Він був останнім із продовжувачів 
роду, хто носив прізвище Франка в Укра-
їні. Адже у чотирьох дітей Івана Яковича – 
синів Петра, Андрія і Тараса і дочки Анни 
– народився тільки один син – Роланд. Ре-
шта – дівчата. Дітей письменника і біль-
шості онучок вже немає в живих, а прав-
нуки роз'їхались по світу.

Олімпіади проходять кожні 4 
роки. по високосних роках. Ігри в 
столиці Японії Токіо мали пройти з 
24 липня по 9 серпня 2020 року, 
однак через пандемію COVID-19 
Олімпіада була перенесена і про-
йшла з 23 липня по 8 серпня 2021 
року. Офіційнеа назва – Ігри XXXII 
Олімпіади, тридцять другі літні 
Олімпійські ігри. 

В Олімпіаді взяли участь 205 
країн, точніше офіційно це вважа-
ється – 205 Національних олім-
пійських комітетів, а також Олім-
пійська збірна біженців, спортс-
менів, що з тих чи інших причин 
змушені були залишити свої краї-
ни. Отже 206 учасників Ігор. 

Російській Федерації Міжна-
родний олімпійський комітет не 
дозволив виступати під такою на-
звою і під її прапором через чис-
ленні скандали з допінгом у спор-
ті. Спортсмени Росії виступали як 
Російський олімпійський комітет і 
під його прапором. 

У олімпійській програмі було 
33 види спорту з 50 дисциплін, 
було розіграно 339 наборів ме-
далей.

Олімпійські медалі 
Токіо

Щодо командного заліку, то це 
неофіційний рейтинг. Сповідуючи 
давній олімпійський принцип «Го-
ловне – не перемоги, а участь», 
Міжнародний олімпійський комі-
тет не визначає місця у командно-
му заліку. Це просто для «рейтин-
гу». До того ж, цей рейтинг чомусь 
звикли формувати, що викликає 
чимало заперечень, лише за кіль-
кістю золотих медалей. Хоч дві-
три срібні медалі нічим не менш 
вагомі одної золотої. До того ж, 
суперництво йде настільки напру-
жене, учасники часто практично 
рівні, що долю медалей визначає 
щось мало вловиме, а інколи й ви-
падковість чи й помилки, уперед-
жене суддівство. Наприклад. якби 
у фінальному бою нашого боксера 
Хижняка не поспішили оголосити 
переможеним, він міг би й пере-
могти та здобути золоту медаль. І 
тоді Україна посіла б не 44-ше міс-
це, як нині, «за золотом», а 33-тє. 
Добре хоч, що за загальною кіль-
кістю медалей Україна на високо-
му 16 місці з 206-ти учасників.

Отже, за цим неофіційним за-
ліком Олімпіаду вкотре виграли 
Сполучені Штати Америки – 39 
золотих медалей. Правда, лише 
на одну більше, ніж у Китаю, але 

аж на 25 більші від цієї ж країни 
загалом по медалях. 

Ось країни, спортсмени яких 
здобули найбільше медалей. По-
чергово вказується кількість зо-
лотих, срібних і бронзових меда-
лей, загальна кількість. 
США: 39 – 41 – 33 = 113. 
Китай : 38 – 32 – 18 = 88.
Японія: 27 – 14 – 17 = 58.
Велика Британія: 22 – 21 – 22 = 65.
Російський олімпійський комітет: 
20 – 28 – 23 = 71.
Австралія: 17 – 7 – 22 = 46.
Нідерланди: 10 – 12 – 14 = 36.
Франція: 10 – 12 – 11 = 33.
Німеччина: 10 – 11 – 16 = 37.
Італія: 10 – 10 – 20 = 40.
Канада: 7 – 6 – 11 = 24.
Бразилія: 7 – 6 – 8 = 21.
Нова Зеландія: 7 – 6 – 7 = 20.
Куба: 7 – 3 – 5 = 15.
Угорщина: 6 – 7 – 7 = 20.
Південна Корея: 6 – 4 – 10 = 20.
Польща: 4 – 5 – 5 = 14. 
Чехія: 4 – 4 – 3 = 11.
Кенія: 4 – 4 – 2 = 10.
Норвегія: 4 – 2 – 2 = 8.
Ямайка: 4 – 1 – 4 = 9.

По 3 золоті медалі здобули Іс-
панія, Швеція, Швейцарія, Данія 
(загалом. відповідно, 17, 9, 13, 11 
медалей), а також Хорватія, Іран, 
Бельгія, Болгарія, Словенія, Узбе-
кистан, у яких у кожної країни су-
марно менш як по 10 медалей. 

Олімпійські медалі 
України в історії 

Олімпіад
Атланта, США, 1996
Перші Олімпійські Ігри, на яких 

Україна виступала окремою ко-
мандою, відбулися з 19 липня по 
4 серпня 1996 року. Нашу країну 
представляв 231 спортсмен у 21 
виді спорту

На Олімпіаді в Атланті Украї-
на здобула 23 медалі – 9 золотих, 
2 срібні та 12 бронзових. За міс-
цем в неофіційному заліку (9-те) 
це найуспішніша Олімпіада в істо-
рії країни.

Сідней, Австралія, 2000
Олімпіада в Сіднеї відбувала-

ся з 13 вересня по 1 жовтня. Укра-
їну представляли 230 спортсменів 
у 23 видах спорту

У Сіднеї Україна здобула 23 
нагороди: 3 золоті, по 10 срібних і 
бронзових медалей. У неофіційно-
му зстала 21-ю.

Афіни, Греція, 2004
Олімпіада пройшла з 13 по 

29 серпня. Виступило 239 укра-

їнських спортсменів, у 23 видах 
спорту. Україна здобула в в Афінах 
22 медалі: 8 золотих, 5 срібних, 
9 бронзових. В неофіційному ме-
дальному заліку – 12 місце. 

Пекін, Китай, 2008
Олімпіада тривала з 8 по 24 

серпня. Збірна України була най-
більшою в нашій олімпійській іс-
торії – 254 спортсмени, у 28 ви-
дах спорту. Збірна завоювала 7 
золотих, 4 срібні та 11 бронзових 
медалей. В неофіційному заліку 
Україна стала 12-ою. 

Лондон, Великобританія, 
2012
Олімпіада відбувалася з 27 

липня по 12 серпня. Україну пред-
ставляли 238 спортсменів у 21 
виді спорту.Здобули 5 золотих, 4 
срібні та 9 бронзових медалей. В 
загальному заліку команда стала 
14-ою.

Ріо-де-Жанейро, Бразилія, 
2016
Олімпіада відбувалася з 5 по 

21 серпня. Україну представляли 
205 спортсменів, у 27 видах спор-
ту. Команда здобула 11 медалей 
– 2 золоті, 5 срібних, 4 бронзові. 
В командному заліку Україна ста-
ла 31-ою. 

Токіо, 2020/2021
Україну представляли лише 

155 спортсменів – найменше в іс-
торії наших Олімпіад. Підсумок: 1 
золота, 6 срібних та 12 бронзових 
медалей – загалом 19 і 44 місце в 
командному заліку. 

Відібрані медалі. 2 золоті, 4 
срібні, 5 бронзових медалей – за-
галом 11 нагород: саме стількох 
медалей Україну позбавили за 
вживання спортсменами допінгу. 
Останнім часом допінг, тобто вжи-
вання заборонених стимулюючих 
препаратів. на жаль став дуже по-
ширеним. Міжнародний олімпій-
ський комітет веде все наполе-
гливішу боротьбу з цим явищем. 
Причому, якщо проби на допінг 
беруться одразу ж на змаганнях, 
то їх результати можуть бути ви-
значені і через багато років. Чи то 
надто велика черга на ці резуль-
тати, чи вчені довго шукають все 
нові методи визначення допінгу. 
Але медалей можуть позбавити 
через багато років після їх вручен-
ня на Олімпіадах. Так, аж у 2012 
році у одного нашого спортсмена 
відібрали золоту медаль, вручену 
йому ще аж в Афінах у 2004 році. 

Ряд відомих українських 
спортсменів не було допущено че-
рез допінг до Олімпіади у Токіо.

Українські медалісти 
Токіо

Золота медаль, олімпій-
ський чемпіон: Жан Беленюк 
(греко-римська боротьба).

Срібні медалі: Михайло Ро-
манчук (плавання), Парвіз На-
сібов (боротьба), Анжеліка Тер-
люга (карате), Людмила Лузан 
/ Анастасія Четверікова (вес-
лування), Олександр Хижняк 
(бокс), Олена Старікова (вело-
спорт)

Бронзові медалі: Дар'я Бі-
лодід (дзюдо), Ігор Рейзлін (фех-
тування), Олена Костевич / 
Олег Омельчук (стрільба), Ми-
хайло Романчук (плавання), Елі-
на Світоліна (теніс), Алла Черка-
сова (боротьба), Марта Фєдіна 
/ Анастасія Савчук (артистич-
не плавання), Ірина Коляден-
ко (боротьба), Людмила Лузан 
(веслування), Станіслав Гору-
на (карате), команда синхро-
ністок (артистичне плавання), 
Ярослава Магучіх (стрибки у 
висоту).

Наша зіркова чернігівська 
майстриня кульової стріль-
би Олена Костевич, чемпіон-
ка і призерка Олімпіад, чем-
піонка світу, виступила уже 
на 5-х Іграх, де здобула чер-
гову нагороду – бронзову ме-
даль у парній стрільбі з Олегом 
Омельчуком. 

В цей ювілейний рік 30-ої річниці Неза-
лежності України просвітяни України гідно і 
величаво відзначають своїх попередників, 
які словом чи ділом боролися за незалеж-
ність.

Чернівці. Світлана Масловська, в.о. 
голова Чернівецької обласної «Просвіти», 
описала вшанування українських героїв, 
знищених в липні 1941 р. на мості через 
річку Дністер, та масове знищення політич-
них в’язнів у в’язницях Західної України. Від 
2016 р. просвітяни щорічно вшановують 
їхню пам’ять коло мосту через Дністер.

Також цього року відбулося вшануван-
ня письменника-просвітянина Гаврила Гор-
дого (псевдо Івана Діброви) в храмі Право-
славної Церкви України з нагоди 140-річчя 
його дня народження. Іван Діброва—пись-
менник, публіцист, перекладач газети «Бу-
ковина» у Відні, за свої прогресивні, про-
українські думки австрійська влада двічі 
ув’язнювала його, а потім його отруїли. На 
вшанування його пам’яті прийшло біля 300 
людей, з них понад 50 дітей, які читали по-
езію Діброви. Ця надзвичайна імпреза за-
хопила усіх учасників.

Хмельницьке. Ніна Гаврилюк, заступ-

ник голови обласної «Просвіти», повідоми-
ла про надруковану дитячу книжечку її пера 
під заголовком «Мандрівка із Книгович-
ком», яка широко розповсюджується. Вона 
теж написала про день пам’яті поета Мико-
ли Федунця і вручення премії його імені дру-
жині покійного поета Миколи Мачківського. 

Просвітяни також відзначили день 
пам’яті письменника Григорія Храпача.

Самбір. Голова Самбірської «Просвіти» 
Олександра Сумарук організувала для про-
світян поїздку до Ваньовичів, щоб доповни-
ти музейні матеріяли про Івана Боберсько-
го, який народився у цій місцевості. Його 
батько о. Микола Боберський, будівничий 
просвітянської будівлі в Самборі, а Іван Бо-
берський був професором Львівської кла-
сичної гімназії і засновник товариств «Луг», 
«Січ», Пласт та «Сокіл-батько». 

Тут відбулася зустріч з директоркою 
школи п. Наталею Шубеляк та дослідницею 
родини Боберських п. Олею Андрейко.

    
Віра БОДНАРУК,

професор, голова Товариства 
Української Мови (США)

Фото з архіву Боднаруків

Олімпійські ігри Токіо-2020

Олімпійський чемпіон 
з класичної боротьби 
Жан Беленок, депутат 

Верховної Ради України, фракція 
«Слуга народу», срібний призер 

Олімпіади 2016 року

Просвітяни не забувають своїх Героїв 

Чернівці, Храм Православної Церкви України, 
вшанування письменника Івана Діброви

Поїздка просвітян до Ваньовичів, 
місце народження Івана Боберського
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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 через 
свою антирежимної активності і ста-
ли помітними фігурами в українській 
культурі і науці. Ми знайшли героїв 
цих історій, показали їм документи з 
архіву Служби безпеки України та за-
писали їх розповіді про ті події.

Кирило Стеценко
Друзі зібралися вузьким колом 

обговорити, що робити далі. Однак 
якоїсь чіткої тактики не виробили. 
Мельник припускав, що спецслужба 
вийшла на них через туристку з Ка-
нади на ім'я Надія. Разом з Храню-
ком і ще одним учасником їх групи, 
Богданом Гульчій, він познайомився 
з дівчиною, розмовляв з нею. І тепер 
шкодував про цю необережності 
— було зрозуміло, що за Надією, як 
українкою з діаспори, уважно спо-
стерігали. У доповідній дійсно згаду-
ються контакти з канадкою і вказа-
но її прізвище – Казимир. КДБ під-
озрював її у зв'язках з ОУН.

На Кирила Стеценка КДБ вий-
шов навесні 1977, тобто через 9 мі-
сяців після того, як з'явився цей до-
кумент. На той момент юнак уже не 
думав ні про що, крім інтенсивних 
занять по грі на скрипці і закінчен-
ня консерваторії. Під керівництвом 
маестро Богодара Которовича він 
серйозно готувався до всесоюзного 
конкурсу, який повинен був відбути-
ся у Львові у вересні 1977 року. Крім 
того, він очікував дуже непростих 
випускних дипломних іспитів.

Якось студенту подзвонили з 
відділу кадрів консерваторії і попро-
сили «підійти». В голові роїлися три-
вожні припущення – але студент за-
спокоював себе, що це стосується 
розподілу на роботу після випуску. 
Він помилявся.

У відділі кадрів уже сидів спів-
робітник «контори». Він показав по-
свідчення і попросив Стеценко «про-
їхати з ним». Сіли в чорну «Волгу» і 
приїхали до будівлі КДБ на вулиці 
Рози Люксембург – тепер Липська. 
Ця будівля садиби графині Уварової, 
в якому сьогодні базується зокрема 
Український інститут національної 
пам'яті. Колись там був «Фонд куль-
тури» Бориса Олійника.

Гебісти говорили зі Стеценком 
українською, були суворими, але 
ввічливими. Повідомили, що все 
знають про їх «угрупованню», проци-
тували показання раніше допитаних 
соратників про нього. І попросили «з 
класових позицій» в письмовій фор-
мі висловити власне ставлення до 
своєї діяльності. У студента вийшов 
великий текст сторінок на 15 – 20. 
Стеценко «з класових позицій засу-
див втрату власної пильності», на-
магався не нашкодити іншим, але 
це було непросто – він не знав, що 
саме вже відомо КДБ.

