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Долучайте нових читачів
Прочитавши нашу газету, покажіть її друзям, 

знайомим, колегам, запропонуйте також перед-
платити.

86514

Оголошена передплата 
на нашу газету на 2022 рік
Усі поштові відділення й листоноші області 
ведуть передплату на «Світ-інфо» на будь-
який термін і на будь-яку адресу в області.

Передплатна ціна мінімальна:
16 гривень на місяць.

Передплатний індекс «Світ-інфо» —

Основні теми газети:
 Події в області, Україні і світі.

 Політика, соціальні проблеми, екологія.

 Публікації раніше невідомої нам історії 

         України, СРСР.

 Проза і поезія відомих письменників світу.

 Культура, мистецтво, спорт.

 Корисні поради. 

 У світі цікавого. 

«Світ-інфо» — газета для кожного з вас!
В найближчі два тижні ви ще зможете перед-

платити газету на листопад і грудень цього року.

Заява колишнього заступника генп-
рокурора України Миколи Голомші про те, 
що смерть голови Народного Руху Украї-
ни В'ячеслава Чорновола 1999 року на-
стала не внаслідок ДТП, а через убив-
ство ударами кастета в голову, на кіль-
ка днів стала інформаційним топом. Але, 
які і попередні аналогічні повідомлення, 
вона не отримала належного в таких ви-
падках розвитку – активізації розсліду-
вання цієї однієї з найбільш загадкових 
смертей політичних лідерів в новітній іс-
торії нашої держави

Про обставини слідства, яке велося 
прокуратурою після загибелі лідера НРУ 
і пізніше, про те, чому зараз Офіс генпро-
курора не переглядає матеріали справи 
новим поглядом, і про можливі обстави-
ни, що супроводжували смерть Чорново-
ла, в інтерв’ю Depo.ua розповідає колиш-
ній заступник генпрокурора України Ми-
кола Голомша.

– Днями Ви вкотре заявили, що 
смерть Чорновола наступила внаслідок 
спланованого вбивства, що лідера най-
більш популярної в кінці 90-их патріо-
тичної партії добивали кастетом на міс-
ці ДТП, та розкрили низку інших деталей. 
Про це ви кажете не вперше. Які у вас є 
підстави для таких серйозних заяв?

– Розпочну з того, що коли за генпро-
курора Святослава Піскуна мені було до-
ручено опікуватися справою про смерть 
Чорновола, мене переконували: це зви-
чайна дорожньо-транспортна пригода, 
нічого там «такого» немає. Але її обстави-
ни мені не давали спокою, і 2007 року ми 
домоглися створення слідчої групи. Коли 
почали вивчати матеріали справи, відра-
зу побачили факт фальсифікації огляду 
місця події. Зникла частина даних, були 
вирізані цілі фрагменти із відео. У зв’язку 
з цим ми порушили справу, призначили 
комплексну автотехнічно-трасологічну 
експертизу. Вона тягнулася досить довго, 
бо була міжнародною. Експерти приїзди-
ли до України, вивчали матеріали. Нас ці-
кавило, чи мав водій (авто, в якому пе-
ребував Чорновіл, кермував Євген Пав-
лов – ред.) технічну можливість уникнути 
ДТП. На це питання експерти дали нега-
тивну відповідь: позиція вантажівки, в 
яку врізалося авто Чорновола, не дава-
ла можливості водію легковика уникнути 
зіткнення. Отже, ми реабілітували водія 
автомобіля, в якому їхав лідер НРУ.

У зв’язку з цим ми закрили справу 
про дорожньо-транспортну пригоду, на 
якій базували своє рішення попередні 
слідчі. Далі ми почали вивчати судово-
медичну експертизу. Фізико-технічний 
експерт Володимир Єрмаков дійшов ви-
сновку, що на потиличній ділянці черепа 
Чорновола є чотири лінійних ушкоджен-

ня. При ДТП подібний удар завдається 
одномоментно. Натомість експерт до-
вів, що мала місце послідовна серія уда-
рів по голові жертви, причому не об чоти-
ри предмети, а одним предметом, на що 
вказували характерні сліди, точніше трі-
щини на черепі. Таке саме ушкодження 
було на лобній ділянці голови водія Чор-
новола. Експерт зробив висновок, що це 
предмет, схожий на кастет.

Якщо навіть відкинути ці факти, а 
взяти до уваги лише те, що водій не міг 
скоїти ДТП, то виникає припущення, що 
ця подія була організована. Проаналізу-
вавши висновок судово-медичної екс-
пертизи, ми, висловлюючись сленгом 
слідчих, розкололи судмедексперта, який 
зізнався, що не робив розтину тіла заги-
блого політика, а підписав документ уже 
готової експертизи. Ось ця фальшивка 
лягла в основу всіх подальших експер-
тиз, якими досьогодні оперує Офіс генп-
рокурора.

– Чи були інші важливі свідки у цій 
справі?

– Був водій «КамАЗу» Куделя. Його 
раніше притягали до відповідальності, 
він міг мати певні відносини із міліцією, 
і навряд чи був би надто відвертий. На-
томість слідчу групу більше цікавила лю-
дина, яка могла заговорити: основний 
свідок тієї події, який перебував у кабіні 
«КамАЗу» (Іван Шолом, за офіційними да-
ними, помер 2000 року на Волині від сер-
цевого нападу – ред.). Ми провели екс-
гумацію останків: експертиза виявила 
в його кістках залишки важких металів, 
характерні для отруєння. Тож наша група 
викрила зумисні дії правоохоронних ор-
ганів із фальсифікації доказової бази у 
справі про це ДТП і штучного створення 
вини водія Чорновола. Нами були пору-
шені три кримінальні справи щодо цього.

Тож саме наявність висновку фізи-
ко-техніка переконала мене в тому, що 
В’ячеслава Чорновола добивали чотир-
ма ударами кастетом в голову. Так само 
убивали і водія.

На задньому сидінні авто Чорново-
ла перебував його прессекретар Дмитро 
Понамарчук (нині покійний – ред.). На до-
питі він показав, що до самого моменту 
аварії спав, далі певний час був без сві-
домості й нічого не пам’ятає. Потім разів 
зо п’ять Понамарчук дзвонив мені зі сло-
вами, що хоче розповісти щось важливе, 
востаннє такий дзвінок з його боку був 
десь півтора року тому. Але зустріч наша 
так і не відбулася, хоч я був готовий ви-
слухати Дмитра.

– Які ще обставини подій 1999 року 
не можна втратити з поля зору? Чи мо-
жуть вони вивести на можливих замов-
ників злочину?

– Наша слідча група мала інформацію 

про перекриття кількома засідками доро-
ги, якою з Кіровограда (нині Кропивниць-
кий – ред.) до Києва їхав Чорновіл. Розпо-
відали про зелений автомобіль, який сто-
яв на узбіччі, навіть про людей в якійсь 
зеленій формі. Ми вивчали і версію за-
маху на вбивство майбутнього кандида-
та в президенти України. Адже у нас була 
точна, підкріплена свідченнями, інформа-
ція, що В’ячеслав Максимович у день ка-
тастрофи ухвалив рішення балотуватися і 
сказав у Кіровограді, що іде в президен-
ти. Наступного дня він мав домовлятися 
про те, як інший потенційний кандидат від 
Руху, Геннадій Удовенко, обґрунтує свій 
відхід. І тут вночі гине. Зрозуміло, що вер-
сію вбивства майбутнього кандидата в 
президенти за цих обставин ми розгляда-
ли як обґрунтовану. Мали намір організу-
вати стеження за певними особами, про-
вести низку виїмок та інших дій в органах 
внутрішніх справ. Але спрацювала систе-
ма захисту старої команди і вона зуміла 
відсунути нас від розслідування.

– Тоді реакції правоохоронних орга-
нів не було. Чи змінилася ситуація зараз?

– Тодішні керівники вищої і серед-
ньої ланок силових органів ще переваж-
но працювали в кінці 90-их – у 2000-ні 
роки і тим чи іншим чином були причетні 
до рішень, які ухвалювалися у справі Чор-
новола. Існувала свого роду інерція сис-
теми, зламати яку не вдалося. Коли ми 
встановили нові факти, справу у нас за-
брали і переформатували всю слідчу гру-
пу. Це був 2009 рік, я паралельно курував 
ще кілька важливих розслідувань. Зокре-
ма, про отруєння Ющенка, де ми добрали-
ся до допитів оточення Януковича. Сам то-
дішній прем’єр істерично не хотів ходити 
до прокуратури на допити і зустрічатися 
зі страшною для нього слідчою Галиною 
Климович (легендарний слідчий Генпро-
куратури, старший слідчий з особливо 
важливих справ у 2003-2010 рр., роз-
слідувала справу про отруєння Віктора 
Ющенка. Довела до суду справи кількох 
вкрай небезпечних банд - ред.). Команда 
Януковича створила слідчу комісію Вер-
ховної Ради із правом допитів, «кошмари-
ли» слідчу групу прокуратури депутатськи-
ми зверненнями і поливанням брудом.

Одночасно ми розслідували справу 
про смерть Володимира Івасюка у Льво-
ві за часів СРСР і встановили, що його 
було повішено уже мертвим. За це мене 
навіть висміювали через різні сайти – 
мовляв, кому був потрібен той компози-
тор. Але ми відкрили таємну переписку 
першого секретаря Львівського обкому 
Компартії Віктора Добрика із партійним 
«центром», де він під грифом «цілком та-
ємно» доповідав, який це буржуаз-
ний націоналіст – Івасюк і як із 
ним борються.

Таємниці загибелі Чорновола, Гонгадзе та Івасюка
Микола Голомша: «Убивство Чорновола могло бути 

вигідним тим, хто не хотів, аби він ішов у президенти»

Володимир ОГРИЗКО
Міністр закордонних справ України (2007 - 2009 рр.)

Розпад Росії: 
загроза чи шанс?

Росія постала з колонії України, зі створеного Києвом у 
далеких північно-східних лісах невеликого удільного Москов-
ського князівства Київської Русі. 

Але у історії свої повороти. Сталося так, що з цього князів-
ства виросла найбільша за територією держава планети, спо-
чатку як Московське царство, потім Російська імперія і наре-
шті – СРСР, Союз Радянських Соціалістичних Республік, та ж 
тоталітарна імперія, в лукавій комуністичній оболонці «сус-
пільства братерства і рівності». Виросла, завдяки здійснюва-
ній протягом століть агресії, завоюванню численних народів, 
величезних територій від Прибалтики – через Сибір, Середню 
Азію і аж до Далекого Сходу.

На жаль, і Україна на кілька століть стала вже колонією 
Росії. І з розвалом СРСР Росія так і залишається імперією, з 
прагненням відродити її в колишніх межах. 

Все це спонукає нас уважно стежити за подіями в Росії і 
довкола неї. І не лише давня історія, а й сьогодення: великий 
вплив Росії на наші українські справи, на жаль, надто вели-
кий через нашу слабкість, внутрішні чвари, а тепер спонукає 
ще й – агресія Росії, її війна проти України, загарбання наших 
територій. 

Потужний зразок такого аналізу дає дослідження Володи-
мира Огризка, яке починає друкувати наша газета. Відомий 
політичний і громадський діяч глибоко аналізує події в Росії, 
опрацьовуючи десятки досліджень, публікацій. Задля еконо-
мії місця ми тут не вказуємо посилання на ці матеріали в Ін-
тернеті, замінивши їх у належних місцях вказівником: (…). Чи-
тач легко може відкрити їх у самій статті автора на його блозі 
в Інтернет-газеті «Українська правда», де й розміщена ця ве-
лика стаття, у трьох частинах. 

Додамо, що Володимир Станіславович є давнім і постій-
ним читачем нашої газети, не раз у ній друкувався. Отже про-
понуємо в цьому і наступних номерах газети це грунтовне 
і дослідження, чудову історіографічну і публіцистичну 
статтю. 
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Бліц-інформ
Медики отримали 
20 сучасних «швидких» 
Вони поповнили автопарк Обласного центру екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф. Машини ку-
плені коштом Національної служби здоров̀ я. Всього цього 
року заклад придбав 70 автівок, зних 56 – за кошти НСЗУ.

Центр – єдиний заклад для надання екстреної медич-
ної допомоги в області. Також тут діє і єдиний навчально-
тренувальний відділ. Медичні бригади мають можливість 
відпрацьовувати навички надання допомоги на сучасних 
тренажерах, манекенах. Спеціалісти відділу також вчать 
основам надання медичної та домедичної допомоги пра-
цівників екстрених служб ДСНС та МВС області, вчителів та 
учнів. У 2021 році проведено більше тисячі таких занять. 
У закладі працює центральна оперативна диспетчерська, 
яка приймає виклики з усієї області.

У 2020 році будівля Центру була повністю реконструйо-
вана та утеплена у рамках програми Президента України 
«Велике будівництво».

У Чернігові різко, 
на 66 %, подорожчав проїзд 
у тролейбусах 
Такий тариф від 1 жовтня введено рішенням міськви-

конкому. Пояснення все ті ж: подорожчання витрат, збитко-
вість транспорту. Правда, не зовсім зрозуміло, чому подо-
рожчання таке різке: до попередньої ціни у 5 гривень дода-
но ще дві третини цієї суми, тобто 66 %. Рішення стосується 
тролейбусів, бо Чернігівське тролейбусне управління є ко-
мунальним підприємством міської ради. Одночасно викон-
ком дозволив і автоперевізникам підняти тариф в автобу-
сах і маршрутках з 6 до 8 гривень. Що ті миттю і зробили. 
Цей міський транспорт в основному приватний. Але міській 
владі теж би варто розібратися, що за тарифи постійно ви-
прошують у неї перевізники і яка дійсно «собівартість» про-
їзду? Врешті, чому маршруток так багато, якщо перевізни-
ки постійно бідкаються про «збитковість»?

Переможці конкурсу 
«Краща бібліотека року»
28 вересня в обласній бібліотеці ім. В. Короленка під-

бито підсумки обласного конкурсу «Краща бібліотека року» 
– за 2020 рік.

Переможцями конкурсу визнані: Центральна бібліоте-
ка ім. М. Коцюбинського Чернігівської міської комуналь-
ної бібліотечної системи; Тростянецька бібліотека-філія Па-
рафіївської селищної бібліотеки; Чернігівська Центральна 
міська бібліотека для дітей ім. О. Довженка.

Друге місце зайняли: Прилуцька міська центральна біблі-
отека імені Любові Забашти, бібліотека села Короп'є Деснян-
ської ОТГ, Ріпкинська бібліотека для дітей. Третє місце: Верті-
ївська сільська публічна бібліотека для дорослих, Жукотків-
ська бібліотека-філія КЗ «Михайло-Коцюбинська публічна бі-
бліотека», Лосинівська селищна бібліотека для дітей.

Представники цих бібліотек представили роботу своїх 
закладів.

Батурин: всеукраїнська 
патріотична акція, присвячена 
Левку Лук’яненку
Її назва – «Народжений бути вільним». Розповідає 

співзасновник Ніжинської громадської організації «Д. 
Крук» Максим Вертюк. «Подібні акції, присвячені Левку 
Лук’яненку, ми вже двічі проводили в селі Хотів Київської 
області, де він мешкав до кінця свого життя. Та, оскільки 
він – уродженець Чернігівщини, третю вирішили провести 
тут. Виграли конкурс у Міністерстві молоді та спорту Украї-
ни й отримали фінансування».

Акція проходила з 23 по 26 вересня й зібрала понад 
140 учасників з різних областей – представників патріо-
тичних об’єднань, громадських активістів, учасників АТО/
ООС, учнівську молодь. Вони мали зустрічі з учасниками 
українсько-російської війни, дізнавались більше про бор-
ців за незалежність України, переглядали документальний 
фільм, грали в історичну гру, слухали тематичні лекції та 
концерти відомих на передовій музикантів і співаків Хрис-
тини Панасюк та Дениса Степаненка, ходили на екскурсію 
в Батуринську фортецю.

Практичні заняття включали отримання знань і навичок 
з альпінізму, топографії, основ виживання та самозахисту, 
мінної безпеки, медицини та культури поводження зі збро-
єю. Співорганізаторами акції були громадські організації 
«Д.Крук», «Братство АТО», «Ічнянський козацький полк», МБ 
«Госпітал'єри», Український інститут національної пам'яті.

Урочисте відкриття меморіальнї до-
шки з погруддям колишнього міського 
голови Чернігова Василя Михайлови-
ча Хижнякова ( 05. 01. 1843 – 12. 03. 
1917) відбулося 21 вересня. Компози-
ція складається з бронзової меморіаль-
ної дошки та мармурового бюсту. Її вста-
новили на фасаді будівлі, у якій працю-
вав Василь Хижняков протягом 1875 
– 1887 років, тоді тут була мерія міста. 
Це на розі вулиць Магістратської і Кир-
поноса, де тривалий час було управлін-
ня Нацбанку. 

За 12 років головування Василя 
Хижнякова було дуже багато зроблено 
для розвитку Чернігова. Зокрема, міс-
то вперше отримало водогін, телефон та 
електрику. Тут будували дороги, розвива-
ли міську інфраструктуру, створили Чер-
нігівський міський громадський банк, 
відкрили Страхове товариство, бібліоте-
ку, лікарню, міські чоловіче і жіноче учи-
лища, налагодили протипожежну охоро-

ну, влаштували гасове освітлення, орга-
нізували ветеринарно-санітарний нагляд 
тощо.

На урочистостях доктор історичних 
наук, професор Сергій Леп’явко, автор 
книг з історії міста, зазначив: 

– Місцеве самоврядування – це 
ознака європейськості Чернігова та 
України. Перший досвід Чернігів отримав 
у 1623 році, після чого став частиною ре-
альної європейської спільноти. Василь 
Хижняков народився у Києві, закінчив 
столичний університет, у якому вивчив-
ся на історика. У Чернігові він спочат-
ку був учителем у гімназії, проте згодом 
легко вписався у місцеве самоврядуван-
ня. Його мудрість, ерудиція і освіта допо-
могли йому 12 років бути міським голо-
вою, а потім три терміни поспіль – голо-
вою Чернігівського земства. Це була са-
моврядна організація на рівні губернії, 
яка займалася освітою, культурою та ме-
дициною.

