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Триває передплата 
на нашу газету на 2020 рік
Передплатна ціна найнижча і незмінна:

10 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.
 У світі цікавого. 

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

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

мим, колегам, запропонуйте також передплатити. 

12 червня сталася надзвичайно 
важлива подія: НАТО зробило кар-
динальний крок назустріч Україні 
для її вступу до Північно-Атлантич-
ного Альянсу. Північноатлантична 
рада, тобто представники усіх дер-
жав-членів Альянсу, одноголосно, 
а такі рішення ухвалюються винят-
ково консенсусом усіх 30-ти членів 
організації, прийняла рішення нада-
ти України статус партнера з розши-
реними можливостями НАТО. Відтак, 
за суттю, Україна – за крок до всту-
пу в НАТО. 

Отже, це відбулося. Вирішальну 
роль в ухваленні таких рішень на 
користь України відіграють, звіс-
но, окрім традиційно США і Кана-
ди, також найбільші європейські 

держави НАТО – Німеччина і Фран-
ція, щодо яких у нас дехто явно пе-
ребільшує їх проросійську орієнта-
цію, і також Великобританія. Про-
голосували і такі країни, як Чехія, 
влада якої начебто ж заграє з Ро-
сією, і Угорщина, що висувала нам 
якісь мало не ультиматуми в обмін 
на підтримку. Європа, світ ще раз 
продемонстрували, як саме вони 
оцінюють агресора – Росію, що на-
хабно, вперше за повоєнні роки 
і за десятиліття після Наради по 
безпеці в Гельсінки 1975 року, що 
зафіксувала непорушність євро-

пейських кордонів, загарбала те-
риторію іншої держави. Це непри-
пустимо, і ухвалене рішення НАТО 
тому свідчення. 

Все це – погляд звідти. Але цей 
крок мав бути і був взаємним. Що 
ж з нашого боку? Давно відомо, що 
НАТО – це не лише суто оборонний 
аспект, безпека цих країн. Це інший 
вимір суспільства, у всіх аспектах – 
економічному, соціальному, гумані-
тарному. Сказати, що ми, Україна, 
вже у тому вимірі, звісно, рано, але 
ми задекларували це. 

Те, що відбулося, сталося не в 

один день. Просто сталося сьогод-
ні. І навіть затяті опоненти нинішньої 
влади не посміють сказати, що ця 
влада – «ні при чому». Навіть якщо 
скромно сказати, що це відбулося 
при цьому президентові, цих парла-
менті і уряді, – і це вже сказати ба-
гато. Це визнання світом України і її 
влади.

Але, звичайно, ми до цього йшли. 
Тому треба сказати добре слово про 
попередні влади, насамперед за 
президентів Ющенка і Порошенка. 
Врешті, влади міняються, а Україна 
у нас одна. 

А війна на нашій землі, агресія 
Росії стимулювали те, що ми наре-
шті припинили вихиляси «багато-
векторності», як і химери щодо яко-
гось «особливого шляху» України і 
визначилися з цим шляхом та за-
фіксували його в Конституції Украї-
ни. І недалекий час, коли східні кор-
дони Північно-Атлантичного Альян-
су будуть в українських, рано чи піз-
но, Донецьку і Луганську, будуть у 
нашому Новгороді-Сіверському. І 
нехай Росія хоч сказиться у своєму 
шовінізмі. 

Отже, ми за крок до НАТО. Зви-
чайно, вірно кажуть, що останні кро-
ки, вирішальні, як правило, найваж-
чі. Робімо ж їх! 

Петро АНТОНЕНКО

Після років диплома-
тичних перемовин та обо-
ронних реформ Україна 
нарешті стала партне-
ром Програми розшире-
них можливостей НАТО. 
Участь України НАТО схва-
лило 12 червня без жод-
них заперечень з боку 
країн-членів. Чому екс-
перти називають програ-
му «клубом обраних» і які 
нові можливості це від-
криває для України, пояс-
нює Центр громадського 
моніторингу та контролю. 

«Клуб обраних»
НАТО запустило Програ-

му розширених можливос-
тей 2014 року. Її метою є 
посилити оперативну суміс-
ність збройних сил країн-
учасниць із арміями НАТО. 
Зокрема, задля участі у мі-
сіях та операціях Альянсу. 

Партнерами НАТО із 
розширеними можливостя-
ми (Еnhanced Opportunities 
Partner (EOP)) наразі є 6 
країн. Окрім нашої держа-
ви, це Йорданія, Швеція, 
Австралія, Грузія і Фінлян-
дія. Усі ці країни розміщені 
в різних куточках світу, од-
нак для кожної цей статус 
є геополітично важливим. 
Оскільки учасників небага-
то, то ця програма є більш 
ексклюзивним клубом, ніж 
Програма НАТО «Партнер-
ство заради миру». Адже 
в останній беруть участь 
близько 40 країн-партне-
рів НАТО. 

«Союзники по НАТО ви-
рішили надати Україні ста-
тус партнера з розшире-
ними можливостями, тому 
що Україна довела, що є 
дуже цінним партнером 
для НАТО, ми співпрацює-
мо з ними по багатьом різ-

ним напрямам. Це є шляхом 
до подальшого поглиблен-
ня нашого партнерства з 
Україною», прокоментував 
рішення Альянсу генераль-
ний Секретар НАТО Єнс 
Столтенберг.

Власне, до статусу парт-
нера розширених можли-
востей Україна йшла до-
сить тривалий час. Як пояс-
нюють експерти, деякі со-
юзники були проти тіснішої 
співпраці. Серед таких кра-
їн, наприклад, були Фран-
ція та Німеччина, які не хоті-
ли погіршувати стосунки із 
Росією. Також противником 
зближення України з НАТО 
була Угорщина, диплома-
тичні стосунки з якою погір-
шились через закон «Про 
освіту». Однак, як свідчить 
рішення Північноатлантич-
ної ради, країни-члени змі-
нили свою думку. І жодних 
заперечень новий статус 
України не отримав. 

«Вдячний членам Альян-
су за визнання вагомо-
го внеску України в спіль-
ні операції з підтриман-
ня миру. Статус Партнера 
розширених можливостей 
НАТО – практичне рішен-
ня, яке дозволить Україні і 
Альянсу ще краще взаємо-
діяти заради спільної без-
пеки», – подякував Альянсу 
президент України Володи-
мир Зеленський.

Нові можливості 
для України 

Програма розширених 
можливостей має низку пе-
реваг для партнерів. По-
перше, це консультативна 
підтримка з безпекових пи-
тань, по-друге, участь у пла-
нуванні операцій НАТО та, 
по-третє, допуск до всіх на-
вчань. 

Також важливою пере-
вагою, на якій наголошують 
військові, є глибший і швид-
ший обмін розвідданими 
з країнами-членами НАТО. 
Крім того, програма перед-
бачає спільну протидію кі-
берзагрозам, міжнародно-
му тероризму та організо-
ваній злочинності. Україна 
зможе поглибити співпрацю 
з Альянсом щодо підтримки 
безпеки в акваторії Чорно-
го моря. Більше того, україн-
ці зможуть обіймати посади 
в Міжнародному військово-
му штабі та інших командних 
структурах НАТО.

Як реагує Захід? 
Міжнародні військові 

експерти та представники 
НАТО погоджуються, що на-
дання Україні статусу парт-
нера з розширеними мож-
ливостями є великим полі-
тичним кроком. Передусім 
це – визнання зусиль Києва 
щодо впровадження стан-

дартів Альянсу в ЗСУ та під-
твердження залученості до 
партнерства з Україною. 

«Цей крок є демонстра-
цією, що Україна дуже важ-
лива для НАТО. Це дозво-
лить мати більше спіль-
них навчань та забезпечи-
ти кращу взаємосумісність 
сил», – прокоментувала по-
сол США при НАТО Кей Бейлі 
Хатчинсон і висловила спо-
дівання, що «Україна буде 
членом НАТО, коли настане 
правильний момент».

Так само підтримують 
нове партнерство України-
НАТО у Канаді та Великій 
Британії.

«Канада завжди була со-
лідарна з нашими україн-
ськими друзями й партне-
рами. Збройні сили Канади 
продовжують працювати 
з ними над зміцненням їх-
ньої безпеки перед лицем 
російської агресії», йдеться 
у повідомленні канадського 
оборонного відомства.

Британський міністр 
оборони Бен Воллес ска-
зав: «Велика Британія вже 
має тісні стосунки з Украї-
ною, де наші солдати підго-
тували понад 18 тисяч вій-
ськових, але зараз ми спо-
діваємось на поглиблен-
ня співпраці у навчаннях 
та операціях НАТО. Усі ми 
отримаємо користь від тіс-
нішої співпраці та підвищен-
ня операційної сумісності – 
НАТО пощастило мати тако-
го партнера».

Своїм рішенням чле-
ни Альянсу чітко задекла-
рували, що бачать Украї-
ну рівноцінним партнером. 
Перспективи членства для 
нашої держави цілком ре-
альні, однак для цього Укра-
їна має далі йти шляхом ре-
форм – оборонних, еконо-
мічних і демократичних. 

Україна як партнер розширених 
можливостей НАТО

Кримінальна справа 
на главу «Укрпошти» Смілянського

Національне антикорупційне бюро України від-
крило справу стосовно генерального директора «Ук-
рпошти» Ігоря Смілянського.

У травні в НАБУ звернувся заявник і просив почати 
розслідування відносно посадових осіб Національної ко-
місії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку 
та інформатизації (НКРЗІ) за ч. 2 ст. 364 (зловживання 
владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (служ-
бове підроблення), ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної 
вигоди) та керівництва АТ «Укрпошти» за ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 
368 Кримінального кодексу.

У заяві йшлося про безпідставне підвищення тарифів 
на міжнародні поштові відправлення, яке здійснено НКРЗІ 
за зверненням АТ «Укрпошта», обґрунтовуючи це підви-
щенням собівартості зазначених послуг. Зазначалося, 
що можливу незаконну вигоду від такого підвищення мо-
гло отримувати керівництво «Укрпошти» – гендиректор та 
його заступники.

Смілянський «уславився» тим, що останні роки, при по-
турання уряду, встановлював собі величезну зарплату, біль-
шу, ніж у президента США. Так, на 2020 рік зарплата керів-
ника пошти, з різними доплатами і преміальними, встанов-
лена в розмірі 1 мільйон 900 тисяч гривень на місяць.

Україна – за крок до НАТО
Коментар редактора газети
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Бліц-інформ
У Чернігові ліквідують 
Новозаводську 
та Деснянську 
районні ради
Таке рішення 25 червня прийня-

ла сесія міського ради. Це означає, 
що ради працюватимуть лише до кін-
ця жовтня, до місцевих виборів. Час-
тина працівників, а це орієнтовно 204, 
які працюють у радах та їх структурах, 
перейде у департаменти соціально-
го захисту та службу у справах дітей. 
Також буде створена міська служба у 
справах дітей, куди увійдуть працівни-
ки двох райрад.

У звільнені приміщення планують 
перевести структурні підрозділи місь-
кої ради.

У Ніжині розпочало 
FM-мовлення UA: 
Радіо Культура
Відтепер на хвилі 90,9 FM можна 

слухати радіовистави за участі зірко-
вих акторів, добірну класичну музику, 
аудіокнижки. Також в ефірі багато пе-
редач для школярів. Так щодня по буд-
нях о 12.00 виходить проєкт «Шкільна 
класика», в якому звучать радіовиста-
ви за творами української та світової 
літератури.

А ще на UA: Радіо Культура гово-
рять про психологію, здоровий спосіб 
життя, та, звичайно, обговорюють го-
ловні події культурного життя України.

UA: Радіо Культура - це радіока-
нал Суспільного мовника. Також нині 
триває розбудова FM-мереж ще двох 
суспільних радіоканалів - UA: Радіо 
Промінь та UA: Українське радіо. На-
приклад, разом із запуском частоти у 
Ніжині, у Козельці на хвилі 88 FM заго-
ворило UA: Українське радіо.

«Початок FM-мовлення одного або 
кількох каналів Суспільного радіо в 
місті означає, що тепер його мешкан-
ці мають змогу слухати новини без ма-
ніпуляцій, спілкуватися з політиками в 
прямому ефірі, дізнаватися щось ціка-
ве. Особливо важливо, що зростають 
мережі UA: Радіо Промінь та UA: Радіо 
Культура — нині вони збільшуються 
в рази», говорить член правління UA: 
Суспільне мовлення, відповідальний 
за платформу радіо, Дмитро Хоркін. 

Загалом FM-мережа UA: Радіо 
Культура зросла втричі – до 48 FM-
частот у 22 областях України. 

Ніжинці можуть слухати UA: Радіо 
Культура як на частоті 90,9 FM, так і в 
мобільному застосунку. Розклад про-
грам можна переглянути на радійно-
му сайті.

П'ять ніжинців 
отримали посвідчення 
кандидатів 
у майстри спорту

26 червня на сесії Ніжинської місь-
кої ради в урочистій обстановці п'ять 
спортсменів отримали посвідчення 
кандидатів у майстри спорту. З боксу 
– Богдан Ковтун, з хортингу – Олек-
сандр Ляшенко, Кирил Азізов, Тимофій 
Смирнов, Вадим Чередниченко.

У Чернігові відбувся флеш-
моб проти намірів уряду призна-
чити ректора Чернігівського на-
ціонального технологічного уні-
верситету Сергія Шкарлета ке-
рівником міністерства освіти і 
науки.

Вранці 24 червня пам’ятники 
діячам української історії та 
культури у середмісті Черніго-
ва набули незвичного вигляду. 
Тарас Шевченко, Іван Мазепа, 
князь Чернігівський Ігор та Ілля 
Муровлянин були з пов’язками 
на очах і табличками «Соромно 
за Шкарлета».

Акція ініційована рухом 
«Простір свободи» і покликана 
привернути увагу до спроб про-
тягнути одіозного ректора на 
посаду керівника МОНу.

«Намагання в будь-який спо-

сіб поставити на чолі української 
освіти настільки одіозну фігу-
ру – це сором і ганьба, не кажу-
чи вже про величезну шкоду, яку 
таке призначення завдало б на-
шій освіті», заявив представник 
руху Олександр Ясенчук.

Сергій Шкарлет – у минуло-
му активний діяч Партії Регіонів, 
прихильник Януковича і Табач-
ника. Серед іншого відзначив-
ся неодноразовим масштабним 
плагіатом у своїх наукових ро-
ботах, а також тим, що на гроші, 
виділені цьогоріч державою для 
підтримки університетів, у ЧНТУ 
придбано для ректора автомо-
біль екстра-класу вартістю пів-
тора мільйона гривень.

Через ці дії, а також заяви, 
спрямовані на руйнацію освіт-
ніх реформ (зокрема на ніве-

лювання зовнішнього незалеж-
ного оцінювання), кандидатура 
Шкарлета викликала обурення 
не лише в суспільстві, а й серед 
депутатів правлячої партії. Ко-
мітет Верховної Ради з питань 
освіти, науки та інновацій не 
підтримав кандидатуру Шкарле-
та на посаду міністра.

Рух «Простір свободи»
* * *
Незважаючи на численні 

протести громадськості, у тому 
числі наукової, освітянської, 
вже 25 червня Уряд призначив 
Шкарлета керувати міністер-
ством. Поки що – на посаду за-
ступника міністра і тимчасово 
виконуючого обов’язки очільни-
ка міністерства. Бо призначен-
ня на посаду міністра затвер-
джує парламент.

Шкарлет зумів пропрацю-
вати ректором всі попередні 9 
років обох попередніх прези-
дентств, від 2010 по 2019 рік: всі 
4 роки при Януковичу, але й всі 5 
років при Порошенку. Тобто, при 
владі,що прийшла з другого Май-
дану, який постав проти антиу-
країнського режиму регіоналів.

Цікаво, що Шкарлет у 2010 
році балотувався і був обраний 
депутатом Чернігівської облас-
ної ради від очолюваної Януко-
вичем Партії регіонів. Після кра-
ху режиму регіоналів, на наступ-
них місцевих виборах 2015 року 
Шкарлет балотувався в обласну 
раду вже від партії¬ Блок Петра 
Порошенка (не був обраний). 
Після зміни влади Шкарлет ще 
рік відпрацював ректором і при 
Зеленському. 

Скандальне призначення Шкарлета
Навіть пам’ятникам соромно за нього

Перша освітня станція 
сортування відходів 
27 червня, о 12:00 у Чернігові почала працю-

вати перша освітня станція сортування сміття. 
За годину роботи здати вторсировину прийшли 
понад 30 чернігівців. 

На відкритті був присутнім надзвичайний та 
повноважний посол Чеської Республіки в Укра-
їні Радек Матула. Станцію створило громадське 
об`єднання «Еко Місто» за підтримки Посольства 
Чеської Республіки в Україні та у партнерстві з 
Чернігівським обласним молодіжним центром.

«Ми з організацією «Еко Місто» співпрацюємо 
вдруге. Оскільки минулого року наш досвід був по-
зитивним, ми з радістю погодилися підтримати їх 
знову. Цього разу мова про екологію, про кількість 
твердих побутових відходів. Такі проблеми гостро 
стоять в усіх країнах світу. Звичайно, масштаби та-
ких проєктів невеликі, але в деяких містах вони в 
змозі покращити ситуацію. Я впевнений, що зміни 
починаються з маленьких кроків», сказав посол.

«Це саме той випадок, коли ми маємо активну 
молодь, підтримку влади та європейських партне-
рів, і в результаті маємо чудовий проєкт, надзви-
чайно важливий для екологічної освіти молодого 
покоління», сказав заступник голови облдержад-
міністрації Андрій Подорван.

Станція сортування розташована у внутріш-
ньому дворику обласного молодіжного центру (ко-
лишній кінотеатр «Щорса»), у приміщенні, яке рані-
ше використовували як склад.

За словами керівника ГО «Еко Місто» Сергія 
Безбородька, протягом місяця станція працюва-
тиме у тестовому режимі – на вихідних з 11.00 
до 17.00. Якщо вона користуватиметься попу-
лярністю, кількість робочих днів можуть збіль-
шити. На ній працюватимуть волонтери, які до-
помагатимуть розподілити фракції до потрібних 
контейнерів. 

Пункт прийматиме понад 20 видів вторинної 
сировини. Окрім звичних усім макулатури, скла та 
пластику, тут можна буде здати одноразовий па-
перовий посуд, целофан, кур'єрські пакети, плів-
ку з бульбашками та пакети з-під молочної продук-
ції. Ці види вторинної сировини не приймає жоден 
пункт міста. Вторсировину можна буде здати без-
коштовно, далі її відправлять на переробку до під-
приємств Чернігова та Києва.

Відкриття сортувальної станції - це частина 
масштабнішого проєкту під назвою «Supersorters». 
Інша його складова – освітня, каже Сергій Безбо-
родько. «До початку навчального року в 11 шко-
лах міста ми встановимо пункти роздільного збо-
ру відходів. Пункти сортування закуплять усім, хто 
подавав заявки на відбір. Це школи № 2, 3, 5, 6, 9, 
16, 19, 20, 30, 31, 36».

Пізніше громадська організація проведе на-
вчання «екоменторів». Це вчителі та учні шкіл, 
які після підготовки проводитимуть позаклас-
ні години в своїх навчальних закладах на тему 
сортування.

Чемпіонат України з футболу. 
Прем'єр-ліга. 27 тур. 21 червня. Чер-
нігів. «Десна» – «Зоря» — 1:2. Остан-
ній матч першого кола другого ета-
пу чемпіонату і наступні перші 4 мат-
чі другого «Десна» грає вдома,адже 4 
тури першого етапу були на виїзді. 

Це був дуже принциповий матч у 
боротьбі обох команд за медалі чем-
піонату і путівки у єврокубки. Гості ви-
клалися «по повній». А от для деснянців 
це був невдалий матч. Уже на перших 
хвилинах гості відкрили рахунок, а на 
початку другого тайму подвоїли. І лише 
наприкінці матчу, Денис Фаворов з пе-
нальті сквитав один гол.

Цікаво, що перед цим матчем, піс-
ля 26-ти турів, «Десна» йшла на першо-
му місці в чемпіонаті по цікавому по-
казнику – коректної гри. У наших було 
всього одне вилучення з поля і 56 по-
переджень . Для порівняння: у «Шах-
таря» і «Динамо» було відповідно 3 і 5 
вилучень і 55 та 59 попереджень .А у 
деяких команд по 7 – 9 вилучень і по-
над 70 і 80 попереджень. Але в цьому 
напруженому матчі наші заробили аж 
6 попереджень. Правда, і гості 3 попе-
редження і одне вилучення. 

«Шахтар» – чемпіон. В цьому ж 
турі в домашньому матчі, тобто у Києві, 
«Шахтар» переміг «Олександрію» – 3:2 
і достроково, аж за 5 турів до фінішу 
чемпіонату, став недосяжним, виграв 
звання чемпіона.4-й раз поспіль, а за-
галом 13-й раз. 

Нині триває 29 чемпіонат незалеж-
ної України з футболу. Лише перший у 
1992 році виграла «Таврія» з Сімферо-
поля. Далі перемагали лише «Динамо» 
і «Шахтар». Поки що перевага у киян – 
15 чемпіонств. Але «Шахтар» швидко 
наздоганяє: це 9-та перемога у 11-ти 
останніх турнірах. 

28 тур. 28 червня, «Десна» – «Ди-
намо» – 3:2. Нелегка, але заслужена 
перемога над грандом українського 
футболу. Хоч початок був непростим: 
уже на 4 хвилині капітан киян Віктор 
Циганков відкриває рахунок. Але дес-
нянці показали чудову гру і бойовий 
характер. . Уже на 12 хвилині Єгор Кар-
тушов зрівнює рахунок. Невдовзі піс-
ля удару Андрія Гітченка м`яч у свої во-
рота зрізав гравець киян. В другому 
таймі ініціативою заволоділи гості. Але 
лише за кілька хвилин до кінця мат-
чу той же Циганков зрівнює рахунок. 
Здавалося, перемога втрачена. Та піс-

ля чергового кутового наш захисник 
Андрій Гітченко забиває головою кра-
сивий м’яч. І це вже не перший гол до-
свідченого футболіста в чемпіонаті. 

Отже, в чотирьох матчах турніру 
між цими командами «Десна» двічі пе-
ремогла (вдома і в Києві), програла 
вдома і зіграла в гостях внічию. А при 
рівності очок у команд враховується, 
як вони зіграли між собою.

Інші матчі туру в першій групі: «Шах-
тар» – «Зоря» – 1:1; «Колос» – «Олексан-
дрія» – 2:1. Чергова поразка «Олексан-
дрії» відкинула її на 9 очок від «Десни». 
Тож наша команда практично гарантува-
ла місце не нижче 4-го і участь у Лізі Євро-
пи. Хоча, звісно, поборються й за більше. 

Турнірна таблиця чемпіонату піс-
ля 28-го туру.

Забиті і пропущені м’ячі, набрано 
очок.
Перша шістка

«Шахтар» 69-20 72

«Динамо» 58-27 55

«Зоря» 44-23 53

«Десна» 50-24 52

«Олександрія» 40-40 43

«Колос» 30-50 29

Друга шістка

«Дніпро-1» 34-40 34

«Маріуполь» 29-41 33

«Ворскла» 20-41 27

«Олімпік» 23-43 24

«Львів» 20-45 23

«Карпати» 19-42 15

Львівські «Карпати» через виявле-
не захворювання на корона вірус у ряду 
гравців пропустило кілька матчів і те-
пер мусить наздоганяти. А днями клуб 
заявив про банкрутство і намір знятися 
з чемпіонату.

У наступному турі «Десна» знову 
грає вдома, в Чернігові: у неділю, 5 
червня, о 17. 00, приймає «Колос».

Інші матчі цього туру у першій шіст-
ці: «Динамо» – «Шахтар», «Зоря» – 
«Олександрія».

Потім «Десна» ще два матчі грає 
вдома: з командами «Шахтар» і «Олек-
сандрія». І останній матч турніру – на 
виїзді проти «Зорі»,

«Десна»: 
напруга в чемпіонаті зростає
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Бліц-інформ
Долучайтеся до Благодійного 
фонду «Захистимо Україну!»
Просимо надати допомогу пальним або коштами 

на підтримку діяльності Чернігівського благодійного 
фонду «Захистимо Україну!», який, у свою чергу, допо-
магає українській армії, родинам воїнів АТО.

Кошти можна перераховувати за такими реквізи-
тами: на картку «Приватбанку» на ім'я Ясенчука Олек-
сандра: 5168 7456 0409 2962. 

На Чернігівщині СБУ 
попередила продаж 70 
бойових гранат криміналітету
Служба безпеки України викрила у Чернігівській 

області торгівця зброєю, який намагався налагодити 
збут бойових засобів ураження представникам кримі-
нальних кіл регіону.

За попередніми даними слідства, колишній вій-
ськовий зберігав зброю у спеціально обладнаних схо-
ванках в лісосмузі. Своїх клієнтів він підшукував через 
особисті зв’язки.

У межах контролю за вчиненням злочину опера-
тивники спецслужби задокументували реалізацію зло-
вмисником 20 гранат Ф-1. Співробітники СБУ затрима-
ли фігуранта під час спроби збуту ще 50 бойових гра-
нат. Вилучені засоби ураження направлено на експер-
тизу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 
(незаконне поводження зі зброєю, бойовими припаса-
ми або вибуховими речовинами) Кримінального кодек-
су України.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до 
відповідальності інших осіб, причетних до протиправ-
ної діяльності. Також перевіряється інформація про не-
легальне надходження вилученої зброї з району про-
ведення операції Об’єднаних сил.

Заходи із викриття зловмисника проводились 
спільно зі слідчими Національної поліції під процесу-
альним керівництвом військової прокуратури Деснян-
ського гарнізону.

Прес-група Управління СБ України 
в Чернігівській області

Підлітки виклали відео 
знущань над бабусею 
у соцмережі
Ічнянський відділ поліції відкрив кримінальне про-

вадження за знущання над одинокою 82-річною жін-
кою з Ічні. 

Група старшокласників з Ічні ображала бабусею 
її домі. Ролики знущань неповнолітні викладали у со-
ціальну мережу TikTok. Зокрема, на відео підлітки ле-
жать на ліжку в будинку, пропонують бабусі палити 
цигарки з марихуаною, лякають її гучною музикою та 
свічками. Увесь цей час жінка кричить.

Нині поліція встановлює усіх осіб, які могли бути 
причетними до злочину. Кримінальне проваджен-
ня відкрили за статтею «Хуліганство, вчинене групою 
осіб». Максимальна санкція статті передбачає позбав-
лення волі на строк до 4 років.

Допоможемо Владику!
Звертаємось до всіх не-

байдужих людей! Нашої до-
помоги потребує добрий, ви-
хований хлопчина Кузьмен-
ко Владислав, учень 2 класу 
Чернігівської школи № 4.

Страшний діагноз – за-
хворювання крові. Від 26 
червня 2019 року Владик пе-
ребуває на лікуванні. Але, на 
жаль, усі лікувальні заходи, 
які родина пройшла, не нада-

ли бажаного результату. Зараз хлопчик на підтримую-
чій терапії.