Передчуваючи нові виклики в 
КДБ, учасники групи заздалегідь до-
мовилися «валити» все на Хранюка. 
Стеценко так і зробив. Хранюк ще за 
рік до допитів одружився на грома-
дянці Польщі Ганні Сивицьким і пе-
реїхав жити до Варшави.

Кирило Стеценко: «Ми припус-
кали, що оскільки він покинув межі 
СРСР, проблем у нього не буде. Адже 
він не був якимось там американ-
ським розвідником, щоб його і в 
Польщі шукали ».

Так в результаті і вийшло – Хра-
нюка не чіпали. Він досі живе в Поль-
щі, давно отримав громадянство. 
Працює в сфері культури, а в 1999 
році став ще і співзасновником фір-

ми Obolon-Polska, яка поставляє 
українське пиво. Сьогодні компанія, 
заснована в Познані, розширила 
коло діяльності і називається United 
Distribution Holding (UDH)–- її досі 
очолює Ігор Хранюк.

Окремою темою розмови зі Сте-
ценком стала розроблена ним кон-
цепція під назвою «ідейно-емоційно-
вольовий комплекс» (ІЕВК). У своєму 
трактаті він, спираючись на доступні 
знання з психології, культурології та 
історії, міркував про підґрунтя світо-
гляду і глибинної мотивації людської 
поведінки, про особливості україн-
ського етнопсихологічних архетипу.

Стеценко вважав, що ІЕВК – на-
укова розробка, за яку його не мо-
жуть переслідувати. Тому і розпові-
дав про неї публічно – на тих же ве-
чірках.

За словами працівника КДБ, 
експерти Академії наук на їхнє про-
хання вивчили розробки Стеценка і 
прийшли до висновку, що ІЕВК – «на-
ціоналістична теорія». Студент зая-
вив, що готовий відповідати за кож-
не слово зі своєї теорії. Йому пообі-
цяли, що він і буде відповідати, але 
про ІЕВК потім ніколи не згадували.

Під час розмов оперативники 
застосовували тактику «батога і пря-
ника» – роль «злого поліцейсько-
го» грав слідчий Юрій Олексійович, 
а роль «доброго» – Віктор Михайло-
вич. Вони запевняли, що націоналіс-
ти, маючи на увазі активістів з діа-
спори або дисидентів, використову-
ють таких, як він і його друзі, недо-
свідчених людей. Сказали, що добре 
знають про успіхи Стеценка в му-
зиці, і що можуть зруйнувати йому 
кар'єру, а можуть і допомогти. Кон-
кретних пропозицій ще не звучало – 
до цього дійде потім.

Згадали і батька: «Ви уявляєте, 
що буде з татом, якщо дізнається, 
чим займається син?».

У Вадима Стеценко було хворе 
серце, тому Кирило свій візит в КДБ 
тримав від нього в таємниці. Але 
розповів матері, правда, через де-
який час.

У КДБ музиканта зобов'язали 
приходити щодня, і він з'являвся 
майже протягом тижня. Ніяких пу-
блічних заходів за участю «громад-
ськості», про які йдеться в докумен-
ті, з ним ніхто не влаштовував. Хіба 
що була одна неприємна розмова з 
секретарем парторганізації консер-
ваторії Людмилою Цвирко, яка напо-
лягала, щоб Стеценко визнав прови-
ну і припинив на публіці розмовляти 
на «націоналістичному» українською 
мовою.

Незабаром проблеми з КДБ 
проявили себе з іншого боку.

Кирило Стеценко планував далі 
розвивати «Еней», але Мельнику че-

кісти сказали, що ансамблю більше 
не буде – музиканти самі не захо-
чуть збиратися. Стеценка це здиву-
вало і обурило – мовляв, як це КДБ 
може втручатися в справи музичні? 
Але саме так в підсумку і вийшло: 
в атмосфері невизначеності група 
припинила існування.

У консерваторії Стеценко впев-
нено йшов на червоний диплом. Од-
нак на іспиті з наукового комунізму 
без видимих причин отримав четвір-
ку. Іспит приймав кінознавець і філо-
соф В'ячеслав Кудін.

Обов'язковою процедурою для 
випускників консерваторії був роз-
поділ на роботу. Відбувалося все 
в кабінеті ректора. Співак Микола 
Кондратюк, який тоді очолював на-
вчальний заклад, сказав Стеценку, 
що залишитися в Києві він не змо-
же. Випускника таке заява здиву-
вала: відразу дві столичні установи 
хотіли взяти його на роботу – серед-
ня школа імені Лисенка та Інститут 
кібернетики Академії наук, де йому 
пропонували стати художнім керів-
ником в Палаці культури.

Кирило Стеценко: «Мені ректор 
говорить:«А що, вам тато не казав? 
Хіба тато не знає?».

Випускнику запропонували по-
працювати в Казахстані або Крас-
нодарі, а може навіть в Криму. Про 
подальше професійне зростання 
під керівництвом Которовича мож-
на було забути. Однак за сприяння 
останнього все ж вдалося влашту-
ватися в камерний оркестр Рівнен-
ської філармонії. Це відносно близь-
ко до Києва, що дозволяло частіше 
повертатися в столицю і продовжу-
вати готуватися до конкурсу.

Запорукою успішної кар'єри то-
дішнього соліста була перемога на 
міжнародному конкурсі. Але з кра-
їни Стеценка не випускали – він 
отримав ярлик «невиїзного». З цього 
приводу разом з батьком навіть по-
бував на прийомі у міністра культури 
УРСР – той пояснив, що виїзд за кор-
дон блокують «директивні органи», 
тобто партія. Було ясно, що без КДБ 
тут не обійшлося.

Мельнику тоді взагалі не вида-
ли диплом. Цілий рік він працював 
на заводі засобів автоматизовано-
го управління, робив трансформа-
тори. А потім, отримавши позитивну 
характеристику, зумів через впливо-
вих знайомих відновитися в консер-
ваторії. Попрацювавши ще пару ро-
ків в Ніжинському педінституті, зміг 
вступити в аспірантуру Московської 
консерваторії. Навчався на кафедрі 
фольклористики, яку свого часу за-
снував видатний етнограф, чоловік 
Лесі Українки Климент Квітка.

Стеценку також вдалося всту-
пити до аспірантури того ж музич-
ного закладу. Його керівником був 
знаменитий скрипаль Леонід Коган. 
Стати його учнем допомогло і те, що 
у вересні 1977 року Коган очолював 
журі на конкурсі у Львові, де Сте-
ценко отримав третю премію. Про 
Когана по секрету розповідали, що 
свою музичну діяльність він поєднує 
з роботою в КДБ – і навіть має гене-
ральське звання. Сучасний британ-
ський музикознавець Норман Ле-
брехт прямо називає Когана аген-
том спецслужб.

Стеценко розраховував, що Ко-
ган вирішить його проблеми з КДБ. 
Наприклад, зможе взяти на себе 
відповідальність, якщо мова піде 
про участь в зарубіжних міжнарод-
них конкурсах. Відразу просити про 
це аспірант не став – спочатку тре-
ба було завоювати визнання метра. 

Це було непросте завдання – у Кога-
на всі учні були зоряними. Зрештою 
звернутися за допомогою Стеценко 
так і не встиг – Леонід Коган помер в 
1982 році, в поїзді по дорозі на свій 
концерт в Ярославлі. Завершував 
аспірантуру герой цієї історії вже з 
іншим керівником.

Паралельно Стеценко продо-
вжував працювати солістом Рівнен-
ської філармонії і час від часу навід-
увався до Києва.

Наступного разу КДБісти 
зв'язалися зі Стеценком вже в 1982 
році, відразу після публічного свят-
кування 100-річного ювілею його 
діда. Скрипалеві здавалося, що про-
блеми зі спецслужбою залишилися 
в минулому. На цей раз в управління 
не везли, а призначили зустріч в сто-
личному готелі «Театральний». Готель 
був розташований навпроти Націо-
нальної опери, зараз цього будин-
ку вже немає. Судячи з усього, ра-
дянські органи держбезпеки часто 
використовували його  номери для 
таких цілей – принаймні саме там в 
1940-х дружина поета і журналіста 
Володимира Сосюри Марія, яка була 
агентом, зустрічалася з кураторами.

Під час зустрічі Стеценко зрозу-
мів, що за його життям спостеріга-
ють – його співрозмовники знали, 
що він вів себе правильно, «антира-
дянщиною не займався». А далі його 
почали вербувати – запропонували 
допомагати КДБ, написати відповід-
ну розписку і вибрати собі псевдо-
нім. Слово «агент» не звучало, проте 
мова йшла саме про це.

Кирило Стеценко: «І я подумав, 
що ніколи собі не пробачу, якщо ста-
ну їх «стукачем». Але з іншого боку 
подумав, що не настільки дурний, 
щоб не спробувати з ними пограти. А 
для того, щоб дізнатися, хто перемо-
же, я повинен почати... Отже, вирі-
шив піти на цю гру... І сказав собі, що 
буду йти дуже обережно, до тієї межі, 
поки не побачу, що можу перетвори-
тися в іграшку... Головне – уникати 
ролі «стукача» і не спричинити ре-
альні втрати з української сторони. А 
в голові тоді миготіло назва роботи 
відомого дисидента Андрія Амальрі-
ка «Чи проіснує Радянський Союз до 
1984 року?». Роботу я не читав, але 
її назва дуже інтригувало і піднімало 
бойовий дух.»

Уже тоді Стеценко припускав 
фантастичний, але в той же час ймо-
вірний варіант: з часом, якщо буде 
можливість, він встановить контакт 
з американськими спецслужбами, 
щоб стати подвійним агентом.

Музикант вибрав собі псевдо-
нім «Павло». Ім'я прийшло в голову, 
оскільки асоціювалося з пасіонар-
ною  фігурою Папи Римського Іоан-
на Павла II.

Друга зустріч відбулася на кон-
спіративній квартирі КДБ на площі 
Лесі Українки. Оперативників, судя-
чи зі змісту бесіди, не цікавили чле-
ни групи, в якій колись був Стеценко, 
і взагалі настрою української інтелі-

генції. Вони розпитували скрипаля 
про родичів за кордоном. Він роз-
повів правду: родичі є, але зв'язків 
з ними не має. У відповідь почув: це 
даремно, треба встановити з ними 
контакт.

Кирило Стеценко: «Я зрозумів, 
що вони мене готують для зарубіж-
ної діяльності в Канаді або США. 
Моя родичка, тітка Кіра Цареград-
ська, жила в Америці, в Міннеаполі-
сі. Її батьком був Петро Стеценко – 
старший брат мого діда-композито-
ра, учасник Республіканської капе-
ли Кошиця».

Про щось конкретне мова ще не 
йшла, але, виходячи з розмов, Сте-
ценко намалював собі такий сце-
нарій: КДБ влаштовує йому поїздку 
в США, ймовірно, у вигляді гастро-
лей, де він знайомиться з тіткою і 
вивчає її оточення, співпрацює з ді-
ячами української діаспори і, зрозу-
міло, передає своїм кураторам цінну 
інформацію.

Як згадує Стеценко, це було ці-
каво, але під удар могла потрапи-
ти честь діда і всього роду. На таке 
музикант не був згоден, і під час на-
ступної зустрічі заявив оператив-
никам, що припиняє співпрацю. По-
слався на проблеми зі здоров'ям і 
слабку пам'ять. Чекісти не спереча-
лися, чи не намагалися переконати 
співрозмовника, але були явно роз-
чаровані.

Скрипаль розумів, що таким чи-
ном закрив собі шлях на світову сце-
ну. Він підбадьорював себе думкою, 
що зможе стати успішним і одночас-
но корисним для «української спра-
ви», якщо буде розвивати власні 
зв'язки на радіо і телебаченні .Под-
ходящою могла стати роль популяр-
ного ведучого або експерта в сфері 
молодіжної музики. Так згодом і ви-
йшло, але вже після горбачовської 
«перебудови».

У 1983 році скрипаль сам по-
дзвонив співробітникам «контори» – 
тепер він мав власний інтерес. Йому 
виповнилося 30 років, а максималь-
ний вік для участі в більшості міжна-
родних конкурсів – 32, часу залиша-
лося мало. І він вирішив перевірити, 
чи не випустять його хоча б на цей 
раз. На успіх особливо не сподівав-
ся, але спробувати варто.

На вулиці біля парку Шевченка 
Стеценко зустрівся з оперативни-
ком, якого вже знав. Розмова була 
недовгою. Вирішити питання з виїз-
дом за кордон для них було просто. 
Але робити це як жест доброї волі 
ніхто не збирався – потрібні були по-
слуги у відповідь.

Кирило Стеценко: «Цей гебіст 
сказав, що вони завжди відкриті до 
співпраці. А якщо ні – то ні».

Ні на один закордонний конкурс 
Кирило Стеценко так і не поїхав.

Після 1985 року, під час «пере-
будови», Стеценко розпочав твор-
чу співпрацю з Українським радіо – 
став експертом у програмі Вероніки 
Маковій «Музичні контрасти». Зго-
дом йому запропонували місце веду-
чого в молодіжної передачі «Музич-
ний відеомлин» на УТ-1. Незабаром 
вона стала найпопулярнішою розва-
жальною програмою в Україні.

Кирило Стеценко: «Саме через 
цю передачу я просував україно-
мовних молодих артистів. Однією з 
таких стала юна Ірина Білик. Тоді ж 
вдалося зробити перший відеокліп 
гурту «ВВ» («Воплі Відоплясова» - Ґ) 
– «Танці». Його знімали в павільйо-
ні студії «Укртелефільм» для «Ві-
деомлтна» Олена Пригова і 
Марина Багатих.

Ігор Хранюк, 2014 рік. 
Фото надав Кирило Стеценко.

Кирило Стеценко, кінець 1970-х. 
Фото надав Кирило  Стеценко.
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4 липня американці святкують 
День незалежності США. Рівно 245 
років тому представники тринадця-
ти колоній Великої Британії на те-
риторії Північної Америки ухвалили 
документ, який проголошував нову 
суверенну державу.

До дати головного американ-
ського національного свята НВ 
розповідає коротку історію набут-
тя Сполученими Штатами незалеж-
ності.

Клопоти англійського 
капелана

Перші спроби англійців поча-
ти колонізацію Північної Америки 
припадають на кінець XVI століття. 
Головним натхненником підкорен-
ня на той момент відносно недавно 
відкритого континенту став англій-
ський капелан Річард Гаклюйт.

У 1585 році мандрівникові і фа-
вориту королеви Англії Єлизавети 
I Волтеру Релі доручили заснувати 
постійне поселення на території су-
часних США. Дізнавшись про це, ка-
пелан Річард Гаклюйт – великий ге-
ографічний ентузіаст – представив 
королеві Трактат про західні план-
тації, який містить три ключові тези: 
Британська Імперія повинна навер-
нути корінних жителів Америки в 
християнство; у майбутньому Англія 
повинна торгувати безпосередньо 
з іспанськими колоніями в Америці, 
виключивши посередника у вигля-
ді Мадрида; безробітні англійці мо-
жуть виступати колонізаторами Пів-
нічної Америки з боку Корони. Також 
відомий капелан вивчав досвід екс-
педицій іспанських конкістадорів.