У Чернігові відкрили пам'ятний барельєф 
на честь колишнього міського голови Василя Хижнякова

Чемпіонат України з футболу, 
прем`єр-ліга. 8 тур. 17 вересня, Чер-
нігів. «Десна» – «Рух» (Львів) – 1:0.

Погана звичка втрачати очки з аут-
сайдерами, ще й вдома, цього разу 
була перервана. Щоправда, матч хоч і 
проходив з перевагою господарів, але 
наших знову підводила реалізація мо-
ментів. Глядачам на стадіоні ім. Гага-
ріна прикро було бачити, як рідна ко-
манда знову втрачає два очки. І ось, 
на їхню величезну радість, буквально 
на останній 90-й хвилині Андрій Тото-
вицький, з подачі Тараса Завійського, 
головою забив гол. Це був перший м`яч 
у чемпіонаті кращого бомбардира ко-
манди в минулому турнірі, де він забив 
9 м`ячів. 

Виліт з Кубка України 
21 вересня, Харків. Одна шіст-

надцята Кубка. «Металіст» – «Десна» 
– 2:1. 

В проміжку між турами відбулися 
матчі Кубка. До цієї стадії команди дру-
гої і першої ліги пройшли попередні. 11 
кращих пробилися в одну шістнадця-
ту. Тут суперником кожної стала 11 ко-
манд прем`єр-ліги, причому ті, хто в по-
передньому чемпіонаті зайняли місця 
від 6 і нижче, а «Десна» тоді фінішува-
ла якраз шостою. Всі вони мали грати 
в гостях. «Десні» жеребкування прине-
сло найсильнішого суперника, лідера 
першої ліги – харківський «Металіст». 

Кілька років тому «Металіст» і «Дні-
про», команди зі славною історією (дні-
пряни навіть двічі були чемпіонами 
СРСР), банкрутували і зникли, як і не-
мало наших команд в останнє 10-літ-
тя. Майже мільйонні міста зосталися 
без великого футболу. Великий бізнес, 
який у нас опікується футболом, взяв-
ся відродити команди, яким довело-
ся починати з низів. Першими успішно 
піднялися шаблями другої потім пер-
шої ліги дніпряни: оновлена команда, 
вже під назвою «Дніпро-1», не перший 
сезон знову в еліті. Дебютувала цього 
року тут і команда «Металіст 1925». Але 
вона юридично не є наступницею «Ме-
таліста». 

Його взявся відновити відомий 
бізнесмен Олександр Ярославський. 
Саме він кілька років тому продав 
клуб. Тепер повернув собі його бренд. 
Команда швидко виграла другу лігу, 
нині лідирує в першій і , очевидно, по-
вернеться у прем`єр-лігу. 

Васе ж, «Десна» мала б пройти цьо-
го суперника. Складалося непогано: на 
останній хвилині першого тайму юний 
Вікентій Волошин, орендований у «Ди-
намо», відкрив рахунок. Але в другому 
таймі наші пропустили два м`ячі і вибу-
ли з турніру. 

Прем`єр-ліга. 9 тур. 26 вересня, 
Чернігів. «Десна» – «Металіст 1925» 
(Харків) – 1:2.

Знову прикрий домашній програш, 
знову дебютантові і одному з аутсайде-
рів. Брак настроєності на гру, концен-
трації проявився уже в тому, що гос-
ті відкрили рахунок на 1 хвилині. При 
звичайному кутовому на наші воро-
та першим відгукнувся на подачу фор-
вард гостей бразилець Марлісон і під-
правив м`яч у наші ворота. 

Правда, через 10 хвили Тотовиць-
кий зрівняв рахунок. Але на 4-й хвили-
ні другого тайму гості вийшли вперед. 
Хаотичні атаки наших так і не принесли 
бодай нічиєї, не те що перемоги. 

Прем`єр-ліга. 10 тур. 3 жовтня, 
Запоріжжя. «Зоря» – «Десна» – 2:0.

Команда Луганська, через війну на 
Донбасі, вже котрий чемпіонат грає до-
машні матчі в Запоріжжі. «Десні» після 
домашніх поразок аутсайдерам тре-
ба було реабілітуватися, хоч і у матчі 
з бронзовим призером двох останніх 
чемпіонатів. Чуда не трапилося, все 
ж, суперником була одна з кращих ко-
манд України. Хоч наші старалися, як 
могли. На жаль. не змогли зіграти трав-
мовані Тотовицький і Волошин. 

Натомість за три дні до матчі від-
бувся гучний трансфер: «Десна» під-
писала контракт з недавнім лідером 
«Зорі» 27-річним півзахисником Влад-
леном Юрченком. Він вихованець 
«Шахтаря», грав за його молодіжні ко-
манди, за «Маріуполь», пограв і в Данії 
та Німеччині ( за «Байєр»). А в останні 
сезони був одним з лідерів «Зорі». Чи-
мало забивав, у тому числі за кордо-
ном. 

Весною Юрченко, як і ще ряд грав-
ців, у яких закінчився контракт, пішов з 
команди вільним агентом. Кілька міся-
ців був без клубу, а відтак «Десні» діс-
тався безкоштовно, бо не було у якої 
команди викупати його контракт. Між 
тим, трансферна вартість гравця не-
мала – 2,5 мільйона євро. І якщо його 
захоче хтось викупити до завершення 
контракту з «Десною», до 30 червня на-
ступного року, наш клуб зможе на цьо-
му добре заробити. Хоча краще б такі 
сильні гравці були у нас.

На цей матч в стартовий склад по-
вернувся наш основний воротар Ігор 
Литовка. Він став героєм початку матчу, 
але «з горя», через грубі помилки обо-
рони. Спершу наші прогавили вихід на 
ворота гравця господарів. Зупиняючи 
його, Литовка порушив правила. Але чу-
дово відбив призначений за це пеналь-
ті, який не реалізував Сергій Булеца. 
За кілька хвилин – знову вихід один на 
один на наші ворота форварда гостей. 

І знову Литовка зумів врятувати коман-
ду. Все ж, на 19 хвилині той же Булеца 
відкриває рахунок. А в середині другого 
тайму господарі його подвоюють. 

А що ж наші? Кращим на полі, та 
й взагалі зараз у команді, був Андрій 
Домбровський. Старалися капітан 
Єгор Картушов, Владислав Калитвин-
цев, Леван Арвеладзе. Але вчотирьох 
гру не зробиш і жоден тренер не зро-
бить. навіть такий досвідчений. як наш 
Олександр Рябоконь. Бо іншим грав-
цям треба ще елементарно вчитися 
на щоденних тренуваннях. На останні 
15 хвилин тренер випустив і Юрченка, 
який кілька місяців не грав і, звичайно 
ж, не одразу набере форму. Загалом 
же, лава запасних у команди дуже ко-
ротка. 

Позаду 10 турів, третина чемпіо-
нату. «Десна» набрала 16 очок з 30-ти 
можливих. Хоча відставання від зони 
єврокубків невелике. 

Після чудового старту, перемог у 
перших 4 турах, настав спад. З 16-ти 
очок – 12 з 12-ти можливих набрано 
у перших 4 турах, а в наступних 6-ти 
– лише 4 з 18-ти. Час надолужувати 
згаяне. 

Турнірна таблиця чемпіонату піс-
ля 10 турів. Різниця забитих і пропу-
щених м`ячів, набрано очок.

 «Динамо» 25 – 2 26

 «Шахтар» 23 – 5 23 

 «Ворскла» 19 – 7 21

«Зоря» 22 – 9 20

«Дніпро-1» 14 – 12 19 

«Олександрія» 10 – 7 18

«Десна» 13 – 16 16

«Металіст-1925» 9 – 13 13

«Верес» 9 – 12 12

«Рух» 8 – 12 11

«Колос» 7 – 14 11 

 «Інгулець» 9 – 18 8

«Львів» 6 – 15 6

«Чорноморець» 11 – 24 6 

«Минай» 6 – 12 6

«Маріуполь» 12 – 25 4
 

«Колос» і «Минай» мають відкладе-
ний матч між собою.

Зараз в чемпіонаті перерва на мат-
чі збірної країни. В 11 турі «Десна» грає 
на виїзді з командою «Минай», 17 жов-
тня. А у 12 турі вдома приймає «Олек-
сандрію», орієнтовна дата – 23 жовтня. 

«Десна»: напружена боротьба
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Бліц-інформ
Жорстоке вбивство 
і поранення поліцейських 
у Чернігові
Трагедія сталася пізно увечері 1 жовтня, ближче 

до півночі, на вулиці Незалежності (Масани). Група мо-
лодиків жорстоко побила двох поліцейських. На той 
момент вони перебували у відпустці і були в цивіль-
ному одязі. Побиття почалося ще в супермаркеті, на 
очах охорони й інших людей. Внаслідок побиття один з 
поліцейських, віком 30 років, загинув, другого було в 
тяжкому стані доставлено до лікарні.

За цим фактом поліція Чернігівської області від-
крила кримінальне провадження. Поліція 3 жовтня 
затримала 4-х нападників, яким пред`явлено звину-
вачення в цьому злочині. Троє з них – неповнолітні. 
Слідство триває. 

Відлуння Другої світової: 
піротехніки знищили 
40 старих боєприпасів
Упродовж 1 жовтня розрахунками групи піротех-

нічних робіт та підводного розмінування Аварійно-ря-
тувального загону спецпризначення Головного управ-
ління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в 
Чернігівській області знищено 40 вибухонебезпечних 
предметів часів Другої світової війни.

О 12. 45 знищено 36 артилерійських снарядів ка-
лібром 45мм, 85 мм та 152 мм, 2 мінометні міни ка-
лібром 82 мм, що були виявлені в період з 27 верес-
ня по 1жовтня під час проведення планових робіт з 
очищення від вибухонебезпечних предметів (розміну-
вання) лісосмуг площею понад 1 га поблизу с. Бирине 
Новгород-Сіверського району.

О 14. 00 знищено два артилерійські снаряда калі-
бром 85 та 125 мм. Вони були виявлені напередодні 
місцевим мешканцем неподалік житлових будинків на 
відкритій території в с. Бір Деснянської територіальної 
громади Чернігівського району. Сапери ДСНС обсте-
жили прилеглу територію та інших боєприпасів не ви-
явили. До їх прибуття, небезпечне місце охороняли 
співробітники Національної поліції.

За розорювання луків біля 
Десни притягнуто 
до відповідальності
Новгород-Сіверська поліція викрила місцевого 

мешканця у незаконному використанні землі у водо-
захисній смузі.

Слідчий Новгород-Сіверського районного відділу 
поліції за процесуального керівництва Новгород-Сі-
верської окружної прокуратури оголосив мешканцю 
Коропської територіальної громади про підозру в не-
законному використанні земельної ділянки у захисній 
смузі річки Десна.

Кримінальне провадження скеровано до суду. 
Воно відкрите за частиною 2 статті 197-1 Криміналь-
ного кодексу України (самовільне зайняття земельної 
ділянки в охоронній зоні чи зоні з особливим режимом 
використання земель).

Поліція встановила, що мешканець громади від 
початку травня нинішнього року самовільно обробляв 
земельну ділянку у водозахисній зоні Десни. Цей гро-
мадянин зорав майже дві третини гектара землі та ви-
рощував там зернові культури.

Водночас, ця самозахоплена ділянка належить 
до комунальної власності Коропської територіальної 
громади Новгород-Сіверського району Чернігівщи-
ни. Її цільове призначення – землі запасу. До того ж 
стосовно неї встановлено обмеження у використанні 
«Прибережна захисна смуга». Таким чином, громадя-
нин порушив природоохоронний режим користування 
землями водного фонду та вимоги статей 60, 61 Зе-
мельного кодексу України, статей 88,89 Водного ко-
дексу України.

У разі доведення вини, зловмиснику загрожує пока-
рання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

Браконьєру за «ловіння» 
риби електровудкою – 
рік ув̀ язнення
Чернігівським районним судом розглянуто кримі-

нальне провадження стосовно особи, яка здійснила 
незаконний вилов риби на р. Сож поблизу с. Клубівка 
Ріпкинського району. Місцевий мешканець знаряддям 
для вилову використав «електровудку». Однак, брако-
ньєр був затриманий прикордонниками. Судом йому 
було призначено покарання у вигляді року позбавлен-
ня волі. Крім того, суд виніс рішення про стягнення з ви-
нного заподіяної шкоди у сумі майже 15 тисяч гривень.

Засуджений подав апеляцію, в якій просив при-
значити йому покарання, не пов’язане з позбавлен-
ням волі. Але Чернігівським апеляційним судом від-
мовлено в задоволенні цієї апеляційної скарги.

Традиційно щорічно 17 ве-
ресня, в день народження ви-
датного українського письмен-
ника, вручається обласна пре-
мія його імені, головна літе-
ратурно-мистецька відзнака 
Чернігівщини. 

Вранці цього дня, теж за 
традицією, лауреати, пред-
ставники громадськості від-
відали могилу Михайла Коцю-
бинського на Болдиних горах 
Чернігова, де він похований 
разом зі своєю дружиною Ві-
рою Устимівно. Квітами на мо-
гилу вшанували пам'ять пись-
менника. 

А потім в Літературно-ме-
моріальному Музеї М. Коцю-
бинського відбулося вручен-
ня премій. Вони присуджують-
ся вже майже 30 років і за цей 
час ними відзначені багато ві-
домих письменників і митців. 

Обласна комісія з прису-
дження премії визначила лау-
реатів 2021-го року. Ось вони, 
за номінаціями. 

«Проза» – Віталій Корж, 
письменник, журналіст, гро-
мадський діяч, член Чернігів-
ського земляцтва Києва, уро-
дженець села Дроздівка Кули-
ківського району Чернігівщи-
ни. Висунутий ГО «Товариство 
«Чернігівське земляцтво» за 
книгу «Еківоки».

«Поезія» – Ольга Пилип-

чук, член Національної спілки 
журналістів України. Висунута 
відділом культури, сім’ї, молоді 
та спорту Борзнянської міської 
ради за книги «Борзнянським 
шляхом», «Ангели в бронежиле-
тах», «Іду в Мотронівку», «Куліш 
в Мотронівці», «Роздуми Ганни 
Барвінок».

«Народознавство» – Ірина 
Ральченко, член Національ-
ної спілки краєзнавців. Вису-
нута обласною організацією 
цієї спілки за книгу «Олександр 
Савченко–Більський. Чернігів-
ський слід на паризькому Мон-
парнасі».

«Декоративне та образот-
ворче мистецтво» – Андрій 
Колошин, майстер з художньої 
обробки дерева. Висунутий об-
ласним осередком Національ-
ної спілки майстрів народного 

мистецтва України за великий 
внесок у відродження і розви-
ток чернігівського традиційно-
го народного різьбярства.

У номінаціях «Театральне 
мистецтво» та «Музичне мисте-
цтво» цьогоріч кандидатур не 
було представлено. 

На урочистості прибули 
всі нові лауреати, крім Оль-
ги Пилипчук з Сумщини, котра 
не змогла приїхати за станом 
здоров̀ я.

Лауреатів привітала і вру-
чила їм відзнаки – дипломи 
і грошові премії – перша за-
ступниця голови обласної 
ради, голова комісії з прису-
дження премій Ніна Лемеш. 
Привітали їх директор музею, 
правнук письменника Ігор Ко-
цюбинський, представники 
громадськості. 

Зворушливим були слово 
відповіді і вдячності лауреа-
тів. Віталій Терентійович Корж 
щиро подякував землякам за 
високу нагороду, зазначив, що 
пишається нею, адже серед ла-
уреатів – видатні письменники 
і митці. А ще тому, що здавна 
шанує творчість Михайла Ко-
цюбинського. Прагнучи підтри-
мати українську культуру, духо-
вність, Віталій Корж оголосив, 
що грошову нагороду премії 
передає Музеєві Михайла Ко-
цюбинського. Звичайно, за-
значив лауреат, наша культу-
ра, в тому числі Музей, потре-
бують значної підтримки, але 
він, як може, робить в це свій 
посильний внесок. Відтак. спо-
діваймося, що це послужить 
добрим прикладом для інших 
спонсорів, котрі можуть під-
тримати українську культуру. 

Гарним подарунком учас-
никам свята став виступ Капе-
ли бандуристів ім. Остапа Ве-
ресая обласного філармоній-
ного центру. Колектив теж є 
лауреатом премії ім. М. Коцю-
бинського. Керівниця капели 
– заслужена артистка України 
Раїса Борщ. хормейстер – за-
служений працівник культури 
України Микола Борщ. До ціка-
вої програми увійшла, зокре-
ма, і композиція за творами 
Михайла Коцюбинського. 

«АртБліндаж»: 
проєкт і його виставка – 

про війну і творчість воїнів 
У бібліотеці відбулося урочисте за-

криття проєкту «АртБліндаж». Соціаль-
но-мистецький проєкт «АртБліндаж» 
реалізувався громадською організа-
цією ветеранів «Спілка 13 БТРО» спіль-
но з Чернігівською міською комуналь-
ною Централізованою бібліотечною 
системою. У приміщенні бібліотеки ім. 
М. Коцюбинського діяли виставка фо-
торобіт «Українсько-російська війна 
очима захисників» та експозиція мис-
тецьких робіт ветеранів АТО та волон-
терів.

Проєкт був покликаний привернути 
увагу до потреб ветеранів українсько-
російської війни, а також залучити ве-
теранів до активної громадської діяль-
ності. 

За ці кілька місяців виставку відві-
дало понад 4 тисячі осіб, у тому числі з 
інших міст України. 