Єдиний і необхідний шанс на здоров'я та життя Вла-
дислава — операція за межами України. Загальна вар-
тість лікування – 125 000 євро.

Це значні кошти, які родина не може зібрати само-
стійно.

Не залишайтесь осторонь! Кожна гривня дуже до-
рога. Адже це підтримка родині, яка вселяє віру та на-
дію у світле майбутнє, якого так заслуговує Владик.

Телефон мами Владика — Кузьменко Світ-
лани В'ячеславівни: 093-162-64-91

Картки Приватбанку, на які можна перера-
хувати допомогу на лікування дитини:

5168 7453 0213 6210 (для гривень);
4149 4991 2756 3250 (для доларів).

Безкоштовні курси української мови
«Історія українського 

меценатства»
В Чернігівській центральній міській бібліотеці ім. М. Коцю-

бинського, на базі якої діють Безкоштовні курси української 
мови, щосереди у форматі «Розмовник» проходять лекції канди-
дата філософських наук Тамари Андрійчук. Вона читає свій ав-
торський курс «Історія українського меценатства». Це розповіді 
про відомих українських громадських діячів минулого, які під-
тримували українську церкву, літературу, мистецтво, пресу. Їх 
життя і діяльність були пов̀ язані й з Чернігівщиною. 

Вже були лекції про такі родини українських меценатів, як 
Безбородьки, Скоропадські Галагани, Тарновські, Симиренки. 
Чикаленки. 

Днями завершено цикл лекцій про родину Терещенків. Та-
мара Андрійчук розповіла про меценатську діяльність знамени-
тої родини. 

Це було дещо незвич-
не заняття мовної школи. 
Слухачі курсів тепло вітали 
свою викладачку Ганну Ар-
сенич-Баран з її днем наро-
дження, ювілеєм, полуднем 
віку. Ганна Василівна – кан-
дидатка філологічних наук, 
викладачка з багаторічним 
стажем,і на курсах викла-
дає всі роки їх діяльності. 
А ще вона – відома черні-
гівська письменниця,а ав-
торка цікавих книжок по-
езії і прози, голова облас-
ної організації Національ-
ної спілки письменників 
України. 

У бібліотеці ім. М. Коцюбин-
ського пройшов вечір патріотич-
ного кіно просто неба. Слухачі 
БКУМ і всі бажаючі мали змогу 
переглянути фільм «Пекельна хо-
ругва». Це дебютна робота укра-
їнського кінорежисера Михайла 
Кострова за сценарієм відомо-
го українського казкаря і сцена-
риста Сашка Лірника. 

Фільм переносить глядача 

у часи Запорізької Січі – часи 
вольності українських козаків, 
які відчайдушно і сміливо захи-
щали рідну Україну та не бояли-
ся ні чортів, ні смерті, були смі-
ливими й мужніми. Кінострічка 
вирізняється іскрометним укра-
їнським гумором та соковитою 
мовою. 

«Пекельна хоругва» – фільм 
для сімейного перегляду, який ці-
кавим як дітям, так і дорослим. 

«Ця стрічка має об’єднуючу роль 
для родини, – наголосила одна 
з глядачок під час обговорення 
фільму. – Я привела своїх двох 
синів і ми отримали величезне 
задоволення». 

Після перегляду фільму ке-
рівниця курсів, директорка Чер-
нігівської міської центральної бі-
бліотечної системи Людмила Зі-
невич запропонувала пригада-

ти українські фразеологізми, які 
прозвучали в стрічці. Найуваж-
ніші глядачі отримали призи – 
книжки.

Спільні перегляди україн-
ських фільмів у бібліотечно-
му кінозалі продовжуються. У 
п`ятнитцю, 3 липня о 16.00 – пе-
регляд мультфільму «Викрадена 
принцеса» та літературна вікто-
рина на знання казок. Призи - 
найкмітливішим. 

Говорить керівниця і викладачка курсів, директорка 
Чернігівської міської центральної бібліотечної системи, 
кандидатка філологічних наук Людмила Зіневич.

Безкоштовні курси української мови: подорожує-
мо разом, пізнаємо Україну. Славетне містечко Любеч. 
Уперше згадується в «Повісті временних літ» 882 року. 
Ще одна давня згадка сягає 907 року – у договорі князя 
Олега з Візантією. У Любечі, як вважають історики, про-
вів останні роки свого життя древлянський князь Мал 
(Мал Любечанин), тут народилися його діти – Малуша, 
яка стала дружиною великого князя київського Святос-
лава і матір’ю Володимира Святого, та оспіваний у били-
нах Добриня Микитич.

З Любечем пов’язані доленосні події давньорусь-
кої історії. У 1016 році тут відбулася битва, в якій князь 
Ярослав Мудрий розгромив військо Святополка Окаян-
ного. У 1097 році в Любецькому замку відбувся І з’їзд 
давньоруських князів. 

А 17. 06. 2017 р. в Любечі побували Ми!
Чудова змістовна подорож, як завжди, з поезією й 

піснями. Ще раз дякую усім за розкіш спілкування.

Книга ця названа «Сонячне і дощо-
ве». Автор ідеї і меценат – Сергій Наро-
денко, головний редактор обласної га-
зети «Вісник Ч», заслужений журналіст 
України. Сергій Петрович говорить, що 
це був також і подарунок для себе са-
мого. Він ще в юності писав вірші. Але 
от у своєму «Віснику» принципово жод-
ного вірша не надрукував. Бо все має 
бути на своєму місці. 

Сергія Народенка говорить: «Це 
– спроба під однією обкладинкою чи-
мось об’єднати журналістів, у цьо-
му випадку – поезією. Збірка містить 
твори майже 60 місцевих працівників 
ЗМІ, які пишуть чи писали вірші – деко-
го уже, на жаль, немає серед нас».

Збирала матеріали на волонтер-
ських засадах член Спілки журналіс-
тів України Наталія Авер’янова. Вона ж 
написала передмову до книжки та упо-
рядкувала її зміст. «Антологія віршів 
чернігівських журналістів – перше по-
дібне видання на Придесенні. Поетич-
ну творчість у ньому представляють 
як відомі газетярі, працівники радіо і 
телебачення, так і молоді журналісти. 
Деякі імена взагалі невідомі читачам 
як поети і не мають власних поетичних 
збірок», зазначила Авер’янова.

Відкривають антологію вірші 
знаних поетів, лауреатів Національ-
ної премії України імені Тараса Шев-
ченка – Дмитра Іванова та Леоніда 
Горлача. Далі журналісти з фото і ко-
роткою творчою біографією пред-
ставлені в алфавітному порядку. Зо-
крема, це Олексій Маслов, Анатолій 
і Євдокія Тютюнники, Віктор Кирієн-
ко, Яків Ковалець, Василь Щербо-
нос, Ольга Чернякова, Андрій Тіток, 
Іван Кужільний, Світлана Сусленко, 
Валентина Науменко, Людмила Пар-
хоменко.

Напередодні Дня журналіста при-
мірники антології вручали авторам у 
редакції «Вісника Ч». На окремих п’яти 
екземплярах, на прохання видавця, 
автори залишали автографи на своїх 
сторінках. Ці книжки будуть реалізо-
вані з благодійною метою – надання 
фінансової допомоги журналістам, які 
цього потребують.

Книгу видано у нашому полігра-
фічно-видавничому комплексі «Дес-
на» коштом редакції газети «Вісник 
Ч». В книжці 230 сторінок, видрукува-
на на якісному папері, має тверду об-
кладинку. Наклад видання – 300 при-
мірників.

Гаряче музичне літо 
Міського палацу культури

Стартував гарячий вікенд у п‘ятницю 19 черв-
ня з довгоочікуваної події — повернення улюбле-
них багатьма чернігівцями Літніх музичних вечо-
рів. Акція відбувалася у Сквері Богдана Хмель-
ницького. 

Говорить директор Міського палацу культури 
Ірина Должикова:

— Ми намагалися поєднати всі складові: без-
пеку та яскравий контент. Наші артисти на знак 
вдячності старалися: тільки найкращі пісні, танці, 
музика! 

20 червня був певний виклик, оскільки через 
грозу та зливу другий музичний вечір опинився під 
загрозою. Але музика та пісні і тут врятували ста-
новище! Для чернігівців виступали солісти Алла 
Гаркуша, Анжеліка Гальчук, Володимир Михайлов, 
Євген Мацак, Марія Шумар, Діна Лобур, фолк-гурт 
«Калита», юна співачка Катя Ковтун, балет Місько-
го палацу культури.

Свято музики і танців продовжилося у неділю 
21 червня на Алеї Героїв. До «зоряного десанту» 
артистів МПК долучився муніципальний оркестр 
ChernigivBand зі своїми кращими ліричними хіта-
ми — попурі українських пісень композиторів та 
авторів Володимира Івасюка, Юрія Рибчинського, 
Олега Винника, Миколи Мозгового і багатьох ін-
ших. 

У ці вихідні Літні музичні вечори в центрі міста 
продовжилися. 

Антологія віршів журналістів 

У древньому Любечі

Вечір патріотичного кіно

Привітали Ганну Арсенич-Баран
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До історії зникаючих сіл Чернігово-Сіверщини 

«Інтермеццо» пропонує 
новинки краєзнавчої 

літератури 

Культурно-мистецький центр «Інтермеццо» (Чернігів, вул. 
Шевченка, 9, тел. (063) 236 18 03), e-mail:kmc.intermezzo@
gmail.com) має у продажу такі цікаві книги. 

Андрій Науменко. «Історія населених пунктів Корю-
ківського району Чернігівської області». Чернігів, 2019 р., 
488 стор. Нариси з історії міста Корюківки, селища Холми та 
сільських поселень Корюківського району від виникнення 
до сьогодення. Також відстежується історія старшинських та 
дворянських родів, які були тісно пов’язані з нашим краєм. 
Вміщено біографії видатних особистостей, які уславили Ко-
рюківщину. 

Михайло Жирохов. «Червоні» партизани Добрянщини за 
лаштунками радянських міфів». Чернігів, 2020 р., 116 с. Істо-
рія партизанського руху на території СРСР, окупованій у 1941–
1944 рр. збройними силами Німеччини і її союзників, навіть 
зараз залишається однією з найбільш міфологізованих. 

О. Ю. Захарова, Ю. А. Русанов. «Князь Микола Григо-
рович Рєпнін (Волконський). Шлях довжиною в життя». Ні-
жин, 2019 р, 112 стор. Книга присвячена людині, яка зали-
шила яскравий слід в історії, герою війн із Наполеоном, ге-
нерал-губернатору Саксонського королівства, військовому 
губернатору Полтавської та Чернігівської губерній, князю М. 
Г. Рєпніну. Останні роки його життя пройшли в Яготині на Ки-
ївщині. Похований у Свято-Троїцькому Густинському монас-
тирі біля Прилук. 

«Проста історія: Чернігів: збірник інтерв’ю, укладач В. 
Пилипенко». Чернігів, 2020 р., 60 с. Книга видана на осно-
ві радіопрограм на українському радіо «Чернігівська хвиля». 
В ефірі гості розповідають цікаві та маловідомі факти про 
минуле нашого міста. Це розмови з професійними істори-
ками та археологами, є багато ілюстрацій. Тут розповіді про 
те, скільки років Чернігову, про Красну площу міста, родину 
Лизогубів, чернігівських князів, печерні монастирі, Черні-
гів 20-х років. В книгу додано інтерактивні елементи – QR–
коди, через які за посиланням можна переглянути інтерв’ю 
та цікаві сюжети з теми. 

О. Герасименко, В. Топчій, С. Іващенко, А. Новак. «Турис-
тичний путівник: Прогулянки Черніговом». Мена, 2020 р., 
112 стор. Багато ілюстрований. Нарис з історії Чернігова. Про-
гулянки Валом, навколо Красної площі, по Лісковиці. Архітек-
турне «намисто» Чернігова. Дерев’яне мереживо. Музеї міста. 

Журнал «Локальна історія». У № 4 за цей рік– історії 
про дерев'яне мереживо Чернігова, авторства Віри Курико. 
У №2 за 2020 р. – розвідка теж В. Курико про Хаву Волович, 
репресовану сталінським режимом журналістку з Мени єв-
рейського походження, авторку цінних спогадів про комуніс-
тичний режим. 

Олександр Бондар. «Батурин: фортифікації та міська 
структура». Чернігів, 2019 р., 84 стор. Батурин двічі викону-
вав функції резиденції гетьманів – Д. Ігнатовича, І. Самойло-
вича, І. Мазепи та К. Розумовського, був столицею Гетьман-
щини. Батурин цікавий з точки зору фортифікації, плануван-
ня, містобудівної культури, церковної топографії. На сьогодні 
це одне з найбільших археологічно досліджених міст козаць-
кої доби на Лівобережжі України. Книга містить серію пла-
нів Батурина і окремих його споруд та елементів, авторські 
реконструкції втрачених архітектурних, оборонних об’єктів.

Олег Бадалов. «Раїса Решетнюк: митець, просвітни-
ця, суспільний діяч». Ніжин, 2015 р., 132 с. Етапи життєвого 
і творчого шляху майстра художнього слова, засновниці Чер-
нігівського відділу «Союзу українок», лауреата обласних пре-
мій імені О. Десняка, М. Коцюбинського, С. Русової, заслуже-
ної артистки України Р. Решетнюк.

Євген Ногін. «Неоліт Північно-Східної України». Київ, 
2016 р., 580 с. У книзі узагальнено матеріали з неолітичних 
пам’яток Північно-Східної України, накопичені завдяки не-
втомній праці вітчизняних археологів протягом 130 років до-
сліджень. 

«Охорона культурної спадщини історико-культурними 
заповідниками Чернігово-Сіверщини». Київ, 2017 р., 128 
стор. Розглянуто діяльність історико-культурних заповідни-
ків (музейних комплексів): «Чернігів стародавній», «Качанів-
ка», заповідник у м. Путивлі, Новгород-Сіверський музей-за-
повідник «Слово о полку Ігоревім», «Гетьманська столиця» 
(Батурин), «Глухів». 

Михаил Жирохов. «1-я отдельная «Сиверская» тан-
ковая бригада. Донбасс 2014-2015 гг.» История участия 
бригады в войне на Донбассе. Чернигов, 2019 г., 84 стр.

Михаил Жирохов. «169-й Учебный центр «Десна» в вой-
не на Донбассе (2014-2015 гг.)». Чернигов, 2019 г., 64 стр. 

В Ічнянському районі є 
кілька сіл, які засновували 
явно не козаки. Це, зокрема, 
Ічня, Гейці, Бакаївка. Село Ха-
їха теж має давнє походження, 
оскільки колоністи з Правобе-
режжя України, засновуючи у 
ХVІІ столітті слободи на Ліво-
бережжі, не дуже мудрували. 
Вони називали їх іменами за-
сновників (Петрівка, Сидорів-
ка) або повторювали назви по-
передніх населених пунктів, де 
проживали (Лебедин Черкась-
кої обл.= Лебедин Коропсько-
го району, Лебединці Срібнян-
ського району, Лебедин Сум-
ської області). Зрозуміло, були 
і винятки, але вони були зро-
зумілі поселенцям, мали своє 
пояснення. У цьому зв’язку на-
зва Хаїха нетипова для найме-
нувань сіл найближчої округи. 

Для селян-переселенців у 
ХVІІ столітті вона уже була не-
зрозумілою. І це говорить на 
користь того, що невеличке 
село було засноване або пред-
ставниками кочівників ( у мо-
вах тюрків слово «хаїха» озна-
чає «великий човен для пере-
везення худоби»), або на місці 
їхнього давнього урочища.[Є, 
звичайно, рідкісне прізвище 
Хай, та дуже сумнівно, щоб на-
зву хутору дали на честь не чо-
ловіка, а його вдови…]

…Від Парафіївки до Хаїхи 
8 кілометрів розбитої асфаль-
тівки. В’їхавши у село, проїхали 

центральною вулицею, на якій 
стояли покинуті будинки, роз-
битий колишній магазин. 

Було таке враження, що ми 
дещо припізнилися із своєю 
експедицією. Усі подвір’я за-
росли самосівом, сливовим та 
вишневим чагарником. Було 
гнітюче тихо. Зрештою помі-
тили, що в один бік вела лінія 
електропередач, і ми наважи-
лися поїхати по непевній до-
розі, зарослій високою густою 
травою. Зустріли нас насто-
рожено, довго дивилися доку-
менти, хто я.

Як з’ясувалося, у п’ятьох 
стареньких мешканців, яким 
в основному по 75-85 років, 
було чого недовірливо стави-

тися до незнайомого прибуль-
ця та його супутниці. Якраз за 
три тижні переді мною сюди 
навідалися «соціальні пра-
цівники». Почали розказува-
ти про «грошову реформу», що 
треба старі гроші переписати. 
Хоча за селом закріплена соці-
альний працівник, яка двічі на 
тиждень відвідує стареньких із 
хлібом, найпотрібнішим, хаїхів-
ці щиро повірили прибулим. 

Жертвою їхньої оборудки 
став 84-річний Олексій Мико-
лайович Гладун з дружиною.

– Ми назбирали 6 тисяч 
гривень на похорон, – каже 
чоловік. – А тут і приходять дві 
жіночки – одна невисока, ма-
ленька. А друга – крупніша. За-
дурманили нам голову. Ну, і ви-
несли ми гроші. Менша пере-
писала купюри. А коли жінка 
понесла гроші у хату, то старша 
підгледіла, куди вона їх клала. 
Поки ми з меншою балакали, 
то вона і знайшла гроші.

Як пояснили старожили, 
раніше у Хаїсі налічувалося 68 
дворів. Більшість старожилів 
померло, а їхні діти виїхали у 
міста. 

Познайомилися із ветера-
ном Олексієм Петровичем По-
ліщуком (1931 р. нар.). У ньо-
го обличчя слов’янського типу. 
Тим часом дружина Ніна Анрі-
євна (1935 р.нар.) має «мама-
ївські» ознаки – брови дугами, 
трохи звужені, ніби прищурені 
очі.

-- Хаїхою наше село назва-
ли тому, що біля нашого села 
вбито Хайона, – розповів міс-
цеву легенду О. Поліщук. – А 
це був такий начальник. Коли 
його ховали, то солдати шап-
ками насипали на його могилі 
велику гору. Вона у нас і зараз 
стоїть.

Цей переказ засвідчує 
про давність поселення, до-
тримування першопоселенця-
ми поховального обряду ко-
чівників.

P.S. Наступного року я 
уточнював мікротопоніми у 
сільраді. Був вражений тим, що 
у Хаїсі уже ніхто не живе. Ста-
ренькі хто перебрався до дітей, 
хто помер…

Липень 2011 р.

Фото автора.

Сергій ПАВЛЕНКО

З архіву написаного
Сергій Олегович Павленко – відомий чернігівський, журна-

ліст, історик. Вже третє десятиліття він є редактором історико-кра-
єзнавчого журналу «Сіверянський літопис», який починав і без-
змінно очолює. А ще відомий як автор чи не найбільшої в Україні 
кількості книг про гетьмана Івана Мазепу і його добу.

Сергій Павленко чимало років попрацював кореспондентом 
парламентської газети «Голос України» по нашій області, де опублі-
кував багато цікавих матеріалів про Чернігівщину. Два з них і про-
понуємо читачам. Автор розмістив їх на своїй сторінці у Фейсбуці 
в рубриці «З архіву написаного». 

Черецьке – невеличке село Мало-
жавської сільської ради. У ньому прожи-
ває трохи більше 30 селян. Проїжджаючи 
цим населеним пунктом, я здивувався, по-
бачивши жінку, яка прала у водоймі одяг. 
Здавалося, подібне могло уже відійти у ми-
нуле! А тут, у віддаленому селі, оточеному 
лісами, немов 50 років тому жінка вима-
хувала хвацько прачем, аж луна віддава-
ла на увесь куток. Що за чудасія? Тут зу-
пинився час? І я якимось чином потрапив 
у минуле?

Жінка стояла, зігнувшись, на дерев’яній 
кладці, підтримуваній брусами, недалеко 
від берега. Вона вправно орудувала пра-
чем, вибиваючи із мокрого одягу бруд.

Знайомлюся із пральницею. Ніна 
Петрівні Чаюк, 61 рік. Вона вирости-
ла трьох дітей, поховала чоловіка. Те-
пер живе сама. Сини приїжджають лише 
збирати картоплю, щось допомогти по 
господарству.

– Це ви так перете, бо пральної маши-
ни не маєте? – запитую.

– Чого ж, маю..
– Так навіщо ж сюди приходите?
– Я як тут не прополоскаю, так наче у 

грязному ходжу.
– Так у вас же не річка. Вода не про-

точна.
– Подивіться, - жінка набрала у доло-

ні води. – Чистесенька вода у копанці. Це 
вона з берега ніби мутна...

– І це ви одна така на все село?
– Та усі жінки перуть. І з іншого кутка 

сюди приходять.
– І мають пральні машини?
– Усі мають.
– Дивина!
Жінка, щоправда, уточнила: праль-

ні машини люди покупляли невдовзі піс-
ля того, як електрику провели до села. 
Зрозуміло, йшлося про побутову техніку 
старого покоління. Вона не може змага-
тися із новою. Але і для останньої треба 

чимало «примудрувань», зокрема водя-
ний електронасос. А на цей клопіт вже 
у сільських бабусь немає ні сил, ні гро-
шей.

– Я й сама знаю, що у Моложаві не пе-
руть, як ми. А у нас так з роду віку заведе-
но. Нам це передали матерки. А їм їхні.

– А взимку ж як?
– Тепер уже трохи менше. Багато лю-

дей повмирало. А ще п’ять років тому про-
рубували ополонку. Особливо перед Пас-
кою...

– Колодязна вода пральний порошок 
не вимиває. – додає. – А ось прачем поб’ю 
прання, так від його й духу не залишиться.

Місцевий житель Іван Васильович Жук 
підтвердив, що у Черецькому дуже чисто-
плотні жінки. Хоч більшості з них і за 70, 
але не зраджують традиції: полощуть бі-
лизну у копанці.

... Що ж, не всі звичаї сільського побуту 
відходять у небуття разом із появою нової 
техніки, модних пральних порошків. Меш-
канці Черецького своєю традицією у такий 
спосіб немовби опираються- протистоять 
усім «хімічним» подарункам часу. 

Городнянський район
24, 09. 2012 р.

Чистоплотне Черецьке

Ніна Чаюк за пранням.

Останній рік Хаїхи

Колишній магазин

84-річний Олексій Миколайович 
Гладун зустрічав 

незнайомців із сокирою.

Родина ветеранів Поліщуків
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Вже кілька днів поспіль книга 
колишнього безпекового радника 
США «Кімната, де це сталося» (The 
Room Where It Happened) лишаєть-
ся джерелом новин для видань по 
всьому світу.

Вперше в американській історії 
посадовець такого високого рангу 
публікує детальну «кухню» політич-
них процесів лише за дев'ять міся-
ців після своєї відставки. До того 
ж – із розлогими цитуваннями іно-
земних політиків з усього світу.

Про причину такого вчинку Бол-
тона «Європейська правда» деталь-
но розповідала.

Чи дійсно у цій публікації роз-
криваються дані, що мають статус, 
аналогічний держтаємниці? Чи змо-
же Трамп розпочати кримінальне 
переслідування свого колишньо-
го помічника? Відповіді на ці запи-
тання ще мають пролунати в Шта-
тах. А для нас ця публікація важли-
ва, щоби зрозуміти, як формувала-
ся політика нинішньої адміністрації 
США щодо України.

У першій статті ЄвроПравди 
«Чому б нам не вийти з Альянсу?» 
йшлося про стосунки Трампа з Путі-
ним та із союзниками у НАТО і Трампа.

Нова публікація – про україн-
ський вектор Білого дому.

«Проросійська 
Тимошенко» та 

підтримка на виборах
Перша зустріч Джона Болтона 

із Україною відбулася у 2018 році, 
коли він як керівник американської 
делегації прилетів до Києва на вій-
ськовий парад з нагоди Дня неза-
лежності України.

Розповідь Болтона про досі за-
криті деталі його візиту до Києва не 
обійшлася без сенсацій.

На той час в Україні вже фактич-
но вирувала президентська перед-
виборча кампанія – і вже на першій 
офіційній зустрічі тодішній прези-
дент Петро Порошенко спробував 
залучити американську делегацію 
на свій бік.

«Після параду ми прийшли на 
прийняття до Маріїнського палацу, 
що був побудований для Катерини 
Великої, а нещодавно – відновле-
ний дружиною Порошенка», – роз-
повів Болтон (лишається здогаду-
ватися, що саме розповідав про 
реконструкцію президент, але ре-
марка про роль дружини точно не є 
правдивою. – ЄП). Там же, у Маріїн-
ському, відбулися українсько-аме-
риканські переговори.

Але Порошенку були потрібні не 
лише вони.

«Після зустрічі (двох делегацій), 
Порошенко забрав мене до іншої 
кімнати на тет-а-тет, де попросив, 
щоби США підтримали його пере-
обрання. Він також висунув низку 
інших прохань, на які я відреагував 
– і це дозволило мені бути не надто 
грубим, коли я відповів «ні» на про-
хання про підтримку», – йдеться у 
мемуарах.

Чого ж ще хотів Порошенко від 
американців?

Головним проханням були санк-
ції США проти Ігоря Коломойського, 
українського олігарха, який підтри-
мував Юлію Тимошенко, на той мо-
мент головну суперницю Порошен-
ка на виборах 2019 року. У цьому 
питанні Болтон не відкинув можли-
вість підтримки, та запропонував 
Порошенку передати в Мін'юст США 
докази проти олігарха.

Та на цьому передвиборча те-
матика не вичерпалася.

Болтон стверджує, що у Держде-
пі вважали Юлію Тимошенко... про-
російським кандидатом.

Через це Державний департа-
мент рекомендував Болтону уника-
ти особистої зустрічі з нею. 

«Останньою була зустріч на 
каву... з низкою парламентських 
лідерів, включаючи Тимошенко. 
Держдеп хотів, щоби я не зустрічав-
ся із Тимошенко окремо, бо вони 
вважали її занадто близькою до Ро-
сії», – заявив Болтон. Сам він, як ви-
пливає із книги, не мав чіткої думки 
з цього приводу, а рекомендацію на-
звав «типовим методом Держдепу».

Керченська криза
Кілька сторінок книги присвя-

чені інциденту 25 листопада 2018 
року, коли російські кораблі зупи-
нили, а потім атакували та захопи-
ли три кораблі українських ВМС по-
близу Керченської протоки.

Загроза ескалації конфлікту 
була реальною, тому вже у неділю 
Болтон повідомив про неї телефо-
ном Трампу. Відповідь президента 
США є дуже показовою – вона ілю-
струє типову політику Штатів щодо 
України.

«Його першою відповіддю було: 
«А що роблять європейці?». Я відпо-
вів «Нічого». І так само вчинили ми».