Але спроби – всього їх було дві 
– сера Релі заснувати постійну ко-
лонію в Новому Світі не увінчалися 
успіхом. Перша експедиція зазнава-
ла постійних атак корінних народів 
Америки і її евакуювали, а доля дру-
гої, що висадилася в липні 1587 року 
і чекала прибуття постачання з Єв-
ропи протягом майже півтора року, 
досі залишається невідомою. 

Менш ніж через 20 років, у 1606 
році, в Англії заснували дві торгові 
компанії – Лондонську (також відо-
му як Віргінську) і Плімутську. Пер-
шій віддали південну частину конти-
ненту, а другій – північну. За видан-
ня дозволу на колонізацію перед на-
ступником Єлизавети I – Яковом I 
– клопотав той таки Річард Гаклюйт.

Колоністи, яким було доручено 
поширювати в Новому Світі христи-
янство, прибули до берегів Північної 
Америки в травні 1607-го.

«Колонію Плімутської компанії, 
яка існувала нетривалий час і розта-
шовувалася на річці Саґадагок у ни-
нішньому штаті Мен, спіткала доля 
багатьох інших, занедбаних менш 
ніж за рік. Водночас авантюра Лон-
донській компанії замислювалася 
як така, що мала довершити плани 
Релі 20-річної давності. Після роз-
міщення бази в Чесапікській зато-
ці першими трьома завданнями ко-
лоністів були пошуки золота (п'ята 

частина якого зазвичай належала 
королю) або будь-якого іншого дже-
рела доходу, щоб покрити початко-
ві витрати; шляхів до Тихого океану 
і колоністів з Роаноку, що зникли в 
1587-му», пише професор амери-
канської історії Деніел Ріхтер у своїй 
книзі «Перед Революцією: Давнє ми-
нуле Америки».

Протягом місяця колоністи зве-
ли дерев’яний форт, згодом пере-
йменований у Джеймстаун, який 
став першим постійним британ-
ським поселенням на території Аме-
рики.

У перші роки колоністи поста-
ли перед серйозними труднощами, 
не виявивши в околицях золота або 
срібла і постійно перебуваючи під 
атаками з боку корінних народів ма-
терика.

Однак кілька років потому бри-
танські колоністи все-таки змогли 
знайти заміну так і не виявленому 
золоту – місцевий тютюн, який вда-
лося успішно схрестити з сортами з 
найближчих островів.

Як наслідок, колонія почала ши-
ритися, а Лондонська торгова ком-
панія – продавати володіння на те-
риторії британських поселень в Аме-
риці для «джентльменів або людей, 
які хочуть ними стати». Завдяки цьо-
му вже до 1622 року населення ко-
лонії налічувало 1240 осіб.

Бостонське чаювання
Через 150 років насиченої і нео-

днозначної історії британського ко-
лонізаторства північноамерикан-
ського континенту на території су-
часних США, Канади та Центральної 
Америки було засновано десятки ко-
лоній, які де-юре підпорядковували-
ся Короні. Фактично ж напруженість 
між метрополією і колоніями постій-
но наростала. Лондону не подобали-
ся успіхи колоніальних промислов-
ців, які налагодили виробництво су-
ден і почали торгувати з Вест-Індією; 
поява місцевої американської пре-
си, а також демократичні настрої се-

ред колоністів, закладені Мейфлау-
ерською угодою ще в 1620 році.

Сірником, що розпалив полум’я 
американської революції, стала ак-
ція протесту, яку організувало таєм-
не товариство Сини Свободи.

До 1773 року в Північній Амери-
ці вирувало невдоволення, спричи-
нене податковою політикою британ-
ського уряду. Лондон і Ост-Індська 
компанія розглядали податки як ін-
струмент впливу на колонії, тринад-
цять з яких ставали все менш ло-
яльними до Корони. Самі ж коло-
нії обурювалися відсутністю своїх 
представників у Парламенті Брита-
нії, адже відповідно до англійської 
конституції тих років британські 
суб'єкти могли обкладатися подат-
ком тільки за згодою таких пред-
ставників.

Основною передумовою для по-
чатку протестів стало ухвалення 
британським парламентом Чайного 
закону 1773 року, що дозволив лон-
донській Ост-Індській компанії вво-
зити чай на північноамериканські 
території без сплати акцизу. Демпінг 
цін на настільки ключовий для того 
часу товар серйозно послабив пози-
ції американських торговців.

Обурені монополістськими на-

строями Ост-Індської компанії, 16 
грудня 1773 року кількадесят чле-
нів товариства Сини Свободи про-
бралися на борт трьох її кораблів у 
Бостонській гавані і скинули за борт 
понад триста ящиків із чаєм. Деякі 
з них були одягнені в індіанські на-
ціональні костюми. Збитки, за оцін-
ками самої компанії, за становили 
майже 10 тисяч фунтів, або ж при-
близно $1,7 млн за сьогоднішнім 
курсом.

Відповіддю Великої Британії на 
цю акцію стали ухвалені рік потому 
п’ять законів, що ввійшли в історію 
під назвою «нестерпні». Поглибивши 
фінансову ситуацію в регіоні і сер-
йозно звузивши повноваження міс-
цевого самоврядування, Нестерп-

ні закони підштовхнули депутатів 
від 12 з 13 колоній провести з'їзд – 
Перший Континентальний конгрес, 
який відбувся у Філадельфії. У з'їзді 
брав участь і Джордж Вашингтон, 
майбутній перший президент США.

За підсумками зустрічі депута-
ти прийняли рішення про бойкот ан-
глійських товарів і заборону прода-
жу американських товарів британ-
цям. Також члени конгресу склали 
Петицію до короля Георга III, в якій 
вимагали скасувати Нестерпні зако-
ни. Оскільки реакції Корони не було, 
депутати домовилися про проведен-
ня Другого Континентального кон-
гресу в травні 1775 року.

Свобода
Протягом усіх п’яти з полови-

ною років роботи делегатів Другий 
Континентальний конгрес виступав 
у ролі тимчасового уряду 13 коло-
ній – Нью-Гемпширу, Массачусетсу, 
Род-Айленду, Коннектикуту, Дела-
веру, Меріленду, Вірджинії, Північ-
ної Кароліни, Південної Кароліни, 
Джорджії, Нью-Йорку, Нью-Джерсі 
і Пенсильванії. Серед нових учас-
ників, які не брали участі в першо-
му з'їзді, був і Бенджамін Франклін, 
найвідоміший із батьків-засновни-
ків США.

До моменту початку роботи 
Другого Континентального конгре-
су вже пройшли перші бої при Лек-
сингтоні і Конкорді, які зараз відно-
сять до раннього періоду Війни за 
незалежність США.

Таким чином, одним з перших 
ключових рішень з'їзду стало ство-
рення Континентальної армії на 
чолі з Джорджем Вашингтоном, яку 
сформували з ополчення, що проти-
стояло британським військам.

Велика війна була практично 
неминуча, і деякі члени Конгресу, 
незважаючи на прагнення до пе-
ретворення тодішнього політичного 
устрою, боялися голосно виступати 
з вимогою суверенітету.

«Певних людей зміни завжди 
лякали, а невизначеність щодо того, 
куди приведуть ці зміни, може уві-
гнати в ступор. У 1775 році дехто бо-
явся, що гегемонія еліт може посла-
битися або зовсім буде ліквідована 
в міру того, як із плином довгої та 
відчайдушної війни виникатимуть 
революційні режими. Приберіть за-
хисну мантію імперії, вважали вони, 
– і те, що колись було успішним під-
приємством, може зачахнути і заги-
нути», пише професор історії з Уні-
верситету Джорджії Джон Ферлінг у 
книзі «Стрибок у темряву: Боротьба 
за створення Американської респу-
бліки».

Одну з ключових ролей у при-
скоренні процесу здобуття сувере-
нітету північноамериканськими ко-
лоніями відіграв Массачусетський 
політик Джон Адамс, у майбутньому 
– другий президент США. Адамс був 
затятим прихильником незалеж-
ності, тоді як його головним опонен-

том по Конгресу виступала фракція 
Джона Дікінсона, що пропонувала 
примирення з Великою Британією.

До травня 1776 року британські 
сили почали облогу міста Бостон, 
розташованого в рідній для Джона 
Адамса провінції Массачусетс-Бей, 
і політик разом зі своїми однодум-
цями вирішив діяти. Він представив 
резолюцію із закликом до кожної 
колонії створити власний уряд. Не-
забаром інший конгресмен, Річард 
Генрі Лі, представив резолюцію, 
згідно з якою 13 американських 
колоній є «вільними і незалежни-
ми штатами». Документ підтримав 
Адамс, котрий закликав колег фор-
малізувати заяву про суверенітет, 
заручитися підтримкою іноземної 
держави у війні проти Британії і по-
чати підготовку до об'єднання коло-
ній у конфедерацію.

У Конгресі закипіла робота з 
підготовки проєкту Декларації не-
залежності. Над текстом протя-
гом 17 днів працював Томас Джеф-
ферсон, який очолював профіль-
ний комітет. Після триденного об-
говорення проєкту Декларації 
частину тексту замінили або вики-
нули – зокрема, було вилучено роз-
діл із засудженням використання 
рабської праці.

Конгрес схвалив одноголосно 
декларацію тринадцяти Сполуче-
них Штатів Америки 2 липня 1776 
року, а день її ратифікації – 4 лип-
ня – згодом став національним свя-
том у США.

«…ми — представники Сполу-
чених Штатів Америки, які зібрали-
ся на загальний конгрес, заклика-
ючи Верховного Суддю світу свід-
ком чистоти наших намірів, іменем і 
владою народу цих колоній, урочис-
то оголошуємо, що ці з'єднані коло-
нії суть відтепер вільні й незалежні 
штати; що вони звільнені від всяко-
го підданства британській короні, 
і що будь-який політичний зв’язок 
між ними і державою Великої Бри-
танії остаточно порвано і що, як 
вільні і незалежні штати, вони ма-
ють повне право оголошувати ві-
йну, укладати мир і союзи, заводи-
ти торгівлю і здійснювати всі інші 
акти і справи, на які мають право 
незалежні держави», йдеться в офі-
ційному тексті Декларації незалеж-
ності США.

Попереду молоду державу че-
кало ще сім років важкої війни за 
свою фактичну незалежність від 
Великої Британії. За цей час до бит-
ви на боці Сполучених Штатів при-
єдналися Франція, Іспанія, Респу-
бліка Вермонт, Голландія й інозем-
ні волонтери. Ціною здобуття не-
залежності, за різними оцінками, 
стали від 25 до 70 тисяч життів аме-
риканців.

Олександлр СТРЕЛЬНИКОВ
Сайт «Настоящее время», 

04. 07. 2021.

Важкий шлях до свободи. 
Як 245 років тому Сполучені Штати здобули незалежність

Картина Декларація незалежності (1819) художника Джона Трамбулла. 
Фото: US Capitol.

Фотографія невідомого автора, зроблена на рубежі XX століття, на якій 
видно руїни церкви Джеймстауну – першого постійного поселення бри-

танських колоністів у Північній Америці. Фото: Beinecke Rare Book & 
Manuscript Library, Yale University

Бостонське чаювання в історії Північної Америки. Гравюра У. Д. Купера. 
Фото: DR.

Рукописна копія фінальної версії 
Декларації незалежності США, 

1823 рік . Інфографіка: DR.
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20 серпня 
1627 – вийшов «Лексикон 

славенорусскій и имен Толко-
ваніє» – перший словник укра-
їнської мови (автор Памво 
Беринда). 

1968 – війська СРСР та кра-
їн Варшавського пакту вторгли-
ся до Чехословаччини для приду-
шення «Празької весни» – про-
цесу демократизації в країні. 

1991 – Естонія проголосила 
відновлення незалежності від 
СРСР.

Народилися: 1939 – Валерій 
Шевчук, український письмен-
ник-шістдесятник; 1939 – Тарас 
Мельничук, український поет, 
в'язень радянських таборів. 

Померли: 1843 – Григорій 
Квітка-Основ̀ яненко, україн-
ський письменник, літературний 
критик, журналіст; 1980 – Джо 
Дассен, французький співак; 
1986 – Матвій Шестопал, укра-
їнський журналіст, науковець, 
публіцист, репресований радян-
ським режимом. 

21 серпня
Померли: 1925 – Осип Ма-

ковей, український поет, про-
заїк, публіцист, літературозна-
вець, перекладач; 1940 – Лев 
Троцький, більшовицький лідер, 
вбитий в еміграції радянським 
агентом. 

22 серпня 
1864 – підписана перша 

Женевська конвенція, утворено 
товариство Червоного Хреста. 

23 серпня 
Європейський день пам’яті 

жертв сталінізму та нацизму. 
1939 – у Москві підписано пакт 
Молотова – Ріббентропа.

Народився: 1867 – Осип Ма-
ковей.

24 серпня
День Незалежності Украї-

ни. 1991 – Верховна Рада ухва-
лила Акт Незалежності.

1949 – набув чинності дого-
вір про створення НАТО. 

Народилися: 1899 – Хор-
хе Луїс Борхес, аргентинський 
письменник; 1928 – Левко 
Лук’яненко, український політик. 

Помер: 1745 – Олекса До-
вбуш, ватажок опришків у Кар-
патах.

25 серпня 
1991 – Білорусь проголоси-

ла незалежність від СРСР.
Народилися: 1924 – Пав-

ло Загребельний, український 
письменник; 1940 – Микола Жу-
линський, літературознавець, 
академік НАН України. 

Померли: 1698 – Петро До-
рошенко, гетьман Війська Запо-
розького; 1963 – Іван Багряний, 
український письменник, жерт-
ва радянського режиму, помер 
в еміграції.

26 серпня 
Народилися: 1451 – Христо-

фор Колумб, іспанський море-
плавець, першовідкривач Аме-
рики; 1914 – Хуліо Кортасар, ар-
гентинський письменник. 

Померла: 1982 – Анна 
Герман, польська естрадна 
співачка. 

27 серпня
1900 – у Британії почали 

курсувати перші міжміські авто-
буси. 

1977 – на Чорнобильській 
АЕС пущено перший блок.

Народилися: 1856 – Іван 
Франко, письменник, учений, 
громадсько-політичний діяч, 
публіцист; 1902 – Юрій Янов-

ський, письменник; 1941 – Бог-
дан Ступка, актор театру і кіно. 

28 серпня 
1830 – у США в перегонах 

з конкою випробувано перший 
американський паровоз, що 
його сконструював Пітер Купер. 

Народилися: 1749 – Йоганн 
Вольфганг фон Ґете, німецький 
письменник; 1890 – Дмитро За-
гул, поет, перекладач, літерату-
ро- знавець, загинув у радян-
ських концтаборах на Колимі 
приблизно в 1944-му. 

Помер: 1921 – Григорій Чу-
принка, український поет, у 
1919 – керівник повстання про-
ти більшовиків на Чернігівщині. 

29 серпня 
1561 – у пересопницькому 

монастирі Різдва Пресвятої Бо-
городиці завершено створення 
національного символу – Пере-
сопницького Євангелія. 