На закритті проєкту відбулася пре-
зентація серії книг відомого військово-
го історика Михайла Жирохова «Поле 
бою – Донбас». Кожне з чотирьох ви-
дань присвячено одній із знакових вій-
ськових операцій українсько-росій-
ської війни: «Савур-могила», «Іловай-
ська операція», «Дебальцівська опера-
ція», «Оборона Донецького аеропорту».

Учасники проєкту, ветерани та во-
лонтери, отримали грамоти, пам’ятні 
календарі, книги професора Сергія 
Леп’явка «Чернігів. Історія міста». Ав-
торка та координаторка проєкту, ди-
ректор Чернігівської міської ЦБС Люд-
мила Зіневич отримала подяку від Мі-
ністерства у справах ветеранів.

Дні європейської 
спадщини

У межах Днів європейської спадщи-
ни в бібліотеці відбулися такі заходи: 
фотовиставка «Чернігів – славетне міс-
то», інтерактивна експозиція «Чим хата 
багата» та майстер-клас із виготовлен-
ня ляльки-мотанки. На ці заходи в біблі-
отеку завітали учні 6-Г класу Чернігів-
ського ліцею № 32.

На фотовиставці «Чернігів – сла-
ветне місто» розміщені світлини Чер-
нігова фотоклубу «Прекрасне поруч», 
який діє при бібліотеці. Учні побули на 
екскурсії в «Центрі поліської автенти-
ки», де змогли поринути у світ давнього 
українського села, відвідати світлицю, 
наповнену зразками народного мисте-
цтва. 

Літературна школа 
«Кошлатий Борушко» 

та її книжка
Завершився цікавий проєкт біблі-

отеки – Літературна школа для дітей 
Чернігова. Назву їй дав казковий пер-
сонаж – крилатий коник, пов'язаний з 
нашим містом.

Протягом 14 – 22 червня юні авто-
ри при бібліотеці опановували секрети 
літературної майстерності, а в липні й 
серпні готували твори для майбутньої 
збірки під керівництвом викладачів. 
До збірки увійшло понад три десятки 
творів юних авторів із Чернігова, ін-
ших міст України, які долучилися до ро-
боти школи онлайн. В книжці красиві 
ілюстрації самих юних авторів. 

Збірку «Смаколики для Борушка» 
представили в бібліотеці 29 вересня 
на урочистоза закритті проєкту. Реалі-
зація проєкту та видання збірки стали 
можливими завдяки підтримці Україн-
ського культурного фонду. 

Дітей урочисто посвятили в пись-
менники, вручили їм авторські при-
мірники книги. Також примірники кни-
ги передають до міських бібліотек, бі-
бліотек тих шкіл, де навчаються юні 
автори.

Вручено премії імені Михайла Коцюбинського

Чернігівська центральна міська бібліотека 
ім. М. Коцюбинського 

Безкоштовні курси 
української мови

Цей волонтерський проєкт БКУМ діє в 
Чернігові вже 6-й рік. Останні два роки курси 
працюють при Центральній міській бібліотеці 
ім. М. Коцюбинського (вул. Кирпоноса, 22).. 
Керівниця курсів – директорка міської цен-
тральної бібліотечної системи, кандидат філо-
логічних наук Людмила Зіневич. 

12 серпня в бібліотеці, на курсах старту-
вали консультації до іспиту на визначення 
рівня володіння державною мовою (запро-
ваджений відповідно до Закону «Про забез-
печення функціонування української мови як 
державної», від 25. 04. 2019. Бібліотека є од-
ним із трьох центрів іспитування в місті. За-
няття – консультації з української мови про-
водяться щовівторка та щочетверга о 17.00. 
Викладач – Людмила Зіневич.

Триває набір на курси на новий навчаль-
ний рік. Він почався 15 вересня. Розклад за-
нять: середа, четвер – 17.00, суббота – 10. 
00. Довідки за тел.: 675-043.

Відкритий лекторій. Вже не перший на-
вчальний рік свій авторський курс – відкри-
тий лекторій веде на Курсах кандидат філо-
софських наук Тамара Андрійчук. Нині вона 
вже прочитала лекції: «Дивовижні кольори 
життя та творчості Миколи Глущенка (1901 
–1977), «Злилися в мені мелодія й слова»., 
Олександр Білаш (1931 – 2003).

Поїздка в Добрянку. На Курсах стало до-
брою традицією здійснювати просвітницькі 
мандрівки областю і Україною. Цієї неділі слуха-
чі курсів, працівники бібліотека зробили цікаву 
поїздку в селище Добрянку, недавно – Ріпкин-
ського. нині Чернігівського району. Познайоми-
лися з історією, цікавою дерев̀ яною архітекту-
рою цього старовинного поліського мистецтва. 
А ще – побували в унікальному домашньому Му-
зеї ляльок Сергія Коноваленка. І, звичайно, по-
милувалися чарівним осіннім лісом. 
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1 Росія – це «нечто 
страшное, 

смешное и стыдное». 
Д. Биков, російський письменник.

Розвиток Росії впродовж остан-
ніх двох десятиліть мав своїм наслід-
ком появу низки явищ, що призве-
ли до масштабних змін як у внутріш-
ньополітичній ситуації країни, так і 
її становища на міжнародній арені. 
Жодним чином не претендуючи на 
всеосяжний аналіз згаданих подій, 
спробую позначити бодай головні 
виклики, які постали перед сьогод-
нішньою Росією та поділитися своїм 
баченням її подальших перспектив.

Переважним чином аналізува-
тиму матеріали з російських джерел, 
уникаючи у такий спосіб звинува-
чень у русофобії. Це, однак, зовсім 
не означає, що я погоджуюсь з по-
зицією, усіма оцінками та підходами 
тих чи інших згадуваних мною авто-
рів.

1.Влада і суспільство
«Президентська диктатура 

стала джерелом влади, стерши 
інші інститути на порох», 

Л. Шевцова, політкиня. (…)

Кілька знакових подій 2020 - 
2021 рр. у Росії: прийняття поправок 
до конституції та відповідних зако-
нів, отруєння та переслідування по-
літичних опонентів, порушення прав 
людини, гоніння на пресу, цензура 
соціальних мереж тощо засвідчили 
перехід російської політичної систе-
ми в іншу якість.

Ось як характеризують його опо-
зиційні діячі (дозволю собі позбави-
ти Вас, шановний читачу, необхід-
ності витрачати час на аналіз пере-
можних реляцій про «підняття з ко-
лін», «економічної стабільності» чи 
«духовних скрєп» з боку як офіційних 
осіб, так і, особливо, офіційних про-
пагандистів. Вони майже ідентич-
ні тим, що були і за часів СРСР, тоб-
то, є маніпуляцією, а відтак не мо-
жуть бути взятими за основу для, 
бодай, поверхневого аналізу). Хоча 
всі цитовані мною експерти (політи-
ки, вчені, публіцисти, діячі культури 
тощо) дотримуються різних політич-
них поглядів, різноманіття їхніх оці-
нок є, безумовно, великою цінністю, 
бо дозволяє побачити Росію значно 
об'ємніше, краще зрозуміти проце-
си, які у ній відбуваються.

Деякі експерти бачать у змі-
нах до конституції 2020 кінець ле-
гітимності як влади, так і самої 
російської держави. Такої думки, 
зокрема, дотримується політолог 
В.Соловей (…). Ветеран зовнішньої 
розвідки П.Басанець говорить про 
державний переворот: «...Путин со-
вершил государственный перево-
рот, незаконно изменив Консти-
туцию и обнулив свои президент-
ские сроки...» (…). Лідер руху «Лівий 
фронт» Ю. Удальцов бачить у змінах 
до конституції «грязную и лицемер-
ную спецоперацию по откровенной 
узурпации власти...» (…).

Натомість правозахисник О. Хоц 
вважає, що теперішня Росія – це 
«авторитарный режим с опорой на 
военно-полицейско-государствен-
ную бюрократию и преимуществен-
но олигархический капитал. Отлича-
ется агрессивной внешней полити-
кой, воинствующим национализ-
мом (в виде рашизма), демагогией 
«традиционных» ценностей, вклю-
чая и «правильную» церковь» (...). 
Про диктаторський режим пише 
політичний оглядач К. Рогов: «2020 
год...стал годом окончательно-

го переутверждения России как 
диктатуры...» (…). Теперішню Росію 
як «антропологічну диктатуру» (роз-
поділ людей за принципом «свій – 
чужий») бачить академік РАН Ю. Пи-
воваров (…).

Дещо категоричнішими є деякі 
інші експерти. Так, політолог Г. Пав-
ловський, наприклад, каже, що сьо-
годнішній розвиток Росії «..это такая 
бархатная фашизация.» (…). Схо-
жої, хоча і значно гострішої думки 
дотримується філософ і культуролог 
І. Яковенко: «...путинская Конститу-
ция, которая была принята на пень-
ках 1 июля 2020, это конституция 
корпоративного, а проще и понят-
нее, фашистского государства...» 
(…).

Відносно «корпорації», яка захо-
пила владу в Росії, думки експертів 
майже однакові: це силовий блок, 
поєднаний з місцевим олігархатом.

У Росії «... вся власть (полити-
ческая, законодательная, судебная, 
административная, следственная, 
финансовая и т.д.) принадлежит 
Корпорации сотрудников спец-
служб (КССС)», – наголошує полі-
тичний експерт, колишній радник 
Путіна А. Ілларіонов (…). Після роз-
паду СРСР шматок «...империи под 
управлением бывших коммунистов 
назвал себя Российской Федера-
цией и вскоре воссоздал империю, 
теперь как мафиозное государ-
ство», – вважає блогер І. Ейдман 
(…). «...Владимир Путин – это ли-
дер определенной коалиции, со-
стоящей из чекистов, силовиков, 
ВПК, государственных корпора-
ций, номинально частных олигар-
хов, которые тоже встроены в эту 
систему, они реставрируют бреж-
невский Советский Союз от симво-
лики, от риторики до репрессивных 
практик...», - пише політик, історик 
В. Рижков (…). А опозиційний полі-
тик О. Навальний, який став вельми 
відомим після свого невдалого отру-
єння з боку ФСБ, прямо заявив, що 
російська влада – це «кучка пре-
ступников, временно облеченных 
властью» (…).

Не залишився поза увагою екс-
пертів ще один важливий елемент 
теперішньої російськох державності 
– її імперськість.

«Те, кто полагает, что империя 
рухнула вместе с распадом СССР, 
продолжают жить в большой иллю-
зии. Империя просто несколько 
ужалась в границах», – наголошує 
філософ і публіцист В. Штепа (…). 
«...Российская государственность, 
берущая начало в Московском 
царстве второй половины 15 века, 
с самого начала встала на путь им-
перской экспансии...» Сьогодні – це 
– «...колониальная империя», пише 
експерт- міжнародник П. Лузин (…).

Це – лише невелика частина 
того, що говорять про свою країну 
росіяни ще з неотруєною власною 
пропагандою свідомістю...

Отже, якими головними ознака-
ми характеризується сучасна росій-
ська державність на думку критично 
мислячих російських експертів?

Перше: влада в Росії є нелегі-
тимною, тому що влітку 2020 р. там 
відбувся державний переворот.

Друге: теперішня нелегітимна 
влада в Росії носить авторитарно – 
диктаторсько – корпоративний ха-
рактер, що перетворило її на дер-
жаву з ознаками фашизму або на-
віть і на фашистську державу.

Третє: керує цією державою 
корпорація силових структур ра-
зом із місцевими олігархами.

Четверте: Росія залишається 
імперією, але в дещо зменшених 

розмірах.
Чи є ці висновки сенсацією? Як 

на мене, – ні. Вони лише підтвер-
джують той факт, що після дуже ко-
роткого періоду т. зв. «єльцинської 
відлиги» Росія повернулася до свого 
звичного стану «аракчеевщины», ав-
торитаризму та диктаторства з еле-
ментами фашизації. В історію пішли 
часи навіть «суверенної демократії» 
з її далекими від звичайної демо-
кратичної практики обмеженнями 
та заборонами. Тепер влада забра-
ла у росіян будь-які шанси на свою 
думку і протест. Вона знову повер-
нула їх у рабське стійло покірності та 
безправ'я. Таке ще можна було б уя-
вити собі у ХІХ чи навіть ХХ століттях, 
але є тотальним анахронізмом для 
цивілізованих країн у ХХІ ст. Прикла-
ди Північної Кореї, Китаю чи Білорусі 
навряд чи є надихаючими для демо-
кратичного суспільства.

Стало очевидним, що вла-
да і критично мисляче суспільство 
«роз'їжджаються» у різні боки і що 
ця тріщина між ними стає все глиб-
шою. Правляча «еліта» за своєю сут-
тю і природою не здатна запобігти її 
поглибленню. Тому з часом (на жаль, 
ми поки що не можемо спрогнозува-
ти, коли) ця тріщина перетвориться 
на прірву.

В одній і тій самій Росії 
з'являються дві Росії.

Це – перша глибока і системна 
проблема сучасної Росії.

2. У пошуках державної 
ідеології або нові 
(старі) «скрєпи»

«...Попытка продолжить 
изобретать и внедрять новую 

госидеологию – 
путь к окончательному развалу 

и уничтожению России!» 
І. Чубайс, історик (…).

Проголосивши себе «продовжу-
вачем» імперської Росії та СРСР, те-
перішня влада у РФ опинилася перед 
необхідністю запозичити стару чи 
вигадати якусь нову концепцію або 
ідею, навколо якої б «згуртувалося» 
населення країни. Публічно взяти за 
основу царську імперськість не до-
зволяла претензія Москви належа-
ти до групи цивілізованих країн. По-
вторювати дурість часів СРСР про по-
будову комунізму означало б вийти 
за межі здорового глузду, особливо 
в контексті вкрай непропорційного, 
не кажучи вже про якусь справедли-
вість, розподілу соціального багат-
ства в Росії. Але, оскільки російське 
суспільство живе в історично незмін-
ній парадигмі, кремлівській владі не 
залишалося нічого, крім як запропо-
нувати чергові «скрєпи» – інші за на-
звою, але ті ж самі за змістом.

Імперськість замінили на «рус-
ский мир» та «побєдобєсіє», а ко-
мунізм – на «нетлінні російські цін-
ності», «святую православную Русь» 
тощо, густо змастивши це все тради-
ційною брехнею, а останнім часом і 
страхом.

Так що ж це таке – «русский мир»? 
Парадокс у тому, що і в самій Росії 
цього до кінця не знають. Все зале-
жить від ступені «просунутості» тих чи 
інших «експертів» або політиків.

Є, наприклад, такі, які вважають 
датою народження «русского мира» 
853 рік – рік «заснування Русі» у м. 
Ладога. Дехто відносить появу цього 
поняття на ХХ ст., а найбільш скром-
ні – на початок ХХІ-го. Спробуємо хоч 
трошки розібратися.

А взагалі хто такі ці «русские»? 
Адже «русский мир» має бути по-
хідним поняттям від «русских». Це – 

«кров», «земля» чи конфесія? Як вони, 
наприклад, співвідносяться з «мос-
ковитами», «вєлікоросами» чи «совет-
скими», не кажучи вже про українців 
та білорусів. Схоже на те, що у сучас-
них російських дослідників немає од-
нозначної, а, головне, якоїсь обґрун-
тованої відповіді.

Як пише російська вікіпедія, 
для означення «русского мира» «в 
(российськой) научной литературе 
сформировалось три основных те-
оретических подхода – культурно-
цивилизационный, геополитический 
и религиозный».

Дещо про цивілізаційну суть «рус-
скости» я писав у своїй попередній 
статті (…), тому обмежуся тут лише 
деякими, на мій погляд, важливими 
особливостями культурного контек-
сту цього поняття. Бо вони мають да-
леко не тільки культурологічне зна-
чення.

Ось що пишуть, розглядаючи 
тему «русского мира» сучасні росій-
ські філософи В. Пастухов і Р. Ба-
раш: «...формирование гражданской 
нации и Российской империи, и Со-
ветского Союза проходило через 
разрастание эклектичной русской 
культуры (виділено – авт.), культуры 
межнационального взаимодействия 
на основании русского языка», «...в 
досоветский период «русскость» не 
была институционализирована (ви-
ділено – авт.)» (…)

Отже, виходить, що, по-перше, 
питомо «російської» культури як та-
кої не існувало, бо вона була еклек-
тичною сумою всього того, що росій-
ській державі вдалося «нахапати» за 
час своєї агресивної історії, а, по-
друге, і сама «русскость» якось не 
проглядалася. Продовжуючи логіч-
ний ланцюжок, приходимо до висно-
вку: як нема «русскости», то не може 
бути і «русского мира». Відтак, було б, 
мабуть, надто сміливо говорити про 
час його «виникнення» у 853 р. на Ла-
дозі, якщо вірити офіційній москов-
ській «історіографії».

Особливо враховуючи, зокрема, 
хоча б той банальний і відомий на-
віть школярам факт, що у 862 р., тоб-
то, лише через дев'ять років після «за-
снування Русі» за московською вер-
сією, Київські князі на чолі великої 
дружини (від 6 до 10 тис. воїнів) вже 
ходили походом на Константинополь 
– тодішню столицю могутньої Візан-
тійської імперії. Це, щонайменше, 
свідчить про те, що Київ був центром 
не якогось щойно заснованого посе-
лення («три кола – два двора»), а функ-
ціонуючої держави з усіма атрибута-
ми, які їй належать – владою, армією, 
податковою системою тощо. Але го-
ловне питання навіть не у цьому: а до 
чого тут Московія? Просто згадаймо 
правдиву дату виникнення Москви – 
а це вже ХІІІ століття! Де слов'яни зі 
своєю великою державою того часу, 
а де угро-фінські племена, що жили 
ще у напівдикому стані. Та залишмо 
висновки про «першородність» Русі 
на Ладозі на совісті теперішніх росій-
ських «професорів» і не тільки. Вига-
дувати та брехати – їхній традицій-
ний, хоча і запліснявілий, хліб.