Та найцікавішим у описі тих по-
дій було те, що навіть Болтон – ви-
знаний вашингтонський «яструб», 
який не приховує своїх застере-
жень до РФ, – не поспішав із висно-
вками про причини інциденту.

«Перша думка Трампа була, що 
Україна влаштувала провокацію, 
і це було щонайменше можливим, 
враховуючи наближення прези-
дентських виборів. Але так само 
було можливим, що це росіяни шу-
кають привід для конфронтації чи 
намагаються якимось чином легі-
тимізувати анексію Криму... В будь-
якому разі Трамп не був зацікав-
лений будь-що робити, навіть якщо 
Росія була геть неправа», – розпо-
вів Болтон.

Далі у книзі процитовані ще 
кілька розмов Трампа із соратни-
ками, у яких він не приховував пе-
реконання, що Порошенко спрово-
кував інцидент з політичних мірку-
вань.

Втім, за словами Болтона, єв-
ропейські лідери вагалися не мен-
ше.

«До мене зателефонував Ян Ге-
кер (дипломатичний радник Мер-
кель. – ЄП) щодо інциденту в Кер-
ченській протоці. Німці були обе-
режні, у мене склалося враження, 
що Гекер вважав, що Порошенко 
радий цьому через можливі полі-
тичні дивіденди для його кампа-
нії як антиросійського кандидата у 
президенти».

Окрему небезпеку європейці, 
у тому числі німці, бачили у ймовір-
ному перенесенні президентських 
виборів через запропоноване По-
рошенком запровадження воєнно-
го стану. Втім, ця проблема, як ві-
домо, була знята – через опір пар-
ламенту президент змінив термін 
воєнного стану, щоби той не пере-
тинався із передвиборчою кампа-
нією.

Та не варто вважати німців «ан-
тиукраїнськими» на цій підставі.

Болтон визнає, що із розви-
тком подій росіяни все далі і далі 
йшли на ескалацію, що було оче-

видно для всіх. Меркель, за його 
словами, особисто близько годи-
ни говорила з Путіним, умовляючи 
його зробити крок назад та віддати 
захоплені кораблі.

Болтон також говорив із Крем-
лем, однак Путін категорично від-
мовився йти на поступки.

Що ж до Трампа, то він був зму-
шений зрештою зайняти жорстку 
позицію через те, що боявся зви-
нувачень у надто м’якому ставленні 
до РФ – його переконала у такій по-
требі тодішня очільниця місії США 
в ООН Нікі Гейлі, яка мала прямий 
зв’язок із президентом США.

Саме так виникла заява Трам-
па про скасування вже анонсова-
ної його зустрічі з Путіним на саміті 
G20 в Бразилії – бо в іншому разі 
його заклювали би журналісти.

Втім, ця вимушена політика Біло-
го дому виявилася дуже нестійкою.

«Трамп зателефонував Путіну 3 
травня, сказавши без жодних на те 
підстав, що Путін «до смерті хотів» з 
ним поговорити. Втім, насправді це 
сам Трамп «до смерті» прагнув цієї 
розмови з Путіним, адже не спілку-
вався з ним від часів керченсько-
го інциденту», – з сумом стверджує 
Болтон.

Епоха Зеленського
Велика кількість епізодів кни-

ги – звісно, якщо вірити тверджен-
ням Болтона – свідчать про те, що 
Трамп, м'яко кажучи, не надто ро-
зуміє Україну. Але епізод, який ні-
бито стався на саміті G20 напри-
кінці 2018 року, є особливо пока-
зовим.

«На двосторонніх переговорах 
з Меркель Трамп припустив, що об-
рання українського президента, 
який симпатизував би Москві, було 
би здатне попередити Третю світо-
ву війну. І росіянам би це також спо-
добалося», – стверджує Болтон.

Втім, Білий дім під час вибо-
рів-2019 не став на бік жодного 
з кандидатів, а після обрання Зе-
ленського – почав налагоджувати 
з ним стосунки. І відразу робив це 
із залученням неофіційних гравців 
– адвоката Трампа Руді Джуліані, 
посла США в ЄС Гордона Сондлен-
да тощо.

Те, що Трамп при цьому тиснув 
на Україну, – з книги Болтона вида-
ється очевидним.

«8 травня Трамп покликав 
мене в Овальний кабінет, де три-
вала його зустріч із Джуліані, Мі-
ком Малвейні (на той час керівник 
апарату Білого дому), Петом Чіпол-
лоне (юрист Білого дому) та ще ки-
мось. Темою зустрічі була Україна. 
Джуліані прагнув зустрітися із но-
вообраним президентом Зелен-
ським, щоби чи то обговорити роз-
слідування Україною впливу Клін-
тон під час кампанії 2016 року, чи 
то зробити щось із Хантером Бай-

деном (сином Джо Байдена) в кон-
тексті виборів-2020, чи то досягти 
обох завдань. Трамп сказав мені 
зателефонувати Зеленському і пе-
реконатися, що він зустрінеться із 
Джуліані у Києві наступного тижня».

Та поїздка Руді Джуліані так і не 
відбулася з низки причин.

Однак подальший розвиток по-
дій показав, що ставлення Трампа 
до України є стійким.

Показовим є цитування у кни-
зі нібито слів Трампа, сповнене 
нецензурних слів, коли до нього 
прийшли з доповіддю члени деле-
гації США, які повернулися з інав-

гурації Зеленського: «I don’t want 
to have any fucking thing to do with 
Ukraine…They fucking attacked me. 
I can’t understand why…They tried 
to fuck me. They’re corrupt. I’m not 
fucking with them». Українською це 
можна перекласти приблизно так: 
«Не хочу мати геть нічого спільного 
з Україною... Вони, бл*, напали на 
мене. Я не можу зрозуміти, чому... 
Вони намагалися «зробити» мене. 
Вони корумповані. Я з ними, бл*, не 
матиму справи».

Волкер тоді пробував зупинити 
Трампа і сказати щось належне про 
Україну, але Трамп лише різко від-
повів: «Мене це взагалі не парить» 
(«I don’t give a shit»).

Варто зауважити, що підтвер-
дити коректність цих лайливих ци-
тат особливо складно, бо Болтон 
чув їх у переказі свого заступника 
Чарльза Купермана. Однак те, як 
події розвивалися далі, дозволяє 
припустити, що це – правда.

Ідею зупинити оборонну під-
тримку України на суму $250 млн 
Болтон почув від Трампа. «Невже 
це не тупо, Джон? Німеччина ж не 
витрачає ці кошти на своїх сусідів», 
– апелював президент США.

А реальні вимоги на адресу Ки-
єва, за словами Болтона, пролуна-
ли під час знаменитої телефонної 
розмови Трампа та Зеленського 25 
липня. 

Болтон стверджує, що опри-
люднений Білим домом переказ 
цієї розмови – неповний.

Слова Трампа Джон Болтон на-
водить у своїй книзі по пам’яті.

Втім, ключовий елемент збіга-
ється із тим, що є і у офіційному у 
транскрипті. (ВИПРАВЛЕНО - ЄП)

«Я прошу зробити мені послу-
гу, – звернувся президент США 
до свого українського колеги. – У 
нашій країні багато чого відбуло-
ся, і Україна багато про це знає. 
Знайдіть інформацію про сервер 
CrowdStrike (IT-компанія, з якою 
працювали демократи, противни-
ки Трампа. – ЄП). Люди кажуть, він 
в Україні. Я скажу, щоб наш генпро-
курор вам зателефонував і доко-
пався до цього.»

А коли Зеленський пообіцяв це 
розслідувати, Трамп додав, що є та-
кож питання про Хантера Байде-

на, і попросив обговорити деталі з 
його адвокатом, Джуліані.

І хоча ці фрази також не є пря-
мим шантажем, одночасно США зу-
пинили канали безпекового фінан-
сування України. Болтон виклав ці 
дві тенденції як пов’язані одна з од-
ною.

Змінити позицію Трампа не 
було можливо. Джон Болтон пора-
хував, що він, керівники Держде-
пу та Пентагону 8-10 разів окремо 
та разом намагалися переконати 
Трампа не робити цього – але мар-
но.

Причому якщо не використа-
ти ці кошти до 30 вересня – вони 
би були безповоротно втрачені для 
України, за американськими бю-
джетними правилами.

Чи можливо, що причина за-
тримки була іншою, ніж шантаж 
України? Цілком. Зі слів Болтона 
виходить, що Трамп міг шантажу-
вати не Київ, а... своїх партнерів 
по НАТО. На нараді 30 серпня, коли 
Болтон знову підняв питання роз-
блокування допомоги, Трамп до-
пустив це напряму.

«Мені по барабану НАТО («I don’t 
give a shit about NATO»). І я готовий 
сказати – якщо ви за них не за-
платите, ми не будемо їх захища-
ти. І хочу, щоб $300 млн заплатив 
Альянс», – цитує книга слова Трам-
па.

Звісно, така оплата не була 
можливою суто юридично. Та 
Трамп, за словами Болтона, пішов 
далі, пояснивши, що саме його дра-
тує в українському питанні.

«Україна – це як стіна між нами 
та Росією, – сказав він, маючи, пев-
но, на увазі бар’єр для тісніших від-
носин Москви та Вашингтона. А 
далі Трамп звернувся до Пенса зі 
словами: Зателефонуй Столтен-
бергу та змусь його до того, щоб 
НАТО за це платило», – стверджу-
ється у мемуарах радника Трампа.

Що ж змусило Трампа невдо-
взі змінити думку та розблокувати 
гроші?

Болтон каже, що безпекову до-
помогу Україні врятували парла-
ментарі, однопартійці Дональда 
Трампа.

Президент США знав, що рішен-
ня про ці гроші було ухвалене Кон-
гресом США майже одностайно, 
але, певно, не розумів, наскільки 
воно є важливим для його власної 
партії. Тож коли інформація про за-
тримку фінансування просочилася 
у пресу, ті здійняли безпрецедент-
ний тиск на президента. «Кількість 
конгресменів, які прагнули погово-
рити з Трампом (з цього приводу), 
різко зростала», – пише Болтон.

Зрештою, Трамп здався.
А ця історія стала ще одним 

свідченням того, наскільки важ-
ливою для України є саме широка 
двопартійна підтримка, яка готова 
врятувати нашу співпрацю навіть 
за серйозних проблем.

Навіть проти волі такого не-
стандартного президента, як До-
нальд Трамп.

Сергій СИДОРЕНКО, 
редактор «Європейської правди»

Владислав ФАРАПОНТО,
експерт аналітичного центру 

«Ad astra»

«Українська правда – 
Європейська правда», 

25. 06. 2020.
Pravda. com. ua

Як США відмовляли Порошенку та шантажували 
Зеленського: нові деталі з мемуарів Джона Болтона
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Бліц-інформ
До яких країн 
уже можна 
їхати
Міністерство інфраструк-

тури опублікувало перелік 
країн, до яких можуть подо-
рожувати громадяни України. 
Станом на кінець червня Ал-
банія, США, Ірландія та Сербія 
приймали українців без обме-
жень на кордоні, Велика Бри-
танія та Білорусь — з дотри-
манням карантину протягом 
14 днів, Чорногорія — за на-
явності негативного резуль-
тату ПЛР тесту COVID-19, зро-
бленого протягом останніх 48 
годин.

Також українці можуть 
відвідати Туніс, зробивши тест 
на коронавірус по прибуттю, а 
з 1 липня — Туреччину без са-
моізоляції та тестування.

Для планування подоро-
жей за кордон під час пан-
демії COVID-19 треба корис-
туватися інтерактивною ма-
пою від консульської служби 
України. Там можна перевіри-
ти актуальний режим в’їзду та 
транзиту для громадян Украї-
ни у будь-якій країні світу. 

Україна з 15 червня посту-
пово відновлює міжнародне 
авіаційне сполучення.

Вогнепальне 
поранення: 
поліція США 
озвучила причину 
смерті сина 
Хрущова

Сергій Хрущова загинув 
18 червня у своєму амери-
канському будинку від вог-
непального поранення в го-
лову. Поліцейські не виявили 
ознак криміналу або зовніш-
нього впливу і тому закрили 
справу. У той же час, поліція 
не може відповісти на питан-
ня: йдеться про самогубство 
або необережному пово-
дженні зі зброєю.

Вдова Сергія Хрущова по-
відомила, що його поховають 
в Москві.

Сергій Хрущов народився 
в 1935 році, навчався в Мос-
ковському енергетичному ін-
ституті, працював конструк-
тором космічної техніки.

Його батько Микита Сер-
гійович Хрущов з 1953 по 
1964 роки очолював СРСР, 
будучи першим секретарем 
ЦК КПРС. Після відсторонен-
ня від влади сім років до са-
мої смерті жив на урядовій 
дачі під фактичним домашнім 
арештом.

Після розпаду СРСР Сер-
гій Хрущов емігрував у США, 
викладав в Університеті Бра-
уна, отримав американське 
громадянство. Написав кіль-
ка книг про свого батька.

У Росії з 25 червня проходило 
загальне голосування щодо по-
правок до Конституції. Їх уже схва-
лив парламент – Державна Дума 
та Рада Федерації (Сенат), але це 
винесене на затвердження все-
народним голосуванням. Через 
епідемію коронавірусу голосуван-
ня тривало цілий тиждень. 

Чи не найбільший резонанс 
викликали поправки, які дозво-
лять чинному президентові Воло-
димиру Путіну лишитися при владі 
аж до 2036 року. Це називається 
«обнулення президентських тер-
мінів». 

Згідно нинішньої Конституції 
РФ, главою держави можна бути 
двічі поспіль, але необмежену 
кількість цих подвійних термінів. 
Путін уже 4 раз є главою держави. 
Після перших двох каденцій він не 
міг балотуватися, то ж президен-
том був обраний тодішній прем’єр 
Дмитро Медвєдєв, а Путін був 
призначений главою уряду. Піс-
ля президентства Медвєдєва по-
літики знову помінялися посада-
ми, і нині Путін повторно править 
другий термін, загалом четвертий. 
До того ж, термін президентства в 
Росії було збільшено до 6-ти років. 
І нинішній спливає у 2024 році.

Внесення поправок до Консти-
туції Росії означатиме, що попере-
дні президентства того чи іншого 
політика не враховуються, і мож-
на починати все спочатку. Тоб-
то, Путін зможе йти на вибори і у 
2024 році, а також у 2030, хоч на 
2036 рік йому має виповнитися 
84 роки. 

Крім того, в Конституцію вно-
ситься багато інших змін у вну-
трішню та зовнішню політику і 
устрій держави. Усього поправок 
206. За них голосували пакетом. 

Докладніше – в аналізі ТСН. 

Передісторія
Конституцію РФ ухвалили на 

всенародному голосуванні 12 
грудня 1993 року. Конституція 
складається з 9 глав, з яких 1, 2 
та 9 змінити не можна. Проте у 
глави від 3 до 8 зміни вноситися 
можуть. Для цього потрібна зго-
да суб’єктів Федерації (республік, 
країв, областей, міст федерально-
го значення, автономних облас-
тей, автономних округів), Держ-
думи, Ради Федерацій (Сенат) та 
президента.

За весь час дії Конституції її 
змінювали декілька разів. Най-
більш вагомими були поправки 
2008 року. Тоді президентський 
термін збільшили з 4 на 6 років.

10 березня в Державній думі 
Росії під час розгляду у другому 
читанні законопроєкту про вне-
сення поправок до Конституції 
РФ було запропоновано скасува-
ти обмеження на кількість прези-
дентських термінів або обнулити 
терміни чинного президента Во-
лодимира Путіна. 

11 травня Держдума та Сенат 
ухвалили закон про поправки до 
Конституції РФ. 

То що ж змінюється
Територія. До ст. 67 додається 

поняття «федеральна територія». Їх 
можуть створювати федеральним 
законом, цим же документом ви-
значається і порядок управління 
територією. Тут же вказано, що «РФ 

забезпечує захист свого суверені-
тету та територіальної цілісності». 
Не допускаються дії, що направле-
ні на відчуження території Росії, а 
також заклики до таких дій.

Ця поправка – особливо важ-
лива для України, адже РФ вважає 
Крим своєю територією, а отже, 
про добровільне повернення пів-
острова до складу України надалі 
не йдеться. Навіть коли до влади 
прийде інша людина. 

Росія – правонаступниця 
СРСР. Згідно цій нормі, РФ пере-
ймає членство СРСР у міжнарод-
них організаціях, їхніх органах, в 
міжнародних договорах, а також 
зобов’язання та активи СРСР за 
кордоном.

Про єдність, бога та історич-
ну правду. Це – перша згадка 
віри в бога в Конституції РФ: «Ро-
сія, об’єднана тисячолітньою істо-
рією, що зберігає пам’ять предків, 
які передали нам і віру в Бога, а та-
кож спадкоємність у розвитку Ро-
сійської держави, визнає держав-
ну єдність, що історично склала-
ся». Водночас інша запропонована 
норма «забезпечує захист історич-
ної правди».

Ймовірно, таким кроком Ро-
сія поступово відходить від моделі 
світської держави, крок за кроком 
«нав’язуючи» громадянам релігій-
ність та єдину віру.

Державотворча мова та куль-
тура. Власне, все просто: раніше 
російська мова була тільки дер-
жавною, а тепер і державотворча 
на всій території країни. Те ж саме 
стосується й культури: вона, на дум-
ку творців законопроєкту, є «уні-
кальною спадщиною багатонаціо-
нального народу».

Про підтримку співвітчизни-
ків. РФ зобов’язується надава-
ти підтримку співвітчизникам, що 
проживають за кордоном, у забез-
печенні їхніх прав, захисту інтер-
есів. 

Інформаційна безпека та на-
уково-технологічний розвиток. 
Серед іншого, тут йдеться про ор-
ганізацію публічної влади, особис-
ті дані громадян, інформаційні тех-
нології, космічну діяльність, метро-
логічну та метеорологічну служби, 
обмеження для чиновників в плані 
громадянства, наявності рахунків 
та будь-яких активів за кордоном.

Захист сім’ї та дитинства, 
союз чоловіка та жінки. Тут про 
соцзахист, захист сім’ї, материн-
ства, батьківства та дитинства. 
Водночас важливою зміною є за-
хист інституту шлюбу – шлюбом тут 
вважається виключно союз чоло-
віка та жінки. Відповідно, можемо 
очікувати на більш жорстоке пе-
реслідування представників ЛГБТ-
спільноти.

Про мінімальний розмір опла-
ти праці та індексації пенсій. Чо-
мусь тільки зараз держава захотіла 
гарантувати розмір оплати праці не 
нижче прожиткового мінімуму.

Про заборону чиновникам 
мати іноземне громадянство.

Про пріоритет російської Кон-
ституції над рішеннями міждер-
жавних органів. Цей пункт є також 
вкрай важливим для України. Адже 
тепер будь-які рішення міждержав-
них органів, навіть ті, які ухвалені 
на основі міжнародних договорів 
Росії, але суперечать Конституції, 
не мають виконуватися. Тут варто 
згадати і про політв’язнів і про Мін-

ські домовленості і, власне, знову 
ж таки, про окупацію Криму та вій-
ськову агресію на Сході України.

Про укріплення міжнародно-
го миру та згоди в країні. Сказано, 
що Росія «вживає заходів щодо під-
тримки та укріплення миру та без-
пеки, забезпечення мирного спі-
віснування держав і народів, не-
допущення у внутрішні справи дер-
жави». Очевидно, що «мир» в РФ 
можуть трактувати по-різному, як, 
власне, і «мирне співіснування дер-
жав та народів».

Нові вимоги до президента. 
Тепер кандидат у президенти Росії 
має бути громадянином РФ, який 
постійно проживає в країні протя-
гом 25 років (раніше – не менше 
ніж 10). У нього не має бути інозем-
ного громадянство, виду на прожи-
вання на території інших держав. 
Виключення зробили для тих, хто 
проживав у Криму.

Заборона обіймати посаду 
президента більше двох термінів. 
Раніше було два терміни поспіль, 
тепер – загалом.

Про права та обов’язки прези-
дента. В його повноваження вхо-
дить формування та керівництво 
урядом, призначати голову уряду, 
але Держдума має затвердити за-
пропоновану кандидатуру, а та-
кож може звільнити голову Каб-
міну, приймає відставку прем’єр-
міністра, віцепрем’єрів та міністрів, 
керівників федеральних орга-
нів виконавчої влади, внутрішніх 
справ, юстиції, закордонних справ 
тощо. Також може призначати та 
звільняти суддів та прокурорів та 
генпрокурора. 

Недоторканність експрези-
дентів. Навіть у разі, якщо уряд 
відправить президента у відстав-
ку, у нього все одно буде недотор-
канність. Відповідно, притягнути до 
відповідальності президентів Росії 
буде неможливо.

Про Раду Федерації та дові-
чних сенаторів. Тут взагалі вво-
диться поняття «сенатор». Прези-
дент, який складає повноважен-
ня президента, призначається до-
вічним сенатором, проте може від 
цього відмовитися. Водночас до-
вічними сенаторами можуть стати 
особи, які мають високі заслуги пе-
ред країною в галузі державної та 
громадської діяльності. В Раді Фе-
дерацій може бути не більше ніж 30 
людей. Із них сімох можуть призна-
чити довічно.

Про повноваження Ради Фе-
дерації. Розширюється список по-
вноважень Сенату. Зокрема, тепер 
сенатори можуть позбавити недо-
торканності експрезидента, назна-
чати за представленням президен-
та РФ та припиняти повноваження 
суддів, голови та половини загаль-
ної кількості Рахункової палати, за-
слуховувати щороку доповіді генп-
рокурора.

Про повноваження Держду-
ми. Окрім всього іншого, депутати 
можуть висувати обвинувачення 
проти колишнього президента, щоб 
позбавити його недоторканності.

Про перевірку федеральних 
законів Конституційним судом. 
КС може перевіряти на законність 
федеральні закони (конституційні) 
за запитом президента.

Про розпуск Держдуми. Цю 
нижню палату парламенту можуть 
розпустити, якщо вона тричі відхи-
лить запропоновані президентом 
кандидатури прем’єр-міністра або 

віцепрем’єрів та міністрів.
Про склад виконавчої влади. 

Президент РФ тепер контролюва-
тиме виконавчу владу в Росії.

Про процедуру призначення 
голови уряду. Його призначає пре-
зидент за згодою Держдуми.

Про призначення 
віцепрем’єрів та міністрів. Голо-
ва уряду представляє Держдумі на 
затвердження кандидатури на зга-
дані посади (за виключенням тих, 
чиє призначення розглядає Сенат). 
Держдума має не пізніше, ніж за 
три тижні має ухвалити рішення за 
цими кандидатурами. Проте якщо 
Держдума тричі відхилить ці канди-
датури, президент може самостій-
но призначити їх.

Про Конституційний суд. Склад 
суду скоротили з 19 до 11 суддів. 
Громадяни можуть подавати скар-
ги до суду щодо неконституційнос-
ті законів, КС перевіряє рішення 
міждержавних органів, що супер-
ечать Конституції, а також рішен-
ня міжнародних судів, іноземного 
або міжнародного трейдерського 
суду. Водночас саме КС перевіряти-
ме звинувачення в бік президента, 
якщо їх оголосить Держдума.

Про формування судів. Очіль-
ників, заступників та суддів інших 
федеральних судів призначатиме 
президент. 

Про місцеве самоврядування. 
Основна зміна – місцеве самовря-
дування повністю стає підконтр-
ольним державі – вона може брати 
участь в його формуванні, призна-
ченні та звільненні посадових осіб.

Реакція
Невдовзі після публікації пра-

вок 427 юристів, письменників, 
журналістів та науковців підписа-
ли відкритий лист проти прийняття 
поправок до Конституції. Зокрема, 
обурення викликають правки про 
«обнулення» президентського тер-
міну Путіна. На їхню думку ці зміни 
«антиконституційні, протиправні та 
політично і етично неприйнятні». 

Пізніше ще один відкритий лист 
підписали 192 депутати муніци-
пальних утворень та регіональних 
парламентів з 26 суб’єктів країни. 
Вони вважають, що поправки «не-
сумісні із свободою та демократі-
єю, гідністю та правами людини». 

Ще раніше опозиційні політи-
ки створили компанію «НЕТ». Вони 
створили маніфест та запустили 
рекламу в соцмережах. Під його 
егідою в декількох містах - Москві, 
Петербурзі, Єкатеринбурзі та Ха-
баровску, відбулися здебільшого 
нечисленні акції протесту. 

У січні Парламентська асамб-
лея Ради Європи звернулися до 
Венеціанської комісії з проханням 
оцінити деякі поправки. 18 черв-
ня комісія опублікувала рішення, в 
якому рекомендувала змінити або 
повністю відмовитися від запро-
понованих змін щодо відмови ви-
конувати рішення міждержавних 
органів, що суперечать Конститу-
ції. Експерти Венеціанської комі-
сії у висновку зазначили, що коли 
Росія вступила в Раду Європи та 
ратифікувала Конвенцію про пра-
ва людини, зобов’язалася викону-
вати рішення ЄСПЛ. Водночас єв-
ропейська спільнота занепокоєна 
можливістю звільняти суддів Кон-
ституційного суду. 

ТСН.ua

Путін зможе правити до 2036 року
Як в Росії змінюють Конституцію і чому багато невдоволених
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Закордонне українствоГенеральний секретар ООН: 
«Крим – це Україна»

Напередодні Дня кримськотатарського 
прапора Генеральний секретар Організації 
Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш ще раз на-
гадав, що Крим – це Україна. Про це він зая-
вив на прес-конференції в Нью-Йорку 25 черв-
ня. «Для мене питання зрозуміле. Ми чітко ви-
ступаємо за територіальну цілісність України і 
ми ніколи не визнавали того, що трапилося в 
Криму».

Росія загарбала Крим у результаті 
агресії,прикрившись незаконним так званим 
«референдумом» про приєднання півострова, 
інспірованим 16 березня 2014 року. Це так 
зване приєднання категоричне не визнали 
Україна і світ. 

День кримськотатарського прапора від-
значається 26 червня,починаючи з 2010 року.

Україна привітала заяву Генсека ООН 
щодо невизнання анексії Криму. Про це по-
відомив Постійний представник України при 
ООН Сергій Кислиця. За словами українсько-
го дипломата, заява Генсека ООН є «особливо 
важливою напередодні вшанування 75-ї річ-
ниці Статуту ООН, який покладає на Раду без-
пеки головну відповідальність за підтримку 
міжнародного миру й безпеки». Як зауважив 
дипломат, «цей фундаментальний обов’язок 
досі не реалізований в питанні України, яка 
продовжує потерпати від агресії постійного 
члена РБ ООН…Будь-які спроби Росії під різ-
ними приводами виправдати агресію проти 
України приречені на поразку, а зміна статусу 
Криму ніколи не буде визнана міжнародною 
спільнотою».

Інший головний орган ООН, Генеральна 
Асамблея, у кількох резолюціях чітко визнача-
ла, що окупований Росією Кримський півострів 
залишається «невід'ємною частиною території 
України».