Народилася: 1868 – Люд-
мила Старицька-Черняхівська, 
драматург, літературознавець, 
арештована НКВС, загинула, 
ймовірно, в 1941-му. 

Померли: 1940 – Євген Пе-
трушевич, громадсько-політич-
ний діяч, президент Західної об-
ласті Української Народної Рес-
публіки; 1986 – Катерина За-
рицька, політична діячка, член 
ОУН. У 1947-му заарештована 
органами НКВС (засуджена до 
25 років ув’язнення); 1988 – Ми-
кола Лукаш, український пере-
кладач. 

30 серпня 
1860 – запущено перший 

британський трамвай. 
1901 – Хьюберт Сесіл Бут 

запатентував пилосос. 
Народилися: 1841 – Михай-

ло Драгоманов, український іс-
торик і громадський діяч; 1871 – 
Ернест Резерфорд, британський 
фізик, лауреат Нобелівської пре-
мії з хімії (1908); 1883 – Дмитро 
Донцов, український літератур-
ний критик, публіцист, політич-
ний діяч, фундатор теорії інте-
грального націоналізму. 

31 серпня 
1897 – Томас Едісон запа-

тентував кінокамеру (кінето-
граф). 

Народився: 1893 – Нестор 
Нижанківський, український пі-
аніст, композитор, музичний 
критик. 

Померла: 1941 – Мари-
на Цвєтаєва, російська поете-
са, повернувшись з еміграції в 
СРСР, покінчила з собою.

1 вересня 
1906 – у Вільно вийшла 

«Наша доля», перша легальна га-
зета білоруською мовою. 

1939 – нападом Німеччини 
на Польщу почалася Друга світо-
ва війна.

1996 – в Україні запрова-
джено національну валюту грив-
ню. Народився: 1925 – Ігор Юх-
новський, український учений і 
політик. 

Помер: 1867 – Опанас Мар-
кович, український фолькло-
рист, народознавець, етнограф, 
громадський діяч. Похований у 
Чернігові.

2 вересня
1945 – Японія підписала Акт 

про капітуляцію. 
Народилися: 1811 – Іван 

Вагилевич, поет i фолькло-
рист, член «Руської трійці»; 1891 
– Павло Филипович, профе-
сор, літературний критик, поет-
неокласик.

Прикро, але Олег 
Скрипка вже не пам'ятає, 

як це було. Зате керівництво 
УТ-1 говорило, що «ВВ» – це осквер-

нення української мови і звичаїв. А я, 
як молода людина, вважав, що про-
сувати «ВВ» важливо – тому що це 
нова молодіжна українська та укра-
їномовна контркультура, і нам не 
можна «консервуватися» тільки в іде-
алах минулого».

Коли в останні роки Союзу ста-
ло можливим їздити за кордон, му-
зикант цим скористався – полетів в 
США на запрошення вже згадуваної 
тут тітки з Міннеаполіса. Подорожу-
вав по Північній Америці цілих 9 мі-
сяців. Познайомився з видатними 
діячами української діаспори, запи-
сав інтерв'ю з Квіткою Цісик і навіть 
встиг повернутися в Україну перед 
проголошенням незалежності.

В кінці 1980-х Тарас Мельник 
став ініціа-
тором ство-
рення ле-
гендарного 
п і с е н н о г о 
фестивалю 
« Ч е р в о н а 
Рута». Ки-
рило Сте-
ценко був 
організато-
ром, членом 
суддівської 
ради, за-
с т у пником 
дирек тора 

з питань інформації та спонсорства 
першого фестивалю. Мельник про-
довжував працювати директором 
«Червоної Рути» і в наступні роки.

Кирило Стеценко: «Іншого фігу-
ранта цієї історії – Анатолія Завго-
роднього – ще восени одна  1976 
-го виключили з Художнього інсти-
туту. Відслуживши два роки в армії, 
він спробував відновитися в вузі. 
Щоб отримати диплом, довелося по-
годитися на співпрацю з тієї ж «кон-
торою». Думав, що повернувшись 
на рідну Дніпропетровщину, випа-
де з-під контролю Київського управ-
ління. Не минуло. Місцеві службісти 
став дорікати йому за пасивність. 
Втративши роботу в обласному ху-
дожньому училищі, він переїхав у 
село і жив завдяки творчим замов-
леннями. Тільки в 1987 році розі-

рвав відносини з КДБ і підписав до-
кумент про нерозголошення. У на-
ступні роки брав участь у розвитку 
місцевих осередків Народного Руху 
та Української республіканської 
партії».

Згаданий вище Богдан Гульчій 
після виключення з Київського ме-
дичного інституту два роки працю-
вав медбратом в клініці. Позитив-
на характеристика і наполегливість 
допомогли відновитися на навчан-
ні. Диплом отримав після переходу  
до Львівського медінституту. В армії 
служив на Кавказі як старший лей-
тенант медичної служби. Дослужив-
ся до заступника головного лікаря 
Львівської обласної психіатричної 
лікарні, став головою судово-психі-
атричних експертних комісій області.

Батько Богдана Гульчія вже за 
часів незалежності звертався в СБУ 
з проханням надати хоч якісь відо-
мості про ту історію, яка трапилася 
в 1970-х. У відповідь надійшов лист, 
що його син разом з групою моло-
ді був об'єктом оперативного спра-
ви під назвою «Цвіль», але справа 
знищена. Подібні документи масо-
во знищувалися КДБ в кінці 1980-х, 
коли на тлі масових акцій з'явилися 
побоювання, що документи будуть 
захоплені протестуючими, як це ста-
лося в Східній Німеччині.

 
Едуард АНДРЮЩЕНКО
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Російський правозахисник, 
учасник радянського дисидент-
ського руху Сергій Адамович Кова-
льов помер 9 серпня в Москві у віці 
91 року. 

Сергій Ковальов народився 2 
березня 1930 року в місті Серед-
ина-Буда в тодішній Чернігівський 
області України (нині це місто вхо-
дить до Сумської області) в сім'ї за-
лізничника. У 1932 році разом з 
сім'єю переселився в селище Під-
липки (нині місто Корольов) під Мо-
сквою.

Закінчивши біофак Москов-
ського держуніверситету, займав-
ся біофізикою, у 1964–1969 ро-
ках завідував відділом міжфакуль-
тетської лабораторії математич-
них методів у біології. Опублікував 
понад 60 наукових робіт, отримав 
ступінь кандидата біологічних наук. 
Заступався за генетику. 

У 1966 році організував збір 
підписів під зверненням до Прези-
дії Верховної Ради СРСР на захист 
Андрєя Синявського і Юлія Даніеля, 
які були засуджені за «антирадян-
ську пропаганду».

З 1968 року він вже активно 
займався правозахистом. В травні 
1969 року увійшов до «Ініціативної 
групи захисту прав людини в СРСР» 
– першої в Радянському Союзі від-
крито діючої незалежної право-
захисної громадської асоціації. З 
початку 1972 року ввійшов у коло 
видавців «Хроніки поточних подій» 
(«Хроника текущих событий») – ма-
шинописного інформаційного бю-
летеня радянських правозахисни-
ків і незабаром став її редагувати. 
З вересня 1974-го член радянської 
секції «Міжнародної амністії».

За випуск самвидаву в 1974 
році Ковальова заарештували, а 

через рік засудили до семи років 
таборів і трьох років заслання за 
статтею про антирадянську агіта-
цію і пропаганду. Термін відбував 
у пермських таборах. Брав актив-
ну участь в акціях табірного опору. 
У 1980 році за «порушення режиму» 
був переведений у Чистопольську 
тюрму. Заслання відбував на Коли-
мі. Після відбуття терміну оселився 
в Калініні, в Москву повернувся в 
1987 році вже під час «перестрой-
ки» і влився в правозахисну і полі-
тичну діяльність, став одним із за-
сновників прес-клубу «Гласность» 
(1987–1989), потім – членом від-
родженої в 1989 році Московської 
Гельсінської групи. У січні того ж 
року на 1-му з'їзді товариства «Ме-
моріал» був обраний у його прав-
ління. Був головою «Меморіалу», 

В березні 1990 року був обра-
ний народним депутатом РРФСР. 
З'їзд народних депутатів висунув 
Ковальова у члени Верховної Ради 
РРФСР, він став головою Комітету 
з прав людини. 1993–2003 роках 
– депутат Державної Думи Росій-
ської Федерації.

 В 1993–1996 роках – голова 
Комісії з прав людини при Прези-
дентові Російської Федерації Єль-

цину. В січні 1994 року Держдума 
обрала Ковальова першим ро-
сійським уповноваженим з прав 
людини. Цю посаду обіймав до 
березня 1995 року. Різко висту-
пав проти війни Кремля в Чечні, у 
січні 1996 року на знак протесту 
проти продовження війни склав 
із себе повноваження голови ко-
місії з прав людини при Прези-
дентові РФ.

 З 1996 до 2003 року – член 
Парламентської Асамблеї Ради 
Європи. Був одним із засновників 
руху «Вибір Росії» і партії «Демокра-
тичний вибір Росії».

Ковальов був одним із най-
більш непримиренних критиків 
внутрішньої та зовнішньої політи-
ки Володимира Путіна. 2008 року 
Ковальов засудив російську інтер-
венцію Росії в Грузію. У 2014 році 
різко виступив проти російської 
агресії в Україні та анексії Криму, 
підписав звернення проти політики 
російської влади в Криму.

В 2016 році приїхав до Льво-
ва на організований Мирославом 
Мариновичем у Львові форум з на-
годи 40-річчя створення Україн-
ської Гельсінської групи, іронізую-
чи, що репрезентує «самий центр 
імперії зла — Росію»: «Ми колись 
були імперією зла всі разом, те-
пер потрошки вона звужується, та 
не дуже сильно. Та все-таки центр 
– це Росія».

Ковальова відзначили багать-
ма нагородами: французьким Ор-
деном почесного легіону, великим 
командорським хрестом литов-
ського ордена Великого князя Гя-
дімінаса, великим Хрестом ордена 
Заслуг перед Республікою Польща, 
естонським Орденом Хреста землі 
Марії.

Помер патріарх дисидентського руху в СРСР 
уродженець Чернігівщини Сергій Ковальов

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

Анатолій Завгородній. 
Фото надав 

Кирило Стеценко.

Богдан Гульчій, Кирило Стеценко, 
Тарас Мельник. 

Фото надав Кирило Стеценко.



№205   19 серпня 2021 року№205   19 серпня 2021 року
Світ-Світ- інфоінфо1212       Світ історії Чернігівщини

За доби Давньоруської 
держави чернігівська фор-
теця являла собою дово-
лі потужні укріплення, з де-
кількома лініями оборони, 
ядром яких був стародавній 
дитинець.

На дитинці розміщували-
ся князівські та боярські двори, 
житла військових і духовенства, 
міські собори. Навколо дитин-
ця розташовувалися ремісничі 
і торгові квартали околишнього 
міста. Під час ворожого нападу 
тут ховалися жінки з дітьми, звід-
ки, можливо, і виникла назва. У 
літописах слово «дитинець» зу-
стрічається з 1097 року і було 
широко поширене до XIV століт-
тя, коли воно було витіснене тер-
міном «кремль» («кремнік»).

Дитинець стародавнього 
Чернігова був розташований на 
мису в місці злиття річок Дес-
ни та Стрижня. Перебуваючи на 
перетині головних природних 
напрямів, він займає головне 
положення серед навколишньо-
го ландшафту. Саме таке розта-
шування дитинця забезпечува-
ло найбільш сприятливі умови 
для контролю над місцевістю. 
Тому в стародавні часи терито-
рія дитинця була найзручнішим 
місцем для проживання людей. 
Тут, на верхньому плато право-
го корінного берега річки Дес-
на, там, де вона зустрічається з 
однією зі своїх приток – Стриж-
нем, виникло укріплене городи-
ще, що дало початок майбутній 
столиці Чернігово-Сіверсько-
го князівства. Дитинець у Чер-
нігові являв собою центральну 
укріплену частину міста VІІ–ХІІІ 
століть. Майбутнє ядро Дитин-
ця сформувалося ще в VІІ–VІІІ 
столітті на місці поселення дру-
гої чверті І-го тисячоліття нашої 
ери.

У ХІ–ХІІ століттях на території 
Дитинця звели мурований кня-
жий терем, Борисоглібський со-
бор, з брамою та надбрамною 
церквою, заснований єпископ-
ський двір. У другій половині ХІ 
століття за рахунок приєднання 
північно-західної частини мису 
площа Дитинця виросла до 15,5 
гектара. Сюди було перенесено 
новий княжий двір, зведені Ми-
хайлівська церква (1174 р.) та 
Благовіщенська церква (1186 
р.). Їх залишки, а також княжих 
теремів, маєтків бояр і рядових 
мешканців були виявлені і до-
сліджені в 1946 – 1980 рр. і в 
1984 – 1986 рр. Під час остан-
ніх досліджень були виявлені 
декілька господарчих об’єктів 
на території княжого двору XII-
XIII ст. – медуша та млин. 

На початку 13 століття ди-
тинець був могутньою для того 
часу фортецею, яка була ото-
чена глибоким ровом, високим 
земляним валом з дерев’яними 
стінами і баштами. До дитин-
ця можна було потрапити че-
рез три брами: Київську, Водяну 
і Прогорілу. Там, де зараз зна-
ходиться головний вхід на Вал, 
була Київська або Любецька 
брама, проти нинішньої вулиці 
Гончої-Прогоріла, до річки Стри-

жень вели Водяні ворота. У пе-
ріод найбільшого розквіту міс-
та – першої половини ХІІІ ст., за-
гальна довжина оборонних спо-
руд становила 1600 м, а площа 
– 16 га.

Колоподібне планування 
фортець дозволило застосува-
ти цілий комплекс фортифіка-
ційних новацій. Вони відобра-
жали нову оборонну схему, яка 
дозволяла вести фронтальний 
обстріл у всіх напрямках і опти-
мально розподіляти сили захис-
ників. Такі укріплення мали мі-
німальний периметр, тому були 
більш економічними при зве-
денні, а їх розміщення поперед-
жало раптовий підхід ворога. 
Разом з ними широко пошири-
лися двохзрубні стіни з міцних 
зовнішніх укріплень і порожнис-
тих внутрішніх клітей, що слугу-
вали додатково резервом для 
житлової та господарської за-
будови. Надійність таких стін до-
зволяла нехтувати як глибиною 
ровів, так і пошуками зручних 
мисів, таким чином остаточно 
закріпилася перевага штучних 
перепон над природними.

Довгий час мури форте-

ці слугували надійним захис-
том для чернігівських князів та 
бояр, під час міжусобиць та на-
вал кочовиків. Великий князь 
Київський Ізяслав ІІ Мстисла-
вич у 1148 р. розташувався та-
бором, «шатрами», біля Черніго-
ва на «олеговому полі», з півден-
но-західної частини міста. За лі-
тописами, окрім сильного дощу, 
що дошкуляв облозі, вдало 
штурмувати фортецю завадили 
укріплення та міська дружина. 
У 1152 р. Чернігів облягали вій-
ська Юрія Долгорукого і Святос-
лава Олеговича разом з полов-
цями. Проте, захопивши острог 
та передгороддя, нападники від-
ступили під міцними укріплен-
нями дитинця. Лише в суворому 
для нашого міста 1239 році мон-
гольські орди, на чолі з ханом 
Мунке, змогли після важкої дво-
тижневої облоги захопити Чер-
нігів, спаливши і дитинець.