То коли ж тоді все -таки 
з'являється отой «русский мир»?

Цікавий огляд претендентів на 
звання «отца – основателя» ідеї «рус-
ского мира» (від археолога графа С. 
Уварова, драматурга О. Островсько-
го до філософа М. Данилевського) ро-
бить сучасний російський філософ С. 
Кочеров. Але приходить до висновку, 
що лаври першості все ж таки слід 
віддати іншому російському філософу 
П. Щедровицькому. (зазначимо при 
цьому на полях, що аналізуючи тему 
«русского мира» цей автор погоджу-

ється з висновком ще одного філо-
софа ХІХ ст. В. Іванова про те, що «не 
может быть русского мира без рус-
ской идеи»). (…)

Отже, читаємо П. Щедровицкого: 
«русский мир» сложился «в XX веке 
под воздействием тектонических ис-
торических сдвигов, мировых войн и 
революций на планете» и ныне явля-
ется сетевой структурой больших и 
малых сообществ, думающих и гово-
рящих на русском языке» (…)

Що ж, візьмемо, як гіпотезу. Але з 
неї випливає вже зворотній логічний 
висновок – отже, аж до ХХ ст. чи до 
початку ХХІ ст. жителі північно-схід-
них територій не могли ототожню-
вати себе з «русскими». Бо як нема 
«мира», так, значить, нема і тих, хто 
його утворює.

Тоді, звісно, виникає безліч інших 
питань. Наприклад: в якому «мире» 
вони жили раніше і як він називав-
ся? А з чого, з якого матеріалу взяли-
ся тоді «русские» в ХХ ст.? Хто є їхніми 
безпосередніми кровними родича-
ми і як впливало на «истинную, свя-
тую русскость» активне кровозмішу-
вання з іншими, далеко «не святими» 
народами? Чи правдивим у зв'язку з 
цим є припущення, що тими самими 
«русскими» насправді є всеїдні «угро-
фінські московити», що увібрали та-
кож генетичні коди і пам'ять Орди та 
поневолених ними численних наро-
дів? А що таке «русская идея» і коли 
вона виникла? Чому «русский» – це 
прикметник, а не іменник для визна-
чення національності, як у всіх інших 
народів? Якщо «русский» – це кон-
фесія, то якою є національність «пів-
нічно-східного народонасєлєнія»? А 
коли ж з'явився отой самий «русский 
язык», якщо навіть В. Даль визна-
вав, що «московским наречием го-
ворит самая небольшая часть наро-
да, почти только в стенах Москвы... 
В этом наречии слышатся иногда не-
правильности..., которые могли за-
йти, может, с татарского языка. Если 
подняться на золотые маковки Бе-
локаменной, то можно окинуть гла-
зом пространство во все четыре 
стороны, где говорят иначе (виділе-
но – авт)» (…) І яким чином цьому об-
меженому «маковками» Москви «на-
речію» вдалося перетворитися на па-
нівне на «безкраїх просторах» росій-
ської імперії?

Ці та інші питання культуроло-
гічного (і не тільки) характеру не на-
лежать безпосередньо до теми цієї 
статті і потребують, безумовно, 
окремого глибокого аналізу, базую-
чись вже на нових знаннях, доступ 
до яких, бодай, частково відкрив-
ся з розвалом СРСР, а не на вигада-
них конструктах імперської та радян-
ської епох. Між тим, відповіді на них 
можуть допомогти краще зрозуміти 
природу того, що сьогодні у Москві 
називають «русским миром».

Найближче до визначення понят-
тя «русские» підійшов, на мою думку, 
молдавський філософ і історик С. Іль-
ченко, який пише: «Российская им-
перия держалась на двух скрепах: 
сверху, как идеологическая шапка, 
была нахлобучена идея православ-
ной исключительности, «Третьего 
Рима», притом последнего, посколь-
ку «Четвертому не бывать», а снизу, 
в роли народного тела, марширова-
ла вперед и вперед мечта о «воле», 
дававшая энергию для бесконеч-
ной экспансии. И было, что немало-
важно, также пространство для этой 
экспансии, для вечного похода «за 
волей», достигаемой через уничто-
жения и порабощения коренных на-
родов и включения выживших в 
эту же православно-импер-
скую схему.

Володимир ОГРИЗКО
Міністр закордонних справ України (2007 - 2009 рр.)
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4  Все это и поро-
дило специфический 

социальный тип агрессивно-
го раба, трепещущего перед ба-

рином, зачастую неспособного на-
ладить свою жизнь без указаний 
сверху, но готового нести рабство 
и насилие соседним народам, видя 
в их порабощении доступную фор-
му воли для себя. Этот тип и есть 
«русские» – не национальность, 
не этнос, а именно и только соци-
ум, составленный из представите-
лей разных плененных народов. 
Никаких «русских» как этноса – 
ни «азиатов», ни «угрофиннов», ни 
«славян» – не существует в приро-
де. Есть только потомки выходцев 
из разных народов, захваченных в 
плен, принужденных к покорности 
и включенных в систему завоева-
ния новых территорий и порабоще-
ния новых народов, и так по кругу, 
снова и снова» (виділено – авт). (…)

Нам же важливо зрозуміти, як з 
усієї цієї чергової російської незро-
зумілості (вибачте за каламбур) рап-
том виник отой самий «русский мир» 
не як філософські «изыски» деяких 
«озадаченных» філософів, а як прак-
тичний вказівник для обґрунтування 
агресивної зовнішньої політики Ро-
сії вже за нових історичних умов.

Відповідь, здається, лежить на 
поверхні: концепція «русского мира» 
виявилася надто зручною, щоб не 
використати її в традиційно імпер-
ських інтересах Росії. І хоча на по-
чатку 2000-х вона формувалася в 
основному як культурно-гуманітар-
на політика, що мала на меті по-
жвавлення контактів з російською 
діаспорою за кордоном, вже за 
якесь десятиліття її трансформува-
ли у зовнішньополітичну концепцію 
відновлення імперії. За справу взя-
лася російська держава в особі мі-
ністерств закордонних справ, куль-
тури, а пізніше й оборони – для пе-
реконливості, так би мовити. Пря-
мим наслідком цієї політики лише 
на пострадянському просторі стала 
війна проти Грузії (2008 р.), відвер-
та протидія європейському і євроат-
лантичному курсу України та, як на-
слідок, – пряма військова агресія 
проти неї у 2014 р., нахабне неба-
жання виводити свої війська з Мол-
дови тощо.

Апофеозом історичного невігла-
ства, з одного боку, та новим мані-
фестом зовнішньополітичної агре-
сивності, з іншого, стала сумнозвіс-
на стаття нового «отца всех пост-
советских народов» В. Путіна про 
«один народ» (…).

Кремль абсолютно не бенте-
жить, що «русскость», «русский 
мир» були і є «політичною міфоло-
гемою». (…). Оскільки йшлося про 
«продаж» концепції виключно вну-
трішньому споживачу (бо зовнішній, 
хоч і не швидко, але все ж таки зро-
зумів, про що йдеться), виникало пи-
тання з її позитивним сприйняттям. 
А якими міфами позитивної конота-
ції могла похвалитися московська 
історія добільшовицької доби? Дику-
ном Андрієм Боголюбським чи дес-
потом Іваном Грозним, царем – пси-
хопатом Петром І чи імператрицею 
– повією Катериною ІІ, аракчеєвщи-
ною чи шибеницями на Сенатській 
площі, рабством у формі кріпацтва 
чи деморалізуючою безпорадністю 
останніх Романових? Є й інші міфи 
– про «русскую культуру»: балет, До-
стоєвского і Тостого тощо, але вони 
нічого не значать для пересічно-
го російського населення. Очевид-
но, що на таких прикладах «русский 
мир» чи, точніше, «русский миф» не 
побудуєш.

Тому пустопорожній «русскомір-
ській оболонці» був вкрай необхід-
ний переможний зміст. А таких, звіс-
но, вигаданих «перемог» у радянську 
добу було більш, ніж достатньо. Саме 
тому «советскость» легко поглинула 
неіснуючу «русскость» і, власне, за-
мінила її. При цьому «советский че-
ловек» у розумінні компартійного ке-
рівництва СРСР, був, у першу чергу, 
«русским человеком». Пазл склав-
ся: вигаданий і безславний «русский 
мир» швидко перетворився у «пере-
можно-радянський», а коли останній 
сконав, знову відродився, але вже 
як «героїчно-русский».

А «героїчним» у ньому, «дякуючи» 
нескінченній та всеохоплюючій про-
паганді, стало «побєдобєсіє» – ци-
нічно експлуатована Кремлем жах-
лива трагедія Другої світової війни.

Жодним чином не претендуючи 
на остаточність висновків, ризикну 
припустити, що батьком «побєдобє-
сія», яку дехто з експертів називає 
навіть «політичною релігією» сучас-
ної Росії, є особисто Путін. Вона була 
ним остаточно сформульована у са-
мовпевненій і одночасно підступно-
цинічній фразі: «Мы все равно по-
бедили бы (в Великой Отечествен-
ной войне без украинцев – прим.
авт.), потому что мы страна победи-
телей» (виділено – авт.). Але оскіль-
ки з реальними «перемогами» у Ро-
сії не склалося (наприклад, ВВП на 
душу населення – нижче рівня Пор-
тугалії), московському режиму був 
потрібен «побєдобесний міф» для 
згуртування дезорієнтованого за 
відсутності комуністичних байок та 
реальних соціально – економічних 
результатів населення.

Про це, власне, і пише відомий 
в Росії публіцист І. Яковенко: «Нуж-
но избавиться от фобий прошлого, 
избавиться от того, чтобы исполь-
зовать во внутриполитических про-
цессах все проблемы, которые нам 
достались еще из прошлых веков, а 
смотреть в будущее», – дал планете 
установку президент РФ (виступ Пу-
тіна на Давоському форумі у 2021 
р. – прим. авт). Заметим, что это за-
явил тот самый человек, который 
создал настоящий культ прошлого, 
выделил из этого прошлого самые 
кровавые страницы и образовал 
из них миф победобесия, оснастив 
его языческими ритуалами и кар-
навалами буйного мракобесия, по-
рождающими в обществе самые 
дикие фобии (виділено авт.)» (…)

Пам'ять про мільйони загиблих, 
реальну турботу про тих, хто прой-
шовши пекло війни, дожив до наших 
днів, замінили маскарадними акці-
ями (переодягнуті в гімнастьорки 
мамаші з візками, діти старшої гру-
пи дитсадка у формі юноармійців, 
портрети генералісімуса Сталіна з 
німбом над головою, «бессмертные 

полки» з польовими кухнями і сол-
датськими кашами тощо), примітив-
но – провокативними гаслами та 
символами, вже не кажучи про при-
своєння собі права останньої ін-
станції в оцінках минулого та агре-
сивну реакцію на підходи інших кра-
їн щодо подій Другої світової війни. З 
сумом можна констатувати, що про-
пагандистська кампанія, головним 
«напрямком удару» якої залишалася 
внутрішньоросійська аудиторія, за-
вершилася перемогою режиму. Ось 
лише дві цифри.

За 20 останніх років кремлівські 
ЗМІ так промили мізки населення, 
що 61 його відсоток вважає перемо-
гу у «Великой Отечественной войне 
наиболее значимым событием для 
русской истории (виділено. авт.)».) 
(…), а 87 відсотків відчуває гор-
дість у зв'язку з цим. (…). Ризикну 
припустити, що міф «побєдобєсія» 
розгортатиметься ще активніше, 
складаючи, так би мовити, позитив-
ну, білу, у розумінні російської влади, 
сторону державної ідеології і споді-
ваючись на прищеплену у такий спо-
сіб лояльність.

Разом з тим, будь-який москов-
ський режим, про що переконливо 
свідчить історія, ніколи не залишав 
поза увагою й темну сторону, іншу 
«скрєпу» – створення атмосфери 
страху. Для будь-якої тоталітарної 
влади найстрашніше, коли народ 
припиняє сприймати її як серйоз-
ну силу, коли він здатний реалістич-
но оцінювати, що відбувається на-
вколо, і робити адекватні висновки. 
Тому для кожного російського дик-
татора придушення навіть паростків 
якогось «свободомислія» були і зали-
шаються чи не найважливішим вну-
трішньополітичним завданням.

Не є виключенням і путінський 
режим. Він, як пише відомий росій-
ський політик і історик В. Рижков, 
боїться «... что даже слабая оппози-
ция, даже слабое гражданское об-
щество могут выйти из-под контро-
ля, превратиться в массовое движе-
ние и создать для них (влади – прим 
авт.) тяжелый политический кризис. 
Поэтому принято решение закручи-
вать гайки дальше, закручивать по 
максимуму, возвращаться в слав-
ное брежневское прошлое, славный 
брежневский застой и формировать 
ту же модель жесткого авторитар-
ного государства с идеологической 
цензурой, с политическими репрес-
сиями, какая им помнится по 1970-
м годам». (…).

Силу каральної машини повною 
мірою відчули на собі нечисленні 
(якщо брати масштаби Росії) учасни-
ки протестів на підтримку О. Наваль-
ного. Здається, влада діє на уперед-
ження, бо ніякої реальної загрози 
для режиму ці протести не станов-
лять. Поріг терплячості росіян є на-

справді надзвичайно високим: це 
історичне «рабське надбання» жи-
телів Московії, яких видресирува-
ли мовчати до останнього. Статис-
тика свідчить, що більшість населен-
ня не підтримує протестного руху, 
тому він не має шансів на успіх.

Повною мірою влада викорис-
товує й інший, теж традиційний 
для Росії інструмент – брехню. Піс-
ля вельми короткого періоду віднос-
ної правди часів «першого Єльцина» 
Росія повернулася до звичної прак-
тики брехні. Вона знову стала ви-
значальним фактором як внутріш-
ньої, так і зовнішньої політики. Та 
найстрашніше інше: обидві сторо-
ни процесу – як влада, так і народ 
сприймають її як норму. Нищівну 
характеристику сучасній політичній 
системі дав відомий російський по-
літик Г. Явлінський. Він пише: «В по-
следние 20 лет государственная и 
политическая ложь в России опять 
стала тотальной...», «... ложь – ор-
ганический элемент... современ-
ной эклектичной государственной 
системы, желающей сохранить свою 
историческую связь и с советским 
режимом, и с умершим самодержа-
вием, и с современным миром...» 
(…).

Зрозуміло, що там де брехня, 
там й імітація. Країна поступово, 
але невпинно занурюється у пара-
лельний світ. Наче все є: парламент, 
уряд, суди, ЗМІ тощо, тільки от всі ба-
чать, що це ширма, за якою порож-
неча. «...Имитация (роста, ума, ве-
ликой державы, геополитической 
роли, успешной экономики, военной 
мощи) – это суть путинизма, тоску-
ющего по СССР, но не способного им 
быть», - абсолютно справедливо за-
уважує правозахисник О. Хоц (…). 
Така собі фотографія пізнього СРСР.

Очевидним є й інше: народ, на-
віть такий «непідйомний» на гідність 
у її справжньому, а не «побєдобєсно-
імперському» варіанті, об'єктивно 
втомився від незмінності вождя. 
Йому просто потрібно нове облич-
чя, але такого ж за суттю деспота. 
У цьому сенсі мене, відверто кажу-
чи, жахнула думка, висловлена вже 
згадуваним В. Рижковим: «... самые 
большие шансы сейчас имел бы лю-
бой человек, которого выдвинул бы 
из номенклатуры, из верхушки, из 
своего политбюро Владимир Путин. 
Народ бы с облегчением обрадо-
вался такому мягкому переходу от 
Путина, от которого устали, который 
надоел, от которого ничего уже не 
ждут, народ бы с удовольствием 
проголосовал за любую симпатич-
ную фигуру, которую бы предло-
жил Кремль...» (…)

На мою думку, це – вирок, але 
не Путіну, а самій Росії.

Які висновки з цих оцінок росій-
ських експертів можна зробити?

Перше: «русский мир» є філософ-
ською концепцією, яка не має одно-
значного трактування навіть серед 
самих російських авторів. «Русский 
мир» є направду «русским мифом». 
Але він має замінити комунізм як 
державну ідеологію.

Друге: концепція «русского 
мира» є ідеологічним обґрунтуван-
ням для проведення агресивної зо-
внішньої політики Росії.

Третє: похідною концепції «рус-
ского мира» є спекулятивна полі-
тика «побєдобєсія», за допомогою 
якої влада намагається згуртувати 
населення Росії навколо ідеї «вели-
кой Росии».

Четверте: попри успішне зомбу-
вання населення російська влада 
панічно боїться внутрішніх завору-
шень і тому посилює репресії, ви-

користовуючи грубе насильство і 
тотальну брехню.

Іншою «скрєпою», яку Кремль 
витягнув зі свого шулєрського ру-
кава, стала ідея «російської тра-
диційності», «нетлєнності віковіч-
них цінностей», «святой Русі» тощо. 
За відсутності «ідеологічного відділу 
ЦК» функцію духовного «окормлю-
вання» знову передали «неурядовій 
громадській організації», яка впро-
довж століть є послушницею влади і 
беззаперечно виконує усі її накази, 
примхи і забаганки. Такою була, є і 
ще певний час залишатиметься ро-
сійська православна церква.

Ось що про неї пише російський 
телеграм-канал «Церквач»:

«...РПЦ предоставляет власти 
свои услуги: поддержку на выборах, 
отказ от критики в период между 
выборами, демонстрацию полной 
лояльности на уровне благочинных 
и епископата. Она не занимает-
ся тем, чем должна, не облича-
ет пороки представителей власти, 
не поднимает всерьез тему соци-
альной несправедливости, разда-
ет ордена коррупционерам, а то и 
откровенным бандитам. Епископат 
встроился в российскую клепто-
кратическую элиту.