Жодні зміни в конституції 
Росії не зможуть завадити 
деокупації Криму — Кулеба

Про це заявив міністр закордонних справ 
України Дмитро Кулеба у виступі на урочистій 
церемонії підняття кримськотатарського пра-
пора біля будівлі МЗС.

«Я знаю, що зараз багато хто хвилюється 
з приводу тих змін, які вносяться до консти-
туції РФ, які фіксують непорушність кордонів 
Росії, що це використовується для того, щоб 
легітимізувати незаконну окупацію Криму і 
перешкодити деокупації. Я зараз хочу, корис-
туючись цією нагодою, абсолютно твердо за-
явити: жодне положення російського законо-
давства, зафіксоване в законі, в указі пре-
зидента, чи конституції цієї країни, не зможе 
завадити деокупації Криму. Крим був, є буде 
українським».

Воду в Крим – лише після 
його звільнення від окупації

Антон Кориневич, постійний представник 
президента України Володимира Зеленського 
в Автономній республіці Крим, прокоментував 
умову запуску води до Криму: водопостачання 
півострова можливе тільки після його деоку-
пації. 

Росія не залишає спроб отримати дніпров-
ську воду. Саме стабільна подача води здатна 
допомогти агресору ще більше контролювати 
анексовану українську територію. 

Українське суспільство виступало катего-
рично проти такої ініціативи, оскільки дніпров-
ську воду у цьому випадку можуть отримати не 
тільки українські громадяни, а й російські вій-
ськові підрозділи, які дислокуються на окупо-
ваній території. 

Міністр закордонних справ Дмитро Куле-
ба наголошує, що Україна не розглядає мож-
ливість відновлення постачання дніпровської 
води в окупований Росією Крим. Очільника 
МЗС запитали, чи не вимагає Росія для звіль-
нення українських полонених відновлення во-
допостачання до Криму. «Коли ми говоримо 
про перемовини з Росією, потрібно бути над-
звичайно обережним, щоб не давати приводу 
іншій стороні для будь-яких негативних кроків, 
але в тому питанні, яке ви поставили, я можу 
недипломатичним, а максимально чітко і від-
верто сказати дуже просту і чітку річ - Україна 
не розглядає можливості відновлення поста-
чання дніпровської води в окупований Крим», 
заявив Кулеба.

Україна внесла 
175 пам’яток Криму 

до державного реєстру
Кабінет міністрів України на своєму ухва-

лив постанови «Про внесення об’єктів куль-
турної спадщини національного значення 
до Державного реєстру нерухомих пам’яток 
України (АР Крим)» та «Про внесення об’єктів 
культурної спадщини національного зна-
чення до Державного реєстру нерухомих 
пам’яток України (м. Севастополь)».

Відповідно до документів, до реєстру вне-
сено 175 об’єктів культурної спадщини націо-
нального значення, розташованих на тимча-
сово окупованій території Кримського півост-
рова – 164 в АР Крим і 11 – у місті Севасто-
поль.

У переліку – Ханський палац у Бахчиса-
раї, генуезькі фортеці в Судаку та в Феодосії, 
палац «Ластівчине гніздо» в Гаспрі (на фото), 
Воронцовський, Лівадійський палац та інші 
визначні місця.

Україна нікого 
не зраджувала: 

Канада пізно включилася в боротьбу за 
місце непостійного члена Ради Безпеки.

 «Голосування є таємним. І держави його 
не коментують. Але ми раді були б бачити в 
складі Ради Безпеки ООН Ірландію, Норвегію 
і Канаду, які є великими друзями нашої краї-
ни», сказав міністр закордонних справ Укра-
їни Дмитро Кулеба, коментуючи на прохання 
ZN.UA голосування по обранню непостійних 
членів РБ ООН на 2021- 2022 роки та інфор-
мацію про те, що Україна не проголосувала за 
кандидатуру Канади.

17 червня в штаб-квартирі Організації 
Об'єднаних Націй пройшло таємне голосу-
вання з обрання непостійних членів РБ ООН 
на 2021-2022 роки. Серед кандидатів були 
Канада, Джібуті, Індія, Ірландія, Кенія, Мек-
сика і Норвегія. За результатами голосуван-
ня до Ради Безпеки увійдуть Індія, Ірландія, 
Кенія, Мексика і Норвегія. Канада отримала 
108 голосів.

 «Україна нікого не зраджувала», так про-
коментував ZN.UA ситуацію інший наш дипло-
мат. За його словами, Канада пізно включи-
лася в боротьбу за місце непостійного члена 
Ради Безпеки ООН.

«Коли Оттава заявила про намір уві-
йти в РБ ООН, Київ уже дав письмові 
зобов'язання підтримати Дублін і Осло. Від-
мовлятися від своїх зобов'язань не в наших 
правилах, тим більше, що Ірландія та Нор-
вегія свої зобов'язання по відношенню до 
України виконали», пояснив позицію нашої 
держави український дипломат. Проте, з 
огляду на специфіку українсько-канадських 
відносин, Україна готова була переглянути 
свій підхід і підтримати партнера, якби Ка-
наді для обрання не вистачало лише одного 
голосу. Але вже за кілька годин до голосу-
вання було ясно, що, попри запевняння ка-
надської сторони, які звучали раніше, їй так 
і не вдалося зібрати необхідну кількість го-
лосів.

«У цій ситуації ми попередили канад-
ців, що голосуватимемо відповідно до на-
ших письмових зобов'язань. Підсумки таєм-
ного голосування показали, що Канаді для 
обрання не вистачило двадцяти голосів: за 
неї проголосували 108 країн, в той час як за 
Норвегію — 130, а за Ірландію - 128. Якби 
Канада потрапила до другого туру, то Украї-
на обов'язково за неї голосувала б, оскільки 
наші зобов'язання поширювалися тільки на 
перший тур. Але все вирішилося ще в першо-
му турі», пояснив дипломат.

Натомість, не розібравшись чи будучи 
політично заангажованими, ряд коментато-
рів у наших засобах інформації, в тому чис-
лі в чернігівському інтернеті, поспішили за-
явити. що Канаді для обрання не вистачило 
«лише одного голосу», і що цей голос, мов-
ляв, могла додати Україна. 

Товариство Української 
Мови (ТУМ) в США від 2000 
року висилало фінансову по-
міч для здібних студентів з не-
заможних родин в Україні, які 
навчалися в Києво-Могилян-
ській та Острозьких Академіях, 
Університеті ім. Петра Могили, 
університетах в Києві, Льво-
ві, Харкові, Одесі, Чернівцях, 
Ужгороді, Рівному, Ялті. Від по-
чатку цього проєкту було на-
дано стипендії 103 студентам 
з 15 областей України. Бага-
то з них після закінчення сту-
дій працюють в державних 
установах, учителюють, а 
деякі стали воїнами на схо-
ді України.

Останні чотири роки 
ТУМ фінансово підтри-
мує проєкт навчання сту-
дентів з Острозької Ака-
демії в Назарет Коледжі 
в США (Nazareth College, 
Rochester, NY). Ця про-
грама (exchange student 
program) дає нагоду студен-
тові/студентці з Острогу на-
вчатися один семестр в Ко-
леджі, поглибити свої зна-
ння і пізнати життя в США.

Перший студент Ост-
розької Академії в програ-
мі обміну в Назарет Коле-
джі в 2017 році був Дми-
тро Байда, який під сучас-
ну пору працює вчителем 
і журналістом у Луцьку та 
бере активну участь у гро-
мадсько-культурному жит-
ті міста.

Як студент, він брав курси, 
які розширювали його розу-
міння сучасних проблем інфор-
маційного простору. Крім на-
вчальної бази, він мав змогу 
відвідувати студентські клуби, 
культурні заходи та користува-
тися спортивними комплекса-
ми Коледжу.

Він вдячний українській 
громаді Рочестеру, особливо п. 
Тамарі Денисенко, за їхню по-

міч пізнати американське жит-
тя та життя української грома-
ди в ньому. Його світогляд по-

ширився.
С т и -

п е н д і я н т-
ка в 2018 
році була 
К а т е р и -
на Басюк, 
кредо якої 

– «мріяти треба сміливо». Ка-
терину з дитинства вчили на-
полегливо працювати, вчили, 
що «знання і доброчесність 

забезпечить роботу, щастя і 
здоров’я». До цього ще треба 
додати вчителів, наставників, 
друзів. Вона вдячна, що мала 
змогу навчатися у Назарет Ко-
леджі і поглибити своє знання 
улюбленого предмету – літе-
ратури, як також пізнати нову 
культуру і пізнати свою з іншо-
го боку. 

В 2019 році стипендіянт-
кою була Анна Гриньків, яка 
навчалася на гуманітарному 

факультеті 
в Острозь-
кій Акаде-
мії. ЇЇ спе-
ціялізація 
була «куль-
т о р о л о -
гія». І тому, 
пише вона, 
інтер культурний досвід, який 
вона осягла в Назарет Коле-
джі, став надзвичайно важли-
вим для усвідомлення місця 
України серед світових куль-
тур. Вона була зворушена ба-

чити, як українська гро-
мада в Рочестері береже 
пам`ять про батьківщину 
та національні традиції. В 
майбутньому Анна планує 
працювати у арт-галереї та 
брати участь у культурних 
проєктах.

У ч а с -
ниця про-
г р а м и 
2020 року 
була Да-
рина Іщук, 
яка на-
в ч а є т ь -
ся на фа-
культеті політико-інформа-
ційного менеджменту. За-
вдяки навчанню у Назарет 
Коледжі, вона мала змогу 
пізнати інші культури че-
рез знайомство зі студен-
тами з інших країн, почути 
про проблеми які існують 
у світі. Вона також глиб-

ше зрозуміла проблеми які іс-
нують в Україні та готова ста-
ратися шукати розв’язки для 
них.

Всі чотири стипендіянти 
висловлюють щиру подяку усім 
хто уможливив їхні студії в На-
зарет Коледжі.

Віра БОДНАРУК, 
професор, голова 

Товариства Української Мови 
(США) 

На українському військовому цвинтарі в 
Пикуличах, що на околиці міста Перемишль у 
Польщі, відбулися урочисті заходи з вшануван-
ня пам’яті вояків УНР, які боролися проти біль-
шовицької загрози та за незалежність України.

«У червневу неділю, як щороку, мешканці 
Перемишля віддали данину пам'яті солдатам і 
офіцерам Української Народної Республіки, які 
разом із Польщею боролися проти більшовиць-
кої загрози і поклали життя за незалежність. 
Цьогорічне свято було ювілейним, урочисті за-
ходи відбулися втридцяте», йдеться у повідо-
мленні.

Ювілейні святкові заходи, організатором 
яких виступили Перемишльське відділення 
Об'єднання українців у Польщі та парафіяни Ка-
федрального собору УГКЦ св. Івана Хрестите-
ля у Перемишлі, незмінно почалися молитвою 
у перемишльському храмі.

Водночас, було вирішено не організовувати 
цьогоріч традиційну ходу вулицями Перемишля 
на цвинтар у селі Пикуличі, де спочивають тлін-
ні останки українських солдатів. Пандемія ко-
ронавірусу внесла свої корективи в організа-
цію і проведення заходу.

Учасники заходів взяли участь у панахиді, 
поклали квіти та запалили лампадки під хрес-
том-символом. На закінчення урочистостей 
прозвучав Державний Гімн України.

Серед присутніх на заходах у Пикуличах 
були Генеральний консул України в Любліні Ва-
силь Павлюк, представники влади Підкарпат-
ського воєводства та Перемишльського повіту, 

українська громада Перемишля й околиць.
Як зазначається, заходи в Перемишлі є да-

ниною пам'яті інтернованим воякам і старши-
нам Армії Української Народної Республіки та 
полоненим воякам Української Галицької Армії.

Воїни українських визвольних змагань, че-
рез жахливі побутові умови та епідемію тифу у 
1918-1919 роках, померли у таборі біля села 
Пикуличі, де їх поховали на Українському вій-
ськовому цвинтарі. 

Фото: Кася Комар-Мацинська, Нестор Співак

Стипендіянти Товариства 
Української Мови

У Перемишлі вшанували 
пам’ять вояків УНР

Катерина Басюк

Анна Гриньків

Дарина Іщук

Зустріч в Острозькій Академії: 
другий зліва – член управи ТУМ Богдан 

Боднарук, поруч ректор академії 
Ігор Пасічник, Віра Боднарук.
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Фоотоархів

За два роки до смерті він спро-
бував отримати дозвіл на приїзд до 
СРСР, але візит так і не відбувся.

Мало хто пам'ятає сьогодні, що 
шляхи першого демократичного пра-
вителя Росії і головного його воро-
га – лідера більшовиків Володими-
ра Леніна, вперше перетнулися не 
в 1917-му, а набагато раніше. Бать-
ко Олександра – Федір Керенський 
– у 1880-х роках був призначений 
на пост директора Симбірської чо-
ловічої гімназії. Найвідомішим його 
учнем став Володя Ульянов. Попри 
те, що мова йшла про сина безпосе-
реднього начальника – директора 
симбірських училищ Іллі Ульянова, 
єдина четвірка (з логіки) в атестаті 
золотого медаліста Ульянова була 
поставлена саме Керенським.

При цьому сім'ї Керенських і 
Ульянових дружили, а після того як 
Ілля Миколайович помер, Федір Ке-
ренський брав участь в житті його 
дітей. У 1887 році, вже після страти 
Олександра Ульянова, він дав бра-
тові революціонера-терориста Во-
лодимиру позитивну характеристику 
для вступу до Казанського універси-
тету.

В Симбірську з'явився на світ і 
син Керенських – Олександр. На-
вчався юнак старанно, крім того, 
мав акторський дар і з задоволен-
ням брав участь в аматорських ви-
ставах. Після закінчення гімназії з 
золотою медаллю юний Керенський 
вступив на історико-філологічний 
факультет Петербурзького універ-
ситету, а потім перевівся на юридич-
ний факультет.

У період першої російської рево-
люції молодий адвокат брав участь 
в комітеті допомоги жертвам подій 9 
(22) січня 1905 року, з жовтня 1905 

року писав для соціалістичного бю-
летеня «Буревісник». У 1912-му Ке-
ренський розслідував розстріл ро-
бітників на Ленських золотих ко-
пальнях, в цей же період виступав 
на підтримку несправедливого зви-
нуваченого Менделя Бейліса.

Незабаром Керенського обира-
ють в IV Державну думу, де в 1915 

році він очолив фракцію «трудови-
ків». Як депутат Олександр Федоро-
вич здобув славу одного з кращих 
ораторів лівих фракцій і зайняв міс-
це серед лідерів опозиції.

У своїй промові, яку він виголо-
сив у Думі 16 грудня 1916 року, він 
фактично закликав до повалення 
самодержавства, після чого імпера-
триця Олександра Федорівна заяви-
ла, що «Керенського слід повісити».

У лютому 1917-го Керенський 
вступив до партії есерів і виявився 
одночасно у двох протиборчих ор-

ганах влади: на посаді заступника 
голови виконкому Петроградської 
ради і в першому складі Тимчасово-
го уряду в якості міністра юстиції.

Саме Керенський амністував 
політичних в'язнів, закликав визна-
ти незалежність Польщі і відновити 
конституцію Фінляндії.

На наступній своїй посаді – вій-
ськового міністра – Керенський ор-
ганізовує наступ російської армії в 
червні 1917 року. На цей час при-
падає пік його популярності – газе-
ти називають Керенського «лица-
рем революції», «генієм російської 
свободи», «народним вождем», «ря-
тівником Вітчизни» і «першим на-
родним головнокомандувачем». Він 
старанно підтримує цей образ, но-
сячи напіввійськовий френч і корот-
ку стрижку, хоча ніколи не служив в 
армії.

Міністр був харизматичним і 
умів захопити натовп. Уже в старо-
сті Керенський з жалем зауважив, 
що «якби було тоді телебачення, ніх-
то б мене не зміг перемогти!». Навіть 
повалений Микола II пише в липні у 
своєму щоденнику про Керенського: 
«Ця людина дійсно на своєму місці в 
нинішню хвилину; чим більше у нього 
влади, тим краще».

Провал літнього наступу 1917 
року і економічні проблеми боляче 
вдарили по популярності Керенсько-
го. Проте, 7-го липня він змінив Геор-
гія Львова на посаді міністра-голови 
Тимчасового уряду. Але незабаром 
владу прем'єра підкосив заколот, 
який очолив Верховний головноко-
мандувач – генерал Лавр Корнілов.

У військах почалася анархія, а 
сам Керенський виявився «між мо-
лотом корніловців і ковадлом біль-
шовиків». Один з апокрифів припи-

сує Корнілову обіцянку «повісити на 
першому стовпі Леніна, а на другому 
Керенського».

Прем'єр, однак, небезпеку зліва 
недооцінив, і до останнього моменту 
відповідав, що у Тимчасового уряду 
все під контролем. Це було ілюзією, 
солдати масово переходили на бік 
більшовиків.

Легенда свідчить, що Керен-
ський втік із Зимового палацу, пе-
реодягнувшись медсестрою (інший 
варіант — покоївкою). За спогадами 
журналіста Генріха Боровика, який 
зустрічався з Керенським в 1966-
му, першою сказаною ним фразою 
було: «Пане Боровик, ну скажіть там 
в Москві – є ж у вас розумні люди! 
Ну не біг я із Зимового палацу в жі-
ночій сукні!»

Політик стверджував, що виї-
хав із Зимового у своєму звичайно-
му френчі, на своїй машині, в супро-
воді запропонованого йому амери-
канськими дипломатами автомобіля 
американського посла з американ-
ським же прапором. Солдати і чер-
воногвардійці впізнавали його і 
звично віддавали честь.

Разом з тим, тодішній посол США 
в Росії Девід Френсіс пише, що аме-
риканський автомобіль був не «за-
пропонований» Керенському, а за-
хоплений його ад'ютантами. Також 
насильно був привласнений і амери-
канський прапор.

На початку січня 1918 року ко-
лишній прем'єр таємно з'явився в 
Петрограді, на початку травня в Мо-
скві встановив контакт з «Союзом 
відродження Росії», а в червні під ви-
глядом сербського офіцера виїхав 
за межі колишньої Російської імпе-
рії.

У Лондоні він зустрівся з бри-

танським прем'єр-міністром Ллойд 
Джорджем, потім жив у Парижі, в 
1922-1932 роках редагував газету 
«Дні», виступаючи з різкою критикою 
комуністичного режиму.

Коли Гітлер в 1940 році окупу-
вав Францію, Олександр Керен-
ський виїхав у США, де став провід-
ним експертом Гуверівського інсти-
туту при Стенфордському універ-
ситеті. Перу екс-глави Тимчасового 
уряду належить ряд книг з історії ро-
сійської революції.

У 1968 році Керенський нама-
гався отримати дозвіл на приїзд до 
СРСР, майже погодившись на ряд 
умов, серед яких було визнання успі-
хів радянської влади. Візит, однак, 
не відбувся, можливо, через втор-
гнення СРСР до Чехословаччини.

Навесні 1970-го майже 90-річ-
ний Керенський впав, зламавши та-
зові кістки і шийку стегна. Бажаючи 
добровільно піти з життя, він відмо-
вився від прийому їжі і заважав лі-
карям вводити живильний розчин 
через крапельницю. Він помер 11 
червня 1970 року в нью-йоркській 
лікарні St. Luke's. Кажуть, що місце-
ві православні церкви відмовились 
відспівувати його, вважаючи вину-
ватцем падіння монархії в Росії. Він 
упокоївся на цвинтарі в Лондоні, де 
проживав син Олег.

Обидва сини Олександра Федо-
ровича були будівельниками: Олег 
– автор підвісного моста через Бос-
фор – навіть удостоєний титулу Ко-
мандора Британської імперії. Онук 
Керенського здобув популярність як 
письменник, балетний і театральний 
критик, близький друг Рудольфа Ну-
рієва.

 Lenta.ua 11. 06. 2020.

Ленін і Керенський навчалися в одній гімназії 
50 років тому в США помер глава Тимчасового уряду Росії Олександр Керенський

Олександр Керенський – 
депутат Державної думи

Як стати 
прем’єр-міністром 

Великобританії
Одного вечора Уїнстон Черчілль 

з дружиною вирішили прогуляти-
ся по Лондону. Коли вони проходи-
ли через один із затишних двориків, 
до них підійшов двірник. На подив 
прем'єр-міністра, двірник загово-
рив не з ним, а звернувся до першої 
леді.

Після цієї розмови Черчілль запитав у дружини: «Чому він 
був так зацікавлений у спілкуванні з тобою?». Вона відповіла, 
що в її підліткові роки він був шалено закоханий в неї.

Черчілль сказав: «Бачиш, якби ти вийшла за нього заміж, ти 
б зараз була дружиною двірника».

Дружина Черчілля дала просто легендарну відповідь: «Ні. 
Якби я вийшла за нього заміж, він би став прем'єр-міністром.»

Велика Китайська стіна була 
призначена не лише для захисту

Ізраїльськ і 
науковці ско-
регували твер-
дження, згідно 
з яким Велика 
Китайська стіна 
була призначе-
на тільки для за-
хисту від набігів 
монголів

Вперше науковці нанесли на карту Північну лінію стіни до-
вжиною 740 кілометрів, яка знаходиться на території сучасної 
Монголії. Споруда проходить через долини, має відносно неве-
лику висоту і розташовується поруч з дорогами, які ніколи не 
використовували у військових цілях.

За словами археологів, це свідчить, що Китайська стіна ще 
й обмежувала пересування цивільного населення та худоби, а 
також полегшувала збір податків, особливо в часи холодних пе-
ріодів, коли люди переводили домашніх тварин на більш теплі 
південні пасовища.

Як відомо, стіна Чингісхана (північна лінія) була побудована 
між XI і XIII століттями, а будівництво Великої Китайської стіни 
почалося в третьому столітті до нашої ери і продовжилося до 
1644 року. Повна довжина споруди становить понад 21 тисячі 
кілометрів. Це робить її найбільшим пам'ятником архітектури в 
історії людства. Товщина стіни доходить до 10-ти метрів.

Як цар Персії за день пере-
давав повідомлення на відстань 
тридцятиденного переходу. «Цар-
ські вуха» передавали інформацію 
на сотні кілометрів.

Телефонія як принцип передачі 
інформації голосом на великі від-
стані була відома ще до нової ери. 
А перший телефон називався «цар-
ські вуха». 

З тих пір, як людина навчилася 
говорити, виникла необхідність пе-
редавати інформацію на відстань. 
І в різні часи це робили по-своєму. 
Наприклад, у Древній Персії існу-
вала дуже своєрідна телефонія.

Знаменитий перський цар Кір (VI 
століття до н. е.) для передачі інфор-
мації на велику відстань створив цілу 

службу. Називалася вона «царські 
вуха» і складалася аж з 30 тисяч чо-
ловік. Вони стояли на вершинах па-
горбів і сторожових веж у межах 
чутності і вигукували одне одному 
по ланцюжку накази царя і повідо-
млення для нього.

За свідченням грецького істори-
ка Діодора Сицилійського (I століття 
до нашої ери), за день звістки за та-
ким «телефоном» покривали відстань 
тридцятиденного переходу.

Подібну систему зв'язку мали 
і галли, як стверджував Юлій Це-
зар. Він згадує і швидкість переда-
чі повідомлення — 100 кілометрів 

на годину.

Телефонія до нашої ери

Портрет Кіра II Великого. Сучасна реконструкція на 
основі зображення на рельєфі в Пасаргадах

Мітинг нацистів у Німеччині
Один з агітаційних плакатів 

у Радянському Союзі
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«Дайте хліба!»: життя повоєнного Києва

Згідно зі сталінською моделлю 
поведінки на виборах потрібно було 
прийти на дільницю рано-вранці, 
проголосувати за офіційного канди-
дата і сказати потрібні слова на під-
ході до урни, але й цього владі було 
замало. Партійні керівники очікува-
ли додаткового підтвердження щи-
рості у вигляді патріотичних написів 
на бюлетенях (зазвичай анонімних) і 
листів, вкинутих разом із бюлетеня-
ми (часто підписаних). Партійні допо-
відні наголошували, що такий епісто-
лярій — «щиросердна демонстрація 
народної любові до Батьківщини і то-
вариша Сталіна». Бюлетені, на яких 
дописали додаткові імена, теоретич-
но мали б уважатися недійсними. Та 
на практиці влада цінувала бюлете-
ні, у яких додали ім’я Сталіна 
або патріотичне гасло, бо це 
було конкретне свідчення ак-
тивної позиції виборця. Ви-
борець не просто вкинув в 
урну чистий бюлетень, що міг 
зробити і скептик, а вважав 
за потрібне висловити поша-
ну до радянського проекту, 
написавши щось на бюлете-
ні. Звісно, бюлетені з патріо-
тичними написами старанно 
перераховували. З року в рік 
у газетах писали про числен-
ні позитивні написи, наводи-
ли цитати з листів і віршів, які 
теж кидали в урни. Ці статті 
показували, що написи, на-
впаки, вітаються. Агітатори 
й члени виборчих комісій так 
само заохочували виборців 
писати на бюлетенях і прино-
сити листи, які часом вручали 
працівникам, а не вкидали в 
урни.

Щоправда, крім патрі-
отичних написів і записок, у Києві 
знаходили й сотні бюлетенів з тек-
стами, що їх кваліфікували як «ан-
тирадянські». Раз керівництво зао-
хочувало анонімні записки, частина 
виборців зважувалася критикувати 
радянську систему загалом і окре-
мі її риси зокрема. Межа між «анти-
радянськими» й «патріотичними» за-
писками мінялася залежно від того, 
які риторичні прийоми вжив автор. 
Урешті-решт, чимало патріотичних 
записок теж містили певні елемен-
ти критики і пропозиції покращення.

Під час перших повоєнних вибо-
рів до Верховної Ради СРСР і УРСР 
виборці зазвичай писали про те, що 
їм здавалося питаннями загально-
національного значення, а не про 
локальні труднощі. У 1946 році час-
то нарікали на низький рівень жит-
тя і недостатню державну підтримку: 
«Микито Сергійовичу, подумайте про 
бідняків», «Покращіть умови жит-
тя робітників і службовців», «Прошу 
прийняти і врахувати тяжке матері-
альне постачання робітників. Кажу 
правду. Громадянин Лавриненко», 
«Товариші депутати! Вивчайте жит-
тя робітників. Я дружина загиблого 
офіцера, працюю, мушу голодувати 
з дитиною». Найнагальнішою про-
блемою в Києві й інших радянських 
містах, які у війну зазнали великих 
руйнувань, було житло: і розподіл 
нечисленних квартир, і новобудови. 

У лютому 1947-го один виборець на-
писав: «Прошу ще більше працювати 
по житлових будинках, тому що жи-
вемо в землянках».