Чернігівська фортеця у ХVI 
– XVIII ст. була дерев’яною. По-
чинаючи з середини XVII ст. сис-
тема укріплень стає доволі міц-
ною та потужною, що давало 
змогу тривалий час утримувати 

оборону, до двох-трьох тижнів 
включно. Цього було цілком до-
статньо для того, щоб отримати 
допомогу ззовні. Татарська кін-
нота на той час (XV – XVI ст.) яв-
лялася основним ворогом для 
гарнізонів українських фортець. 
Мобільність цього супротивни-
ка змушувала облаштовувати 
укріплення дещо по-іншому, ніж 
в Західній Європі, де облоги ве-
лися, здебільшого, менш рухли-
вою піхотою, яка компенсува-
ла цей недолік більш потужним 
озброєнням – гарматами. Стрі-
ли кримчаків не могли завда-
ти серйозної шкоди фортечним 
мурам, крім того, для переслі-
дування нападників у разі вда-
лого відбиття нападу, потрібні 
були польові табори, у яких роз-
міщувалася кіннота.

Під час подій Визвольної ві-
йни, що розпочалася у 1648 р., 
чернігівська фортеця була за-
хоплена козаками, які знищили 
польський гарнізон і перетво-
рили Чернігів на полкове міс-
то. Керманичем козаків і пер-
шим чернігівським полковни-
ком став сподвижник Богдана 
Хмельницького, Мартин Неба-

ба. Він вдало організував обо-
рону Чернігова від військ ли-
товського польного гетьмана 
Януша Радзивіла у 1651 р. Віді-
славши для захисту міста Степа-
на Пободайла, Небаба зробив 
вірний вибір, адже Пободайло 
показав себе в цій ситуації як 
майстер організації земляних 
укріплень. Фортеця та гарнізон 
витримали облогу великого вій-
ська, яке до цього змогло захо-
пити Київ. Литовці тричі намага-
лися штурмувати Чернігів, але 
міць фортечних мурів та стій-
кість захисників змусили остан-
ніх відступити від міста з вели-
кими втратами. Самі ж литовці, 
намагаючись приховати факт 
поразки від війська у «40 тисяч 
козаків» (при реальній наяв-
ній кількості місцевих мешкан-
ців разом із козаками лише в 
декілька тисяч), в реляціях за-
значали, що нібито відступи-
ли від міста без бою: «… подь 
Черниговомь «литовскихь лю-
дей побили и на бою взяли двъ 
пушки огневые да три пушки 
полковыхь и литовскіе люди от-
ступил» кь Любечу».

На плані міста «Абрисі Чер-
нігова», зробленому в 1706 
р., вперше зафіксовано плани 
укріплень та система фортифі-
каційних споруд. Кожна части-
на міста, центральна, околиці, 
мала свою систему фортифіка-
цій та укріплень, як це показано 
на плані.

Центром фортеці був «Замок 
Черкаський» («нижній город»), 
який займав всю територію ко-
лишнього княжого дитинця. Зі 
сходу, від р. Стрижня, йшов зем-
ляний вал. З північного заходу 
була дерев’яна рублена стіна і 
широкий рів. Тут розміщувало-
ся десять глухих башт, п’ять над-
брамних, один бастіон і одна ба-
тарея, три «виводи» перед бра-
мами (укріплення типу равелі-
нів, які слугували для прикриття 
фортеці від вогню та атак проти-
вника, а також для зосереджен-
ня військ на випадок вилазок).

«Другий замок Черкаський», 
повторюючи «окольний град» 
давньоруського періоду, охо-
плював територію на північно-
західному напрямку від центру 
фортеці. Ця лінія міських укрі-
плень мала широкий зовнішній 

рів, дерев’яні огорожі у вигля-
ді частоколу та земляний вал 
з боку річок Десни і Стрижня, 
що був підсилений дванадцять-
ма баштами, трьома глухими і 
дев’ятьма надбрамними.

Територія колишнього Тре-
тьяку входила до укріплень 
«Єлецького валу», розташова-
них навколо Єлецького монас-
тиря. Ці укріплення були менш 
захищеними, ніж централь-
на частина чернігівської фор-
теці, лише земляний вал з ро-
вом. З західного боку укріплень 
Єлецького валу розташову-
валися ворота, що вели до те-
риторії Єлецького монастиря. 
Сам комплекс монастирських 
будівель був захищений висо-
ким цегляним муром. З північ-
ного боку монастир захищала 
вежа, з міцними товстими сті-
нами та бійницями для гармат. У 
ті часи навіть церковні осеред-
ки мали бути під захистом, адже 
за переказами, ченці пам’ятали 
про погром в Чернігові у 1611 
р., коли загін Горностая погра-
бував Єлецький монастир, за-
вдавши серйозної шкоди цер-

ковним будівлям, зокрема, цен-
тральній монастирській споруді 
– Успенському собору.

Для фортифікаційних спо-
руд доби панування вогнепаль-
ної зброї типовою було наяв-
ність цілої системи укріплень, 
що розташовувалися навколо 
центру фортеці. Ці форти, або ж 
«цитаделі», займаючи пануючи 
висоти, виконували роль відво-
лікання вогню супротивника та 
затримували просування військ 
останнього. В чернігівській фор-
теці роль подібних укріплень ви-
конували «нижній острог», що 
виступав за межі основної час-
тини «Черкаського замку», та 
«цитадель», яка являлася ядром 
фортифікацій Чернігова.

Окрім стрілецьких казарм та 
будівель, де мешкали воєводи, 
на території цитаделі знаходи-
лися господарські приміщення, 
розраховані на те, щоб захисни-
ки цієї найбільш укріпленої час-
тини фортеці могли автономно 
мешкати в разі ведення бойо-
вих дій: поварня, конюшня, лаз-
ня, льодовик, погріб, кузня, світ-
лиця з сіньми та прикомірками.

Також гарнізон був забезпе-
чений провіантом. На випадок 
довгої облоги на цитаделі були 
передбачені льохи та амбари 
для зберігання вина, пива, жит-
ниці із зерном, глибокий коло-
дязь у 11 саженів (бл. 24 метрів).

Незважаючи на те, що в кін-
ці 80 – на початку 90-х рр. XVIII 
ст. були зроблені спроби поси-
лити фортецю і провести ре-
монт, історія вносила свої зміни 
в життя міста і країни взагалі. 
Російська імперія розширюва-
ла території: в 70-х рр. XVIII ст. 
було підкорене Кримське хан-
ство, а в 90-ті рр. відбулися роз-
діли Польщі. Загрози для кордо-
нів із заходу та півдня переста-
ли існувати, отже і відпала необ-
хідність в утримуванні фортець 
на півночі України.

За штатами 1796 р. фор-
теці у Переяславі та Черніго-
ві були ліквідовані «при оста-
новлении производимых там 
фортификационных работ и 
об отправлении инженерной 
команды и артиллерии с их при-
надлежностьми в другия, где 
надобность укажет, места”».

З міста вивезли майже все 
озброєння, розформували гар-
нізон та зрили фортифікацій-
ні укріплення. Але слід зазна-
чити, що чернігівська фортеця 
була однією з останніх фортець 
Лівобережжя, яка була реорга-
нізована. При цьому навіть піс-
ля її ліквідації, в місті продовжу-
вав знаходитися комендант, з 
1796 по 1799 рр. Остаточною 
датою реформування чернігів-
ської фортеці можна вважати 
12 квітня 1799 р., коли до міста 
замість коменданта був призна-
чений городничий.

Сергій СЕРГЄЄВ, 
науковий співробітник 

науково-просвітницького 
відділу Національного 

архітектурно-історичного 
заповідника 

«Чернігів стародавній»

Чернігів стародавній: фортеця шести держав
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Батурин — гетьманська столиця

З початком революційних 
потрясінь, що почалися в Росій-
ській імперії у 1917 р., україн-
ці отримали шанс на національ-
не самовизначення. Зусиллями 
української інтелігенції активно 
починають відновлювати свою 
діяльність громадські організа-
ції товариства «Просвіта». Ме-
тою їх діяльності був культурний 
розвиток, піднесення національ-
ної свідомості українців. Дуже 
швидко мережа «Просвіт» з пові-
тових міст поширюється і на сіль-
ську місцевість. На початку 1918 
р. товариство почало діяти і в Ба-
турині.

Наразі маємо досить об-
межену кількість документаль-
них джерел про діяльність бату-
ринської «Просвіти». Розширити 
джерельну базу з вивчення цьо-
го питання допоможе виявлена 
у архіві Управління Служби без-
пеки України в Чернігівській об-
ласті слідча справа щодо учасни-
ків товариства «Просвіта» у Бату-
рині.

30 травня 1920 р. за роз-
порядженням начальника Осо-
бливого відділу Всеросійської 
надзвичайної комісії при рево-
люційній воєнній раді 12-ї армії 
Робітничо-селянської Червоної 
армії на підставі агентурних по-
відомлень, які містяться в архів-
но-слідчій справі, було зааре-
штовано 14 членів батуринської 
«Просвіти» (з них троє жінок). Їх 
звинуватили в участі у нелегаль-
ній «петлюрівській» організації. 
Арешт відбувся під час репети-

ції вистави «Жидівка-вихрестка» 
(за романтично-побутовою дра-
мою українського письменника 
І. Тогобочного). 

Упродовж двох днів по цьо-
му були допитані всі затримані та 
складені протоколи допитів.

З матеріалів архівно-слід-
чої справи можна дізнатися про 
деякі аспекти діяльності «Про-
світи» у м. Батурині. Зокрема, 
що товариство нараховувало 
близько 30 членів. Це були моло-
ді безпартійні люди, які належа-
ли до різних прошарків суспіль-
ства. Так, Олімпіада Христофо-
рівна Мезь та Микола Іванович 
Іващенко працювали вчителями 
в Батурині, Петро Іванович Іва-
щенко – фельдшером, Микола 
Якович Домашенко працював 
у власному селянському госпо-
дарстві, Михайло Іванович Лок-
тєв, син псаломщика батурин-
ської Воскресенської церкви 
– ливарник. Багато з просвітян 
були студентами різних навчаль-
них закладів. Зокрема, голова 
організації Георгій Олександро-
вич Карнаух навчався на медич-
ному факультеті Київського уні-
верситету, Василь Васильович 

Стокоз – на юридичному факуль-
теті, а Дмитро Федотович Карна-
ух – на природничому факульте-
ті цього ж навчального закладу, 
Олександр Васильович Стокоз 
був студентом Херсонського уні-
верситету.

Керівними органами Товари-
ства були Рада «Просвіти», яка 
складалась з 10 осіб, та її голо-
ва. Збори організації проводи-

лися один раз на тиждень у бу-
динку просвітянина Олександра 
Васильовича Стокоза. Батурин-
ська організація діяла в мережі 
«Просвіт» Конотопського повіту, у 
м. Конотоп раз на місяць прово-
дились повітові збори просвітян.

При батуринській «Просвіті» 
активно діяв драматичний гур-
ток, який виконував театраль-
ні постановки силами учасників 
Товариства. З матеріалів архів-
но-слідчої справи дізнаємось і 
про те, що організація мала свою 
книгозбірню. Свідок в справі 
П.П. Москалець «звинувачував» 
просвітян у намірах мати у біблі-
отеці товариства виключно укра-
їнські книги та заборонити вжи-
вати російську мову в приміщен-
ні організації.

13 червня 1920 р. поста-
новою Особливого відділу ВНК 
при реввоєнраді 12-ї армії спра-
ву щодо батуринських просвітян 
було припинено.

Жоден з заарештованих не 
підтвердив свою участь у неле-
гальній «петлюрівській» органі-
зації, всі вони стверджували, що 
діяльність «Просвіти» мала ви-
ключно культурно-просвітниць-
кий характер. Шістьох членів 
«Просвіти», а саме Георгія Кор-
ноуха, Михайла Локтєва, Мико-
лу Домашенка, Андрія Ситника, 
Катерину Стокоз та Миколу Іва-
щенка було звільнено під підпис-
ку про лояльність до радянської 
влади.

А Іван Лукич Новохацький 
підлягав відправці на Кавказь-
кий фронт.

У подальшому більшовицьке 
керівництво стало на шлях радя-
нізації «Просвіт». У липні 1920 р. 
було вироблено зразковий ста-
тут «Просвіт», за яким товари-
ства будували свою роботу на 
класовому принципі, перетво-
рювалися на придатки до радян-
ської Наросвіти і втрачали свою 
національну суть. А з 1921 р. ра-
дянське керівництво бере курс 
на закриття цих організацій.

Зоя СНІЖОК

Автори публікацій – 
науковці Національного 

історико-культурного 
заповідника 

«Гетьманська столиця».

Про меценатську діяльність дій-
сного таємного радника Олексан-
дра Васильовича Кочубея (1788–
1866 рр.) збереглося чимало згадок 
в архівних джерелах та історичній 
літературі. У власності Олександра 
Васильовича були села Кунашівка 
(сучасна назва – Кинашівка) Борз-
нянського та Білі Вежі Конотопсько-
го повіту, які він отримав у спадок. 
Не маючи власної родини, він вкла-

дав душу в розвиток своїх маєтків і 
добробут селян. 

Звичайно, як і більшість пред-
ставників еліти, особливу увагу 
Олександр Кочубей приділяв побу-
дові храмів.

Михайлівський п’ятибанний му-
рований храм в селі Кинашівці Олек-
сандр Васильович збудував у 1850 
р. Зі спогадів місцевого краєзнавця 
Володимира Карповича Підсосонно-
го маємо відомості про вибір місця 
для будівництва церкви: «У центрі 
нашого села стояла дерев’яна церк-
ва. От коли пан Кочубей дізнався, 
що поблизу неї будуть будувати за-
лізницю, то дуже занервував. Не хо-
тів, щоб вона проходила селом. Що 
він зробив? На місці, де мала про-
ходити залізниця, він поставив нову 
церкву, а стару розібрав і перевіз в 
Ічню. На місці ж старої церкви і кла-
довища поставили пам’ятний знак». 

Чи так це було насправді 
з’ясувати не вдалося, але в 8 випус-
ку «Чернігівських єпархіальних відо-
мостей» за 1868 р. вказано, що роз-

ташовувався Михайлівський храм 
на відкритому просторі і мав най-
кращий вигляд з північного боку. По-
будований він був у візантійському 
стилі з продовгуватими вікнами та 
легкими арками.

Іконостас позолочений у вигляді 
решітки, підбитої яскраво-червоною 
шовковою тканиною. Ікони, розмі-
щені на іконостасі, писані академі-
ком Осокіним, – на золотому фоні. 