Взамен власть наделяет РПЦ 
привилегиями: не платить налоги, 
получать государственное финан-
сирование, свободно занимать-
ся коммерцией, вносить правки в 
законопроекты и уже действующие 
законы, обращаться к чиновникам 
любого ранга вплоть до президента, 
пользоваться эфиром федеральных 
телеканалов, использовать спец-
транспорт и охрану, без проблем 
проводить массовые мероприятия и 
многое другое...» (…).

За даними російських джерел, 
сучасна РПЦ – це понад 60 метропо-
лій та понад 300 єпархій, понад 40 
тис. осіб, які задіяні в її діяльності, 
близько 37 тис. храмів та інших при-
міщень, 462 чоловічих та 482 жіно-
чих монастиря. Щорічно РПЦ отри-
мує дохід, який обчислюється сумою 
приблизно в 300-350 млн. дол. США, 
включаючи не лише пожертви, ко-
мерційну діяльність, але й прихова-
не фінансування з державного бю-
джету. Дехто вважає цю цифру дещо 
заниженою і називає суму в 500 
млн. дол. США (…).

За будь-яких обставин РПЦ, на 
думку Кремля, є важливим ідеоло-
гічним «окормлювачем» російсько-
го населення. Наче і можливості, як 
бачимо, є. Питання лише у тому, якої 
кількості населення це стосується і 
наскільки є ефективним.

Якщо спиратися на інформацію 
офіційного представника МВС РФ, 
«нічні великодні святкові служби в 
Росії у 2019 р. (беремо доковідний 
рік) відвідало більше 4,3 млн. осіб» 
(…). Чи означає це, що в Росії зараз 
саме такою є кількість православ-
них віруючих? Звісно, ні. Але для нас 
важливим є порядок цифр.

Візьмемо для порівняння росій-
ських мусульман. Залишимо на со-
вісті Кадирова його оцінку кількості 
мусульман в Росії (30 млн. осіб), та 
навіть Путіна з його 20 мільйонами 
(…). Але навіть мінімальні цифри, з 
якими погоджуються не дуже при-
хильні до мусульман джерела, гово-
рять про те, що мусульман, в Росії є 
щонайменше 13 млн. осіб (…). При 
цьому тенденція до постійного збіль-
шення кількості мусульман зростає 
як через природній приріст, так і за 
рахунок міграції з Азербайджану, 
країн Середньої Азії та Близько-
го Сходу. І це справді актив-
ні віруючі.

Володимир ОГРИЗКО
Міністр закордонних справ України (2007 - 2009 рр.)
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5 Попри те, що росій-
ська держава не допома-

гає мусульманам так само, як 
допомагає РПЦ.

А держава робить для РПЦ 
справді немало: до нової редак-
ції конституції Росії записано по-
ложення про традиційність сім'ї, 
священнослужителі РПЦ мають до-
ступ до всіх соціальних прошарків 
суспільства: від молоді до зброй-
них сил (щоб, наприклад, освячу-
вати ядерні ракети), предстоятелю 
РПЦ влаштовують телевізійне шоу з 
об'їздом навколо Кремля для «обо-
рони» від пандемії, служителям РПЦ 
створені спеціальні умови в органі-
зації паломництва, що є черговою 
непрямою фінансовою підтримкою 
тощо. А до храмів, як бачимо, іде зо-
всім невелика частина вірних з офі-
ційно заявлених 58 млн. осіб.

Виникає питання, чому? А тому, 
що навіть забитий державною про-
пагандою пересічний росіянин ба-
чить всю нещирість того, що пропа-
гується назовні і одночасно відбу-
вається в самій РПЦ. Мабуть, також 
і через численні скандали, які по-
стійно трясуть РПЦ зсередини. Вар-
то згадати у цьому контексті хоча 
б історію архієрея Чапліна, який 
займав в системі РПЦ не остан-
ню позицію і закликав к «убийству 

ракетными ударами с воздуха рос-
сийских политических эмигрантов 
в государствах, куда те уехали, к со-
зданию спецподразделений по типу 
«эскадронов смерти» для ликвида-
ции врагов режима на территори-
ях других государств», доводив, що 
«массовые убийства людей якобы 
санкционированы самим Богом, о 
чём со всей очевидностью явствует 
из священных библейских текстов» 
тощо. (…).

Або ж протоієрея Смирнова, ві-
домого тим, що був засновником 
і лідером проекту «Отдельный ди-
визион» – вкрай консервативного 
православного руху, який виступав 
на «захист сімейних цінностей» у їх-
ньому найбільш мракобісному варі-
анті, боровся проти запровадження 
в Росії ювенальної юстиції та забо-
рону абортів, чим справедливо за-
служив характеристику одного з «...
наиболее мерзких и подлых мрако-
бесов, обскурантов и ретроградов 
среди российских церковников...» 
(…).

Чи скандали навколо далеко 
не монашої власності у центрі Мо-
скви самого В. Гундяєва (КГБеш-
не псевдо – Михайлов), чи гоніння 
з його боку на незгодних у церкві, 
зокрема, протодиякона А. Курає-
ва, окультизм, який добрався вже 

навіть до високих церковних чинів, 
бунт схіігумена Сергія у Єкатерин-
бурзькій єпархії, педофільні скан-
дали в Оренбурзі та Якутії, розбе-
щення малолітніх у Вологді, викрит-
тя численних «гомоієрархів» тощо. І 
це лише окремі приклади.

Зрозуміло, що такі «герої» РПЦ 
та їхні нехристиянські вчинки за-
вдають російській церкві непо-
правної іміджевої шкоди. Все це, 
пише політолог і історик О. Макар-
кін, «диссонирует с настроениями, 
преобладающими в среде молодых 
россиян, что ставит под вопрос бу-
дущее церкви...более модернист-
ски настроенная часть общества 
расходится с церковью, считая ее 
слишком архаичной. И не утрачи-
вая православной самоидентифи-
кации, перестает связывать себя с 
церковью как организацией».

Не можна не зважати також на 
нищівний удар по «устоях» РПЦ че-
рез визнання Вселенською патріар-
хією канонічної незалежності Пра-
вославної церкви України. Від РПЦ 
вже зараз відійшла значна части-
на віруючих в Україні. Цей процес, 
хоч і помалу, набирає обертів, тоб-
то, об'єктивно вестиме до ослаблен-
ня і навіть потенційного занепаду 
РПЦ в самій Росії, бо вже у найближ-
чі роки вона може реально втратити 

чисельну першість у православному 
світі.

Зважаючи на її прислужницьку 
роль у відносинах з російською дер-
жавою, скандалами в самій церк-
ві, значним послаблення її впливу 
у світовому православ'ї, важко не 
погодитися з думкою дописувача 
на Kasparov.ru П. Матвеєва: «... эта 
контора (РПЦ – прим.авт.) прогни-
ла не просто насквозь – она про-
гнила целиком и полностью, бес-
поворотно и навсегда. И что ни-
какому реформированию она не 
подлежит, а подлежит она только 
одному – уничтожению...» (…).

Отже, виходячи з висловлених 
думок російських експертів, може-
мо констатувати, що:

Перше: РПЦ фактично є дер-
жавною церквою, бо обслуговує 
державні інтереси.

Друге: через це вона переби-
рає на себе усі державні гріхи: ко-
рупцію, пристосуванство, брехню 
тощо.

Третє: тому вона стрімко втра-
чає наявний у перші післякомуніс-
тичні роки бодай якийсь мораль-
ний авторитет, а відтак – не корис-
тується такою довірою росіян, як на 
це розраховують у Кремлі.

Четверте: значно зменшився 
міжнародний вплив РПЦ, зважаю-

чи на надання Томосу Православ-
ній церкві України та самоізоляцією 
РПЦ у світовому православ'ї.

Висновок напрошується сам со-
бою: ставка Кремля на РПЦ є би-
тою картою. РПЦ не зможе вико-
нати покладені на неї Кремлем 
функції. Тріщина між православ-
ними та РПЦ ще більше поглиблю-
ватиметься, бо керівництво церк-
ви нав'язує вірним стандарти і тра-
диції минулого. РПЦ, як і російська 
держава, якій вона вірно служить, 
повернута у минуле. У такої церкви 
немає перспективи.

Отже, ідеологічна опора путін-
ського режиму насправді не є на-
стільки міцною, щоб забезпечити 
стабільність путінського режиму. 
Це ще не повне відторгнення, але і 
не беззастережна підтримка. Нега-
тивна динаміка соціально-економіч-
ного розвитку Росії може звести на-
нівець всі «досягнення» на ідеологіч-
ному фронті. А коли руйнується іде-
ологія, руйнується і держава.

Йдеться про глибоку світогляд-
ну тріщину, яку російське суспіль-
ство в осяжній перспективі подо-
лати не зможе.

(Далі буде)
«Українська правда», 23. 09. 2021

Pravda.com.ua

Володимир ОГРИЗКО
Міністр закордонних справ України (2007 - 2009 рр.)

Розпад Росії: загроза чи шанс?

Третім тогочасним напрям-
ком нашої роботи була справа Геор-

гія Гонгадзе. Ми порушили справу проти 
органів внутрішніх справ за бездіяльність у 

пошуках виконавця, яким виявився генерал 
Пукач. Були версії про його перебування в Із-
раїлі, але ми встановили, що він ховається на 
хуторі на Житомирщині. Затримали. Знайшли 
голову вбитого журналіста…

І от в один момент, коли ми досягли ре-
зультатів, у нас забрали всі резонансні спра-
ви, в тому числі й по Чорноволу, і передали 
кураторство іншому заступнику Генпрокуро-
ра.

– Тоді, 2009-го, далася взнаки політич-
на воля чи людський фактор?

– По-перше, на долі слідства відбилося 
тодішнє складне переплетіння інтересів по-
літичних груп. Також наголошу, що в керівни-
цтві правоохоронних органів тоді були люди, 
причетні до рішень по цих справах, які ми під-
дали обґрунтованим сумнівам, які працюва-
ли за принципом «чєго ізволітє» і вгадували 
політичну кон’юнктуру. Вони зробили все, 
щоб блокувати розслідування, а мені пря-
мо ставили питання: «Для чого ти копаєш?». 
Часи були такі, специфічні: тоді в моєму кабі-
неті знаходили ртуть, а потім виявили пере-
вищення сили електромагнітних імпульсів у 
2,5 млн разів.

– Що це могло бути?
– Широкосмуговий високочастотний 

електрогенератор, який створює ефект мі-
крохвильовки. Його наявність встановили 
співробітники міліції. Скажу, що тоді я зрозу-
мів: система мала великою мірою совдепів-
ський характер. Просто катастрофічно дея-
кі керівники силовиків боялися влади і тим 
більше випадів щодо неї.

– Повернемося до справи про загибель 
лідера Народного Руху. Із того часу, про 
який ви зараз розповідаєте, тобто за два-
надцять років, слідство не просунулося до 
істини?

– Справа не закрита. У ній за цей час 
щось робилося, але повільно, формально, 
для видимості, щоб довести, що то була до-
рожньо-транспортна пригода. Коли призна-
чали повторну комплексну експертизу, не 

взяли до уваги дані, надані експертом Єрма-
ковим. З якоїсь причини експерти, які рані-
ше проводили експертизи, і далі залишали-
ся у рамках цього розслідування. Як можна 
слідству і далі уперто посилатися на дані тієї 
експертизи, яку ми обґрунтовано називаємо 
фальшивкою?

Оновлення, яке відбулося в прокуратурі, 
привело людей, яким ще років зо п’ять вчи-
тися, перш ніж вони стануть професіоналами.

Коли офіційні особи правоохоронних ор-
ганів кажуть, що немає такої експертизи, яка 
показала, що Чорновола чотири рази били 
кастетом, то це тягне щонайменше на служ-
бову перевірку і притягнення до дисциплінар-
ної відповідальності таких «спікерів». Ще раз: 
ця експертиза є в матеріалах слідства і ніку-
ди, за моїми даними, не поділася. Але була 
призначена повторна експертиза, відсунули 
експерта Єрмакова, взяли «старих» експертів 
– і дійшли висновку, що трапилася лише ДТП, 
нещасний випадок.

– Вас запрошували до Офісу генпроку-
рора для надання пояснень за вашими за-
явами?

– Ніхто не запрошував. Річ у тім, що мене 
й не треба запрошувати. Я спілкувався з 
колишнім слідчим, керівником слідчо-опе-
ративної групи, який уже пішов у відставку 
як суддя. Він казав, що готовий зняти ман-
тію, повернутися у слідство і дорозслідува-
ти справу Чорновола як належить. Так само 
готові й низка інших моїх колишніх колег. Бе-
ріть, кличте людей! А якщо мене запросять, то 
все може звестися до того, що допитають по 
справі, після чого я стану свідком. І в майбут-
ньому розслідування блокується.

– Кому ж могло бути вигідним убивство 
В’ячеслава Чорновола?

– Слідство вважало, що це могло бути ви-
гідним тим, хто не хотів, аби Чорновіл ішов у 
президенти. Кілька соратників лідера Руху 
стверджували, що він за певних умов вигра-
вав президентські вибори 1999 року.

На мою думку, те, що сталося, було вигідно 
Москві, де категорично, до істерик не бачили 
Чорновола президентом України. І могло бути 
вигідним всередині України певній команді 
людей, які теж були зі своїх мотивів зацікавле-

ні в тому, щоб він не очолив державу.
Ми не мали досвіду розслідування 

вбивств, скоєних шляхом спецоперацій. Але 
вивчали обставини ДТП, приміром, з Маше-
ровим (перший секретар Компартії Білорусії 
Петро Машеров загинув 1980 року, за офі-
ційними даними, внаслідок ДТП – лобово-
го зіткнення його «Чайки» з вантажівкою. На 
думку деяких експертів, його могли вбити – 
ред.). Дотепер це загадка. Довелося дізнати-
ся про таку методику: організатор їде попе-
реду жертви і не дає себе обігнати, дратуючи 
останню. І пропускає машину жертви, коли на 
зустрічну раптово вискакує авто-кілер. Дуже 
важко потім довести причетність до злочи-
ну водіїв і попутної, і зустрічної машин. Чиста 
випадковість… Вивчаючи цю тему, ми влов-
лювали почерк, притаманний спеціальним 
структурам радянських і пострадянських кра-
їн. Кого не могли розстріляти і хто особливо 
дратував – того знищували особливими ме-
тодами, видаючи це за самогубства чи трагіч-
ні випадки.

– Наскільки важливо зараз чесно роз-
слідувати цю справу, щоб убезпечитися від 
подібних випадків надалі?

– Це можливо за умови залучення квалі-
фікованих експертів і спеціалістів, які мають 
досвід розслідування такого роду вбивств.

– Чи доцільно для цього вдаватися до 
допомоги західних фахівців?

– Гадаю, ми впоралися б і самі. Свого 
часу група, якою я керував, показала себе 
сміливою і професіональною командою. Ми 
не упускали жодної деталі, глибоко копали і 
готові довести раніше почате до кінця. Все у 
компетенції влади. Дуже не люблю говорити 
про «політичну волю», бо у країні має панува-
ти закон. Важливо, щоб нинішнє керівництво 
прокуратури не сприйняло мої слова як докір 
на свою адресу. Я закликаю нинішніх колег 
виконати свій професійний обов’язок. Нам 
не потрібно довіряти на слово, хай сумніва-
ються у наших доводах. Але не можна вести 
слідство на основі дискримінованих доказів.

Олег СІНЕЛЬНІКОВ, 
журналіст

Depo.ua. 20. 09. 2021

Таємниці загибелі Чорновола, Гонгадзе та Івасюка
Микола Голомша: «Убивство Чорновола могло бути вигідним тим, хто не хотів, аби він ішов у президенти»

Довідка про ав-
тора інтерв̀ ю. Ми-
кола Ярославович 
Голомша нар. 16. 
12. 1962, с. Тухля 
Сколівський район 
Львівщини. У 1988 
р. закінчив Харків-
ський юридичний 
інститут. Працював 
спершу слідчим прокуратури, з 1992 по 2000 
рр. обіймав низку посад у прокуратурі Львів-
ської області, був першим заступником про-
курора області.

У 2000—2001 рр. працював першим за-
ступником прокурора Чернівецької облас-
ті. Потім пішов на підвищення до Генеральної 
прокуратури. У вересні 2001 р. призначений 
на посаду прокурора Рівненської області.

У листопаді 2003 р. призначений заступ-
ником Генерального прокурора України. У 
2005 році, відмовившись порушувати кримі-
нальну справу відносно лідерів опозиції («По-
маранчевої революції») та винести постанову 
про розгін Майдану. Йому було доручено ку-
раторство над розслідуванням найбільш ре-
зонансних кримінальних справ: загибелі лі-
дера Народного руху України Вячеслава Чор-
новола, за фактом смерті відомого компо-
зитора Володимира Івасюка, про замахи на 
слідчу з особливо важливих справ прокура-
тури Галину Климович, про вбивство журна-
ліста Георгія Гонгадзе, про отруєння Віктора 
Ющенка.

Після обрання Януковича В. Ф. Президен-
том України, 22 липня 2010-го року М. Голо-
мша понижений у посаді до військового про-
курора Центрального регіону України за те, 
що скерував до суду кримінальну справу про 
визнання Голодомору 1932 – 1933 років ге-
ноцидом українського народу.

Після Революції Гідності призначений 
першим заступником Генерального прокуро-
ра України. 

Лідер Політичної партії «Патріот». Має на-
укові публікації. У 2017 році захистив дисер-
тацію та отримав звання доктора філософії у 
галузі державного управління. Заслужений 
юрист України. нагороджений численними 
орденами, медалями, іншими відзнаками. 
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Це інтерв̀ ю (на сусідній сторін-
ці) Микола Голомша дав 14 верес-
ня на одному з українських теле-
каналів. І тут же в інформаційному 
просторі пролунали численні доко-
ри: мовляв, знав, а стільки років 
мовчав. Докори ці обгрунтовані 
лише частково: насправді Голомша 
публічно це озвучив, мінімум, ще 6 
років тому, в інтерв̀ ю інтернет-ви-
данню «Патріоти України», 7 верес-
ня 2015 року. Хоч теж більш як че-
рез півтора десятиліття після опи-
саних подій. 