Звісно, ніщо не викликало такий 
емоційний відгук, як проблема хліба, 
але згадувати про неї було політично 
небезпечно. Межа між «критичними 
пропозиціями» й «антирадянськими 
висловлюваннями» була плинною. 
На бюлетені можна було написати 
«Не забувайте, що люди хочуть їсти», 
«Дайте хліба» чи навіть «Геть голод», 
хоча в пресі слово «голод» не вжи-
вали. Навіть «Більше пива і горілки 
— а все інше налагодиться» — на-
пис явно сатиричний — зарахували 
до конструктивних пропозицій. На-
томість фрази штибу «Нам не треба 

голоду, дайте нам хліба» або «Я голо-
сую за заможне і щасливе життя, а 
не за голод» потрапили в список ан-
тирадянських висловлювань, куди 
іноді зараховували навіть порівня-
но нейтральне «Дайте хліба». Схоже, 
якщо автор викреслював ім’я канди-
дата, то напис автоматично вважа-
ли негативним. Виборці також могли 
критикувати спекулянтів і вимагати, 
щоб міліція вжила заходів (це теж 
був популярний мотив у перші пово-
єнні роки).

Інколи виборці закликали кан-
дидатів серйозно ставитися до сво-
їх обов’язків і покращувати життя 
населення. Багато хто повторював 
кліше з преси — «Сподіваюся, ви ви-
правдаєте нашу довіру». Траплялися 
й довші написи. Наприклад, на дови-
борах у липні 1947-го в Печерському 
окрузі, від якого балотувався моло-
дий робітник заводу «Арсенал» Гри-
горій Царик, зафіксували такі напи-
си: «Бажаю успіху в довіреній Вам 
відповідальній праці, не забувайте 
про покращення економічного ста-
новища робітників» і «Царик, будь-
те не на словах, а на ділі народним 
обранцем, не перетворюйтесь на 
бюрократа, подбайте про сиріт, ді-
тей демобілізованих, тоді тобі буде 
справжня ціна». Такі написи на бю-
летенях зафіксували і на виборах у 
міськраду в грудні 1947-го: «Шанов-
ні обрані депутати, будьте чесними, 

справедливими і дослухайтеся до 
робітників», «Прошу за робочий клас 
турбуватися особливо», «Сила пре-
красних законів Радянської Батьків-
щини мусить бути сильніша за владу 
продажних чиновників». Звісно, наїв-
но було сподіватися, що депутати Вер-
ховної Ради УРСР зможуть проштов-
хнути масштабні соціальні реформи, 
які, скажімо, дозволили б робітникам 
змінювати місце роботи всупереч 
прагненням заводського керівни-
цтва чи видавати інвалідам похилого 
віку земельні ділянки (обидві пропо-
зиції — з бюлетенів на вибо-
рах у лютому 1947 року).

Підсумки критичних ко-
ментарів після кожних ви-
борів пересилали в ЦК 
КП(б)У. Отож керівництво 
дізнавалося про запити 
громадян, а тоді пересила-
ло зведення з усієї респу-
бліки в Кремль. Міське ке-
рівництво стверджувало 
також, що бере їх до уваги 
і вживає «заходів ддя за-
доволення законних вимог 
виборців». Під час виборів 
у міськраду виборці не ску-
пилися на детальні поба-
жання: вони просили при-
вести до ладу каналізацію 
в Подільському районі, від-
будувати головний заліз-
ничний вокзал, відремон-
тувати дахи в певних будин-

ках чи взимку посипати вулиці 
сіллю. Апарат міськкому партії 
старанно підсумовував ці по-
бажання і теж пересилав рес-
публіканським керівникам.

У перші повоєнні роки 
міські управлінці передава-
ли в ЦК КП(б)У ще й усі «анти-
радянські» написи та запис-
ки. Більшість таких висловлю-
вань короткі; зазвичай то була 
не критика радянської систе-
ми загалом, а скарги на те, що 
владі не вдалося забезпечити 
населення продуктами. Роз-
дратовані автори таких напи-
сів заявляли, що вибори лише 
відволікають виборців від 
справжніх проблем, які треба 
вирішувати. Цю тенденцію за-
свідчують десять «антирадян-
ських» написів на бюлетенях 
з Дарницького округу на ви-
борах у лютому 1947 року (за-
вважмо, що окружна виборча 

комісія, схоже, розташувала їх так, 
що нагорі списку опинилися най-
більш «політичні» коментарі): «Коме-
дія, а не вибори», «Потрібен хліб, а не 
депутати», «Дайте хліба, а тоді про-
голосуємо», «Нам потрібен хліб, а не 
[секретар Київського міськкому пар-
тії Петро] Мацуй», «Я голосую за жит-
тя в достатку і щасті, а не за життя 
в голоді», «Вам треба дбати про лю-
дей, щоб вони не перемерли», «Тру-
на», «Потрібен хліб», «Не займайтеся 
такими дурницями, краще зверніть 
увагу на страждання народу».

Як уже сказано, фраза штибу 
«дайте хліба» могла потрапити і в 
список «антирадянських» вислов-
лювань, і до «конструктивних пропо-
зицій», мабуть, залежно від того, чи 
викреслював її автор ім’я кандида-
та. Частину ж висловлювань місце-
ві виборчі комісії кваліфікували як 
«антирадянські», навіть якщо вибо-
рець голосував за офіційного кан-
дидата. Це свідчить про суперечливу 
природу соціального протесту в ра-
дянській системі, який часто послу-
говувався категоріями з офіційно-
го дискурсу. Наприклад, 1946 року 
один виборець у Києві написав: «Го-
лосую за Тичину в члени уряду, щоб у 
нас була вільна праця і щоб не було 
колгоспів»; очевидно, він не розріз-
няв парламент і уряд, а також рито-
рику схвалення і протесту.

Під час виборів 1946 року в Ки-

єві зафіксували чимало написів на 
зразок «Геть колгоспи»: багато селян 
в усьому Радянському Союзі споді-
валися, що після війни колгоспи лік-
відують. Більшість киян були містя-
нами в першому-другому поколінні 
і, ймовірно, бачили зв’язок між ко-
лективізацією і голодом, а також із 
браком харчів у містах. У наступні 
роки протести проти колгоспів май-
же зникли, бо населення зрозуміло, 
що сподівання марні, але частина 
громадян скаржилася на голод і під 
час виборів 1947 року. І в лютому, і 

в липні 1947-го зафіксовано напи-
си на зразок «Більше хліба, проголо-
сувати можемо й пізніше», «Однако-
во жити не дадуть. Я голосую проти, 
я не їв два дні», «Почекайте, доки всі 
виборці перемруть, якщо вони голо-
дують, як ми». Утім, такі написи по-
казували, що населення виснажено 
браком харчів, а не що воно проти 
радянської системи загалом і неде-
мократичних виборів зокрема.

На виборах у лютому 1947 року 
в Сталінському районі знайшли до-
вшу записку, яка добре ілюструє цю 
тезу, великою мірою використовуючи 
ту саму риторику, що й написи 1946 
року: «Від ваших кандидатів нам ні хо-
лодно, ні жарко. Ви краще погляньте, 
як люди мруть, мов мухи, від голоду, 
а ви тринькаєте такі кошти бог зна 
на що. Дурницями займаєтеся. Без 
кандидатів ми прожили б, але без 
хліба — ніяк». Автор цієї записки, як 
і більшість анонімних коментаторів, 
не ставить під сумнів легітимність ра-
дянської влади, а лише критикує не-
правильно поставлені завдання. Ще 
чіткіше це висловив автор іншої дов-
гої записки з тих-таки виборів, цього 
разу з Ленінського району: «Товари-
ші депутати, ми голосуємо за вас до 
Верховної Ради задля того, щоб ви 
дали нам хліба стільки, скільки про-
сить шлунок. Радіо можна трохи зба-
вити, а хліба прибавити. Такий наш 
вам наказ».

Навіть коли перед виборами до 
місцевих рад у грудні 1947 р. ска-
сували нарешті продуктові картки, 
бажаний добробут не настав. Тепер 
виборці скаржилися на довгі чер-
ги за хлібом: «Розраховували на по-
кращення у справі постачання піс-
ля проведення грошової реформи, 
а сталося навпаки, стоїш по чергах 
і дістати продукти не можеш, витра-
тивши багато часу»; «Отже, отримали 
право [на] хліб без карток, голодає-
мо. Голосую за голод».

Очевидно, хліб був найнагаль-
нішою потребою. Дефіцит продук-
тів харчування загострював відчут-
тя зубожіння і несправедливості та 
враження, ніби інші добиваються в 
житті більшого. Державу можна було 
виправдати, переклавши провину 
на спекулянтів і євреїв (ці групи час-
то пов’язували). Про це часто писа-
ли на бюлетенях і в анонімних запис-
ках. Виборці регулярно додавали на 
бюлетенях «Євреям добре живеть-

ся», «Геть жидів» і «Бий жидів». Тра-
плялися й довші листи, у яких біль-
шовицька риторика співіснувала з 
упередженнями, як-от у цій записці 
з грудня 1947 року: «Я віддаю свій 
голос за блок комуністів і безпартій-
них, подяка урядові, партії і товари-
шу Сталіну за скасування карткової 
системи й грошову реформу. Однак 
буде ще прохання прибрати євре-
їв-спекулянтів з радянської торгів-
лі». Того року інші виборці вислови-
ли цю думку ще різкіше: «Ми за вас 
голосуємо, але доки ви мучитимете 

нас, дали жити тіль-
ки жидам, а робіт-
ники голодують»; 
«Бажано, щоб євреї 
більше працювали 
й менше пили кров 
робітників». Серед 
сотень кандидатів 
на виборах до місь-
кради 1947 року 
були особи з єврей-
ськими прізвища-
ми, що спонукало 
антисемітськи на-
лаштованих вибор-
ців залишати на 
бюлетенях написи 
штибу «Жид, у Па-
лестину!», «Проти. 
Сумніваюсь щодо 
її національності» 
чи «Таких не треба». 
До честі київських 

виборців треба сказати, що на вибо-
рах у грудні 1947 р. найбільше нега-
тивних коментарів зібрали кандида-
ти-українці й росіяни — саме їх най-
частіше називали «спекулянтами», 
«бюрократами» й «хабарниками», 
хоча проти них не вживали етнічно 
маркованих пейоративів.

Лише невелика частина за-
писок виходила за рамки буден-
них потреб і етнічних упереджень і 
зверталася натомість до державної 
політики чи відкидала радянську 
систему як таку. Часом це набира-
ло форм критики сталінізму й за-
клику повернутися до ідеалізова-
ного ленінізму, як у цьому листі (лю-
тий 1947 р.):

«Ви краще життя дали б людям, 
ми без хліба, голодуємо. Усі ро-
бітники живемо, як жебраки. Діти 
наші голодні сидять, ідуть [з нами] 
на вибори, а вдома їсти немає чого. 
Нащо нам треба цю виставу, одна-
ково буде [обраний] той, хто вам по-
трібен, а не наш. За що ми на фрон-
ті билися? Задля того щоб демобі-
лізуватися і тут від голоду помира-
ти? Життя дайте, а не вибори! Ленін 
дав нам НЕП, а Сталін зажене у 
склеп».

Сергій ЄКЕЛЬЧИК

Переклала з англійської: 
Ярослава Стріха.
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Закінчення в наступному номері.

Цей текст є публікацією одного з розділів моно-
графії сучасного канадського історика Сергія Єкель-
чика «Повсякденний сталінізм: Київ і кияни після ве-
ликої війни» (К.: «Лаурус», 2019), яку присвячено іс-
торії Києва 1943-1953 років, від повернення радян-
ської влади до смерті Сталіна.

У книзі запропоновано новий погляд на приро-
ду політичного життя за Сталіна як систему примусо-
вих масових ритуалів, які трималися не лише на за-
грозі репресій, а й завдяки глибокому проникненню у 
структури комунальної повсякденності. Книга вперше 
висвітлює багато цікавих сторінок історії міста, зокре-
ма повоєнну відбудову Хрещатика, проведення вибо-

рів у сталінські часи, масовий спротив системі політичної освіти та роль М. 
С. Хрущова у повоєнному відновленні сталінського політичного ладу. Англо-
мовне видання цієї книги було відзначено нагородою Американської асоці-
ації українознавства за накращу книгу дворіччя (2014-2015 рр.).
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Щойно на національному рівні 
змінюється влада, земляки нового 
лідера пакують валізи і спішать до 
столиці. Земляцтво, особиста друж-
ба, заслуги перед вождем залиша-
ються незмінним критерієм фор-
мування бюрократичного апарату 
в Україні. Вчора приходили дніпро-
петровські, сьогодні прийшли доне-
цькі.

Це явище для нас традиційне. 
Його коріння – в практиці ранньо-
модерної козацької держави XVII-го 
століття. Але на новий грунт це ко-
ріння бережно пересадив і випле-
кав фельдмаршал Російської імперії 
Петро Румянцев-Задунайський.

Коли Румянцеву доручили сфор-
мувати новий управлінський апарат 
в Малоросії, він компонував його 
виключно під себе і на довгі роки 
законсервував владу кількох родин 
над цими землями. Таким чином він 
став справжнім «хрещеним батьком» 
нової української бюрократії.

Класична бюрократична систе-
ма на українських землях має порів-
няно недовгу історію. Своєю появою 
вона завдячує проєвропейським ре-
форматорам часів Російської імпе-
рії.

Перший камінь тут заклав Петро 
І. Його ідеалом була так звана регу-
лярна держава, де управління здій-
снюється на раціональній основі, а 
всі сторони суспільного життя регла-
ментуються законами.

Головним принципом стала про-
фесійна придатність чиновника до 
служби, а не станова приналежність 
як було раніше. Запроваджений Пе-
тром «Табель про ранги» створив іє-
рархічну драбину, яка складалася з 
14 щаблів. При цьому восьмий ща-
бель давав право кар'єристу нази-
ватися дворянином і передавати 
цей статус своїм дітям.

Систему управління перевер-
нули з ніг на голову. Тепер не по-
ходження визначало кар'єру, а 
навпаки.

До певного моменту, України (а 
точніше, Гетьманської держави) це 
мало стосувалось. Тут з часів Бог-
дана Хмельницького існувала своя 
управлінська система, скопійова-
на з польсько-литовської практики і 
пізніше трохи модифікована.

Козацька старшина грала роль 
шляхетства і дворянства, мала свої 
чини і ранги, а чиновницькі поса-
ди виросли з військових командир-
ських постів.

І якщо на початку козацька 
управлінська еліта була досить від-
критою для входження до неї непри-
вілейованих прошарків, то у XVIII ст. 
вона поступово замкнулась і пере-
творилась в закриту касту.

Але в другій половині XVIII ст. 
особливості козацької держави 
стерлися завдяки централізації, яку 
проводили російські монархи.

Після ліквідації гетьманства в 
1764 р. був тривалий перехідний пе-
ріод. Працювала друга Малоросій-
ська колегія на чолі з президентом 
фельдмаршалом Петром Румянце-
вим. Решту козацького судово-адмі-
ністративного апарату на деякий час 
залишили в спокої.

Але на початку 80-х рр. XVIII ст. 
Катерина ІІ одним махом ліквідує 
його як пережиток минулого. Вона 
поширює на Лівобережжя дію за-
кону, який запроваджує нову сис-
тему адміністрації та судочинства – 
«Учреждения для управления губер-
ний».

Гетьманщину імператриця ділить 
на три намісництва – Чернігівське, 
Київське, Новгород-Сіверське. На 
місце старих адміністративних і су-
дових установ прийшли нові.

У кожному з намісництв бук-
вально з чистого аркуша створю-
вався бюрократичний апарат. Імпе-
ратриця вирішила, що все пройде 
гладко, якщо віддати цю справу на 
відкуп одній людині.

Такою людиною став герой Се-
милітньої війни та однієї з російсько-
турецьких воєн фельдмаршал Петро 
Олександрович Румянцев (за чутка-
ми, позашлюбний син імператора 
Петра Великого).

Він чудово орієнтувався в росій-
ській бюрократичній машині, але в 
той же час прекрасно вивчив управ-
лінські традиції тодішньої України. 
На 1782 р. цей росіянин вже «обріс» 
численними малоросійськими дру-
зями, кумами, свояками.

Румянцев був своїм для козаць-
кої еліти. І був гарантом, що усі впли-
вові родини отримають тепле місце 
в новій адміністрації.

Цариця слушно вважала – якщо 
справою керуватиме Румянцев, не 
буде жодного опору. Старі гетьман-
ські службовці плавно перетечуть 
в новий апарат і вірою та правдою 
служитимуть вже не стільки своїй 
малій батьківщині, скільки усій ім-
перії.

Першим помічником Румянце-
ва у створені нової структури вла-
ди став Андрій Милорадович. Він був 
креатурою особистого секретаря ім-
ператриці Олександра Безбородь-
ка. Останній свого часу служив ще 
у Румянцева, зберіг з ним добрі від-

носини.
Коли доля занесла його на влад-

ний олімп, він ніколи не забував про 
земляків. Приймальня уродженця 
козацького Глухова завжди була по-
вна прохачами з Малоросії.

Формально списки вищих чи-
новників намісництв складались в 
Петербурзі. Але Безбородько пові-
домив Румянцева, що там дотриму-
ватимуться переважно рекоменда-
ціям фельдмаршала. Останній дуже 
трепетно ставився до таких виключ-
них прерогатив.

Коли один із колиш-
ніх фаворитів Катерини ІІ 
Петро Завадовський (до 
речі, теж українець) почав 
просувати своїх людей на 
пости губернських проку-
рорів, це викликало пра-
ведний гнів Румянцева.

На прикладі Київсько-
го намісництва можна по-
бачити, як фельдмаршал 
формував вищий бюро-
кратичний корпус зі своїх 
клієнтів.

Губернатором став 
Семен Ширков, який сво-
го часу служив під нача-
лом Румянцева. Віце-гу-
бернатор Олександр Ба-
шилов працював в Ма-
лоросійській колегії та 
засідав у Генеральному суді. Румян-
цев був його безпосереднім началь-
ником.

Керівник Палати кримінально-
го суду (вищий апеляційний судовий 
губернський орган) Іван Москотін'єв 
з 1764 р. служив товаришем губер-
натора в Київській губернській кан-
целярії. Його колега з палати Ци-
вільного суду, бригадир Григорій 
Іваненко, 11 років прослужив Пе-
реяславським полковником, підпо-
рядковувався Румянцеву і навіть 
управляв його Переяславськими 
маєтками.

Голова Совісного суду (вищий 
мировий суд) прем'єр-майор Дем'ян 
Оболонський з 1769 р. служив в шта-
ті Румянцева і був його протеже. Він, 
до речі, був одним із найбагатших 
людей Малоросії та свояком остан-
нього гетьмана Кирила Розумов-
ського.

Особливий статус отримала ро-
дина Туманських, яким протегував 
сам Безбородько.

Іван Туманський, який був його 
особистим другом, став київським 
губернським прокурором, його брат 
Федір опинився на посаді засідателя 
Козелецького повітового суду, інший 
брат Василь став Новгород-Сівер-
ським віце-губернатором, ще один 
брат Йосип – головою Палати кримі-
нального суду в тому ж намісництві.

За прикладом фельдмаршала 
нижчі чиновники тягнули своїх дру-
зів у владу.

Київський губернатор Ширков, 
наприклад, призначив радником 

Намісницького правління (вищий 
виконавчий орган губернії) Василя 
Лосєва, який був одружений на його 
племінниці. Останній, в свою чергу, 
прилаштував свого свояка Василя 
Остроградського засідателем Верх-
нього земського суду (вищий губерн-
ський суд для шляхтичів).

Остроградський допоміг вже 
своєму свояку Якову Олександрови-
чу стати головою Верхньої розправи 
(вищий губернський суд для вільних 
селян). А той протегував родичу Мак-
симу Значко-Яворському, який став 
засідателем Лубенського повітово-
го суду.

Інший приклад – клієнти самого 
Безбородька.

Його зять Яків Бакуринський 
став радником Чернігівської Пала-
ти цивільного суду. Свояк Бакурин-
ського Яків Шум прилаштувався 
Остерським земським ісправником 
(керівником повітової поліції). Брат 
останнього Прокіп – засідателем 
Козелецього повітового суду. Його 
зять Григорій Савицький став лу-
бенським повітовим суддею. Наре-
шті, свояк Савицького Андрій Сахно-
Устимович був призначений хороль-
ським повітовим казначеєм.

Таким чином формувались цілі 
кланові ланцюжки від губернського 
центру до повіту.

Але в намісництвах не тільки 
призначали, але й обирали чинов-
ників. Дворяни, вільні селяни, ко-
заки, міщани, купці окремо делегу-
вали своїх представників в станові 
суди.

Вибори в жодному разі не були 
ні вільними, aні загальними. Існу-
вав виборчий ценз. Дворянин, на-
приклад, міг стати виборцем лише 
у випадку володіння нерухомістю на 
території повіту.

Коли Румянцеву доручили про-
вести перші дворянські вибори в 
тодішній Малоросії, він був спанте-
личений.

Справа в тому, що статус ім-
перського дворянина в Україні тоді 
мали одиниці. Дворянства практич-
но не існувало. Була старшина – со-
тенна, полкова, генеральна, яка 
дуже хотіла одворянитись, але про-
цес цей тільки стартував.

В розпачі фельдмаршал про-
сив імператрицю дозволити брати 
участь в дворянських виборах на-
віть козакам і духовенству.

Катерина категорично відмови-
ла, але дала добро зробити вибор-
цями усіх старшин-землевласників, 
навіть якщо де-факто вони ще не 
були дворянами.

В 1781 р. на території Київсько-
го намісництва проживало 871 ро-
дина, яка вважала себе дворяна-
ми. На перші вибори в Київ з усієї 
губернії зібралось 414 осіб. З них 
близько 36% могли не тільки голо-
сувати, але й балотуватися на ви-
борні посади.

Загалом під час перших виборів 
на 92 посади було 195 претенден-
тів. Конкурс не надто великий. Оче-
видно, більшість землевласників 
більше переймалася власним гос-
подарством, ніж участю в системі 
дворянської демократії.

Основну кількість виборців 
складали дрібні поміщики. Зви-
чайно, вони були залежні від сво-
їх більш заможних патронів і їхніми 
голосами можна було маніпулюва-
ти. Тут ключовою була посада пові-
тового предводителя дворянства, 
який складав списки виборців.

Вибори 1782 року вже повніс-
тю перетворились у фікцію. Про це 
свідчить формування цілих династій 
виборних чиновників, які після за-
кінчення каденції передавали по-
сади своїм родичам.

Наприклад, в 1788-91 рр. засі-
дателем Верхнього земського суду 
(вищий дворянський суд губернії) 
був титулярний радник Іван Андрі-
йович Туманський, в 1791 він пере-
дав місце засідателя своєму двою-
рідному брату Івану Федоровичу Ту-
манському. 

Те саме відбувалося в повітах.
В Хорольському повіті протягом 

80-х – першої половини 90-х рр. 
XVIII ст. найбільшу владу сконцен-
трувала в своїх руках родина Родзя-

нок. Вони були родичами ви-
щезгаданого Дем'яна Обо-
лонського. Така протекція 
забезпечила їм стабільність 
влади протягом десятиліття.

В 1782-85 рр. повіто-
вим суддею був земський 
суддя Семен Степанович 
Родзянка, одночасно його 
брат, бунчуковий товариш 
Василь Родзянка, займав 
посаду повітового предво-
дителя дворянства (вибор-
на шляхетська посада, го-
лова дворянської корпора-
ції повіту).

Син Семена Степанови-
ча Омельян був засідателем 
повітового суду під керівни-
цтвом батька. Земським іс-
правником того ж повіту в 
1782-1785 рр. був племінник 

Семена Степановича Павло Івано-
вич Родзянка.

Після виборів 1785 р. Родзянки 
зберегли владу. Омельян Родзянка 
успадкував від свого батька посаду 
повітового судді, а Василь Родзян-
ка передав посаду предводителя 
своєму сину Гаврилу, який був пред-
водителем дворянства Хорольсько-
го повіту до 1796р.

На наступних виборах відбу-
лось чергове спадкування посад. 
Повітовим суддею став двоюрідний 
брат Омельяна Родзянки Павло.

У випадку перевиборів або смерті 
виборного дворянського чинов-
ника, його родичі намагалися 
посісти вакантну посаду.

Народження української бюрократії. 
Як еліта Гетьманщини стала імперськими чиновниками

Румянцев на банкноті банку 
Придністров'я 2004 року. Там його 

поважають за участь у війні з турками

Переяславський полковник (з 
1739 по 1766) Семен Сулима. Теж 

успішно воював з турками. До 
речі, предок теоретика анархізму 
князя Кропоткіна. Як бачимо, ко-

зацька адміністрація першої поло-
вини XVIII-го сторіччя ще не вбра-
лася у європейські мундири, а но-
сить традиційні жупани, пірначі і 
шаблі польсько-литовської доби

А це вже — костюм чиновника 
Київського намісництва другої 

половини XVIІI сторіччя

Олександр Безбородько — 
козацький полковник, імперський 

канцлер, світлійший князь

Формулярний список чиновника - щось на кшталт 
нинішньої анкети з відділу кадрів. Туди заносилися всі 

дані про чиновника - вік, місця служби, чини, які він 
набував, душеволодіння (тобто чи мав підданих), сімейний 
стан, іноді давалась коротка характеристика з висновком, 

чи придатний далі до служби в новій установі.

Герб Родзянок. Рука з шаблею 
угорі - здається, якийсь шляхетський 

герб польсько-литовської доби

рів або смереррррртітіті ті ті ті ті ті ті ті ті ті 
чинов-

лися я я 11
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10 Наприклад, в 1783 
р. абшинтований (тобто 

відставний) полковий хорун-
жий Прокоп Шум просив Верхній 

земський суд призначити його Козе-
лецьким повітовим суддею, оскільки 
його брат Павло помер, перебуваю-
чи на цій посаді, і суд задовольнив 
прохання Шума.

Принагідно, варто спростува-
ти міф про те, що кінець української 
автономії був якимось катаклізмом 
і означав повну зміну влади на цих 
землях.

Насправді цей процес більше 
торкнувся еліти, яка боролась за 
нові посади та за визнання дворян-
ського статусу. Для пересічних меш-
канців – козаків, вільних селян, мі-
щан – він пройшов непомітно. Якщо 
поглянемо на етнічний склад чинов-
ництва, зрозуміємо чому.

В 1782 р. з 30-ти вищих чинов-

ників Київського намісництва 10 
були росіянами, 17 – українцями, 1 
– серб, національну приналежність 
ще двох осіб визначити не вдалось.

На рівні центральних органів гу-
бернського управління (груба пара-
лель – на рівні обласної влади) ба-
чимо повне домінування 
українців. В 1785 р. з 35-ти 
чиновників цієї ланки 31 
були нашими земляками.

В повітах (тобто в то-
дішніх, так би мовити, ра-
йонах) українці утримува-
ли монополію на владу. 
Так, в 1785 р. серед повіто-
вих предводителів дворян-
ства, повітових суддів та 
засідателів повітових судів 
всі чиновники були україн-
цями.

В 1784 р. з 11-ти зем-
ських ісправників лише 

двоє були росіянами. Тобто якщо на-
горі чиновницької піраміди губернії 
стояли все ж росіяни, то в середній 
ланці та в її основі були, як тоді каза-
ли, «природні малоросіяни».