У храмі зберігалися цінні релік-
вії, а саме: «Євангеліє» львівського 
видання 1636 р. з написом: «року 
1643 мая 10 дана сія книга – до 
храму Св. в. муч. Параскеви в Чар-
торику (Жуковский уезд) коштом і 
стараніем пятницького священика 
о. Андрея Новосыльського»; «Оне-
ологіонь», надрукований в Новго-
роді-Сіверському в 1678 р.; «Піс-
на Тріодь» львівського друку 1691 
р.; «Євангеліє» київського видання 
1746 р., на срібному окладі якого ви-
карбовано: «Вь семьсотъ пятдесять 
второмь на тысячу году 10 окт. Вь 
10 леть оть роду честных родителей 

дщерь отыде кь покою Татьяна деви-
ца Вышняго судьбою. Въ семь хра-
ме положена почиваты: Отець былъ 
Турковский, изь Кочубеевъ маты».

Кількість прихожан Михайлів-
ського храму на 1850 рік станови-
ла 1084 осіб (523 чоловіків і 561 жі-
нок). За 10 років ця кількість зміни-
лася не суттєво: на 1860 р. вона ста-
новила 1145 чоловік.

Олександр Васильович Кочубей 
прагнув підвищити освіченість се-
лян. З цією метою в жовтні 1860 р. 
при Михайлівському храмі було за-
початковано церковнопарафіяльну 
школу. На першому етапі вона мала 
двох наставників, якими були свя-
щеники Михайлівського храму, та 25 
учнів, з яких 6 дівчат.

Оскільки, Олександр Кочубей 
прямих нащадків не мав, основну 
частину своїх володінь заповів дво-
юрідному онуку, князю Михайлу Ми-
колайовичу Кочубею (1863–1935 
рр.), який в 1866 р. став офіційним 
власником. Однак, через те, що на 
той момент спадкоємець був непо-

внолітнім, справами керував його 
дядько. Петро Аркадійович Кочубей 
(1825–1892 рр.).

В 1865 р. При Михайлівському 
храмі була створена парафіяльна 
опіка, головою якої обрали Петра 
Аркадійовича. Окрім нього до опі-
кунської ради входили колезький 
секретар Михайло Белявський, від-
ставний солдат Максим Григорович, 
козаки Петро Кобзар і Георгій До-
вгаль та селяни-власники Михайло 
Петренко і Никифор Гербащенко.

На початку ХХ ст. М. М. Кочубей 
продав всі свої маєтності Селян-
ському поземельному банку і виїхав 
за кордон.

Так завершилася епоха існуван-
ня панських маєтків, а Михайлів-
ську церкву в Кинашівці зруйнува-
ли за радянських часів. Так загинула 
ще одна з перлин культового укра-
їнського зодчества. Зараз на місці, 
де був храм, знаходиться дитячий 
садок.

 
Алла БАТЮК

Михайлівський храм у Кинашівці

Олександр Васильович Кочубей 
(1788–1866 рр.). 

Фото середини ХІХ ст.

За часів геть-
манування Кири-
ла Розумовсько-
го Батурин за-
знав свого дру-
гого розквіту. Всі 
будівельні роботи, 
які відбувалися у 
цей період, мали 
державний харак-
тер. Проводились 
вони за рахунок 
кошту національ-
ного, тобто фінан-
сування надходи-
ло з Військового 
скарбу, з дозволу 
Генеральної вій-
ськової канцеля-
рії. У відповідних 
документах це 
масштабне будів-
ництво отримало 
назву «Національні строєнія».

«Національні строєнія» дали по-
штовх до економічного та промисло-
вого розвитку гетьманської столиці 
Батурина та найближчих населених 
пунктів. Сьогодні, попри наявні дослі-
дження, питання як саме здійснюва-
лися «Національні строєнія», хто брав 
безпосередню участь у їх керівництві, 
яка сума коштів була витрачена, зали-
шаються мало вивченими.

Проаналізувавши низку архівних 
матеріалів, віднайдених у ЦДІАК Укра-
їни, можемо констатувати, що значні 
видатки йшли на оплату праці різним 
фахівцям, архітекторам, які працювали 
над «Національними строєніями» згідно 
контрактів, укладених з гетьманом.

Майстри-цеглярі, які працювали 
на батуринському будівництві, мали 
заробляти 1 рубль за 1 тисячу випале-
них цеглин. Механік, машинний май-
стер батуринських підприємств Іоганн 
Гіршбергер, згідно умов контракту, 
отримував 300 руб. на рік.

Віднайдена в архівних докумен-
тах інформація засвідчує, що цегель-
ний майстер Карло Пеллі отримував 
по 250 руб. на рік, садівник Дітман, що 
працював у гетьмана в Батурині, за 
чотири місяці роботи в 1752 р. отри-
мав 100 руб., а за вісім місяців 1764 
р. – 200 руб.

Архітектори отримували гарну 
оплату своєї праці, яка залежала від 
обсягу виконаних ними робіт та їхньої 
кваліфікації. Зодчі Венероні і Бартолі-
ані, які працювали в Батурині 2 роки і 
9 місяців, отримували по 800 руб. на 

рік, Андрій Квасов за грудень та січень 
1762 р. отримав 116 руб., за липень-
листопад – 400 руб., в 1764 р. отри-
мав 800 руб.

В основному контроль за фінансо-
вими витратами «Національних строє-
ній», відповідно до доручень гетьмана 
Кирила Розумовського, було покладе-
но на батуринського сотника Дмитра 
Стожка. Історик Олександр Лазарев-
ський зазначав, що в 1751 р.

Стожок був зайнятий заготівлею 
«разных надобностей к строению г. Ба-
турина». Крім того, він знаходився «при 
разных национальных строениях и де-
лах при г. Батурине умножившихся». У 
1751 р. Кирило Розумовський надси-
лає сотнику 2000 руб. з наказом вико-
ристати їх на потреби будівництва та 
оплату праці майстрів, що були задія-
ні на будівництві гетьманської столиці.

Наведена інформація засвідчує, 
що у другій половині ХVІІІ ст. «Націо-
нальні строєнія» у гетьманській сто-
лиці здійснювались швидкими темпа-
ми і потребували значних фінансових 
витрат.

Дослідник Прокіп Нечипоренко у 
своїх працях, що розкривають соці-
ально-економічний розвиток Батури-
на, наводить інформацію, що з 1751 
до 1763 р. на батуринське будівництво 
було витрачено близько 230 тис. руб., 
в середньому 15 –17 тис. руб. на рік. 
Проте наразі це дуже приблизні дані, 
саме тому питання фінансових витрат 
на «Національні строєнія» у гетьман-
ській столиці потребують подальших 
ґрунтовних наукових досліджень.

Юлія ФУРСОВА

Фінансування «Національних строєній» 
у гетьманському Батурині: 

джерела, розміри видатків, заробітна платня

Центральна частина м. Батурина другої половини ХVІІІ ст. 
із зображенням гетьманського палацу К. Розумовського.

Реконструкція Ю. Ситого, О. Терещенка, М. Тереха.
Малюнок О. Терещенка, 2014 р.

З історії Батуринської «Просвіти» 

Олександр Стокоз. Фото 1936 р.

Микола Іващенко. Фото 1962 р.
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Володимир САПОН

«Меди і полини 
історії»

Продовжуємо публікацію краєзнавчої книжки 
«Меди і полини історії» – відомого чернігівського 
письменника, журналіста, краєзнавця Володими-
ра Миколайовича Сапона (20. 07. 1951 – 02. 10. 
2017). Поч. в №№ 175, 177–183, 185 – 204.

Довгі чотирнадцять років провів молодий Шевчен-
ко далеко від України. Спершу в литовському Вільно, 
звідки у 1831 році услід за Енгельгардом, переїхав до 
Петербурга і згодом пішов у навчання до одного з май-
стрів тамтешнього малярського цеху Василя Ширяєва.

Знаковою подією для Тараса стала у 1836 році зу-
стріч з Іваном Сошенком, земляком з містечка Богус-
лава, котрий незадовго до того приїхав до Петербурга, 
щоб вступити до Академії мистецтв, і який не міг не від-
чути художнього обдарування і спраглого потягу Тара-
са до малювання. Це знайомство стало зрештою пере-
ломним у житті Шевченка, першим кроком до звільнен-
ня його з кріпацтва.

Як зазначив один з найавторитетніших і найґрун-
товніших біографів Кобзаря Олександр Кониський 
(його книга «Тарас Шевченко Грушівський» побачила 
світ на зламі ХІХ – ХХ століть), уродженець хутора Пе-
реходівка Борзнянського повіту (нині Ніжинського ра-
йону), в «Петербурзі завжди перебувала велика сила 
українців; чимало їх було і того часу, про який у нас бесі-
да; були між ними письменники, педагоги, художники і, 
вже річ звичайна, найбільш урядовців…»

Додамо: чимало з цих «українських петербуржців» 
так чи інакше мали зв’язки з Чернігівщиною, зокре-
ма, були випускниками Ніжинської гімназії вищих наук 
князя Безбородька. Це насамперед Аполлон Мокриць-
кий, який продовжував навчання в Академії мистецтв 
у самого славетного Карла Брюллова. Шевченка з Мо-
крицьким познайомив Сошенко і той відразу взяв під 
опіку художній талант Тараса, звів його зі ще одним ви-
пускником Ніжинської гімназії – вже знаним поетом 
Євгеном Гребінкою, що відкрило для молодого худож-
ника перспективи розвитку таланту поетичного. При-
йнято вважати, що саме Гребінка відкрив Шевченка як 
поета, залучив його до кола українських і російських лі-
тераторів, які гуртувалися навколо нього.

Завдяки «ніжинцям» долею і талантом хлопця пе-
рейнялися відомі митці і письменники, діячі культури 
– конференц секретар Академії мистецтв, уродженець 
Полтавщини Василь Григорович, художник, син ніжин-
ського грека Олексій Венеціанов, поет Василь Жуков-
ський, композитор Михайло Вієльгорський і, нарешті, 
Карл Брюллов. Потрібні для викупу Шевченка з кріпа-
цтва 2500 рублів було здобуто в лотереї, в якій розі-
грано портрет Жуковського пензля Брюллова. 25 квіт-
ня 1838 року Тарас отримав відпускну – довгожда-
ну волю. А ще через місяць його прийняли до Академії 
мистецтв як сумлінного учня, в майстерню Брюллова. 
Упродовж трьох наступних років його роботи на річних 
іспитах відзначаються срібними медалями.

Згадуючи ті «незабвенные, золотые дни» на дале-
кому засланні, Шевченко розмірковував у щоденнико-
вому записі від 1 липня 1857 року: «Странное, однако 
ж, это всемогущее призвание. Я хорошо знал, что жи-
вопись – моя будущая профессия, мой насущный хлеб. 
И вместо того, чтобы изучать ее глубокие таинства, 
и еще под руководством такого учителя, каков был 
бессмертный Брюллов, я сочинял стихи, за которые 
мне никто ни гроша не заплатил и которые, наконец, 
лишили меня свободы…» Він не міг не писати. 

Як зазначав Олександр Кониський, «Першими бать-
ками, що вигодували Тарасів дух і дар поетичний, пер-
шими ніжними няньками, що пестили в кріпацькому тілі 
мужицької дитини кебету поетичну, були природа й іс-
торія України. Природа напоювала його душу ще зма-
лу високим ліризмом; а народна історія, переказана 
йому в піснях сліпих кобзарів, діда Івана і більш за все 
в піснях народу взагалі, годувала серце поета високим 
народно національним почуттям. Опріч того, побут на-
роду, його тяжка неволя, – все оце незримою цівкою 
вливалося і годувало увесь духовно моральний орга-
нізм Шевченка; ростило його талант, «повитий сивим 
туманом».

Не без участі Євгена Гребінки, на кошти його то-
вариша по навчанню у Ніжинській гімназії вищих наук 
Петра Матроса, у 1841 році виходить Шевченків «Коб-
зар», що стає значною подією літературного та суспіль-
ного значення не тільки в Петербурзі, а й в усій Росій-
ській імперії й Україні зокрема.

В чернігівському 
колі петербуржців

30 липня минуло 160 ро-
ків з дня народження Любо-
ві Олександрівни Яновської, 
письменниці, членкині Укра-
їнської Центральної Ради, ді-
ячки «Просвіти».

Народилася вона 30 лип-
ня 1861-го в селі Миколаїв-
ка Борзнянського повіту на 
Чернігівщині, в маєтку бабу-
сі Любові Боголюбцевої, рід-
ної сестри Ганни Барвінок. 
Навчалася в Кременчуцько-
му пансіоні, закінчила Пол-
тавський інститут шляхетних 
дівчат. Цікавилися філосо-
фією, гарно співала і їй про-
рокували артистичну кар’єру 
(принц Ольденбурзький про-
понував стати його стипенді-
аткою та за власним бажан-
ням обрати консерваторію 
для навчання), однак душа 
до того не лежала: «…коли 
приходили хвилини натхнен-
ня задля якоїсь фантазії, то 

приходили вони дуже рідко і 
на короткий час, і в тих фан-
тазіях своїх я ніколи не могла 
виявити гаразд своїх юнаць-
ких переживаннів, а перо чи 
олівець були мені завжди не-
мов слухняніші за клавіату-
ру й мій щоденник був мені 
багацько дорожчий за ті ро-
манси, ноктюрни й вальси, 
що я іноді компонувала», зга-
дуватиме пізніше. Вона об-
рала літературну та педаго-
гічну діяльність.

Деякий час працювала 
домашньою вчителькою в Лу-
бенському повіті, займалася 
самоосвітою, вийшла заміж 
за ліберального дрібного по-
міщика Василя Яновського, 
старшого на 20 років.

Перші твори писала ро-
сійською – батько, колишній 
військовий, карав дітей за 
вживання українських слів. 
Мати займала протилежну 
позицію, сім’я зрештою роз-
палася, з двома дочками 
мати поїхала в Петербург, 
однак незабаром померла 
і діти повернулися до бать-
ка. Та згодом Любов Янов-
ська перейшла на українську 
мову. 

Авторка близько 100 
оповідань, повістей, рома-

нів, у яких виявила глибо-
ке знання народного життя 
та людської психології. Се-
ред найбільш відомих – опо-
відання «Смерть Макари-
хи» (1900), «Ідеальний бать-
ко» (1900), «Два дні з життя» 
(1905), драма «На Зелений 
Клин» (1900), повісті «Горо-
дянка» (1901), «Тайна на-
шої принцеси» (1911), «Мій 
роман» (1917), п’єса «Лісо-
ва квітка» (1903), комедії «З 
малої хмари великий дощ» 
(1903), «Блискавиця» (1903).. 

Під впливом Володими-
ра Шемета брала активну 
участь у громадському жит-
ті, відстоювала українські 
мову, літературу, культуру. У 
Києві, де мешкала з 1905-
го, очолювала секцію дра-
матургії в місцевій «Просві-
ті», влаштовувала літератур-
но-мистецькі вечори, попу-
ляризувала творчість Тараса 
Шевченка. Як поборниця жі-
ночої емансипації організу-
вала Жіноче зібрання. Член 
Всесвітньої ліги жінок, учас-
ниця першого російського 
жіночого з’їзду в Петербурзі 
(1908), делегатка Міжнарод-
ного жіночого з’їзду в Сток-
гольмі (1911). Серед її друзів 
– Михайло Коцюбинський, 
Леся Українка, Сергій Єфре-

мов, Микола Лисенко, Олена 
Пчілка, Борис Грінченко та 
інші відомі діячі того часу.