Власне, все повідомлене давно 
гуляє в суспільному просторі. Про-
сто цього разу це не «версії», якими 
так перенасичений цей простір, не 
добровільні розслідування журна-
лістів чи громадських діячів (зокре-
ма, вийшли цілі томи про загибель 
Чорновола), це заяви високопоса-
довця правоохоронних органів, ко-
трий безпосередньо займався роз-
слідуванням цих резонансних зло-
чинів: і щодо загадкової загибелі 
цих трьох українців, і щодо ще од-
ного не менш резонансного зло-
чину – отруєння Віктора Ющенка. 
Розслідування чого теж не завер-
шене по сьогодні, ні за 5 років пре-
зиденства самого Ющенка, ні за 
трьох наступних президентів. 

Злочин і кара – вічна філософ-
ська проблема. По цих чотирьох 
злочинах правосуддя встанови-
ло злочинців і покарало їх судом 
лише в одному випадку – вбив-
ству журналіста Георгія Гонгадзе. 
Безпосередні вбивці, міліцейські 
офіцери, вже відбули свої терміни 
ув̀ язнення, головний вбивця, ге-
нерал Пукач, був виловлений пра-
воохоронцями, будучи втікачем від 
них, пізніше, але вже засуджений 
до пожиттєвого ув̀ язнення. Але 
суспільству цього замало: вима-
гає знайти і покарати ОРГАНІЗАТО-
РІВ злочину. В числі таких поголос 
називає тодішніх вищих керівни-
ків держави, але поки що це лише 
ті ж «версії», бо так само говорить-
ся, що це була спецоперація проти 
України, здійснена її ворогами з-за 
кордону. 

Щодо загибелі Гонгадзе, при-
наймні доведено, що це дійсно 
вбивство, і покарано бодай безпо-
середніх убивць. А по інших назва-
них резонансних злочинах? По сьо-
годні офіційна версія загибелі Чор-
новола – дорожньо-транспортна 
пригода, Івасюка – самогубство. 
По отруєнню Ющенка взагалі на 
дуже зрозуміло, що то було? 

Шукаючи замовників, резонно 
шукають і їхні мотиви злочинів. По 
Гонгадзе це давно сказано. Щодо 
Івасюка – Голомша озвучив теж 
давно відоме: суто політичне вбив-
ство, на сконі тоталітарного СРСР. 
Щодо Чорновола, варто б внести 
деякі корективи. 

Звичайно, це було також і усу-
нення політичного опонента що-
йно народжуваного олігархату. У 
тому числі й опонента на прези-
дентських виборах осені того таки 
1999 року. 

Але можна подискутувати щодо 
шансів Чорновола на тих виборах, 
шансів бодай пройти у другий тур. 
Це б сплутало запланований вла-
дою сценарій переобрання Кучми 
на другий термін, з виведенням у 
суперники його в другому турі ко-
муніста Симоненка. Звісно, при та-
кому «пасьянсі» Кучма й переміг. 

А загалом щодо шансів? Їх, на 
жаль, було втрачено уже на перших 
же президентських виборах грудня 
1991 року. Як же це можна було йти 
на них, не об`єднавши зусилля, а 
аж трьома колонами? Чи не звідси 
початки наступних 30-річних чвар 
українських національно-демокра-
тичних сил? Нащо, окрім найбільш 
сильного демократичного кандида-
та, лідера Руху Чорновола, балоту-
валися ще й Левко Лук`яненко та 
Ігор Юхновський? 

Наступні президентські ви-
бори літа 1994 року, дочасні, піс-
ля відставки Кравчука, Рух вза-
галі пропустив. Хоч весною того ж 
року непогано виступив на перших 
за незалежності парламентських 
виборах. Партія «прихилилася» і 
закликала виборців прихилитися 
до одного начебто демократично-

го кандидата. В подальшому Рух, 
а після його розколу обидві його 
частини, НРУ і УНП, постійно «при-
хилювалися» до тих чи інших політ-
сил: Ющенка («Наша Україна»), Тим-
ошенко («Батьківщина»), Пинзени-
ка («Реформи і порядок»). 

А фактичну крапку в існуванні 
Руху поставив його трагічний роз-
кол на початку 1999 року. І хроно-
логічно це сталося на місяць ра-
ніше загибелі Чорновола та, без-
умовно, теж дотичне якимось чи-
ном до його загибелі. Хронологія 
така. 19 лютого 1999 року фракція 
Руху у Верховні Раді знімає Чорно-
вола з посади її голови. 30 голосів 
з 48-ми – «за». Проти голови партії 
пішов і її Центральний провід, що, 
власне, майже дублював фракцію. 
Провід вирішив змінити Чорновола 
і на посаді голови партії, тільки що 
це було повноваженням з̀ їзду. 

Відкладати не стали. Швидко 
Провід скликає і цей так званий X 
з̀ їзд Руху. В знаменитому Палаці 
культури Київського політехнічно-
го інституту, де проходив і Перший, 
Установчий з̀ їзд. Чорновіл резон-
но не визнав це з̀ їздом і на якийсь 
час сиротливо промайнув у фойє 
Палацу. 

Тим не менше, з̀ їзд обрав но-
вого голову партії – лідера тих, хто 
пішов проти Чорновола, Юрія Кос-
тенка, одного з шести заступників 
Чорновола як голови Руху. З шести 
цих заступників чотири перейшли в 
нове керівництво. 

Втім, уже 7 березня Чорновіл 
з соратниками скликають другий 
етап IX зїзду Руху (перший пройшов 
у грудні), на якому визначають дій-
ство в Політеху заколотом, розко-
лом, підтверджується головуван-
ня Чорновола в партії, обирається 
її нове керівництво. До трагедії на 
трасі біля Києва залишається всьо-
го 18 днів. І варто нагадати, що і 
трагедія ця сталася, коли Чорновіл 
затято носився країною, прагнучи 
зберегти розколоту партію. 

Далі починається боротьба 
обох частин розколотого Рузу за 
«істинність», бренд партії, йдуть су-

дові розгляди. Врешті, «костенків-
ці» мусили, втративши за рішенням 
судів назву Руху, спершу перереє-
струватися в Український Народ-
ний Рух, потім – в Українську На-
родну Партію. Три назви протягом 
року! 

А далі – повний занепад обох 
частин розколотого Руху. Між ін-
шим, на Чернігівщині, як і в ціло-
му в Україні, більшість Руху пішла в 
оновлену партію, проти Чорновола. 
У нас в області – навіть переваж-
на більшість: майже всі районні ор-
ганізації, крім найбільших: Ніжина і 
Прилук, може, ще якихось менших. 
Там УНП довелося спішно створю-
вати структури. 

Ми в Русі на Чернігівщині на-
звали це «весною оновлення» Руху. 
Партія дійсно мала вже серйоз-
ні проблеми – відірваність від со-
ціальних питань, слабкість агіта-
ційної роботи (вже почала розва-
люватися, зникати і так нечислен-
на рухівська преса). Але ось таке 
«оновлення»?..

І коли в Чернігові рухівці в по-
дальшому відзначали чергові річ-
ниці не лише загалом Руху, 20-ту, 
25-ту, 30-ту, а й річниці його об-
ласної організації, вони якось 
сором`язливо замовчували, що 
мало не півтора десятиліття були 
юридично в іншій партії – УНП. І 
ми тоді пишалися цієї партією, на 
контрасті з іншою частиною Руху. 
Мовляв, у нас структури, фінансу-
вання (хто в Україні фінансує пар-
тії і партійки, відтак кому вони слу-
жать – давно відомо), А от у «брен-
дового» НРУ в Чернігові –«півтора 
рухівці». 

Загалом же сумно від дегра-
дації найпотужнішої колись націо-
нально-демократичної сили. Нічого 
не дала і спроба об`єднання двох 
партій, двох частин Руху весною 
2013 року. 

От тепер і подумаймо: як мо-
гла така партія, розколота, розчва-
рена, претендувати на перемогу 
у президентських виборах? Хтось 
скаже: влада й інспірувала той 
розкол у 1999 році. Цілком мож-

ливо. Але ще раз згадаймо древню 
мудрість: «Сила ворога – у нашій 
слабкості». 

Про сьогодення Руху не варто 
довго говорити: за узбіччі суспіль-
но-політичного життя. Досить зга-
дати останні президентські вибори 
2019 року. Голова Руху, черговий, і 
хто вже згадає його прізвище, за-
ймає 27 місце з 39-ти кандидатів. 
Результат – 0,04 % голосів вибор-
ців. Чотири сотих! Після понад 27-
ми відсотків у Чорновола на пер-
ших виборах 1991 року, після де-
сятикратного падіння у Костенка 
по розколу Руху у1999 році – 2 з 
лишком відсотки, після ще деся-
тикратного (0,2 %) падіння при не-
щасному балотуванні того ж Кос-
тенка у 2010 році, проти чого була 
більшість партійців, і це балотуван-
ня теж зіграло на Януковича. 

Хто зараз назве чергового, цьо-
горічного голову Руху? Обраного 
у липні на 6-му етапі (!) позачерго-
вого 27-го (!) з̀ їзду партії, проведе-
ного на Галичині? А з 6-ти його за-
ступників – 5 звідти ж, із західно-
українських областей, та лише один 
з Києва (столиця все ж). Може, це 
вже НРГ – Народний Рух Галичини? 
Та справа навіть не в цій географії: 
сумна картина і у обласних органі-
заціях Руху? 

Ось ще й до яких думок спону-
кає це інтерв̀ ю Голомші. І не лише 
про юридичні, кримінальні аспекти 
тут варто говорити, а й загалом про 
нашу величезну біду і проблему – 
слабкість справжнього громадян-
ського суспільства. 

Але тут вина найперше якраз 
тих, кого ми називаємо нашою по-
літичною елітою, в тому числі і та-
ких, як Голомша. Адже він – лідер 
одної з дрібних політичних партій (а 
загалом їх уже понад 360), під гуч-
ною назвою «Патріот». Та головним 
виявим патріотизму було б, аби Го-
ломша і лідери десятків подібних 
партійок, що іменують себе «наці-
ональними, державницькими», на-
решті об`єдналися в єдину потужну 
політичну силу. Не дочекаємося?..

Петро АНТОНЕНКО

Ще дещо про політичні злочини
Коментар до інтерв`ю Миколи Голомші

Радісна дата 24-го серпня цьо-
го року була відзначена в особли-
вий спосіб просвітянами України. 
Вони звернули увагу на важли-
вість укріплення української мови, 
як державної, видання україн-
ських книжок.

У Хмельницькому 24-го серп-
ня в Літературному Музеї відбу-
лася виставка книжок сучасних 
місцевих письменників, які ви-
ступали перед людьми із своїми 
книжками і творами. Між учасни-
ками була Ніна Гаврилюк, заступ-
ниця голови обласної «Просві-
ти», яка презентувала свою книж-

ку для дітей «Зустріч із лісом». ЇЇ 
книжки для дітей є завжди чудово 
ілюстровані.

Рівненська «Просвіта» на від-
значення 30-ої річниці видала 
«Календар патріота» на 2022 рік, 
де кожний день року нагадує про 
важливі дати української держа-
ви. В календарі гарні ілюстрації 
про важливі постаті і події.

Протягом останніх двох років 
Рівненська «Просвіта» при фінан-
совій помочі Товариства Україн-
ської Мови ім. Шевченка (ТУМ 
США) видала збірку листівок де-
реворитів графіка Ніла Хасевича 

(1905 –1952), книжки: «Спадко-
ємці» Миколи Жулинського; «Соло-
ний Шлях» Миколи Тимчана; «Цей 
світ-вертеп» – до 70-річчя поета, 
перекладача, дисидента Грицька 
Чубая; «Земляків прекрасні іме-
на» Євгена Шморгуна; «Проріст» – 
літературний альманах; «Із Глибин 
Просвітянського Серця» – денни-
ки Рівненської «Просвіти» пера Єв-
генії Гладунової-Борейко, довго-
літнього старшого референта Рів-
ненської «Просвіти». Ці денники п. 
Євгенії дуже цікаво описують по-
дії і розвиток праці «Просвіти» та її 
провідників.

Просвітяни в усіх областях 
України невтомно працюють для 
добра і розвитку своєї держа-
ви—України. При співпраці з дер-
жавними урядовцями можна ба-
гато зробити корисного на роз-
будову могутньої, демократичної 
держави.

Товариство Української Мови 
ім. Шевченка (ТУМ) буде і надаль-
ше допомагати «Просвіті» у видав-
ничій діяльності.

Віра БОДНАРУК,
професор, голова ТУМ (США)

Залучені фото від «Просвіт» 
Хмельницького та Рівного

Просвітяни святкують 30-річчя Незалежності 

Рівне: перший зліва – Іван Вєтров, голова обласної «Просвіти»; 
третя справа – Євгенія Гладунова-Борейко.

Хмельницьке. Письменники перед входом у Літературний музей: перший 
справа в першому ряду – голова обласної «Просвіти» В. Міхалевський; 

перша справа в другому ряді – Ніна Гаврилюк.

Рівне: книжки видані «Просвітою» у 2020 – 2021 рр.
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Якщо дійдемо до 
вакцинації 70% 

дорослих, можемо 
скасувати карантин

Про це заявив міністр 
охорони здоров'я України 
Віктор Ляшко на брифінгу 
30 вересня. «Якщо ми ді-
йдемо до вакцинації 70% 
дорослого населення, то 
ми можемо повторити по-
зитивний приклад Великої 
Британії і Данії, які при та-
ких рівнях охоплення вак-
цинацією скасували ка-
рантинні обмеження». 

Міністр сказав, що 
«поки не вакцинуємо як мі-
німуму 50-70% дорослого 
населення, на масову вак-
цинацію підлітків пере-
ходити передчасно», хоча 
виробники деяких вакцин 
дозволили використову-
вати їх для дітей від 12 ро-
ків. 

Також додав, що зараз 
передумов для запрова-
дження локдауну немає, 
бо станом на 30 верес-
ня усі регіони України від-
повідають жовтому рівню 
епіднебезпеки, тож за-
клади можуть працювати, 
якщо їхній персонал хоча 
б на 80% щеплений бодай 
першою дозою вакцини. 

Від початку вакцинації 
в Україні першу дозу вак-
цини проти COVID-19 отри-
мали 7 000 533 людини, з 
них повну вакцінацію, тоб-
то обидві дози отримали 5 
617 457 людей. 

Україна з 10 жовтня 
відновлює залізничне 
сполучення з Польщею

«Укрзалізниця» з 10 
жовтня відновить міжна-
родне залізничне сполу-
чення з Польщею. Квит-
ки на поїзд Київ – Пере-
мишль доступні з 1 жов-
тня. Придбати квиток 
можна на сайті Укрзаліз-
ниці, в офіційному чат-боті 
Укрзалізниці та у касах 
вокзалів. 

Актуальну інформацію 
щодо правил в’їзду україн-
ських громадян на терито-
рію Польщі та інших країн 
Європи, а також громадян 
цих країн до України паса-
жири можуть дізнатися че-
рез офіційні джерела по-
сольства України в Поль-
щі та посольств цих країн 
в Україні, а також через 
сайт Міністерства закор-
донних справ України.

Укрзалізниця у червні 
2021 року почала віднов-
лювати міжнародне за-
лізничне сполучення: вже 
курсують поїзди до Австрії, 
Угорщини, Словаччини та 
Молдови.

Міжнародне залізнич-
не сполучення було припи-
нене Кабінетом Міністрів 
України у березні 2020 
року у зв'язку із запрова-
дженням карантинних за-
ходів для боротьби з пан-
демією COVID-19.

«Альянс» – на варті здоров`я українців
23 – 24 вересня відбувся прес-

візит журналістів українських ЗМІ 
до міста Дніпро, проведений Міжна-
родним благодійним фондом «Альянс 
громадського здоров̀ я». Взяли 
участь представники понад десят-
ка медіа з різних областей України. 
Нашу газету представляв її редак-
тор, автор цих рядків. Тема заходу 
була – «Наркозалежність vs нарко-
політика: проблеми та шляхи їх вирі-
шення в Україні».

Спершу про саму організацію. 
«Альянс громадського здоров'я» – 
міжнародний благодійний фонд, який 
є частиною Глобального партнерства 
Frontline AIDS – міжнародної благо-
дійної організації, що об’єднує 33 ор-
ганізації з різних країн світу, з Секре-
таріатом у м. Хоув (Великобританія). 
«Альянс» постійно робить свій внесок 
у боротьбу з епідемією ВІЛ/СНІД. Кіль-
ка останніх років його внесок серед 
неурядових організацій був найвизна-
чнішим, що дозволило стати лідером у 
підтримці держави у боротьбі зі СНІ-
Дом.

Партнерами організації на осно-
ві меморандумів стали: партнери з 
державного сектору, зокрема Мініс-
терство охорони здоров’я, Міністер-
ство освіти та науки, Комітет з питань 
протидії ВІЛ- інфекції/СНІДу, Україн-
ський центр профілактики та бороть-
би зі СНІДом, Державний департа-
мент України з питань виконання по-
карань; Всеукраїнська мережа ЛЖВ; 
донори, зокрема, Глобальний фонд 
боротьби зі СНІДом, USAID, Інститут 
відкритого суспільства та Міжнарод-
ний фонд «Відродження», Levi Strauss 
Foundation, агенції ООН.

Метою прес-візиту було проде-
монструвати практики профілактики і 
лікування ВІЛ, туберкульозу, вірусних 
гепатитів в Україні, наркозалежнос-
ті, зокрема з акцентом на замісну під-
тримувальну терапію (ЗПТ) для нарко-
залежних людей; актуалізувати необ-
хідність зміни репресивної нарко по-
літики України, підвищити через ЗМІ 
обізнаність населення щодо цих соці-
ально-небезпечних захворювань.