Не треба забувати, що Київське 
намісництво було прикордонним з 

Річчю Посполитою. Тому й губерна-
тором був росіянин, кадровий вій-
ськовий. Інакше й бути не могло. Але 
більшість посад була зарезервова-
на для місцевої еліти.

В результаті регулярна систе-
ма, такою якою її уявляв Петро І, 

не спрацювала. В Україні (та й 
не тільки тут) вона загрузла в 
тенетах родинно-клієнтарних 
зв'язків, які сформувались за 
попередні сто років.

Фельдмаршал Петро Румян-
цев, як емісар імперської влади, 
здається, був зацікавлений міні-
мізувати ці процеси. Але він сам 
настільки просяк духом стар-
шинської корпорації, що став го-
ловним осередком системи кла-
нової бюрократії.

З подачі Румянцева-Заду-
найського на наступні десяти-
ліття влада на Лівобережній 

Україні була сконцентрована в ру-
ках кількох десятків родин. Це ство-
рило грунт для тотальної корупції з 
якою потім, реально чи формально, 
але однаково безуспішно боролись 
російські самодержці.

Переливши старе вино в нові 
міхи та ліквідувавши залишки україн-
ської автономії, Румянцев, насправ-
ді зберіг владу за місцевою елітою. 
Вона просто переодяглася з козаць-
ких жупанів в чиновницькі камзоли.

Жодної окупації України не від-
булось, просто козацька старши-
на перейшла на службу новій владі, 
створивши кістяк нової бюрократич-
ної машини.

Володимир ВОЛОДЬКО, 
кандидат історичних наук (Київ)

 «Українська правда – 
Історична правда», 10. 12. 2010.

Pravda. com. ua
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Мундир предводителя дворянства

Видатний кобзар 
Іван Кучугура-Кучеренко
«За великими панами та здоровими 

головами
Нема де кобзареві прожити,

Жінку й діток кормити.
Та не так уже пани, як ті паненята.

Чого вони над ними тільки 
не виробляють...»

 Іван Кучугура-Кучеренко, 
Гнат Хоткевич. 

Дума «Як на славній Україні»,  
1902 р.

7 липня 1878 року у слободі Му-
рафа Богодухівського повіту (тепер 
це Харківська обл.) побачив світ 
Іван Кучеренко, якому судилося ста-
ти одним з найвидатніших україн-
ських кобзарів. У три роки хлопчина 
втратив ліве око й пошкодив праве, 
тому все подальше життя пересував-
ся лише з поводирем. Проте Іванко 
був обдарований неабияким музич-
ним слухом та чудовим голосом, тому 
змалечку намагався заробити собі 
на прожиття виступами у церквах та 
на ярмарках.

Талановитий юнак вчиться спо-
чатку у кобзаря Бідила, згодом у Пав-
ла Гащенка, одного з кращих народ-
них співців тодішньої Слобожанщи-
ни. Доволі швидко Іван перевершує 
своїх вчителів: у його репертуарі 5 
дум, майже півтисячі українських на-
родних пісень, складає також власні 
твори. Вже на самому початку своєї 
кобзарської діяльності Іван обирає 
собі подвійне прізвище: стає Кучугу-
рою-Кучеренком.

Інструменти в Івана теж «подвій-
ні»: 18-річний юнак виступає з дво-
ма бандурами, першу налаштовано 
на мінорний лад, другу – на мажор. 
Якщо інші кобзарі під час переходу 
від сумної пісні до веселої були зму-
шені витрачати багато часу на пере-
лаштування інструмента, то Іван по-
стає тут справжнім новатором.

У 1900-х рр. Кучугура-Кучеренко 
мандрує містами й селами європей-
ської частини тодішньої Російської 
імперії: Київ і Варшава, Москва й Пе-
тербург, Одеса й Харків, Катеринос-
лав і Полтава… «Багато бід довелося 
зазнати Кучеренкові під час тяжких 
кобзарських мандрівок», підкрес-
лював у своєму рефераті про кобза-
ря М. І. Привалов, професор Петер-
бурзького Археологічного інституту. 
«Якось його чуть не до смерті поби-
ли грабіжники ніби за те, що він зби-
рає гроші з панів. Іншим разом він зі-
рвався з містка, впав у річку і мало 
не втопився; одного разу, внаслі-
док того, що були поламані перила, з 

містка у воду впав тарантас, у якому 
він їхав. І ще був випадок: переходив 
залізничний місток, застрягла між 
рейок та шпал його нога, а в цей час 
зі свистом наближався поїзд. Лед-
ве-ледве встиг Кучеренко визволи-
ти ногу».

Поліція й місцева влада засто-
совувала свої методи щодо Івана: 
«Коли він грав на базарній площі в 
Харкові… урядник два рази вдарив 
ногою в його бандуру, порвав струни 
і відправив у дільницю». 

Та віртуозна гра, попри усі незго-
ди та переслідування, перетворює 
Кучугуру-Кучеренка на одного з най-
популярніших співців свого часу, а на 
афішах його прізвищу завжди пере-
дують захопливі слова: «славнозвіс-
ний», «славетний», знаменитий»…

Климент Квітка, Філарет Колеса, 
Микола Сумцов – видатні етнографи 
й фольклористи, професори – дава-
ли найвищу оцінку майстерності Ку-
чугури-Кучеренка. Іван не лише са-
мотужки виконував думи та пісні, він 
був організатором концертів кобза-
рів, у яких брали участь і його рідні, 
особливо донька Леся.

Ось враження професора Дми-
тра Яворницького, відомого істори-
ка і знавця кобзарського мистецтва, 
від його першої зустрічі з Кучугурою-
Кучеренком, що відбулася на Катери-
нославському базарі навесні 1906 
р. «Мені він видався коштовним діа-
мантом, що тільки тоді заграє всіма 
барвами, коли його відшліфує вмілий 
майстер… Я тоді сказав йому: «Вам 
треба трохи підучитися». Так завдяки 
клопотанню Яворницького, кобзар 
упродовж трьох місяців навчався в 
Опанаса Сластіона, видатного митця 
й досвідченого бандуриста.

У 1908-1910 рр. Іван Кучугура-
Кучеренко, за рекомендацією Гната 

Хоткевича, письменника і бандурис-
та, викладає гру на кобзі в музичній 
школі, заснованій Миколою Лисен-
ком. У кобзаря 18 учнів, він часто ви-
ступає з концертами в Києві й напо-
легливо навчається сам: україноз-
навство, всесвітня історія культури 
і мистецтва – ось що цікавить його 
найбільше. 

Пізніше, після смерті кобзарів 
Пархоменка (1911 р.) та Кравченка 
(1917 р.), Гнат Хоткевич напише: «… 
на кобзарському небосхилі повним 
сяйвом сіяло невгасиме світло – Іван 
Кучеренко». Слід наголосити на тому, 
що кобзар був також непереверше-
ним декламатором і на своїх концер-
тах блискуче читав байки свого улю-
бленого автора Леоніда Глібова.

За доби Української Централь-
ної Ради Кучугура-Кучеренко отри-
мує звання національного артиста 
Української Народної Республіки. У 
тому часі він стає засновником тріо, 
у складі якого разом з артистом П. 
Цимбалом та декламатором К. Дани-
ленком дає концерти у селах та міс-
тах України, сприяє організації понад 
двохсот (!) товариств «Просвіта»… 
Пізніше, на рідній Харківщині коб-
зар поширює правду про Українську 
Автокефальну Православну Церкву 
(УАПЦ).

У 1920-х роках, на перших кро-
ках радянської влади, Кучугура-Ку-
черенко намагається виконувати 
пісні «нового часу», і його зусилля по-
мічені «керманичами» партії і наро-
ду: у 1925 р. кобзар стає народним 
артистом УРСР. Але вже на почат-
ку 1930-х ставлення до нього влади 
змінено на цілком протилежне: забо-
рона концертів, вільного пересуван-
ня; позбавлення звання народного 
артиста та пенсії.

Подальші події розгорталися за 
звичним сценарієм. Початок 1937 р.: 
арешт за анонімним доносом; допи-
ти й катування. 8 листопада 1937 р. 
– розстріл на виконання вироку осо-
бливої «трійки»… 

Якщо все листування Кучугури-
Кучеренка з найвидатнішими пред-
ставниками української нації знище-
не НКВС, то на його численних піснях 
(весільних, історичних, побутових, 
рекрутських, чумацьких) та духовних 
творах (кантатах, колядках, псалмах) 
сформувала свій репертуар уславле-
на кобзарська капела «Думка».

Валерій ПОМАЗ,
 бібліограф Чернігівської обласної 

бібліотеки для юнацтва

Міністерство культури та інформаційної 
політики повернуло під управління 

три замки й ще низку об’єктів 
 Про це глава відомства Олександр Ткаченко повідомив 19 черв-

ня на своїй сторінці у Facebook: «Сьогодні нам вдалося повернути до сфе-
ри управління міністерства Підгорецький, Олеський, Золочівський зам-
ки, П'ятничанську вежу, монастир капуцинів та костел Св. Антонія в селищі 
Олесько, а також костел Воздвиження та Св. Йосифа в Підгірцях Львівської 
області».

За його словами, це означає, що змінився суб'єкт управління: від ОДА 
пам'ятки перейшли до сфери управління міністерства, але їхній державний 
статус залишається незмінним.

Міністр наголосив: проблема полягає у тому, що облдержадміністрації, 
яким підпорядковувалися ці пам'ятки, не мають достатніх грошових ресур-
сів для їхньої підтримки у належному стані. ОДА користувалися приміщен-
ням, однак, не могли інвестувати в розвиток. Як наслідок, відбувалася руй-
нація пам'яток. «І це не тільки тріщини на стінах. Ризик збитків є колосаль-
ним. Експозиції та цінності, які є там, зберігаються у жахливих умовах без 
належної на це охорони», написав міністр.

За його словами, МКІП зі свого боку зможе забезпечити належне утри-
мання пам'яток за кошти державного бюджету. «Ремонтувати треба. Стан 
критичний! Проведемо капітальні реставраційні роботи. Підійдемо повно-
цінно: освітлення, ремонт, охоронна система, інфраструктура, промо, до-
звілля та інтерактив. Також залучимо меценатів», підкреслив Ткаченко.

Урядовець додав, що паралельно МКІП розробляє план їхнього страте-
гічного розвитку. Йдеться не тільки про ремонт, який дасть змогу повноцін-
но експлуатувати пам'ятки, а й про використання їх для бізнесу у сфері кре-
ативних індустрій: проведення фестивалів, знімання фільмів, реклами, се-
ріалів та інших креативних проєктів.

Міністр акцентував увагу, що ці пам'ятки мають головне – атмосферу, 
антураж та дух української історичної культури. Тож в МКІП планують пере-
творити об'єкти на справжні туристичні «магніти».

Олеський замок

Підгорецький замок
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З вісімнадцятого століття живе 
легенда про таємний шлюб росій-
ської імператриці Єлизавети Пе-
трівни з українським козаком 
Олексієм Розумовським, пасту-
хом громадського стада, учнем спі-
ву і грамоти у дячка. Він опинився у 
Санкт-Петербурзі із далекого села 
Лемеші Козелецького повіту Чер-
нігівської губернії завдяки своєму 
дивовижному голосу. До того ж, був 
красенем, яких раніше Єлизавета не 
зустрічала. Росту високого, широкий 
у плечах, із сильними руками. 

При появі Олексія цариця від-
чувала головокружіння. А ще вона 
відзначила його розум. Не дарма 
ж прізвище співака з народжен-
ня Розум. Це пізніше він став Розу-
мовським. Як і цариця, був охочим 
до угорського вина «Токай». За ке-
лихом улюбленого напою було про 
що поговорити. Олексій звертався 
до імператриці українською – коха-
на, серденько. У моду увійшло все 
українське. Єлизаветі сподобалась 
жирна українська кухня – борщі, 
буженина, сало і гречана каша. Від 
таких страв імператриця розплив-
лася тілом. Але ця неприємність не 
вплинула на стосунки з Олексієм. У 
ті часи огрядність не вважалася не-
доліком.

Існує переказ, що саме в кінці 
1742 року Єлизавета взяла із Розу-
мовським таємний шлюб у підмос-
ковному селі Перове. Якщо до цьо-
го Олексій Григорович управляв од-
ним із Єлизаветиних маєтків, а по-
тім всім її двором, то після вінчання 
цариця зробила його графом, фель-
дмаршалом і кавалером всіх орде-
нів.

Легенда про таємний шлюб Єли-
завети з Олексієм Розумовським 
знайшла відображення як в росій-
ській, так і в європейській літера-
турі. Нас в даному аспекті цікавить 
історичне оповідання Михайла Ан-
дрійовича Осоргина – російського 
письменника, журналіста та есеїс-
та, потомственого стовбового дво-
рянина. В молоді роки був есером, 
учасником революційних подій 1905 
року в Москві, за що відсидів у Та-
ганській тюрмі. 

Коли встановилася радянська 
влада, Михайла Андрійовича двічі 
арештовували, бо він із самого по-
чатку не жалував більшовиків. Пер-
ший раз за нього заступилися відо-
мі письменники. Після другого аре-
шту визначили для проживання 
місто Казань, а потім із групою опо-
зиційно налаштованих представни-
ків інтелігенції вислали із країни. Рік 
письменник перебивався сяк так у 
Берліні, а потім остаточно оселив-
ся у Парижі. Тут до нього прийшла 
справжня письменницька слава, 
яку йому принесло авторство два-
дцяти книг, які складались із п`яти 
романів. В тридцятих роках Михай-
ло Андрійович співробітничав з па-
ризькою газетою «Последние ново-
сти». Майже кожного тижня на її сто-
рінках з'являлися його оповідання. 
Писав виключно на історичні теми, 
проводячи зиму в бібліотеках. Ро-
бив газетні вирізки і вклеював їх до 
альбомів. Мріяв опублікувати книгу 
старовинних оповідань на Батьків-
щині. Після Другої світової війни ар-
хів письменника і два таких альбоми 
були вивезені до відділу спеціально-
го зберігання Ленінської бібліотеки 
(тепер Російська Державна бібліоте-
ка). Мрія Михайла Андрійовича здій-
снилася лише у 1990 році, коли ви-
давництво «Московский рабочий» 
презентувало книгу письменника, 
до якої увійшли сенсаційний роман 
«Сивцев Вражек» та історичні опові-
дання. Але він не міг порадіти, бо по-
мер на чужині ще 1942 року.

Поговоримо про його оповіда-
ння «Шинкарка Розумиха». У невели-
кому за розміром творі він з̀ єднав і 
переплів український народний го-
вір з літературною мовою. 

Отже, до невеликого хутора Ле-
меші Козелецького повіту Чернігів-
ської губернії в каретах, кибитках, 
на підводах приїхали знатні моска-
лі, одягнуті яскраво, як півні. Запи-
тали, де можна знайти пані Наталю 
Розумовську. Селяни перезирну-
лись і відповіли, що у них є Розуми-
ха вдова, шинкарка. Знайти її мож-
на у шинку, там зараз всі люди, бо 
день святковий. Вона їм горілку роз-
ливає. Один лише пастух Кирило, Ро-
зумихин син, пішов у поле з волами. 

Повели гостей до шинка. Поба-
чивши за стойкою вдову Розумиху, 
столичні пани низько вклонилися і 
сказали, що їх надіслав її син, зна-
тний боярин, слуга та улюблениць 
цариці Олексій Григорович Розу-
мовський. Шинкарка їм не повіри-
ла і сказала: «Мій син простий ко-
зак, де ж йому знати таких вальяж-
них панів?». (Ці слова письменник 
написав українською мовою). Жін-
ка визнала, що має двох синів. Один, 
Кирило, ходить в пастухах, а другий, 
старший, Олексій, пішов у Московію 
зі співаками. Про нього немає жод-
ної вісті. Знайшлись люди, які ро-
зуміли по-московськи, через яких 

посли пояснили матері, що її сину 
випала чудова доля. Коли Олексій 
Григорович співав у хорі палацової 
церкви, його відзначила сама це-
сарівна Єлизавета за голос і красу. 
Красеня співака влаштували у па-
лац бандуристом. А незабаром він 
став камер-юнкером. Тепер Єлиза-
вета Петрівна цариця, і Олексій Гри-
горович дуже близька її величності 
людина. Особа висока і знатна. Ба-
гатий поміщик, у якого тепер кілька 
тисяч селянських душ.

Шинкарка Розумиха все це ви-
слухала без особливих емоцій. За-
просила послів випити горілки (у 
Осоргина саме так – горілки), бо тоді 
і розмовляти легше. Сама ж сіла на 
соболину шубу, поруч поклала га-
манець із золотом, що прислав їй 
син. Дочкам Агафії, Анні і Вірі нака-
зала частувати гостей і всіх, хто був 
у шинку. Випили за здоров̀ я госуда-
рині, Олексія Григоровича, за щасли-
вий від`їзд до нього матінки Наталії 
Дем`янівни, бувшої Розумихи, а від-
нині пані Розумовської. Покликали 
Кирила, щоб порадів з усіма, а во-
лів попасе інший хлопець. Швидень-
ко зібралися, і Наталію Дем`янівну 
з сином Кирилом і однією з дочок 
прямою доріжкою до міста Санкт-
Петербурга посли повезли. 

Шлях був довгий. Шинкарка ди-
вувалась, скільки різних міст і сіл, 
лісів і річок побачила, про які і гадки 
не мала. Повсюди шанобливо кла-
няються люди до пояса, різні цар-
ські чиновники запитують Наталію 
Дем`янівну про здоров̀ я. А їй все це 
здавалося чимось не реальним, бо 
думала про хутір, про справи у шин-
ку, курочок, волів і свиней, щоб без 
неї, не дай Боже, не захворіли. За-
хвилювалась, а чи не обдурили її, 
говорячи таке про Олексійчика. Та 
ні. Під самим Петербургом зустрів 
матінку на станції сам Олексій Гри-
горович. Наче з лиця він, але одяг-
нений дуже багато. Груди у стріч-
ках і орденах, справжній вельможа. 
Обіймає син Наталію Дем`янівну, а 
вона просить зайти спочатку до бу-
динку, роздягнутись і показати ма-
тері прикмети на тілі – родимі ця-
точки, щоб не залишилося жодних 
сумнівів. А коли побачила, що всі 
прикмети сина на місці, заплакала 
від щастя і обняла своє чадо з мате-
ринською любов'ю.

Наступного дня почали готува-
ти Наталію Дем'янівну до прийому 
в імператриці. Письменник описує, 
як Розумиху одягали і причісували. 
Нарядили, за словами автора, «мов 
на ярмарку». Обличчя нарум`янили і 
набілили, обклеїли чорними мушка-
ми – такою тоді була мода. На голо-
ві щось таке важке навертіли, не-
звичне «після очіпка». Навчили, коли 
з̀ явиться государиня, стати перед 
нею на коліна і дякувати за всі цари-
цині милості до неї і до сина. 

Коли пані Розумовську ввели 
до зали, вона побачила перед со-
бою дивне видовище – виряджену 
даму, з обличчям розмальованим 

і з баштою на голові. Вирішила, що 
то Єлизавета Петрівна і впала на 
коліна, забувши всі слова. Наталію 
Дем`янівну підняли з колін і поясни-
ли, що у великому дзеркалі не імпе-
ратриця, а вона сама. Не повірила. 
Але тут увійшла якраз государиня. 
Жінка неймовірної краси. Розкішно 
одягнута. Розумиха бухнулася перед 
нею на коліна. Та цариця її підняла, 
поцілувала і сказала: «Блаженно че-
рево твоє!».

Коли прийом завершився, На-
талію Дем'янівну оточили придво-
рні люди, щось говорили, намага-
лися ручку поцілувати, аби вона їх 
запам`ятала. Пані Розумовська сто-
яла рядженою лялькою мовчки, кла-
нятися не могла, бо заважала важка 
голова, прикрашена буклями. Однак 
добре зрозуміла, що необхідно три-
матися гідно, адже тепер милістю 
імператриці вона зробилася статс-
дамою. 

І розпочалось для Наталії 
Дем`янівни якесь дивне життя у ба-
гатстві і розкоші з незвичною їжею. 
Проси, чого хочеш. Навіть улюблену 
цибулю (так у тексті) приносять на 
срібній таці. Жила пані Розумовська 
при дворі. Звикла бачити государи-
ню завжди ласкавою до неї. Балака-
ла (так у тексті) рідною мовою із си-
нами і дочкою. Нічому вже не диву-
валась, навіть тому, що її молодший 
син, вчорашній пастушок, раптом 
став поважним паном. Наче ніколи 
не пас волів у Лемешах. До Наталії 
Дем`янівни доходили чутки, що Єли-
завета Петрівна має намір пожалу-
вати дворянство не лише Кирилу, а 
всім її зятям – ткачу Будлянському, 
козаку (це слово теж написано ав-
тором українською, а не російською 
«казаку») Дарагану, закрійнику За-
кревському. 

Однак не здогадувалась пані Ро-
зумовська, які дива чекають на неї 
попереду. Поїхала государиня і весь 
двір до Москви на коронацію. В ба-
гатій царській кареті відправилась і 
Наталія Дем'янівна. Всю дорогу ду-
мала, чому таке щастя впало на го-
лову її сина? Та й і до неї Єлизавета 
Петрівна ставиться, як до рідної ма-
тері. Щось тут не так.

Урочистості коронування заслі-
пили Наталію Дем`янівну. Побачи-
ла палаючи смоляні бочки і потішні 
вогні в небі та й подумала, що горить 
вся Москва. Імператриця була та-
кою прекрасною, як ікона у божому 
храмі. Від гамору людського памо-
рочилася голова. І раптом пані Розу-
мовській стало сумно-сумно. Захоті-
лося додому, до своїх курочок, бара-
нів і корівок, кинутих без хазяйсько-
го нагляду. На своєму хуторі вона б 
була зараз найповажніша пані, а тут 
її не ображають лише тому, що ляка-
ються гніву цариці. Про себе будь-
яка знатна людина насміхається 
над старою шинкаркою, яка не вміє і 
крок зробити. Намагалася просити-
ся додому: «Добре туточки, тай лад-
но. А так моркотно – хоть у криницю 
кидайся! Мене там свині тай курки 
чекають». (Так в Осоргина говорить 
шинкарка Розумиха). Але син умов-
ляв почекати. Є одне таємне діло. 
Без матінки обійтись не можна. І от 
одного разу Наталію Дем`янівну ви-
вели з палацу і посадили в карету. 

Виїхали під вечір у трьох каре-
тах. Хто у двох – невідомо. Ні гай-
дуків, ні конвою. Їхали швидко, дов-
го і без зупинок. Вийшли в якомусь 
селищі перед скромною церквою. 
Із першої карети з'явилась жінка 
з закутаною головою. Із другої – 
Олексій Григорович з двома молод-
цями. З третьої висадили Наталію 
Дем'янівну. А в церкві запалені свіч-
ки, і чекають священики. Народу не-
має. А коли жінка зняла свої шалі, то 

виявилось, що то сама красуня го-
судариня Єлизавета Петрівна в бі-
лій сукні з парчі і білій прозорій таф-
ті. Посеред храму постелений черв-
лений шовк перед аналоєм, на який 
ступили разом государиня як наре-
чена, а поруч з нею син шинкарки 
Олексій Григорович Розумовський 
– красень і здоровань, імператри-
ці до пари. Наталія Дем'янівна впа-
ла на коліна і простояла так до кінця 
вінчання. Гадала, що бачить сон, ні 
на молодих, ні на священика не ди-
вилась. І лише тоді піднялася, коли 
до неї підійшли молоді, і государиня 
попросила у Наталії Дем'янівни бла-
гословення. Сказала, що це діло та-
ємниче, лише між ними і залишить-
ся. Поверталися всі в одній кареті. 
Молоді всю дорогу сміялися, обніма-
ли перелякану матусю, зізнавшись 
їй, що полюбили один одного дав-
но. Своє кохання увінчали законним 
шлюбом. Однак про це нікому гово-
рити не слід. Син сказав, що тепер 
Наталія Дем`янівна може поверта-
тися додому. Прийде час, і вони при-
їдуть до неї в гості. 

Коли мати залишилася із Олек-
сієм наодинці, вона йому сказала 
(рядки із вірша Ліни Костенко, при-
свяченого графині Розумовській): 
«Мені набридли ті, і ті і еті. /Ніде не-
має рідної душі. /Ну, все. Бувай. /
Скажи Єлизаветі, – графиня повер-
нулась в Лемеші».

Нарешті Наталія Дем'янівна вдо-
ма. На її голові під новою хустиною 
звичний очіпок (так у тексті) і сук-
ня на ній зручна і проста, без дур-
них фіжм, про які вона і згадувати 
не хоче. Воли, курки, свині благо-
денствують, кількість худоби зросла. 
Хата нова, найбагатша і найвисока 
у Лемешах. Але в шинку сидіти вже 
не можна, адже пані Розумовській, 
матері знатної людини, це не личить. 
Своїх старих приятельок, кумушок 
і сусідок Наталія Дем'янівна не цу-
ралась, розповідала те, що можна 
було. Як обіцяла цариці. А коли всі 
розходились, все розмірковувала, 
чи дійсно вона стала свекрухою до-
чки Петра Великого?

Михайло Андрійович Осоргин 
створив привабливий народний об-
раз Наталії Дем'янівни Розумов-
ської на тому етапі її життя, коли во-
лею долі вона стала статс-дамою. 
Проте до кінця своїх днів залиши-
лася простою українською жінкою, 
матір̀ ю і бабусею. Часто звертала-
ся до сина з клопотаннями від зем-
ляків. Виїхала із Лемешів тому, що 
Олексію Григоровичу був пожалува-
ний хутір поблизу рідної Адамівки, 
де народилася Наталія Дем'янівна. 
Побудувала тут садибу і назвала її 
Олексіївщиною, де доживала свій 
вік. Під час коронації Катерини ІІ 
Розумовським сповістили про кон-
чину матусі 12 вересня 1762 року. 
Поховали Наталію Дем'янівну в Ко-
зельці, в нижньому боковому вівта-
рі храму на честь святих Захарія та 
Єлизавети, який вона почала буду-
вати. Сюди ж перенесли і старий 
іконостас із домашньої її церкви в 
Олексіївщині. 

Наталія Дем`янівна виховала 
своїх синів у дусі любові до україн-
ської землі, на якій народилися. На 
думку істориків, завдяки Олексію 
Розумовському в роки царювання 
Єлизавети Петрівни українцям вда-
лося добитися деяких преференцій, 
а головне – відновлення гетьман-
ства. А Кирило Григорович став геть-
маном України, визначним держав-
ним діячем, відстоюючи права Ма-
лоросії в Сенаті.

Людмила СТУДЬОНОВА
Чернігів

Парафраз на тему Михайла Осоргина 
«Шинкарка Розумиха»
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Батурин — гетьманська столиця

Фотоархів

Календар 
липня

Чернігівська обласна 
універсальна наукова бі-
бліотека ім. В. Короленка 
видала щорічний кален-
дар «Знаменні і пам’ятні 
дати Чернігівської облас-
ті» — на 2020 рік. Друку-
ємо липневу частину ка-
лендаря.