Софія Русова писала у 
спогадах, що вона працюва-
ла «коло українських справ 
з якоюсь гарячковою відда-
ністю». Діяльний член Україн-
ського клубу, часто виступа-
ла там то як добра піаністка, 
то як письменниця з читан-
ням своїх ще не опублікова-
них творів. «Видно було, – 
писала С. Русова, – що вона 
користувалася симпатіями 
київського українського сус-
пільства...».

Смерть чоловіка, Пер-
ша світова війна, погіршен-
ня здоров’я – після 1916-го 
перестала писати, хоча взя-
ла участь в організації Укра-
їнського національного теа-
тру (1917). Була членкинею 
Української Центральної 
Ради. Заробляла на життя 
приватним вчителюванням, 
а останні десять років була 
прикута до ліжка.

Померла 20 листопада 
1933-го в Києві. Похована 
на Байковому цвинтарі.

Сергій ГОРОБЕЦЬ
Український інститут 
національної пам’яті

Чернігів 

На Полтавщині добре відоме ім`я 
Олександра Пилиповича Бондаренка 
– вченого, який розробив положення 
про стандарт українського бекону. Його 
експортували в Англію, Данію, Шве-
цію. Поступово полтавський бекон за-
воював ринки Франції, Італії, Німеччи-
ни. На міжнародній виставці у Парижі 
1927 року всі вироби Полтавської бе-
конної фабрики здобули найвищі наго-
роди. Вчені Полтавського науково-до-
слідного інституту свинарства під керів-
ництвом Олександра Пилиповича виве-
ли миргородську породу свиней. У 1936 
році йому було присуджено без захисту 
дисертації вчений ступінь доктора сіль-
ськогосподарських наук.

Але свій життєвий шлях вчений роз-
почав у селі Узруй Новгород-Сіверсько-
го району, де він народився 10 червня 
1884 року в селянській родині. Закін-
чив народну школу і Новозибківське 
середнє сільськогосподарсько-техніч-
не училище. У 1912 році – Московську 
сільськогосподарську академію. Пра-
цював агрономом-зоотехніком Полтав-
ського земства. Завідував зоотехніч-
ним відділом Полтавського дослідного 
поля упродовж п’ятнадцяти років.

Протягом двадцятих – на почат-
ку тридцятих років Олександр Пилипо-
вич організував мережу племінних роз-
плідників великої білої породи та пле-
мінних ферм. Розробив положення про 
державну племінну книгу свиней. Про-
вів низку досліджень з беконної від-
годівлі тварин та реалізації бекону на 
експорт. Він керував у Полтаві Україн-
ським інститутом експериментальної 
зоотехнії та Всесоюзним науково-до-
слідним інститутом свинарства з філіа-
лами у Мінську, Новосибірську i Tбiлici. 
Заслуга Олександра Пилиповича ще в 
тому, що на державному рівні було ухва-
лено рішення про будівництво у Полтаві 
та Кременчуці беконних фабрик. Писав 
підручники.

Вчений багато працював, переван-
тажуючи свій організм. 6 лютого 1937 
року, коли він перебував у Харкові, по-
мер від серцевого нападу на п’ятдесят 
третьому році життя. А за рік органи 
НКВС по Полтавській області відкрили 
сфабриковану кримінальну справу про-
ти співробітників Всесоюзного НДІ сви-
нарства, які нібито були членами контр-
революційної організації, що діяла в Ін-
ституті під проводом О. П. Бондаренка.

У нас, на Чернігівщині, Олександр 
Пилипович Бондаренко майже невідо-
мий. Однак цю прогалину заповнила 
книжка «Звитяжець наукового свинар-
ства О. П. Бондаренко (1884 – 1937)», 
видана 2021 року, яка є колективною 
працею групи вчених Полтавської дер-
жавної аграрної академії, Полтавської 
державної сільськогосподарської до-
слідної станції імені М. І. Вавилова, Ін-
ституту свинарства і агропромислового 
виробництва НААН Віталія Нагаєвича, 
Віктора Самородова, Михайла Сокир-
ка, Анатолія Шостя. Завдяки доценту 
Полтавської державної аграрної акаде-
мії Віктора Миколайовича Самородова 
книга тепер є у фонді краєзнавчого від-
ділу Чернігівської ОУНБ імені В. Г. Коро-
ленка. Праця являє інтерес не лише для 
краєзнавців, але й для аграріїв, які ви-
рішують найважливіші питання розви-
тку свинарства (особливо племінного), 
птахівництва, кролівництва.

До книги вміщено «Хронологічний 
покажчик праць О. П. Бондаренка», на-
писаних ним з 1913 до 1936 року і ви-
даних після його смерті в 1940 році. За-
цікавленим особам стане у нагоді роз-
діл «Література про життя і діяльність 
О. П. Бондаренка». Представлені тут лі-
тературні джерела охоплюють період з 
1913 до 2020 року. Оскільки авторами 
видання є науковці, то Олександра Пи-
липовича читач сприймає лише як вче-
ного. Його приватне життя залишило-
ся за дужками. І перш за все це стосу-

ється місця його народження і батьків. 
Ось тут є де розвернутися краєзнав-
цям. Адже одні біографи Олександра 
Пилиповича, спираючись на метричну 
книгу Христо-Рождественської церк-
ви, вважають, що майбутній вчений на-
родився в селі Шептаки Стародубсько-
го повіту Чернігівської губернії (тепер 
Новгород-Сіверського району). Інші на-
зивають місцем його народження село 
Узруй (тоді хутір) цього ж району. До того 
ж, майже жодних даних про дитинство 
вченого не існує.

За своє не довге життя Олександр 
Пилипович Бондаренко встиг зроби-
ти багато корисного для своєї країни. 
Тому по праву міг би приєднатися до 
вислову Ісака Ньютона: «Якщо я бачив 
далі інших, то тому, що стояв на плечах 
гігантів».

Завдяки полтавським вченим ми 
відкрили для себе ще одного уроджен-
ця Чернігівського краю, особистість на-
ціонального виміру.

Людмила СТУДЬОНОВА,
бібліотекар відділу краєзнавства 

обласної бібліотеки 
ім. В. Короленка

Письменниця з Борзнянщини 
Любов Яновська

Олександр Бондаренко, 
постать національного виміру
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Поетичним рядком

Ця столична студія, якій ви-
повнилося 27 років,  є феноме-
ном у створенні документаль-
них фільмів про видатних укра-
їнців, людей, пов̀ язаних долею, 
творчістю з Україною. Мова про 
грандіозний, тривалістю вже по-
над півтора десятиліття проєкт 
«Гра Долі». Але не тільки це. Сту-
дія – це й багато інших цікавих 
проєктів. 

«ВІАТЕЛ» – дітище таланови-
того подружжя українських мит-
ців. Це Василь Вітер і Галина Кри-
ворчук. 

Василь Вітер. Засновник сту-
дії «ВІАТЕЛ», президент ТОВ «ВІ-
АТЕЛ». Кінорежисер, сценарист, 
член Національної спілки кіне-
матографістів України, доцент, 
завідуючий кафедрою телере-
жисури Київського національно-
го університету театру, кіно і те-
лебачення ім. І. К. Карпенка-Ка-
рого, Заслужений діяч мистецтв 
України

Галина Криворчук. Засно-
вниця студії «ВІАТЕЛ», директор 
ТОВ «ВІАТЕЛ». Сценарист, продю-
сер, член НСКУ, член Національ-
ної спілки журналістів України

Георгій Кривошеєнко, кіноо-
ператор, фотограф. 

Наталя Сопіт, актриса, теле-
ведуча, сценарист.

Олег Головьошкін, звукоре-
жисер

Арсеній Бортник, режисер 
монтажу, комп’ютерна графіка.

Олександр Демиденко, віде-
оінженер.

Деякі проєкти студії
Цикл телепрограм «Василь 

Вітер. Ретроспектива». Василь 
Вітер знімав і знімає кіно за-
вжди. А ще він розповідає про 
зйомки своїх фільмів неймовірно 
цікаві історії.

Дистрибуція і промоція 
українського кіно

Студія не тільки знімає філь-
ми, але й активно просуває їх 
на екрани. Прем’єрні покази в 
Будинку кіно і в кінотеатрах по 
всій Україні. Участь у фестивалях 
і культурних акціях. Поїздки і зу-
стрічі з глядачами, знайомство з 
українською діаспорою. Демон-
страція на загальнонаціональних 
і регіональних телевізійних кана-
лах. 

Поліграфія і видавництво. 
Спільно з «Видавництвом Горо-
бець» випустили декілька набо-
рів листівок. Також видали чо-
тири каталоги українських кіно-
виробників «Континент фільму». 
Зразками поліграфічної продук-
ції стали фотоальбоми «Слово 
про Михайлівський Золотовер-
хий» та «Михайлівський Золото-
верхий собор».

Цикл «Про міста України». 
Про деякі міста чи регіони Украї-
ни студія зняла окремі фільми. 

Cеріал «Гра Долі»
Серіал документальних філь-

мів (веб-сайт hradoli.com) Автор-
ведуча Наталка Сопіт. Кінорежи-
сери Василь Вітер, Василь Образ, 
Олег Туранський. Владислава 
Чекмарьова, Дмитрий Ковален-
ко Кінооператор Георгій Криво-
шеєнко Генеральний продюсер 
проекту Василь Вітер. При ство-
ренні фільмів використовують-
ся матеріали українських архівів, 
музеїв. Зйомки ведуться по всій 
Україні і за кордоном. Загадкові, 
інтригуючі історії з життя знаме-
нитих людей, які жили на україн-
ській землі, та українців, розне-
сених по світу.

Фільми демонструються по 

українському телебаченню, в 
основному 5 каналом.

У проєкті «Гра долі» – не лише 
цікаві історії кохання видатних 
українців, а й різноманітні куточ-
ки нашої прекрасної України, на 
тлі яких розгорталися події тих 
часів.

Нагороди серіалу, зокрема, 
на таких форумах: Всеукраїн-
ський фестиваль «Відкрий Украї-
ну» (2007 і 2012 роки), Київський 
Міжнародний фестиваль доку-
ментальних фільмів «Кінолітопис» 
( 2006, 2008, 2010 роки), Міжна-
родний фестиваль «Злата Прага» 
– 2012 р., Міжнародний телефес-
тивалі «Калинові мости» (Поль-
ща), 2014 р.

Персонажі деяких фільмів 
серіалу «Гра долі»

Тарас Шевченко, Леся Укра-
їнка, Микола Садовський., Марія 
Занькковецька, Марко Вовчок, 
Іван Франко, Пантелеймон Куліш, 
Лесь Курбас, Микола Яковчен-
ко, Оксана Петрусенко, Михай-
ло Старицький, Микола Костома-
ров, Микола Лисенко, Іван Мазе-
па. Симиренки, Василь Симонен-
ко, Володимир Сосюра, Соломія 
Крушельницька, Богдан Хмель-
ницький. Марко Кропивницький, 
Михайло Коцюбинський, Мико-
ла Куліш, Ольга Кобилянська, Ва-
силь Стефаник. Михайло Грушев-
ський. 

Нові фільми 2020 року. Зня-
то за підтримки Українського 
культурного фонду.

Останнє літо і зима. Тарас 
Шевченко. 

Тарновські. Династія меце-
натів, збирачівстаровини. 

Королева екрану. Віра Хо-
лодна.

Євген Чикаленко.
Іван та Аріадна. Історія ко-

хання відомого художника Івана 
Труша і доньки Михайла Драгома-
нова Аріадни. 

Характерник. Дмитро Явор-
ницький. 

Олександр Довженко. Загу-
блена любов.

Фільми 2021 року, 
за підтримки Українського 

культурного фонду
Зараз на студії ВІАТЕЛ трива-

ють зйомки нового сезону проєк-
ту «Гра долі», які стартували на по-
чатку липня. 

У цьому сезоні п'ятеро героїв 
фільмів:

князі Острозькі;
художник Олекса Новаків-

ський;
поет Іван Котляревський;
письменник Микола Гоголь;
державний діяч Симон Пет-

люра.
Чекайте на фільм вже цієї 

осені в ефірі 5 каналу. 
А попередні сезони дивіть-

ся на офіційному Youtube-каналі: 
youtube.com/c/ГРАДОЛІ 

Студія «ВІАТЕЛ»: 
нові фільми серіалу «Гра долі»
За сприяння Українського культурного фонду

Наталка Сопіт на зйомках 
фільму про Новаківського

Наталка ФУРСА

* * *
Це прекрасне вікно, 
що відчинене 

настіж у світ…
Ця прекрасна троянда, 

що робить прекрасною вазу
і святкує життя ув обіймах 

всесильного часу,
що живий, бо вбирає із неї хвилинки 

живі.

Це нещасне вікно, що скрипить 
і старіє щомить,

ця нещасна троянда, приречена 
вмерти раніше,

ніж могла б, якби вітер і злива були 
ласкавіші,

чи уміла ховатись туди, де гроза 
не гримить,

де лиш сонце погідне, а тінь – 
мов легке кімоно,

де із лійки дощу – скільки треба, 
й не міряно часу,

щоб не знати: прекрасне вікно, 
чи нещасне вікно,

і навіщо цей слоїк з водою, чи глечик, 
чи ваза…
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* * *
Плямка світла у дрімучих хащах
не цвіте й нікуди не веде…
Дописати б вірша – стане краще
й легше пережити хорий день…

Що вам сниться, непролазні нетрі?
Що розбудить вашу глушину?
Прочитаю вірша сірій нетлі,
поки б’ється крильцями в стіну…

Ну а потім… Ох, стіна незрушна.
Перешепче свічка при вікні
всі слова, які тримали душу,

і впадуть на вим’яту подушку – 
проростати через гущу снів – 
крильця, попіл, коси смоляні…
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***
Прокотилась гроза – як камінь.
Сонце котиться – золоте...
Обміняла троянду на пам’ять –
хай тепер у мені цвіте. 
А у тебе, мабуть, зів’яла…
а чи, може, тонким ножем
обчухрав шпичаки – як жала,
а з пелюстя смакуєш джем?

Губи серпня сласні й липучі,
блудять ними вохра й шафран…
Та печать вечорів – сургучна,
а у променя – чорна грань.
І зшиває тій пам’яті рота
мокра нитка мого полину…
Лютень добрий: стоїть навпроти – 
студить голочку крижану.

Тетяна 
ЧЕРЕП-
ПЕРОГАНИЧ

Щасливі
Літо холодне теплом нас огорне,
Буде нам добре в обіймах міцних.
Кажуть, любити сьогодні не модно,
А на волосся цілунок твій ліг.

Білих ромашок яскраві букети
Заплетемо у вінок поміж мрій.
Хай про нас пишуть сучасні поети,
Що ми щасливі в любові своїй.