Характерно, що акцент було зро-
блено на тісній співпраці влади, на-
самперед місцевої, з громадським 
сектором. І слід сказати, що в міс-
ті Дніпро є тут гарний досвід. Ми зу-
стрілися з представниками міської 
влади, побули в державних медич-
них закладах, громадських організа-
ціях, що займаються названими не-
простими захворюваннями. Серйоз-
ність цих проблем в регіоні і загалом 
країні підкреслив у вступній доповіді 
асоційований директор з політики та 
партнерства «Альянсу громадського 
здоров̀ я» Павло Скала.

– Цього разу Альянс вирішив 
провести прес-візит у місті Дніпро. 
Якщо ми беремо Дніпропетровщи-
ну, то із 350 тис. людей, які вживають 
ін'єкційні наркотики в Україні, близь-
ко 30 тис. проживають саме на цій 
території. Дніпропетровська область 
була серед перших регіонів, де 15 ро-
ків тому було запроваджено лікування 
замісною підтримувальною терапією 
(ЗПТ). І сьогодні кожен шостий із 16 ти-
сяч пацієнтів замісної терапії в Украї-
ні, проживає саме тут.

Не уникали під час заходу і го-
стрих, невирішених поки що питань 
наркополітики в державі: порушення 
прав наркозалежних, репресивні дії 
представників правоохоронних ор-
ганів щодо впровадження програми 
ЗПТ. Це не збігається з кращими сві-
товими практиками профілактики й лі-
кування наркозалежності.

Гарним доповненням до теоретич-
ної частини, дискусії, стало знайом-
ство з роботою партнерських органі-
зацій і закладів.

Першого дня у нас був візит до Гро-
мадської організації «Синергія душ». 
Тут уразливі верстви населення отри-
мують профілактичні послуги, зокре-
ма швидке тестування на ВІЛ та вірус-

ні гепатити, скринінг на туберкульоз. 
Щороку організація охоплює понад 
2 тис. осіб. Цікаві пояснення давала 
спеціалістка організації Світлана Ро-
дик. Вона повідомила, що сама сво-
го часу активно вживала наркотики, 
що не раз приводило її в ув'язнення. 
Врешті, знайшла сили подолати цю за-
лежність, відтак активно стала допо-
магати іншим людям. У їхній організа-
ції повна співпраця з державними ме-
дичними закладами. Й пані Світлана 
супроводжувала нас під час всього ві-
зиту, була і в цих закладах, брала ак-
тивну участь в обговореннях тем. 

Цікаво, що нам у ГО «Синергія 
душі» організували й зустріч з людь-
ми, які раніше вживали вуличні нар-
котики, а тепер перебувають на за-
місній підтримувальній терапії (ЗПТ), 
що визнана у всьому світі, як ефектив-
ний метод лікування залежності від 
ін'єкційних наркотиків. 

Дещо окремо про ЗПТ. Вона вве-
дена в нашій країні не так давно, піс-
ля доволі непростих дискусій. Адже 
виглядає, на думку широкої громад-
ськості, що держава сама, через ме-
дичні заклади видає людям наркотич-
ні речовини. Але суть у тому, що ЗПТ – 
це ліки, а метадону гідрохлорид (або 
бупренорфіну гідрохлорид) – медич-
ний препарат, який блокує розвиток 
у хворого синдрому відміни, не викли-
кає ейфорію, підтримує у хворого ста-
більний стан фізичного комфорту та 
стримує потяг до нелегальних опіоїдів. 
І на ЗПТ йдуть особи добровільно, тоб-
то ті, хто свідомо робить кроки, щоб 
вирватися з обіймів наркоманії. Тера-
пія і називається «замісною» тому, що 

особа замінює нелегальні наркотич-
ні речовини, які ще й треба десь не-
легально дістати, що часто веде й до 
злочинів, легальним медичним препа-
ратом. І «метадон» (метадону гідрохло-
рид – лікарська назва), отриманий у 
лікарні, багаторазово дешевший, ніж 
будь-які підпільні наркотики. Тому по-
збавити когось ЗПТ – значитиме, зно-
ву повернути його в небезпечне часто 
й злочинне болото, де основну вигоду 
буде отримувати організований нар-
кобізнес. 

Пацієнтами ЗПТ, які постали пе-
ред нами, розповіли про свої життєві 
історії, відповідали на запитання, були 
двоє молодих чоловіків. Цілком при-
стойного вигляду, а не люди без по-
стійного місця проживання, як багато 
хто собі уявляє наркозалежного. Ви-
явилося, що чимало пацієнтів ЗПТ по-
ступово повертаються до нормально-
го життя, створюють сім'ї, влаштову-
ються на роботу. 

Співпраця місцевої влади з гро-
мадянським сектором, міжнародни-
ми організаціями була темою візиту 
до Благодійної організації «БТ» «100 % 
життя. Дніпро».

Нас познайомили з ініціативою 
«Fast Track Cities», що передбачає сві-
тове партнерство міст-мільйонерів у 
спільному подоланні епідемії ВІЛ. То-
рік, за підтримки «Альянсу громад-
ського здоров'я» та «БТ» «100 % жит-
тя. Дніпро» місто приєдналося до по-
долання ВІЛ/СНІДу в рамках програм 
«Fast Track Cities». Нещодавно було 
прийнято Міську програму протидії 
ВІЛ/СНІДу, що передбачає виділен-
ня понад 40 млн гривень на боротьбу 

з вірусом імунодефіциту людини. «БТ» 
«100 % життя. Дніпро» щороку охоплює 
послугами понад 5 тис. людей з ураз-
ливих груп верств населення.

Цікавим був і візит до Комуналь-
ного підприємства «Обласний медич-
ний психіатричний центр з лікуван-
ня залежностей». Директорка закла-
ду Наталія Біла та згаданий уже Павло 
Скала розповіли нам про інноваційні 
проєкти закладу, що фінансує «Альянс 
громадського здоров'я». Зокрема, це 
перша в Україні мобільна амбулато-
рія, яка зовсім скоро розпочне виїзди 
у райони області, де відбуватиметься 
видача препаратів ЗПТ. 

Ще одна точка візиту журналіс-
тів – Комунальне підприємство «Дні-
пропетровський обласний медичний 
центр соціально значущих хвороб» 
обласної ради. Лікувальний комплекс 
розташований у лівобережній частині 
великого міста, власне, на його околи-
ці. Корпуси розміщені на чималій лісо-
парковій території. 

Керівники закладу розповіли, зо-
крема, про лікування ВІЛ/СНІДу та ві-
русних гепатитів. Нині у Дніпропетров-
ській області 26 492 людей, які живуть 
із ВІЛ – це другий показник в Україні 
(лідер – Одеська область). На початок 
вересня 23 623 особи отримували ан-
тиретровірусну терапію, із них – 499 
дітей. Як повідомила Ірина Мішкой, за-
відувачка амбулаторно-поліклінічно-
го відділення Центру, основний шлях 
інфікування ВІЛ – гетеросексуаль-
ні контакти (58%) та при ін'єкційному 
введенні наркотичних речовин (38%).

А особливості лікування гепатиту 
С стали однією з нових тем циклу візи-
тів. Справа в тому, що зараз в інфор-
маційному просторі чимало неправ-
дивої інформації, зокрема про відсут-
ність ліків, ефективність препаратів 
тощо. Щоб розвіяти хибні уявлення, 
до спілкування з нами були запроше-
ні пацієнти, які вже вилікували хворо-
бу та розповіли про це. Лише за 2020-
2021 роки недугу в цьому Центрі про-
лікували понад 300 осіб, приблизно 
стільки ж отримали лікування за до-
норський кошт.

* * *
Крім суто медичних аспектів, зна-

чна увага під час візиту була приділе-
на темам психологічним, комуніка-
тивним осбливостям спілкуванню в 
суспільстві на ці непрості теми. Адже 
в Україні, на жаль, значна кількість лю-
дей вживають наркотики, алкоголь, 
мають діагностований ВІЛ/СНІД, інші 
недуги. Багато у кого такі люди викли-
кають дуже негативну реакцію. Зви-
чайно, інколи люди самі обрали такий 
складний шлях. Але, з іншого боку, нар-
козалежність – це все ж хронічна хво-
роба, тому не можна так просто від-
торгати цих людей від суспільства, тим 
більше – принижувати, зневажати їх, 
порушувати їх права, що суперечить 
міжнародному праву, підписаним Укра-
їною міжнародним пактам, угодам. 

І в побуті, спілкуванні нам ради-
ли утримуватися від термінів «нарко-
ман», «алкоголік», а замість цього вжи-
вати міжнародні терміни – «людина, 
яка вживає наркотики (алкоголь)». «Не 
примітивно засуджувати, а підтрима-
ти» – такою повинна бути і політика 
держави, і позиція суспільства, адже 
опинитися «по той бік» може будь-хто 
із нас чи наших рідних. 

* * *
За підсумками прес-візиту 

«Альянс громадського здоров'я» ого-
лосив всеукраїнський конкурс публі-
кацій журналістів на ці соціально важ-
ливі теми, до речі, вже не вперше. Це в 
рамках проєкту «Прискорення прогре-
су у зменшенні тягаря туберкульозу та 
ВІЛ-інфекції в Україні», який упрова-
джує «Альянс» за підтримки Глобаль-
ного фонду для боротьби зі СНІДом, 
туберкульозом та малярією.

Петро АНТОНЕНКО
Фото МБФ 

«Альянс громадського здоров'я»
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80 років тому – 24 вересня 
1941-го – в окупованому нім-
цями Києві розпочалися перші 
вибухи на Хрещатику. Будинки 
один за одним злітали в пові-
тря протягом чотирьох днів, а 
полум'я бушувало два тижні.

Кияни почувалися наче на поро-
ховій бочці – ніхто не знав, який бу-
динок і коли вибухне наступним.

Червоноармійці залишили Київ 
18 вересня. По війні радянські істо-
рики брехатимуть, ніби це сталося 
21-го.

Протягом літа радянська про-
паганда переконувала, що столицю 
УРСР не здадуть ворогові за жодних 
обставин. Місто - не тільки важли-
вий стратегічний пункт, але й «мать 
городов руських».

Коли Київ таки віддали, про це 
не наважилися одразу оголосити – 
сподівалися, що вдасться контрата-
кувати, адже в районі Дарниці бої 
тривали ще кілька днів.

Лише 22-го газета «Правда» по-
відомила в рубриці «Вечернее со-
общение»: «В течение 21 сентя-
бря наши войска вели бои с про-
тивником на всем фронте. После 
многодневных, ожесточенных боев 
наши войска оставили Киев».

Відтоді згадану дату протягом 
багатьох років подавали в книжках 
та підручниках як нібито фактичну. 
Хоча насправді 21 вересня Київ жив 
уже зовсім іншим життям.

Червоноармійці, які залиша-
ли місто – понурі, втомлені – ще не 
усвідомлювали, що потрапили в ото-
чення, найбільше за всю світову іс-
торію війн (за німецькими даними, 
полонили 665 тис. вояків). Що про-
риватися до своїх доведеться неве-
ликими групами, хаотично, а там – 
як вийде. Більшість з них невдовзі 
сидітиме за колючим дротом німець-
ких таборів для військовополонених 
і помре від голоду, холоду і хвороб.

Щойно вони пішли, в місті поча-
лося велике розграбування універ-
магів, крамниць, ювелірних магази-
нів, майстерень, складів, ощадкас, 
перукарень, порожніх квартир (меш-
канці яких евакуювалися на схід).

Старої влади вже нема, нової – 
ще нема, роби що хочеш. Хапали все 
без розбору – мовляв, може згоди-
тися в новому житті. Хтозна, яким 
воно буде.

В трамваях, що завмерли посе-
ред вулиць після відключення елек-
трики, не тільки викрутили всі лам-
почки й повиймали стекла, але й по-
виривали «з м'ясом» сидіння.

Розбиті магазинні вітрини, скло, 
що хрустить під ногами, тротуари, 
вкриті якимсь ганчір'ям та розкида-
ними паперами з установ, кінський 
гній на проїжджій частині вулиць, 
зграї бездомних собак (евакуйо-
ваним не дозволяли брати тварин) 
– таким Київ готувався зустрічати 
нову владу.

«Хто не виконає 
цього наказу…»

Німці зайшли до Києва вранці 
19 вересня. Рухалися в напрямку 
Хрещатика двома безкінечними ко-
лонами: по Куренівці й Подолу – на 
автівках з намальованими оленями 
й тиграми, Голосієвом і Великою Ва-
сильківською – на мотоциклах.

Це було схоже на імпровізова-
ний парад переможців.

Кияни висипали на вулиці диви-
тися. Хтось радо зустрічав німців хлі-
бом-сіллю, як на Куренівці, або буке-
тами квітів, як на Бессарабці. Хтось 
кинувся відсувати протитанкові їжа-
ки, що перегороджували вулиці, роз-
бирати барикади чи відтягувати з 
дороги мішки з піском. Але більшість 
стримано, хоча й з цікавістю, при-
дивлялася до нових господарів жит-
тя й вичікувала, що буде далі.

За десять на дванадцяту на дзві-
ниці Лаври – найвищої споруди міс-
та – з'явився червоний прапор зі 
свастикою.

Ранком 21 вересня німецька 
влада репрезентувала свій спосіб 

комунікації з населенням –- на сті-
нах будинків з'явилися листівки з 
наказами. Двома мовами (україн-
ська та німецька) або трьома (плюс 
російська).

Перший наказ вимагав протя-
гом доби повернути награбоване 
в магазинах і порожніх квартирах. 
Другий – віддати надлишки продо-
вольства, залишивши собі запас на 
24 години. Третій – здати до комен-

датури зброю та радіоприймачі.
Всі накази – ці й наступні – за-

вершувалися однаково: «Хто не вико-
нає цього наказу, буде розстріляний».

Тоді ж, 21-го, на стінах будинків 
розклеїли нову газету –«Українське 
слово», часопис проводу ОУН. Це був 
№ 15, від 21 вересня 1941 року (га-
зета видавалася в Житомирі з серп-
ня), але кияни бачили її вперше.

Заголовки першої сторінки: 
«Київ звільнений від більшовиків», 
«Київ!» (колонка без підпису, цитата: 
«Радій, Україно! Твоя столиця, Твоя 
Святиня, княжний город Київ, наза-
вжди звільнений від червоно-мос-
ковського наїзника. Радій, україн-
ський народе! А ви, українські дівча-
та, сипте квіття під ноги ясноволо-
сим німецьким лицарям, які своїм 
геройським зусиллям вернули Украї-
ні її перлину») і чотири повідомлення 
з «Головної квартири Фюрера»: «Ве-
ликі успіхи на Україні», «Київ в руках 
німецьких військ», «Полтава зайня-
та», «Чотири совєтські армії напере-
додні повного розгрому».

Київ за німецьким 
часом

23 вересня вийшов наказ усім 
з'явитися на свої попередні робочі 
місця і зареєструватися. Керівники 
установ мали прийти до міської ко-
мендатури, щоб внести свої заклади 
до реєстру.

Того ж дня по місту розклеїли 
портрети фюрера з написом «Гітлер – 
визволитель!» Він, за спогадами оче-
видців, нагадував аналогічні портре-
ти Сталіна роботи художника Олек-
сандра Герасимова: поза вождя, 
орлиний погляд, образ надлюдини.

Також 23 вересня заснували Ки-
ївську міську управу (вул. Покров-
ська, 6, пізніше бульвар Шевченка, 
16).

На зборах ініціативної гру-
пи, утвореної представниками по-
хідних груп ОУН, обрали головою 
управи професора Олександра 
Оглоблина.

«Він нерадо погодився на пере-
брання цього, в той час невдячно-
го громадського обов'язку», згаду-
вав Степан Сулятицький, учасник 
тих зборів.

Професор хотів поступитися ін-
шому претендентові на 
посаду – інженеру Во-
лодимиру Багазію. Од-
нак представники ОУН 
наполягли саме на кан-
дидатурі Оглоблина як 
знаного науковця, ба-
гаторічного директора 
Всеукраїнського цен-
трального архіву старо-
давніх актів у Києві.

Магазини й базари 
не працювали, їдальні 
зачинені. Кияни доїдали 
те, що запасли з попере-
днього життя. Німецькі 
солдати ходили по квар-
тирах і хатах, забирали 
все, що їм подобалося 

– речі, коштовності, кухонне начин-
ня тощо.

Київ перейшов на німець-
кий час – в місті стало на годину 
пізніше.

Ніхто з містян не знав, навіть 
приблизно, де лінія фронту. З пові-
домлень «Українського слова» ви-
пливало, ніби Київ – у глибокому ні-
мецькому тилу. Але чи можна цьому 
вірити? І що, нарешті, відбувається 
на радянській території?

Ті, хто ще недавно доводили, 
ніби відступ Червоної армії – це за-
здалегідь продуманий маневр, щоб 
заманити ворога вглиб країни, ото-
чити й знищити, тепер прикусили 
язика.

Інформаційний вакуум, як за-
вжди, заповнювали чутки – одна 
химерніша за іншу. Ніби в Крем-
лі розкол, члени політбюро, росі-
яни за національністю, арештува-
ли Йосифа Сталіна і Лазаря Кага-
новича.

Інші стверджували, що нарком 
оборони Климент Ворошилов за-
стрелив вождя. Треті переконували, 
що той застрелився сам. Четверті – 
що утік до Вашингтону.

З'явилися листівки із закликом 
вступати до ОУН. А після того, як на 
деяких флагштоках біля німецько-
го прапора замайорів також жовто-
блакитний – зокрема, на дзвіниці 
Софійського собору, – почастішали 
розмови, що скоро німці проголо-
сять самостійну Україну.

Казали, ніби новий український 
уряд очолять письменник Володи-
мир Винниченко, який спеціально 
повертається з еміграції, та акаде-
мік Кирило Студинський зі Львова.