5 – у с. Голубичі Ріп-
кинського р-ну народився 
Олександр Амфіанович Ти-
щинський (1835–1896) – 
громадсько-політичний та 
земський діяч, журналіст, 
перший біограф Л. І. Глібо-
ва, один з фундаторів Чер-
нігівської громадської бі-
бліотеки (нині обласна бі-
бліотека ім. В. Короленка). 

10 – у Батурині наро-
дився Петро Дмитрович 
Гладкий (1890–1937) – 
український мовознавець-
діалектолог. Заарештова-
ний органами НКВС СССР 
за звинуваченням у належ-
ності до контрреволюцій-
ної націоналістичної гру-
пи. Загинув у Лук’янівській 
в’язниці у Києві. Реабіліто-
ваний посмертно у 1989 
році.

14 – у Прилуках наро-
дився Василь Львович Ве-
личко (1860–1904) – ро-
сійський поет, публіцист і 
громадський діяч, уродже-
нець. Знайшов спочинок 
у с. Хаєнки (х. Вернигорів-
щина) Ічнянського р-ну. На 
місці родової усипальниці 
поміщиків Величків у груд-
ні 2013 р. встановлено 
пам’ятний хрест.

15 – 1935 р. засновано 
Ніжинське учбово-вироб-
ниче підприємство Україн-
ського товариства сліпих.

21 – у с. Горбове Новго-
род-Сіверського р-ну наро-
дився Василь Андрійович 
Євдокименко (1925–2005) 
– український графік. Пра-
цював у галузі книжкової 
графіки. Лауреат премії ім. 
М. Коцюбинського. Жив 
у м. Остер Козелецького 
р-ну.

17 квітня виповнилася 185-та 
річниця з дня смерті талановито-
го скульптора зі світовим ім’ям, уро-
дженця Чернігівщини Івана Мартоса, 
який двадцять років свого життя при-
святив виключно надгробній скуль-
птурі та є автором понад двадцяти 
надгробків-шедеврів. А талант цей 
майстер справді мав колосальний: 
у 10-річному віці вступив до Санкт-
Петербурзької академії мистецтв та 
закінчив її з золотою медаллю! 

Скульптор пам’ятав про своє ро-
дове коріння. Хоч виїхав з рідної Ічні 
ще в дитячому віці і більше ніколи не 
бував на Батьківщині, працював для 
України, створивши ряд визначних 
пам’ятників, які були встановлені в 
Батурині, Одесі та Херсоні. 

Послідовний представник класи-
цизму, І. Мартос під час перебуван-
ня в Італії (навчався у майстернях ві-
домих митців Антоніо Канови, Пом-
пео Батоні та Рафаеля Менгаса) ви-

вчав шедеври античного мистецтва. 
Але скульптор не пішов по шляху по-
вторення бачених зразків, хоча і від-
давав належне їх досконалості. Він 
виробив власний тип надгробного 
пам’ятника, використовуючи традиції 
античності як основу. Цей жанр став 
домінуючим в його творчості. 

У своїй надгробній скульптурі 
Іван Петрович часто використовував 
різнокольорові матеріали і робив це 
з тонким розумінням їх колористич-
них особливостей. Така характерна 
риса може бути віднесена до впливу 
архітектора Чарльза Камерона (він 

довгий час співпрацював з І. Марто-
сом), який з такою витонченістю за-
стосовував різноманітні за фактурою 
і кольором граніт, мармур, скло. 

Дотримуючись принципу класич-
ної побудови пам’ятника, Іван Мар-
тос майже в кожен свій надгробок 
вводить портрет, зазвичай – в ре-
льєфі на тлі медальйона або у вигля-
ді бюста.

Яскравим зразком його твор-
чості став надгробок гетьмана Укра-
їни Кирила Розумовського у Воскре-
сенській церкві в Батурині. Розумов-
ський помер у січні 1803 р., а через 
два роки на місці поховання гетьма-
на в церкві було встановлено над-
гробний пам’ятник. 

Ми не маємо відомостей, як Іван 
Петрович отримав замовлення на ви-
готовлення надгробка. Але він добре 
знав проект церкви, бо обрав місце 
і пропорції, які гармонійно вписалися 
в її архітектуру. Є підстави вважати, 
що оскільки Іван Мартос досить до-
вгий час співпрацював з Чарльзом 
Камероном, який був архітектором 
палацово-паркового ансамблю Ро-
зумовського в Батурині, роки будів-
ництва якого співпадають з роками 
побудови Воскресенської церкви, то 
план та архітектуру церкви міг пові-
домити скульптору саме архітектор. 

Уся композиція надгробка була 
змонтована на тлі фонової пласкої 
піраміди з темного мармуру, закрі-
пленої на стіні храму, а надгробний 
пам’ятник – у вигляді піраміди з ре-
льєфним портретним овалом на по-
стаменті та урни під флером.

У фондах образотворчого мисте-

цтва Державного історичного музею 
Москви вдалося виявити єдине на 
сьогодні проектне зображення над-
гробка «Проект надгробия графа К. Г. 
Разумовского в Батурине. И.П. Мар-
тос». Це гравюра очерком, яку вико-
нав Костянтин Афанасьєв, відомий 
російський гравер ХІХ ст. Гравіюван-
ня очерком вимагає точності малюн-
ка, всі деталі якого виконувалися не-
багатьма лаконічними штрихами, без 
затушування, а тіні зображувалися 
всього кількома лініями. 

Цю ілюстрацію Костянтин Яко-
вич зробив до каталогу робіт Іва-
на Мартоса, який готував до видан-
ня відомий мистецтвознавець та 
художник Василь Григорович (зять 
Мартоса І. П.). 

Ще за життя І. Мартоса Василь 
Іванович хотів видати друком кра-
щі його твори з коротким їх опи-
сом. Мартос був на те згоден і пе-
редав йому багато своїх малюнків. 
За задумом Василя Григоровича ви-
дання мало складатися з текстової 
та ілюстративної частини, причо-
му остання включала не менше 70 
гравюр. Текст планувалося писати 
двома мовами: російської та фран-
цузькою. Але остаточна доля цього 
проекту не відома. Як і багатьох ас-
пектів роботи Мартоса над виготов-
лення надгробку гетьману Розумов-
ському.

Ми ставимо собі за мету деталь-
но дослідити історію роботи майстра –
українця на пошану українського геть-
мана. 

Наталія ПІЛЬТЯЙ

Більше 200 держав світу оголоси-
ли про жорсткі карантинні заходи, які 
включали в себе значні обмеження 
в пересуванні, спілкуванні, отриман-
ні значної кількості послуг - освітніх, 
медичних, релігійних, екскурсійних, 
туристичних. Останнє особливо боля-
че вдарило по галузях, пов’язаних з 
музейною, виставковою, експозицій-
ною, концертною, театральною, фес-
тивальною, спортивною, логістичною 
діяльністю. Особливо потерпіли музеї 
і історико-культурні заклади, які орі-
єнтовані на масове відвідування. 

Та ми не здалися! Справжні на-
щадки мазепинців, працівники запо-
відника «Гетьманська столиця», в но-
вих умовах активізували наукову ді-
яльність, удосконалили свої знання з 
нових інтерактивних IT-технологій, ін-
тернет онлайн-платформ, підвищили 
кваліфікацію в багатьох сферах про-
фесійної діяльності. Пропозиції всес-
вітніх інтернет-брендів і соціальних 
мереж були використані для віртуаль-
них проектів, єдино можливих і ефек-
тивних в умовах, з одного боку, фізич-
ної ізоляції та, з іншого, глобаліза-
ції цифрового простору, насамперед 
соціальних мереж, що базуються на 

всесвітній платформі Google. 
До вже існуючих проєктів, було 

додано онлайн-екскурсії і відео-ре-

лізи на офіційній сторінці закладу 
у Facebook про найбільш популярні 
об’єкти заповідника. Великим здобут-
ком стало відкриття YouTube-каналу 
заповідника, на який вже підписалося 
більше ста передплатників, відвідати і 
підписатися на який ми запрошуємо і 
вас, шановні читачі! 

Науковий колектив заповідника 
поповнив якісним контентом на Ба-
туринську тематику, не лише україн-
ською, а й англійською, польською, 
російською мовами енциклопедичну 
платформу Вікіпедія. Ви можете озна-
йомитися з розміщеними тут грунтов-
ними статтями про заповідник «Геть-
манська столиця», його фондову та 
бібліотечну колекції, багаторічні ар-
хеологічні дослідження на теренах за-
кладу. 

Велику увагу приділяє заповідник 
залученню дитячої аудиторії в мере-
жі інтернет. Неодноразово на офіцій-
них сторінках заповідника в Facebook 
та Instagram було розміщено пазлові 
ігри, де дітям пропонувалося склас-
ти зображення пам’яток заповідника 
«Гетьманська столиця», у віртуальний 
режим переведено дитячий конкурс-
фестиваль «РозумФЕСТ», розпочато 

проєкт розміщення історичних тестів 
для дітей про видатних гетьманів та 
інші історичні постаті.    

За останні місяці науковцями за-
кладу було розроблено нові та допо-
внено існуючі екскурсії з урахуванням 
нових наукових відкриттів та каран-
тинних реалій, а саме «Парк біля па-
лацу К. Розумовського», «Гончарівка 
– заміська резиденція гетьмана Івана 
Мазепи», «Парк «Кочубеївський», «Ци-
тадель Батуринської фортеці». 

Відвідавши Батурин, ви дізнаєте-
ся багато цікавого про видатних геть-
манів, їх біографії, родини Кочубеїв та 
Розумовських, архітектурні споруди 
та археологічні пам’ятки, садово-пар-
кове мистецтво різних епох і навіть 
музичні смаки і уподобання власників 
садиб, які відроджені дбайливими ру-
ками археологів, реставраторів, буді-
вельників, агрономів! 

Ласкаво просимо!

Наталія СЕРДЮК

Автори публікацій – 
наукові співробітники 

Національного історико-культурного 
заповідника «Гетьманська столиця»

Майстер античного мистецтва Іван Мартос

Ми залишаємося цікавими для вас і у нових реаліях 

Палацово-парковий комплекс геть-
мана Розумовського

Цитадель Батуринської фортеці

Автобус, 
універмаг.

Бульвар Тара-
са Шевченка – те-
перішній проспект 
Миру. Універмаг на 
розі з вулицею Ко-
цюбинського та не-
змінна ятка з мо-
розивом. І, звісно, 
найпопулярніший і 
єдиний вид чернігів-
ського громадсько-
го транспорту 1950-
х — автобус ЗІС-155. 
Світлина 1956 року.

«Цікавий 
Чернігів»

3-б клас Носівської середньої школи №1. 31 січня 1947 року.
Фото з колекції Валерія Фурси. Носівська загальноосвітня школа № 1 

— найстаріший навчальний заклад у місті Носівка, заснований 1868 році. 
Олександр Соломаха, «Історія як вона є…»

Святковий день у Варві. Початок 20 століття. З родин-
ного альбому Сергея Елецких.

Сайт «Прилуки. Фортеця».
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Iсторiя iз Троянським конем тра-
пилася дуже i дуже давно – за бiльш 
нiж десять столiть до нової ери. Упро-
довж десяти років греки не змогли 
здобути Трою i зрештою вдалися до 
хитрощiв. Збудували величезного 
дерев’яного коня, всередину якого 
сховалися воїни на чолі з Одiссеєм. 
Троянцi затягли коня до мiста, а 
вночi греки вийшли зi схованки i 
вiдчинили браму для свого вiйська. 
Трою було взято i зруйновано. Про 
це нам розповiдають рядки Гомеро-
вої «Іліади».

Дуже схожа iсторiя сталася i в 
Чернiговi – теж давно. Взимку 1610 
року...

Тодi, на початку ХVII столiття, 
Чернiгiв, як i його пiвнiчна округа, 
входив до складу Московської дер-
жави i був порубіжним мiстом – кор-
дон iз польськими володiннями в 
Українi пролягав за кiлька десяткiв 
кiлометрiв пiвденнiше, десь приблиз-
но біля села Пакуль теперiшнього 
Чернiгiвського району. А вiдтак, як 
тiльки загострювалися стосунки мiж 
обома державами, кордон ставав 
мiсцем бойових дiй.

Ще у 1604 роцi мiсто взяв 
Дмитрiй Самозванець. Ось 
розповiдь iсторика Миколи Марке-
вича: «... вiд Моровська у 1604 роцi 
серпня 25 сандомирський воєво-
да пiшов на Чернiгiв. Дiзнавшись 
про наближення його, громадяни 
вирiшили, зв’язавши правителiв, 

здати фортецю i пiдкоритися 
Дмитрiю. Воєводи стали борони-
тися, вишикували 300 стрiльцiв 
з двадцятьма гарматами, народ 
пiшов вiдбивати фортецю, до ньо-
го пристало 2000 козакiв. Воєвод 
зв’язали i вiдправили у польський 
табiр. Дмитрiй доручив Бучинсько-
му зайняти фортецю i мiсто. Наступ-
ного дня був урочистий в’їзд Само-
званця, його зустрiчали iз захо-
пленням, народ йому присягнув i, 
вiдпочивши 8 дiб, Дмитрiй вирушив 
на Новгород Сiверський».

Про подiю ж року 1610 го зали-
шив для нас згадку церковний дiяч 
i письменник, архiмандрит Черні-
гівського Єлецького монастиря 
Iоаникiй Галятовський у своїй книзi 
«Скарбниця потребная...», що поба-
чила свiт у 1676 роцi. Всього кілька 
рядкiв...

Отож до Чернiгова, в якому сто-
яв гарнiзон московських стрiльцiв, 
очолюваний воєводою, пiдiйшло 
польське вiйсько на чолі з Самій-
лом Горностаєм, якого Галятов-
ський називає регiментарем, тобто 
командиром регiменту – пiдроздiлу 
чисельнiстю менше полку.

На штурм мiста Горностай 
не зважився. Зупинившись у 
Пакулi, вiн почав розробляти іншу 
операцiю, покладаючись перш за 
все на розвiдку. Розвiдка спрацю-
вала на високому рiвнi. Було вста-
новлено, що московськi стрiльцi 

часто виходять iз мiста i ловлять 
рибу (саме тодi «придуха була») 
на рiчцi Бiлоусi – за декiлька 
кiлометрiв вiд мiста. Цим i скорис-
талися.

...Вночi до мiської брами пiд’їхало 
кiлька завантажених возiв. Коли 
вартовi запитали, хто їде, один iз 
вiзникiв російською мовою вiдповiв: 
«Свои люде. Рыбу з Белоуса везе-
ме». Браму вiдчинили. Звiсно, нiхто 
нiякої риби не віз – на возах лежа-
ли польськi вояки, вкритi мiшками. 
Всього кiлька хвилин їм вистачило 
для того, щоб перебити варту. I у Чер-
нігів блискавично увiрвалося поль-
ське вiйсько. Московськi стрiльцi 
змушенi були у панiцi залишити 
мiсто.

Самійло Горностай спалив 
Чернiгiв дотла i той, за словами Галя-
товського, «през многие лета пустый 
зоставал...» Найбiльше постраждав 
Єлецький монастир. У полум’ї за-
валилися банi i частини стiни. Пев-
но, загинула тодi i чудотворна iкона 
Єлецької Божої Матерi, врятована 
чернiгiвцями пiд час не менш страш-
ної для мiста трагедiї у жовтнi 1239 
року, коли його було взято татаро-
монголами.

Такою була цiна безпечностi. 
I все ж Чернiгiв не повторив сум-
ної долi давньої Трої, руїни якої 
тiльки понад столiття тому розкопав 
нiмецький археолог Генрiх Шлiман. 
Чернігів вiдродився...

Продовжуємо публікацію кра-
єзнавчої книжки «Меди і полини 
історії» – відомого чернігівського 
письменника, журналіста, краєз-
навця Володимира Миколайови-
ча Сапона (20. 07. 1951 – 02. 10. 
2017). Поч. в №№ 175,177. 

Літнього дня 1078 року чернігівці 
прощалися із князем Глібом Святос-
лавовичем, вбитим у далекому Заво-
лоччі 30 травня. У літописі було про 
це сказано так: «Був же Гліб милости-
вий до убогих і гостелюбний, старан-
ня мав до церков, був гарячий у вірі 
і кроткий, з виду гарний. Тіло ж його 
покладено було за Святим Спасом мі-
сяця липня у двадцять третій день». 

Народився він у Києві ще за жит-
тя свого діда – князя Ярослава Му-
дрого. Його бабусею була Інгігерда – 
дочка шведського короля Олафа ІІІ, 
матір’ю – Ода, дочка німецького гра-
фа Ліппольда Штаденського. 

Коли 1054 року помер Ярослав 
Мудрий, заповівши своєму третьому 
сину Святославу князювати у Черні-
гові, переїхала до цього міста і вся 
його велика родина. 

У князівському палаці над Дес-
ною Гліб виростав і виховувався ра-
зом із братами Романом, Давидом, 
Олегом і Ярославом, сестрами Ви-
шеславою і Предславою – майбут-
німи королевами Польщі та Угорщи-
ни. Ще зовсім молодого, але як одно-
го зі старших своїх синів, відправив 
Святослав Гліба на самостійне кня-
зювання у свою найдальшу південну 
волость – місто Тмутаракань (тепер 
станиця Таманська Краснодарсько-
го краю Російської Федерації). 

Непросто князювалося там Глібу 
– у 1064 році його вигнав із міста дво-
юрідний брат Ростислав Володими-
рович. Змушений був втрутитися сам 
Святослав, вирушивши з військом та 
сином вигнанцем до Тмутаракані. Як 
повідомляє літопис, Ростислав зали-
шив місто, не стільки злякавшись Свя-
тослава, як «не хотячи проти дядька 
свого оружіє взяти». Але тільки повер-
нувся Святослав до Чернігова, як Рос-
тислав знову захопив місто. Гліб знову 
тікає до батька, просячи допомоги… 

Згодом бачимо Гліба вже князем 
у Новгороді – на іншому, північно-

му кінці величезної Руської держави. 
1071 року там сталася подія, в якій він 
відзначився саме як «гарячий у вірі». 
Збунтувалися тоді у землі новгород-
ській волхви язичники. Був серед них і 
один жрець ясновидець, який хвалив-
ся, що зможе, мовляв, сотворити ве-
ликі чудеса, які не під силу ні князю, ні 
християнським священникам. 

Підемо знов за літописом: 
«Гліб тоді, взявши топір під полу, 

прийшов до волхва і мовив йому: 
– То чи знаєш ти, що має бути за-

втра, а що до вечора? 
І той сказав: 
– Я все знаю. 
І спитав Гліб: 
– А чи знаєш ти, що тобі сьогод-

ні має бути?
І волхв сказав: 
– Я чудеса великі сотворю.
Гліб тоді, вийнявши топір, розтяв 

його. І упав він мертвим, а люди ро-
зійшлися. Волхв же погиб тілом і ду-
шею, віддавшись дияволові». 

1076 року захворів і помер Свя-
тослав Ярославич, на той час уже 
великий князь київський. Тільки но 
поховали його у Чернігові, у храми 
Спаса, як інший Ярославич – Всево-
лод, князь переяславський, розпо-
чав справжнє полювання на брато-
вих синів – своїх племінників. Мож-
на лише здогадуватися, що першою 
жертвою став князь новгородський 
Гліб, убитий за невідомих нам обста-

вин у далекому Заволоччі теперіш-
ньої Архангельської області. І, пев-
но, щоб приховати свою причетність 
до цього, син Всеволода Володимир 
Мономах, який незаконно захопив 
Чернігів при сприянні свого батька, 
урочисто поховав Гліба у цьому місті. 

Така коротка біографія князя Глі-
ба, що постає із літописів. Але є в ній 
ще одна досить цікава сторінка, що 
відкрилася 1792 року. Тоді на бере-
зі Керченської протоки, на місці ко-
лишньої Тмутаракані, було знайдено 
мармурову плиту – цоколь якоїсь ан-
тичної споруди. На ній вирізьблено 
давньоруський текст: «В лето 6576, 
индикса 6 Глеб князь мерил море по 
леду от Томутароканя до Корчева, 
14000 сажень». 

Тобто, князь Гліб у 1068 році, 
промірявши відстань від Тмутарака-
ні до Керчі, наказав зафіксувати це у 
спеціальному написі. 

Тмутараканський камінь є зна-
чною пам’яткою давньоруської епі-
графіки. Із 1851 року він зберігаєть-
ся у Санкт Петербурзькому Ермітажі, 
нагадуючи, що серед князів Давньої 
Русі, передовсім чернігівської ди-
настії, були не тільки хоробрі воїни, 
мудрі правителі, будівники храмів 
Божих, творці книг, а люди інших різ-
нобічних захоплень і уподобань. Се-
ред них, звісно, і Гліб Святославич, 
якого варто вважати першим вітчиз-
няним географом.

Володимир САПОН

«Меди і полини історії»
Вийшов друком другий цього-

річний номер історико-краєзнавчо-
го журналу «Сіверянський літопис», 
що вже 25 років виходить у Черні-
гові. Беззмінний редактор журна-
лу – відомий чернігівський історик, 
журналіст Сергій Павленко. Номер 
можна читати на на сайті журналу: 
www.siver-litopis.cn.ua

Ось зміст цього номера по ру-
бриках. 

У глиб віків
Блакитний М. Невідоме зобра-

ження гетьмана Івана Мазепи на 
іконі Покрови Богородиці з Новго-
рода-Сіверського. 

о. Мицик Ю. З нововідкритого 
листування гетьмана Івана Мазепи.

Історія міст і сіл
Казіміров Д. Землеволодіння 

та господарство Менської сотні на-
прикінці XVII – на початку XVIII ст.

Адруг А. Дереворізьблення та 
іконостаси Чернігова другої поло-
вини ХVІІ – початку ХVІІІ ст. 

Церковна старовина
Шумило С. Бунчуковий товариш 

Ніжинського полку Григорій Голуб 
та заснування ним скиту «Чорний 
Вир» на Афоні.

Герасименко В. Духовна освіта 
на Чернігівщині у 1870 – 1882 рр.

Шуміло В. Настоятель Трої-
це-Іллінського монастиря Георгій 
(Смельницький) як один із ідеологів 
ІПЦ на Чернігівщині: за матеріала-
ми слідчих справ. 

Литовченко О. До питання про 
господарську діяльність Чернігів-

ського Єлецького монастиря на по-
чатку XX ст.

Миколайко Т. Закриття Троїць-
кого жіночого монастиря у м. Черні-
гові на початку 1960-х років.

Мовою документів
о. Мицик Ю., Тарасенко І. З но-

вих документів до історії Сіверщини 
(ХVІІ–ХVІІІ ст.) (частина 18).

Пилипенко О. Документи з осо-
бового фонду Андрія Жука періоду 
Першої світової війни (частина 1).

Розвідки
Колєватов О. Причини створен-

ня військових поселень кавалерії 
в Російській імперії у першій чвер-
ті ХІХ ст.

Боровик А. Історія створен-
ня середньої школи в Російській 
імперії на сторінках «Народной 
энциклопедии».

Чистяков В. Митрополит Арсе-
ній Мацієвич в українській історіо-
графії поч. XX – XXI ст.

Всесвітня історія
Лашук Н. Проблема масонства 

Російської імперії у науковому до-
робку радянської історіографії.

Філологічні студії
Архиєп. Ісіченко І. «Руно оро-

шенноє» в метафоричній стратегії 
свт. Димитрія Туптала.

Рецензії. Огляди. Анотації
Демченко Т. Потапенко М., 

Прудько В., Ємельянов В. Ніжин в 
добу української революції 1917–
1921 рр. Ніжин: Видавець ПП Ли-
сенко М.М., 2018.

Сьогодні (18 червня – Ред.) ві-
домому менському краєзнавцю 
Дмитру Панасовичу Калібабі випо-
внилося 95!

Хоча він був затятим комуніс-
том, мабуть, до останнього поди-
ху життя, ми співпрацювали з ним 
у 1990- роки. На «партійні» теми не 
говорили. Бо розсварилися б... Він 
був людиною свого часу, якій важко 
було входити у нові реалії.

Ще будучи школярем, я із задо-
воленням читав його невеличкі до-
писи про відомих діячів Чернігів-
щини у районній та обласних газе-
тах. Це були регулярні щотижневі 
добірки коротких біографічних по-
дробиць про наших земляків. Тож 
якось в 1990-их роках, зустрівшись 
з ним у Мені, попросив його зібра-
ти докупи всі ці повідомлення, за-
мітки. Так народилася перша книга. 
Потім дослідник значно її доповнив. 
Журнал «Сіверянський літопис», то-
дішнє ніжинське просвітянське ви-
давництво відомого в Україні літе-
ратурознавця та поета Олександра 
Астаф'єва (його редакція+ доповне-
ння Л. Студьонової) подбали і про 
друге видання. Дуже вийшов цінний 
довідник для всіх, хто цікавиться іс-
торією рідного краю! Він і сьогодні 
є у більшості бібліотек області. Цар-
ство небесне цьому невтомному до-
сліднику!

Сергій ПАВЛЕНКО,
шеф-редактор журналу 
«Сіверянський літопис»

Довідково з української 
Вікіпедії.
Дмитро Панасович Каліба-

ба (18. 06. 1925 – 09. 01. 2005) – 
український краєзнавець, журна-
ліст, колекціонер українських ста-
рожитностей, член Спілки журна-
лістів України.

Народився в селі Ушня Мен-
ського району у сім’ї фельдшера. 
Його батько, Афанасій Гуринович, 
був сільським активістом, багато 
років віддав охороні здоров’я одно-
сельців. За видатні заслуги перед 
Вітчизною його було нагороджено 
орденом Леніна. Мати працювала 
в колгоспі. В Ушні минуло дитинство 
Дмитра Панасовича. Середню шко-
лу закінчив у Блистові. Учасник Дру-
гої світової війни. З 1943 по 1948 
рік перебував у лавах Радянської 
Армії. Служив у Середній Азії. Там і 
одружився. Демобілізувавшись, по-
вернувся на батьківщину і працю-
вав учителем Ушнянської семиріч-
ки. У 1952 р. закінчив Ніжинський 
педагогічний інститут. Від 1949 пра-
цював на партійній роботі. Від 1959 
– вчитель російської мови та літе-
ратури, а також історії в Менській 
середній школі ім. В. Леніна. У 1963 
– 1969 та 1970 – 1980 – інспектор 
шкіл Менського райвно; 1969 – за-
відуючий районного методичного 
кабінету; 1980 – 1986 – завуч та 
директор Менської заочної школи. 