Літо холодне теплом нас огорне,
Травами схилиться радість до ніг.
Кажуть про те, що любити не модно
Ті, хто любові в серцях не зберіг.
 
* * *
Не від морозу сльози, ні,
А від набридлої розлуки.
Прийди і усміхнись мені,
Я простягну назустріч руки.

Між нами зовсім не зима.
Лише обставини. Так треба.
Але без тебе я сумна,
І нещаслива я без тебе.

У снах лиш ти, в думках лиш ти.
Снігами засріблились далі.
Та почуттів не замести,
Вони з добра, а не з печалі.

Надворі заметілі знов
Ведуть свої набридлі жарти
Тільки ж цвіте в серцях любов,
І ради цього жити варто.
 
* * *
Як тепло у батьківській хаті
Регочуть дрова у печі.
На дворі ж морози кудлаті
Потріскують вдень і вночі.

Смакуєш сидиш пирогами,
Забувши про все і про всіх.
А січень – то в шибку вітрами,
То снігом впаде на поріг.

Сусіди заходять. Розмови
Цікаві, кінця їм нема.
Я щиро їх слухаю мову,
Ділюсь одкровенням сама.

В душі моїй так, ніби свято.
Нема ні турбот, ні тривог.
Хвала тобі батьківська хато,
Нехай береже тебе Бог.
 

Олена 
ТЕРЕЩЕНКО 

* * *
Колискова дощу…
В старім замку палає камін.
І крізь келих вина мовчки дивишся 

ти у вогонь.
Як зустріти тебе на хитких манівцях 
сновидінь?
Як відчути крізь час теплоту 

і тремтіння долонь?

Колискова дощу…
Місяць сяйвом залив мокрий брук,
А у плетиві вулиць снує павутиння пітьма.
Жовте листя кленове відбитками 

втомлених рук
Запечатало літо у сизий осінній туман.

Колискова дощу…
В старім замку химери сторіч
Тихо в хованки грають, і вітер тремтить 

на вікні.
Як зустріти тебе, як впізнати у вирі 

облич?
А рукописи літа згорають в осіннім 

вогні.

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

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

Мов свіча, оплива крижинка
І сльозами скрапує в сніг.
За усі божевільні вчинки
Хай проститься мені твій гріх.
 
* * *
Крізь запилені вікна вагона
міст чужих мерехтливі вогні
Провідниця знервовано-сонна 
шлях далекий ворожить мені.

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

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

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

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

РОМАНС
Цей сад старий кривавиться трояндами,
Я прошу, моя панно, не мовчіть.
Зривається пелюстками духмяними
Мелодія розбурханих суцвіть.

У цім саду ще й досі квітнуть спогади,
І усміх ваш так солодко дзвенить,
Але зима безжально віє холодом,
І в пелюстки вмерзає щастя мить.

У цім саду я нині гість непрошений,
Мені кохання більше не болить…
І тільки серце, снігом припорошене,
Замерзлою трояндою тремтить.

Ірина 
КУЛАКОВСЬКА

* * *
Це листопад – густий, 

тягучий, сірий
В безладних жестах, у шпарких очах.
Дворів безлюддя – білизняний ірій,
Там душі лахів терпнуть на дротах.

Це листопад – важка, клейка волога.
Сльозиться небо солодом зірок.
Крізь запотіле шкло не вздріти бога...
Слова течуть, шумують... Слів пісок...

Це листопад – отак, посеред літа.
Минає час окрилень і цвітінь.
І по воді скоцюблена, розмита
Бреде чиясь убрана в терни тінь.

Це листопад. Весь світ застиг в напрузі.
Лиш лиже вітер геть схололий слід...
Ідуть в колишнє вже колишні друзі.
Хрустить і ранить тишу перший лід.

* * *
Всі вина випито. Меди розлук,
Розпук, розпуть... Слова – сира полова.
Дзвенять каштани, б'ють щербатий брук.
Горить крайнебо. Заграва кленова

Лоскоче гребні брезклих сизих хмар,
Що ледь повзуть, відсапуючи мжею.
Останній промінь ляже на вівтар –
І схлипне день, і щезне за межею.

Як тисне мла на плечі ліхтарів!
Струмує сум тремким розмитим світлом.
Скорботні тіні в зморшках поміж брів
Фонтанних статуй. Парк, прошитий 

вітром.

Надсадний кашель. І сигарний дим.
І пальці, що зчепилися до хруску...
Зів'ялим листям пожовтілих рим
Встеляє осінь душ загрублих пустку.

* * *
На руїнах застиглої змореної планети
Тонкою червоною лінією обрію...
На холодному зморшкуватому стовбурі
Почорнілою болючою насічкою...
На заслаблій засмаглій руці
Білим рубцем трохи вище зап'ястка...
Лишаєшся.
Доки ти лишаєшся,
Доки в мені кривавлять твої 

незагойні струпи,
Доки в мені пульсують твої несходимі 

стежки,
Доки я прокидаюся з твоєю втомою
І співаю колискові твоїм гризотам,
Цей світ дихатиме
Смолистими легенями соснового 

затінку
І загрузатимуть ступні вітрів
В половиках опалої глиці.
Доки я лишаюся в тобі
Тонкою червоною лінією,
Почорнілою насічкою,
Білим рубцем...
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У світі цікавого

Школа української мови

  

Несподівані 
думки
 Чудеса там, де в 

них вірять.
 Потрібно їсти, щоб 

жити, а не жити, щоб 
їсти.

 Масштаб вашої 
особистості визнача-
ється величиною про-
блеми, яка здатна вас 
вивести з себе. 

 Ви там, де ви є, і 
той, хто ви є, через те, 
як ви себе сприймаєте. 
Змініть думку про себе, 
і ви зміните ваше життя.

 Спалений міст за 
спиною освітлює шлях 
попереду. 

Було колись...
Дивовижно везучим 

монархом можна назва-
ти албанського короля 
Ахмета Зогу, який за час 
перебування на троні пе-
режив понад 50 замахів. 
Король, до речі, був не 
боязкого десятка: під час 
одного з обстрілів свого 
авто він дістав пістолет і 
вчинив нападникам таке 
шалений опір, що вони 
розбіглися.

Шведський король 
Густав 3-й вважав чай і 
каву смертоносними на-
поями. І вирішив довес-
ти свою правоту. Він ска-
сував страту для двох за-
суджених до смерті близ-
нюків, наказавши кожен 
день давати одному з 
них чашку чаю, а друго-
го – чашку кави. Сам ко-
роль помер задовго до 
закінчення експеримен-
ту. Доля «кавового» засу-
дженого невідома, а ось 
близнюк, що пив чай, по-
мер на 84-му році життя.

Куточок 
гумору

Дошка оголошень.
«Політична повія про-

лобіює ваші інтереси в 
парламенті. Є подружки 
(ціла фракція).»

«Шукаю бритоголову 
дівчину. Брюнеток і рудих 
прохання себе не пропо-
нувати.» 

Реклама меблевої 
фірми «Ми вдихнемо жит-
тя у колоду!» (Прохання не 
сприймати як оголошення 
сексопатолога).

«Познайомлюся з ін-
телігентним чоловіком ви-
сокого соціального рів-
ня». (Не слід розуміти це як 
«Віддамся дуже дорого».)

«Терміново куплю ки-
шеньковий перекладач із 
жіночої мови на україн-
ську.»

«Молода, привабли-
ва, розумна й бідна дівчи-
на мріє познайомитися із 
чоловіком, що має проти-
лежні якості.»

Корисні порадиКорисні поради

 50 найвищих гір Землі розташовані в Азії.
 Маса середньостатистичної хмари – приблизно 

мільйон тонн.
 Сонце має діаметр майже 1 392 000 км (при-

близно в 109 разів більше діаметру Землі). Маса Сон-
ця складає 98 % маси Сонячної системи.

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). 

Нержавіюча сталь добре чиститься оливковою 
олією, після чого до блиску посуд можна натерти сухим 
паперовим рушником.

Щоб молоко довше збереглося і не скисало при 
цьому, додайте в нього відразу ж при відкритті упаков-
ки дрібку солі. З сіллю молоко буде набагато довше за-
лишатися свіжим.

Капела імені Остапа Вересая 
запрошує

Творчий проєкт Капели бандуристів Чернігівсько-
го обласного філармонійного центру фестивалів та кон-
цертних програм – до 30-річчя Незалежності України. 

Художній керівник та головний диригент Капели – За-
служена артистка України Раїса Борщ. Головний хормей-
стер – Заслужений працівник культури України Микола 
Борщ.

21 серпня, субота, 17.00. Філармонія. 

Неправильно Правильно

Разом з тим Заразом, водночас

Раз таке діло Коли так

Рахуватися з думкою Зважаючи на думку

Рахую, що Вважаю (думаю, гадаю), що 

Рідко трапляється Зрідка трапляється

Робити виводи Робити висновки

У Шотландії виставили 
на продаж покинуте 
село з привидінням

На ділянці площею близько 1,2 га 
знаходиться кілька зруйнованих буді-
вель. Зокрема, залишки старого мли-
на, пекарні, церкви і панського будин-
ку, в якому в кінці 1600-х років жила 
якась Мері Кемпбелл.

Дама прославилася своїми про-
гнозами. Пророцтва стосувалися як 
недалекого майбутнього її сучасни-
ків, так і розвитку подій на кілька сто-
літь вперед. Наприклад, Мері Кемп-
белл сказала, що привезені здалеку 
каміння, призначені для будівництва 
церкви, не будуть використані за при-
значенням. І дійсно – човен з буді-
вельним матеріалом потонула під час 
шторму прямо біля берега. Вона також 
згадувала про «вогненні екіпажі на 
перевалі Драмочтер», передбачивши 
тим самим, як вважається, появу за-
лізниці. Ще одне з пророцтв було про 
те, що «корабель, ведений димом, по-
тоне в озері Лох-Тей і понесе з собою 
багато людських життів». Дослідники 
не знайшли ніяких записів про кора-
бельну аварію на озері, але вирішили, 
що Мері Кемпбелл передбачила появу 
пароплавів.

В якому році померла пророчиця, 
невідомо. Але місцеві жителі вірили, 
що вона залишилася жити в своєму 
будинку як привидіння. Його прозвали 
леді Лоуерс.

Згодом село прийшла в занепад. 
За даними перепису, в 1841 році в Ло-
уерсі залишалося тільки 17 чоловік, в 
1891-м - 7, а до 1926 року воно було 
повністю занедбане. Вартість незви-
чайних руїн – близько 173 тисяч до-
ларів.

В Ірландії вівці 
допомагають 

історикам шукати 
старі надгробки

Волонтери та історики в Ірландії 
стали використовувати овець, щоб 
очищати могили від заростей. Тварини 
з'їдають зарості і тим самим очищають 
могили. Вівці вже допомогли відшука-
ти більш 400 пам'ятників. Найстарі-
ший з них датують 1711 роком.

Учасники проекту відзначають, що 
тварини істотно полегшили пошук ста-
ровинних надгробків.

Багато з пам'ятників – звичай-
ні камені, на яких вибиті написи. Ба-
гато бідняків не могли розщедритися 
на надгробки, тому використовували 
прості валуни в якості маркерів могил.

Готель в Ісландії 
шукає фотографа 
північного сяйва

Один з готелів в Ісландії перебуває 
у пошуках фотографа, який три тижні 
буде знімати північне сяйво – потріб-
ні фотографії та відеозаписи. В обмін 
його забезпечать житлом і їжею, а та-
кож оплатять переліт. 

Жити в готелі потрібно буде з ве-
ресня по жовтень. Права на відзняту 
продукцію фотограф повинен буде пе-
редати готелю.

Кандидатам потрібно розповісти 
про досвід роботи, поїздки в Ісландію, 
якщо вони були.

В готелі є обсерваторія з двома те-
лескопами, так що сюди люблять при-
їжджати астрономи.

Повернувся до людей після 
27 років усамітнення в лісі
В американському штаті Нью-Гемпшир до людей 

повернувся 81-річний відлюдько. Колишній лісоруб 
Девід Лідстоун вів усамітнене життя від 1994 року. 
Вони з дружиною побудували хатину в лісі і самі 
забезпечували себе всім необхідним: вирощува-
ли овочі і фрукти, розводили курей, тримали бджіл. 
Електрику вони отримували від сонячних батарей, 
встановлених на даху будинку. 

Після розлучення з дружиною Лідстоун залишив-
ся один.

Власник лісу декілька років намагався вигна-
ти Лідстоун. У 2017 році суд підтримав його і нака-
зав, щоб самітник покинув хатину. Той відмовився 
і 4 серпня був узятий під варту. Поки він знаходив-
ся під арештом, хатина згоріла. Пожежники не ви-
ключають навмисного підпалу, однак вважають, що 
ймовірне і випадкове загоряння сталося при спробі 
знесення.

Після пожежі Лідстоун вийшов на свободу. «На-
вряд чи я зможу знову стати відлюдником, бо сус-
пільство не дозволить, – зізнався він і додав, що 
це його не засмучує. – Можливо, речі, яких я нама-
гався уникнути, і є те, чого я найбільше потребував 
у своєму житті».

Купив за безцінь картину 
вартістю в сотні тисяч доларів 

Житель канадського міста Кортні, провінція 
Британська Колумбія, випадково знайшов картину 
відомого художника, яка продавалася за безцінь. 
Стівен Берджесс побачив полотно в місцевому ко-
місійному магазині. Спочатку його увагу привернула 
велика, багато прикрашена рама. Потім він звернув 
увагу на підпис художника - «Веймер» (Wijmer). Чоло-
вік з'ясував, що так підписувався голландський жи-
вописець Герріті Веймер (Gerritjen Wijmer). Його по-
лотна продаються за ціною від 20 до 350 тисяч ка-
надських доларів.

Берджесс придбав картину всього за 120 ка-
надських доларів і поки повісив її у себе вдома. У 
майбутньому він планує показати її продати з аукці-
ону і пожертвувати виручку на благодійність.

Раніше літня француженка, на кухні якої багато 
років висіла картина італійського художника XIII сто-
ліття, стала мільйонерка після того, як полотно було 
продано на аукціоні. Картина дісталася невідомому 
покупцеві з Франції за 24 мільйони євро.

Австралієць втратив роботу 
через карантин і відразу ж 

виграв у лотерею
Житель Мельбурна втратив під час карантину 

роботу, але примудрився виграти джекпот лотереї 
Powerball в 57,8 млн доларів США. До цього момен-
ту чоловік змушений був підробляти двірником, щоб 
забезпечувати сім'ю. За величиною виграшу в лоте-
рею це третій показник по країні.

Переможець вирішив витратити виграш не тіль-
ки на себе, але і допомогти знайомим. Австралієць 
вже пообіцяв різним людям погасити іпотеку, опла-
тити рахунки та заплатити за освіту дітей.

«Постараюся допомогти всім. Ми так багато змо-
жемо зробити з цим призом. Це змінить життя дуже 
багатьох людей», сказав володар джекпоту, коли ді-
знався про свій виграш.