Автор книжки «Відомі діячі куль-
тури, науки, політики Придесення», 
брошури «Мена. 930 років». Брав 
участь в укладанні книг «Відомі ді-
ячі культури, науки, політики Чер-
нігівщини», «Наша рідна Менщина», 
брошури «Мена», інших видань. Спі-
вавтор нарисів про м. Мена у кни-
зі «Історія міст і сіл Української РСР» 
(К.,1972; 1983). Автор близько 200 
публікацій з історії Чернігівщини, 
краєзнавчих та літературознавчих 
розвідок. Засновник Менської ра-
йонної художньої галереї, кількох 
сільських музеїв. Виховав трьох до-
ньок, які подарували йому п'ятьох 
онуків. Пішов із життя 9 січня 2005 
року.

Новий номер журналу 
«Сіверянський літопис» 

Слово про Дмитра Калібабу

Князь Гліб міряв море… 

«Троянський кінь» для Чернігова
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Українські сатира 
та гумор

Письменники 
й  Чернігівщина
Проект веде 
Олександр 

Олійник

Володимир 
КЕЗЛЯ

Володимир Васи-

льович Кезля (06. 02. 

1937, с. Сибереж Ріпкин-

ського району - 15. 03. 

1984, там же) – відомий 

український письмен-

ник. Мав середню осві-

ту. Працював у колгос-

пі, був на творчій роботі. 

Автор збірок «Червень, 

початок літа» (Київ, «Мо-

лодь», 1976 (увійшли по-

вість «Синій вітер з Ро-

дощі», оповідання,  1980 

під назвою «Июнь, нача-

ло лета» вийшла в пере-

кладі російською в Мо-

скві), «Поворот сонця» 

(Київ, «Молодь», 1978; 

повість «Маслюки», опо-

відання).  Друкував опо-

відання в періодиці. По-

смертно опубліковані пу-

бліцистичні роздуми «Там, 

де ми є...» (журнал «Київ», 

1986, №№ 10, 11). Осно-

вні теми – молодь і село 

40 – 70-их років. Творам, 

які певною мірою пере-

гукуються з прозою Гри-

гора Тютюнника, прита-

манні простота викладу, 

ліризм.

Повість «Синій вітер з 

Родощі» В. Кезля присвя-

тив матері, яка виписана 

з неймовірною теплотою. 

Це й зрозуміло: Євфроси-

нія Семенівна виростила 

єдиного сина без чолові-

ка, який не повернувся 

з Другої світової. Коли ж 

група літераторів відві-

дала її на синове 60-річ-

чя, до якого він не дожив, 

мати тільки й спромогла-

ся крізь сльози мовити: 

«Чого ж ви і його мені не 

привезли?» І в цей час у 

віконну шибку знадвору 

заглянув голуб...

У пропонованому роз-

ділові повісті «Синій вітер 

з Родощі»  «Солдатські чо-

боти» автор, від імені яко-

го ведеться розповідь, 

виступає під іменем Ва-

силька.

На вікнах закошлатився мо-
роз, і в хаті навіть серед дня ни-
кають сутінки, а ледь звечоріє – 
уже й каганця треба світити. А де 
ж того гасу набереш? І мати каже:

– Підемо до сусідів погуляємо. 
Бо з цих пір і боки можна проле-
жати. Уроки повчив?

– Повчив...
Йдемо. На ніч береться мороз. 

Захід горить холодною жовтува-
тою зорею, полускують дерева. 
Десь, видно спросоння, брехнув 
собака, і знову прозора тиша ко-
лише село.

У сусідів, себто у тітки Параски, 
також темні вікна.

– Мо', їх вдома немає?– кажу.
– Вдома. Он димок сочиться,– 

вказує мати на димар. Впевнено 
штовхає двері – не замкнено.

– Вечір добрий, добрі люди! – 
вітається з порога.

– Доброго здоров'я,– озива-
ється господиня од грубки.

– А чи можна до вас пізнім гу-
лякам?

– Просимо щиро! Добрим лю-
дям завше раді,– тітка всміхаєть-
ся.– Проходьте ближче до тепла.

У грубці весело гоготить, ро-
жеві зблиски просочуються крізь 
піддувало, теплим півмороком 
мигтять по долівці та на стінах.

Роздивившись, бачу Христю 
за столом. Поклала голову на стіл, 
пошморгує носом.

- Ось утихни нарешті,– незло-
биво мовить тітка Параска.– Стид 
і страм – чужі люди в хаті, а вона 
завела реви. Дістань краще ка-
ганця з комина та засвіти.

– Не треба світити, – запере-
чує моя мати.– Так воно наче аж 
затишніше на душі. А чо' це неві-
сточка плаче?

Христя зривається з-за столу, 
лопотить босо по долівці і шмигає 
на піч.

– Та через школу все. А воно, 
бач, морозище який, хіба витри-
маєш у тих сандаліях? Так і без ніг 
не довго зостатись.

– Ось горе яке,– співчуває моя 
мати. Христя протяжно схлипує.

– Мо' б, ти, Васильку, прихо-
див та розказував-показував, що 
там проходите?

– А, найшли вчителя! – мовить 
моя мати, і в голосі вчувається 
вдоволення.– Сам стільки тямить. 
Як приклад який, то...

Я смикаю її за полу, і мати не-
хотя кінчає:

– Не вчитель, а мучитель!
– Та, мо', хоч трохи розкаже-

покаже щось. Відстане ж дівка. 
Чого доброго, й на той рік зоста-
неться.

– Чуєш? – мати до мене. – Не 
забув, що там учили?

– Та...
– Не такай! – гримає мати.
– Це якби із зошита... зошит 

треба...– мнуся.
– Так піди візьми!
Мушу йти. Чортів мороз, аж у 

душу залазить.
Під селом чути пісню:
     «Кипучая! Могучая!
     Никем не победимая!
     Страна моя! Москва моя!
     Ты самая любимая!»
Солдати йдуть зі станції гуля-

ти в село. Я зупиняюся, слухаю. Ех, 
якби собі піти в солдати! Збавився 
б від отих нудних прикладів; форму 
мав би красиву і манну кашу що-
день! Одстояв на посту – і гуляй... 
Та от малий ще...

Зітхаю і йду далі.
Вернувся до сусідів, а там уже 

й каганець на столі. Христя сидить 

над розгорненим зошитом.
Я підсідаю до Христі.
– Сьогодні нам показували...
– А вчора?– перепитує Христя.
– Так-так. Розкажи, Васильку, 

що і вчора було,– просить тітка.
– Учора нам задавали...
Христя схоплює все на ходу, і 

уроки ми кінчаємо швидко. Я з до-
стоїнством закриваю зошита.

– А ось уже й картопельки по-
спіли! – мовить тітка, викочуючи 
картоплини з піддувала.

Христя хапає одну, перекидає 
з долоні на долоню, студить, роз-
ламує, і по хаті розливаються такі 
пахощі, аж у носі свербить! Христя 
простягає мені половинку, і я без 
усяких церемоній утоплюю в неї 
зуби. Мати докірливо зиркає на 
мене, хоче щось сказати, але тіт-
ка застережливо свариться на неї 
пальцем. Усміхнувшись, мати од-
вернулась.

Стукнули сінешні двері.
–Кого це так пізно несе?– ди-

вується тітка.
У хату вкочуються клубки мо-

розу, і Христя радо скрикує:
– Бабуся!
– Що трапилось, мамо?- три-

вожиться тітка.
– Анічого, любі мої, анічого. 

Усе в гаразді, – заспокоює її ба-
буся.

Вона проходить до ослона, 
кладе  щось, загорнене в лахма-
нину.

Потім розпинає хустку і, став-
ши коло грубки, гріє над нею руки.

– Ох і морозяка ж! Дихати ні-
чим.

Христя опиняється коло згорт-
ка, то з одного боку гляне, то з дру-
гого.

– А ти ж як, онучко моя?– пи-
тає її бабуся.

Христя кривиться.
– То й не ходиш до школи?
Христя шморгає носом.
– Хух, трохи одігріла душу,– 

розгинається бабуся.
– Ви роздягніться, мамо, та на 

лежанку, – запрошує тітка Парас-
ка.

- Не буду роздягатися - на 
хвильку забігла.

Бере згортка, розмотує.
– Ой, – скрикує Христя і зату-

ляє рота долонею.
А бабуся жебонить:
– Принесла тобі чоботята, 

онучко. Щоб до школи ходила та 
розумницею була.

Христя, не вірячи щастю, за-
клякла, притисши кулачки до гру-
дей.

– Ти пошукай-но, Пашо, онучі. 
Міряти будемо.

Тітка повертіла чоботи, навіть 
понюхала.

–Господи... та вони ж чоловічі!
Христя жалібно зиркає на ма-

тір.
– Атож, – погоджується ба-

буся. – Але як на мене, це й ліп-
ше. Більше онуч можна намотати, 
устілки услати. Тоді ніжка вже не 
змерзне, ні.

Підбігла Христя, вихопила чо-
боти, притисла до себе.

– І зовсім вони не чоловічі!
– Де ви їх узяли, мамо?- питає 

тітка.
– Солдати принесли.Гуляли 

якось у нас, я до слова й мовила: 
онука моя боса сидить, до шко-
ли нема в чому ходити. Вони й ка-
жуть: Не журіться, мамашо, щось 
придумаємо». Оце й придумали. 
Прийшли сьогодні, приносять. Не 
нові, правда, але ще добрі. Шукай 
онучі.

– Халявки можна й підрізати, 
– встряє моя мати.

– Не треба підрізувати! – сер-
дито дивиться на неї Христя. – До-
бре буде!

– Добре, то й добре, – пого-
джується мати.

Гуртом узувають Христю, і 
вона красується по хаті: гуп-гуп!

– Як, онучко? –  питає бабуся.
– Добре! – І знову гуп-гуп. Аж 

мені заздрісно. Христя в солдат-
ських чоботях! Крадькома пози-
раю на свої драні, з яких стирчать 
солом'яні устілки.

– Треба б чимось оддячити 
солдатикам,– мовить тітка.–  Але 
ж немає нічого такого.

–Нічого й не треба, – заспоко-
ює бабуся. –  Хай, казали, ходить 
ваша онука на здоров'я та вчиться 
добре. Нічого не треба.

– Чуєш?– питає тітка Хрис-
тю. – Щоб училася добре, казали 
солдати. А не то – прийдуть і забе-
руть.

Христя з готовністю киває, по-
годжуючись на все. Хапливо тягне 
з лежанки куфайку та платок.

– Куди це вже? – зупиняє тіт-
ка.

– Піду надвір... гляну, що там 
робиться. Чи мороз не одлягає...

– Одлягає! Он проталини на ві-
кнах!

– Нехай іде, – заступається 
моя мати. – Треба перевірити чо-
боти. Щоб і не холодно, і не муля-
ло.

– Я на трішки, мамо!
– Йди, онучко,– мовить і бабу-

ся. Христя моргнула мені, і ми ви-
бігли.

Надворі Христя застрибала, 
затанцювала, затим розбіглася і 
вскочила в кучугуру.

– І  ніскілечки не холодно! По-
бігли на болото ковзатись! – про-
понує.

Під чобітьми сніг аж повискує.
– Чуєш, як вищить? – вдоволе-

но сміється Христя. – Це йому бо-
ляче од моїх чобіт. Ага, морозище! 
Ось я тебе, я тебе! Будеш знати, як 
морозити людям ноги!

Я товчу сніг своїми драними, 
але він тільки порипує.

Болото гладенько блищить 
льодом проти місяця. Христя роз-
бігається і стрибає просто на те 
блищання.

– Ой! – зверескує і, бухнув-
шись, сунеться по льоду боком. 
Хоче встати і знову бухається.

– Вони... на них не встоїш!
Я помагаю їй встати.
– Держись за мене!
Христя вчепилася в мою ку-

файку, а ноги все одно не стоять, 
так і роз'їжджаються.

– Давай удвох, – просить.
Христю обнесло навколо 

мене, і ми ледве не впали. Ні, це 
були чарівні чоботи! Несли, наче 
на ковзанах!

– Христе! Васильку! – почувся 
голос тітки.

– Гукають,– з жалем мовила 
Христя. А воно і не пізно зовсім. І 
спати нітрохи не хочеться...

– Христе! Васильку! Пора!
– Йдемо!
Ковзнулися до берега, вибігли 

на землю.
– Приходь завтра, підемо ков-

затись!
– Та...
Мати з тіткою стоять на вулиці.
– Пора, пора, полуношники,– 

усміхається тітка.– Ще нагуляє-
тесь... ще попереду у вас все!

Ми йдемо додому.
Де б його собі солдатські чобо-

ти взяти?

Г. ДИРДА

Політичні 
посиденьки

Ми з кумом Петром любимо побала-
кать про політику. Посідаємо оце в нього 
під яблунею у дворі, там таки добре: і сто-
лик є, й ослінчики, – та й починаємо. Що 
там робиться у Коста-Ріці чи Гвінеї, Афга-
ністан згадаємо, Сполучені Штати, Євро-
пу. Кум особливо полюбляє Англію, тобто 
Великобританію. Онука у нього трохи гар-
кавить, мала ще, так він усе її просить:

– Оленко, ану скажи: екс-прем’єр-
міністр Великобританії Маргарет Тетчер.

Та й узагалі – світ так цікаво живе, є 
про що побалакать. Другий раз Марія, ку-
мова жінка, винесе нам якусь закусь, а 
вже до неї у нас щось та й знайдеться.

А це якось завітав на наші посидень-
ки кумів сват Василь і просвітив нас щодо 
політики в нашому селі. Ось вона, тут, на 
сусідній вулиці, а ми, дурні, й не знали, що 
вона, ота політика, шмигає коло наших 
хат.

– Учора у моєї сусідки, тітки Насті, був 
дільничний.

– То й що? Мабуть, шукав когось – ро-
бота в нього така.

– Не шукав. Він ішов повз бабин двір, 
а вона саме заганяла свого Президента.

– Кого?
– Президента. Це в неї індик найбіль-

ший. Надметься, пір’я настовбурчить і бух-
кає.

– А дільничному що до того індика?
— Так вона його лаяла, як тільки хоті-

ла. Мовляв, ти, Президенте, ходиш такий 
поважний і гордий поміж усього птаства, 
набундючишся, а користі? Тільки балачки.

– Чим усе закінчилося? – питаємо ми 
у Василя.

– Той дільничний хотів було провести з 
бабою виховну бесіду, а вона вже Спікера 
лаяла. «Тітко Насте, а кого це ви спікером 
називаєте?» – запитав дільничний.

«Та півня отого цибатого, розмальо-
ваного. Кричить, галасує на весь куток, 
сподівається, що його почують. Та всі вже 
звикли і на нього нуль уваги. Кожен своє 
робить». Дільничний тільки гикнув. «А ви, 
кандидати в депутати, куди претеся? По-
чекайте, зараз і вам принесу», – тим ча-
сом кричить тітка Настя.

– А це ще хто? – питаємо у Василя.
– Підсвинки. Їм аби швидше до кори-

та. Ну справжнісінькі тобі кандидати.
– То в баби Насті там справжній пар-

ламент? І коаліція – опозиція є?
– Певно. Курки з качками. Як почнуть 

сокоріти та кудахкати – півсела чує. Ко-
аліція справжня. Прем’єром у них старий 
качур. Ходить поміж курей, командує. На-
віть пробує по-курячому сокоріти, та не 
дуже виходить. Зате хазяїн справжній. 
Днями клопочеться, дбає. Йому б лопату в 
руки – ціни не було б.

– А опозиція?
– П’ятірка гусей. Ці завжди на сторо-

жі. Хай десь щось не так – зразу ж: «Га-га-
га!» Свого не подарують.

– Малувато щось гусей.
– Було більше, так багато перелетіло 

до сусіда. У нього зграя більша й годівля 
краща. Сусід їх відловлює й тітці Насті від-
дає, а та зразу ж ріже, щоб не літали. Да-а. 
А старшою у них гуска. Але вона сидить... 
На яйцях сидить, висиджує.

– Посивів трохи дільничний, побувши 
у баби?

– Та почухав потилицю добряче. Забо-
ронив тітці Насті влаштовувати парламент 
на подвір’ї, а молоде покоління, різних там 
курчат та каченят, порекомендував нази-
вати закордонними іменами. Щоб ніхто не 
присікався.

– І звідки та баба Настя знає всі наші 
політичні новини?

– Та в неї ж радіо на подвір’ї висить. 
Гомонить, не змовкає з ранку до смеркан-
ня. Так що в політиці вона розбирається 
краще за нас.

Отаку придибенцію розповів нам Ва-
силь, кумів сват.

Володимир КЕЗЛЯ

Солдатські чоботи
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У світі цікавого

Як видалити зелені плями від трави
За допомогою солі. В теплій воді розчинити сіль у спів-

відношенні 1 ст. ложку на склянку. Помістити в розчин за-
бруднене місце одягу і залишити не менше, ніж на 15 хви-
лин. Після цього ретельно розтерти і випрати звичним спо-
собом.

За допомогою соди. Створити суміш консистенції 
сметани з соди і теплої води. Обробити нею пляму. Через 
чверть години ретельно випрати забруднений одяг.

За допомогою оцту. Слід нанести на кожну з плям 2 – 3 
ст. ложки столового оцту і залишити на кілька годин. Потім 
випрати як звичайно.

Для одягу білого кольору. Приготувати суміш: 1/2 
склянки води з’єднати з нашатирним спиртом, потім додати 
трохи перекису водню. Розчин нанести на забруднене міс-
це, почекати кілька хвилин і випрати.

Очищення джинсової тканини. Подрібнити господар-
ське мило, можна на тертці, розчинити його в малій кількос-
ті води. Додати кілька крапель нашатирного спирту. Отри-
ману суміш збити в піну. Нанести на пляму і чекати до 10 
хвилин. Потім випрати як звичайно.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки
 Зрілий вік – це 

коли не знаєш, від кого 
першого чекати непри-
ємностей: від батьків чи 
дітей.

 Рішення складного 
завдання доручайте ле-
дачому співробітникові 
– він знайде більш лег-
кий шлях.

 Правду треба по-
давати чемно, як пальто, 
а не жбурляти в обличчя, 
як мокрий рушник. 

 Трагедія життя 
в тому, що ми занадто 
швидко старіємо, а му-
дрими стаємо занадто 
пізно. (Бенджамін Фран-
клін).

Було колись...
У кожного генія були 

свої способи стимулю-
вання творчого процесу. 
Наприклад, французь-
кий сатирик Лафонтен 
полюбляв голосно де-
кламувати рядки і рими, 
які щойно прийшли в го-
лову. При цьому, розма-
хуючи руками і весело 
пританцьовуючи.

Бальзак творив, сто-
ячи босоніж на холод-
ній підлозі. Мабуть, охо-
лодження мозку через 
ноги дійсно якось впли-
ває на розумовий про-
цес, оскільки Шиллер 
писав свої драми, три-
маючи ноги в кориті з 
крижаною водою. 

Куточок 
гумору

– Депутатство дало 
мені багато. Я навчився 
балакати так, що й сам у 
це вірю.

☺ ☺ ☺
Нехай краще буде со-

ромно вранці, ніж нудно 
увечері.

☺ ☺ ☺
– Ізя, що б тобі тако-

го побажати, щоб потім 
не заздрити?

☺ ☺ ☺
– Я поміняв гудок у 

машині на звук пострілу. 
Тепер пішоходи набага-
то швидше перебігають 
дорогу.

☺ ☺ ☺
Мужик встиг пока-

татись на «Мерседесі», 
коли переходив дорогу 
на червоне світло.

☺ ☺ ☺
– Підсудний, все, що 

скажете, буде викорис-
тано проти вас!

– «Гола жінка!»
– Що таке?
– Використайте про-

ти мене голу жінку!

Корисні порадиКорисні поради

 Дерево Тулі — це особливо велике дерево виду Так-
содіум мексиканський, яке знаходиться біля міста Оахака в 
Мексиці. У цього дерева найбільший обхват стовбура (58 м).

 Звичайна індійське село Мавсілам, розташоване в 
північно-східному штаті Мегхалая, вважається найвологі-
шим місцем на нашій планеті. У 1985-му році тут випала ре-
кордна кількість опадів – 26 метрів.

Книгам — друге життя
Розгляну пропозицію взяти під ре-

алізацію/придбати букіністичну лі-
тературу: книги з історії, філосо-
фії, класику зарубіжну та україн-
ську (розстріляне відродження, 
діаспорних письменників), сучас-
ну українську літературу, фентезі, 
фантастику. Російську класику та 
соцреалізм не пропонувати. 

Тел. 063 236 18 03 (Олександр), 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, канц-
товари, а також  туризм, екскурсії, проведення презентацій, прес-
конференцій, творчі зустрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

Види послуг: соціальний патронаж, видавнича діяльність, 
сприяння вихованню дітей, відродженню духовних і націо-
нальних традицій.  Вул. Шевченка, 9. Тел.  (063) 236-18-03.

Безкоштовні курси 
української мови

Курси, що діють при Чернігівській міській бібліотеці 
ім. М. Коцюбинського, відновили заняття після карантину.

Запис на курси триває. Ось розклад занять курсів 
при бібліотеці (вул. Кирпоноса., 22).

Середа, «Розмовник», 17.30. Четвер, 17.30; субота, 
10.00 – Мовні курси. 

Телефони для довідок і запису: 675-043 і 775-156.

ре-

а 

Неправильно Правильно
Не по собі Ніяково, незручно

Непреривно Безупинно

Не при ділі Без діла, без роботи

Не приходиться Не доводиться

Непростимий вчинок Невибачний вчинок

Не рахуючись з чим Незважаючи на що

Олександр Перлюк

Перлюкізми
Можна було б піднятися з ко-

лін, але як же тоді жити? 

Які таланти у нас пропадають, 
зате які нездари розквітають! 

Якщо підняли ціни, значить, 
таки згадали про народ. 

Як все-таки добре, що у нас, 
безробітних, є право на працю! 

Право на життя виживання 
не гарантує. 

Проблеми розв'язуємо швид-
ко, зате потім довго чухаємо по-
тилиці. 

Добре знання законів дозво-
ляє їх не дотримуватися. 

Нема щастя на землі, але є 
щасливці, які цього не знають. 

Не поспішайте старіти 
Закохаєтеся: ніщо так не дисциплінує тіло, як бажання по-

добатися .
Катайтеся на велосипеді.
Худніть. 
Не їжте після семи вечора.
Не заздріть.
Спіть не менше восьми годин.
Витрачайте гроші легко і весело.
Відпочивайте, мінімум – двічі на рік.
Будьте допитливі. 
Радійте і дрібницям: пахощам бузку, співу птахів.
Не плутайте розкіш і комфорт зі щастям.
Ніколи не кажіть: «Я боюся».
Будьте щедрими.
Будьте легкі на підйом, дійте! 
Будьте, як птахи: вони живуть сьогоднішнім днем, не вчо-

рашнім і не завтрашнім.
Не горбтеся.
Не намагайтеся виглядати молодше – будете виглядати 

смішно: треба мати гарний вигляд, але на свій вік.
Не скаржтеся на життя, взагалі не скаржтеся.

Мотогонщики
Опубліковані смішні знім-

ки диких тварин, що вийшли 
у фінал конкурсу Comedy 
Wildlife Photography Awards.

Члени журі відібрали най-
веселіші фото, які були наді-
слані фотографами з різних 
країн. 

Конкурс був заснований 
британським фотографом По-
лом Джонсон-Хіксом спільно з 
фондом Born Free Foundation, 
щоб привернути увагу до про-
блеми браконьєрства і вими-
рання різних видів тварин.

Найбільший з океанів – Тихий. Він займає 
майже таку площу, як всі інші океани (Атлантич-
ний, Індійський і Північний Льодовитий) разом 
узяті. На його території (159 млн. кв. км) розміс-
тилися б усі материки, причому, залишилося б 
місце ще й для другої Африки.

Найменший серед океанів – Північний 
Льодовитий, який менший за Тихий більш ніж у 
10 разів.

Найбільшим морем світу є Саргасове, роз-
ташоване в центрі Атлантичного океану, між 
Північною Америкою і Європою. Площа його до-
сягає 7 млн. км. кв., тобто майже така, як Ав-
стралії. Береги його утворені контурами океа-
нічних течій. Недарма Саргасове море назива-
ють «морем без берегів».

Якщо ж не враховувати «моря без берегів», 
то найбільшим виявиться внутрішнє Середзем-
не море з площею 2,9 млн. км. кв.

Найменшим морем є Мармурове, затиснуте 
між Балканським півостровом та Малою Азією. 
Його площа становить всього (11,5 тис. кв. км), 
тобто трохи менша площі Тернопільської області.

Наймілкіше серед морів Азовське. Серед-
ня глибина його досягає лише 8 м, а найбільша 
не перевищує 15 м.

Найбільша солоність поверхневих вод в 
Червоному морі, розташованому між пустель-
ними берегами Африки та Аравійського півост-
рова (42 промілле, а в Суецькій затоці навіть 
43,5 промілле).

Найменш солоне море – Балтійське: в 1 л 
його води міститься від 0,3 до 0,8 г солі.

Найвищою температурою поверхневих 
вод (35,6°) відзначаються Перська затока і пів-
денна частина Червоного моря.

Найхолоднішими, з температурами -1,5°; 

— 1,8° взимку (що цілком закономірно) є такі 
моря, як Східно-Сибірське і Бофорта в Північно-
му Льодовитому океані, Берінгове та Охотське 
в Тихому океані, а також моря Росса і Уедделла 
біля берегів Антарктиди.

Найвищу температуру глибинних вод мо-
рів і океанів має Червоне море: на дні в півден-
ній його частині нещодавно виявлено «озера» 
води з температурою +72°С.

Найпрозоріше серед морів – Середземне. 
Металевий диск (диск Секкі), опущений в його 
східній частині, видно на глибинах до 60 м.

Найбільшим серед численних озер Зем-
лі є Каспійське море. Його площа (372 тис. кв. 
км) більша за такі європейські країни, як Італія, 
Бельгія і Нідерланди, разом узяті.

«Найвищим» озером на земній кулі є 
Арпорт-Цо в Китаї. Воно розташоване в Тібеті 
на висоті 5465 м вище рівня океану.

Найглибше озеро земної кулі – Байкал. 
Його глибина завдяки розташуванню в текто-
нічній рифтовій улоговині досягає 1637 м.

Найдовшою річкою Землі є Ніл в Африці (з 
притокою Кагерою). Довжина його близько 6,5 
тис. км.

Найповноводніша річка — Амазонка. Пло-
ща її водозбору досягає 7 млн. кв. км. В Ама-
зонку впадає понад 200 приток завдовжки до 
3,5 тис. км кожна. А до Атлантичного океану річ-
ка вносить 1/5 частину всієї води річок земної 
кулі. Кожну секунду вона поповнює океан май-
же на 120 тис. куб. м води.

Найглибшою річкою світу також є Амазон-
ка: майже 100 м біля міста Обідос, Бразилія.

Найширша річка у світі — все та ж Амазон-
ка: її ширина у місті Гурупа, Бразилія, становить 
11 км і досягає 45 км під час розливів.

Рекорди планети

Втрачене посвідчення УБД, на ім'я  – Цвір Андрій Олек-
сандрович, серія і номер: УБД 115405,  вважати недійсним.