Мало хто надіявся, що радян-
ська влада повернеться, і небага-
то людей жалкували за нею. Прора-
дянськи налаштована киянка Ірина 
Хорошунова, працівниця бібліотеки 
Академії наук, з жалем занотувала 
в щоденнику: «Із ста людей з мого 
оточення насилу п'ять вірять у те, 
що поразка наша не остаточна».

Місто жило надіями на краще 
життя, поголосками й очікуванням. 
І дочекалося - 24-го Київ струсону-
ли вибухи.

Нова реальність
Перший вибух стався на розі 

Хрещатика і Прорізної - в колиш-
ньому універмазі «Дитячий світ». Там 
розмістилася німецька коменда-
тура. Від вибуху повилітали стекла 
не лише в сусідніх будинках, але й 
на суміжних вулицях. На годиннику 
було приблизно чверть за третю.

Колишній універмаг охопило 
полум'я. Другий вибух, тієї ж сили, 
добив цю найкрасивішу споруду 
Хрещатика (за проєктом уславле-

ного Владислава Городецького), 
перетворивши її на купу цегли.

«Піднялася неймовірна паніка, 
– згадував Анатолій Кузнєцов у ро-
мані-документі «Бабин Яр». – Вибу-
хи лунали через нерівні проміжки 
в найнесподіваніших і різних час-
тинах Хрещатику, і в цій системі ні-
чого не можна було зрозуміти. Ви-
бухи тривали всю ніч, поширюю-
чись на прилеглі вулиці. Злетіла у 
повітря прекрасна будівля цирку, 
і його спотворений купол переки-
нуло хвилею через вулицю. Поряд 
з цирком горів зайнятий німцями 
готель «Континенталь». Ніхто ніко-
ли не дізнається, скільки в цих ви-
бухах і пожежі загинуло німців, їх 
спорядження, документів, а також 
мирних жителів і майна, оскільки 
ніколи нічого із цього приводу не 

повідомлялося ані більшовиками, 
ані фашистами».

Киянам відкрилася жахлива 
реальність: місто заміноване, тож 
злетіти в повітря може будь-який 
будинок у будь-який час.

Німецька влада зрозуміла, що 
в Києві діють радянські диверсан-
ти, яких залишив НКВД. Схопити 
підпалювачів намагалися ще після 
першого вибуху, коли німці оточи-
ли колишній «Дитячий світ» і хапали 
всіх, хто опинився поблизу будинку. 
Але через наступні вибухи оточен-
ня розбіглося.

Серія вибухів тривала до 28 
вересня. А тоді припинилася - не в 
останню чергу завдяки німецьким 
саперам, які активно почали розмі-
новувати середмістя.

Відкрилися чотири пункти для 
приймання повідомлень про міни 
- за винагороду. Городяни, які в 
серпні-вересні випадково бачили, 
як енкаведисти вантажили в підва-
ли будинків якісь ящики – казали 
ніби «архіви» – інформували про ці 
небезпечні об'єкти.

«Повідомлень про міни тисячі, – 
звітував відділ Абверу 113-ї сухо-
путної дивізії Вермахту. – Кількість 
витягнутих мін йде на сотні».

Протягом трьох тижнів німецькі 
сапери обстежили на наявність мін 
206 об'єктів.

Води для гасіння пожежі не 
було, бо радянські війська, відсту-
паючи, знищили всі пожежні маши-
ни. Полум'я буяло два тижні. Німці 
привезли літаками пожежні рукави 
з Любліна і тягнули їх до Дніпра, але 
радянські диверсанти ті рукави пе-
рерізали.

«Пожежею охоплено терен до 
2 км. кв., – відчитувався уповно-
важений Міністерства окупова-
них східних територій Ганс Кох, – 
без даху над головою залишилось 
близько 50 тисяч людей; вони так-
сяк розміщуються в покинутих по-
мешканнях».

Центр міста перетво-
рився на руїни та попіл.

Як загинув Хрещатик і хто його зруйнував: 
пекельний вересень 1941-го

Так розчищали завали на Хрещатику у 1944 після німецької окупації

Перше число «Українського слова», 
яке побачили кияни 

Професор історії Олександр 
Оглоблин став головою Київської 

міської управи. Фото Данила 
Демуцького, 1922 рік. «Збірник 

на пошану д-ра Олександра 
Оглоблина», Нью-Йорк, 1977.

Цей прекрасний будинок на розі 
Хрещатика і Прорізної загинув 

найпершим 24 вересня. 
Споруджений 1903 року за проєктом 

Владислава Городецького. 
Поштівка 1910-х років.
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В ході «Великого терору» 
1937-1938 років проводились 
«масові операції» НКВС. Рішення 
про початок арештів приймало-
ся Сталіним і Політбюро ЦК ВКП 
(б). Вищі партійні інстанції ви-
значали напрямок репресій і ка-
тегорії громадян, які підлягають 
арешту. 

Наймасштабнішою стала так 
звана куркульська операція. На-
каз НКВС СРСР № 00447 від 30 
липня 1937 року «Про операцію 
з репресування колишніх кур-
кулів, кримінальників та інших 
антирадянських елементів» був 
представлений наркомом вну-
трішніх справ Єжовим на роз-
гляд Політбюро і, звичайно ж, 
схвалений. У преамбулі нака-
зу стверджувалося, що в країні 
є значна кількість «антирадян-
ських елементів»: колишніх кур-
кулів, які втекли з таборів, за-
слання або повернулися додому 
після відбуття термінів покаран-
ня, церковників, сектантів, есе-
рів і членів інших «антирадян-
ських партій», повстанців, біло-
гвардійців, кримінальників та ін-
ших.

Обов̀ язок НКВС, як написа-
но в наказі, – «розгромити всю 
цю банду» і «раз і назавжди по-
кінчити з їх підлою підривною 
роботою проти основ радян-
ської держави». Теоретичне об-

ґрунтування майбутнього теро-
ру Сталін виклав у промові на 
лютнево-березневому плену-
мі ЦК ВКП(б) 1937 року. І влітку 
того ж року продиктував захо-
ди по «остаточному вирішенню» 
долі тих, хто, на його думку, не міг 
вписатися в соціалізм.

Механізм розправи і міри 
покарання були простіше ніку-
ди. Наказ встановлював дві ка-
тегорії: найбільш ворожі еле-
менти (перша категорія) повинні 
бути негайно арештовані і роз-
стріляні. Інші (друга категорія) 
повинні бути після арешту від-
правлені в табори або в'язниці 
на термін від 8 до 10 років. Ви-
несення рішення покладалося 
на трійку, що складається з на-
чальника регіонального НКВС 
(або його заступника), партійно-
го керівника регіону та прокуро-
ра. Справи вони розглядали в 
позасудовому порядку, заочно, 
навіть не бачачи самих обви-
нувачених. Просто підписували 
заготовлений в НКВС протокол 
рішення трійки. Подібна прак-
тика перебувала у кричущому 
протиріччі з нормами Конститу-
ції СРСР – в ній громадянам га-
рантувалося виключно судова 
процедура і не передбачалося 
ніяких позасудових органів, які 
розглядали справи заочно.

Було передбачено все. Аж до 

того, що в наказі були встанов-
лені «ліміти» на розстріли для 
кожного регіону, перевищува-
ти які не слід було. Згідно з на-
казом, 268 950 осіб підлягало 
арешту, 75 950 з них – розстрі-
лу і 193 000 – ув'язненню в та-
бори. І тут же вказувалося: циф-
ри попередні; якщо необхідно, 
можна просити центр про збіль-
шення.

Арешти почалися в серпні 
1937 го і, як це зазвичай і бу-
ває, відразу ж пішов потік про-
хань з місць про збільшення «лі-
мітів».

Сталін на це дивився ціл-
ком прихильно і санкціонував 
збільшення іноді і без формаль-
них прохань. У ряді випадків він 
і Молотов навіть не обтяжува-
ли себе оформленням рішен-
ня Політбюро. Просто видавали 
записочку про підвищення роз-
стрільного «ліміту», як це стало-
ся 20 серпня 1937 го для Крас-
ноярського краю.

Хоча, як правило, подібні рі-
шення оформлялися постано-
вою Політбюро ЦК ВКП (б). За-
звичай скільки просили, стіль-
ки й давали. Але були і прикла-
ди сталінської «щедрості». Ось 
один з них, вельми показовий. 
Перший секретар Кіровсько-
го обкому Михайло Родін звер-
нувся з проханням про збіль-

шення «ліміту» по першій кате-
горії на 300 осіб, а по другий – 
на 1000. Сталін чомусь вирішив 
по-своєму. Йому здалося мало, і 
резолюція свідчила: «Збільшити 
по першій категорії не на 300, а 
на 500 осіб, а за другою катего-
рією – на 800 осіб».

Яка прозорливість! Він аж з 
Москви бачив–- там, в Кірові, на 
200 осіб більше найнебезпечні-
ших елементів, які заслуговують 
розстрілу. І головне, не дарма 
його називали «великим дозу-
вальником». Він зберіг загаль-
ний баланс в 1300 осіб за раху-
нок скорочення тих, що підляга-
ють направленню до таборів.

Потік телеграм з місць з про-
ханнями про збільшення роз-
стрільних «лімітів» йшов всю 
осінь 1937 року і тривав у 1938-
му. Сталін охоче відгукувався. 
Ось тільки прохачів незабаром 
і самих посадили. Наприклад, 
Михайла Родіна розстріляли в 

липні 1938-го. Так працювала 
сталінська машина знищення.

Загальний підсумок операції 
за наказом НКВД № 00447 вра-
жає. Збільшення первинних «лі-
мітів» майже втричі.

Згідно з наказом, з серпня 
1937 по листопад 1938 го засу-
джені трійками 767 397 осіб, з 
них 386 798 – до розстрілу.

З цього загального чис-
ла по категорії «кримінальни-
ки» пройшли 127 967 чоловік, 
з них засуджені до розстрілу 44 
086 чоловік. І це тільки по «кур-
кульської операції», а були ще й 
«національні операції» НКВС (ні-
мецька, польська, латиська та 
ін.), Коли арешти йшли за наці-
ональною ознакою і проти тих, 
хто мав хоч якісь, нехай навіть 
найвіддаленіші зв'язки з цими 
країнами або їх громадянами.

Микита ПЕТРОВ
«Новая газета», 03. 09. 2021

Заборона, сформульована 
в указі Президії Верховної Ради 
СРСР 15 лютого 1947 го, була ла-
конічною: «Заборонити шлюби 
між громадянами СРСР та іно-
земцями». І ніякого пояснення 
– навіщо і чому. Заборонити, і 
все тут! Записку з проектом ука-
зу Сталін отримав від Молото-
ва напередодні. Сумнівів немає 
– саме Сталін був ініціатором 
указу.

Настільки рішуче новатор-
ство в регулюванні шлюбних від-
носин викликало чимало домис-
лів і різних тлумачень. Ілля Ерен-
бург, чий роман «Буря» був ви-
сунутий на Сталінську премію, 
записав у 1948-му розповідь 
Фадєєва, який доповідав у По-
літбюро про кандидатури: «Ста-
лін запитав, чому «Бурю» висуну-
ли на премію другого ступеня. Я 
пояснив, що, на думку Комітету, 
в романі є помилки. Один з голо-
вних героїв, радянська людина, 
закохується у француженку, це 
нетипово. Потім, немає справ-
жніх героїв. Сталін заперечив: 
«А мені ця француженка подо-
бається. Хороша дівчина! І потім, 
так в житті буває...» 

Еренбург пише, що Сталін 
«незабаром після цього продик-
тував закон, що забороняв шлю-
би між радянськими громадяна-
ми та іноземцями, навіть з гро-
мадянами соціалістичних кра-

їн. Цей закон народив чимало 
драм...». І додає: «Справи Сталі-
на так часто розходилися з його 
словами, що я тепер запитую 
себе: чи не наштовхнув його мій 
роман на видання цього нелюд-
ського закону? Сказав «так бу-
ває», подумав і вирішив, що так 
не повинно бути...»

Письменник помилявся. Ста-
лін раніше прийшов до думки про 
законодавчу заборону. Не книга 
спонукала Сталіна на прийняття 
указу. Та й за часом не сходиться 
– «Буря» була опублікована вже 
після указу. Але хід міркувань 
Сталіна Еренбург вловив вірно. 
Так, закохуються, одружуються 
– але так бути не повинно.

Приводів впровадити в жит-
тя цю заборону у Сталіна було 
більш ніж достатньо. Війна закін-
чилася, і війська Червоної армії 
за межами СРСР облаштовува-
ли і життя, і побут. Комусь зама-
нулося одружитися з іноземкою. 
При відсутності формальних за-
борон – чому б і ні? Але коман-
дування було на сторожі. Розпо-
всюдило вказівку: вкрай неба-
жані реєстрації таких шлюбів. 
Не рекомендувати – аж до за-
борони.

Та й в післявоєнній Мо-
скві усе було не краще. Числен-
ні представники дипкорпусу 
зав'язували особисті знайом-
ства, що нерідко кінчалися ви-

никненням сімейних стосунків.
Але ж якщо радянська люди-

на не верталася з-за кордону, то 
це розглядалося як «зрада бать-
ківщині».

А шлюб з громадянином ін-
шої країни з подальшою пер-
спективою виїзду з СРСР – це 
прямо-таки замах на «зраду 
батьківщині»! Ні, цю лазівку Ста-
лін не міг залишити без уваги.

Була й ідеологічна основа. 
Радянським людям вселяли по-
чуття власної винятковості. Про-
паганда втовкмачували це з усі-
єю наполегливістю. В опублі-
кованій в «Правді» 11 серпня 
1947-го програмній статті «Ра-
дянський патріотизм» Дмитро 
Шепілов козирнув сталінською 
цитатою: «Останній радянський 
громадянин, вільний від ланцю-
гів капіталу, стоїть головою вище 
будь-якого зарубіжного високо-
поставленого чинуші, що тягне 
на плечах ярмо капіталістичного 
рабства». По всьому виходило, 
що радянська людина – вища іс-
тота. А закон про заборону шлю-
бів з іноземцями чимось раптом 
нагадав про «расові закони».

Може, і справді слід було пи-
шатися і схвалювати закон. Мов-
ляв, негоже нам, радянським, зі 
всякими там з-за кордону плу-
татися. Хто вони і хто ми! На слу-
ху був заримовані Маяковським 
девіз – «у радянських власна 

гордість...». І цей «обман, що нас 
підносить» працює досі, тільки 
тепер з великоруською підклад-
кою. Але якщо розібратися, це 
не що інше, як зворотна сторона 
комплексу неповноцінності.

Насправді безправним був 
якраз той, кому газети співали 
осанну. Та й взагалі, все було на-
багато гірше. Закон наочно де-
монстрував – радянська люди-
на сама собі не належить, вона 
у власності у держави і цілком і 
повністю їй підвладна.

Це чутливо підмітили інозем-
ці. У телеграмі посла США Уол-
тера Сміта з Москви 5 квітня 
1947-го повідомлялося, що Ста-
лін заявив Ернесту Бевіну (міні-
стру закордонних справ Велико-
британії), що радянські громадя-
ни, які вже оформили свій шлюб, 
не отримають дозвіл на виїзд з 
СРСР. За оцінкою посла, указ і 
сталінська заява «...нагадують 
стосунки, що існували між фео-
дальним поміщиком і його кріпа-
ками». Як зазначав Сміт, заступ-
ник міністра закордонних справ 
Вишинський раніше заявляв: «...
кожен радянський громадянин 
має певне зобов'язання щодо 
держави і жодному громадяни-
нові не буде дозволено уникати 
виконання цього зобов'язання 
шляхом виїзду за кордон. Він 
жодним натяком не дав зрозу-
міти, в яких випадках і коли буде 

вважатися, що той чи інший ра-
дянський громадянин вже ви-
конав свої зобов'язання перед 
державою».

«Радянська пропаганда досі 
намагалася приховати від За-
ходу ці взаємини між державою 
і особистістю, однак новий де-
крет і заява Сталіна викрива-
ють перед усім світом хибність 
радянського твердження про те, 
що радянська система існує за-
ради інтересів простої людини, 
і роблять абсолютно ясним, що 
радянський громадянин, навіть 
в своїх найбільш приватних від-
носинах, залежить від держави».

Текст телеграми посла Смі-
та роздобули люди з МДБ, і мі-
ністр держбезпеки Абакумов на-
правив його Сталіну і Молотову 
18 квітня 1947 року листом за 
№ 2601/А. Але, схоже, Сталін і 
бровою не повів. Ну так, розкри-
ли американці наш «головний 
секрет» і ось нехай з цим своїм 
знанням і залишаються. А ми по 
радіо і через газети, як і раніше, 
будемо вселяти радянським гро-
мадянам, що вільніше їх людей 
на світі немає.

А указ про заборону шлюбів 
скасували якраз через вісім мі-
сяців після сталінської смерті.

Микита ПЕТРОВ
«Новая газета», 27.08.2021.

Щедрість на розстріли
Сталін: «Збільшити не на 300, а на 500 осіб»

«Заборонити шлюби між 
громадянами СРСР та іноземцями»

Новаторства Сталіна в регулюванні шлюбних відносин



№208   7 жовтня 2021 року№208   7 жовтня 2021 року
Світ-Світ- інфоінфо 1111      Cвіт історії

9

Календар 
всесвітньої історії
8 жовтня
1596 – підписано Берестей-

ську унію, якою створено Греко-ка-
толицьку церкву.

Народилися: 1864 – Браніс-
лав Нушич, сербський письменник; 
1892 – Марина Цвєтаєва, росій-
ська поетеса; 1936 – Леонід Курав-
льов, російський актор.

Померли: 1917 – Сергій Ва-
сильківський, український живопи-
сець; 1938 – Гнат Хоткевич, україн-
ський письменник. 

9 жовтня
1731 – Російська імперія анек-

сувала Казахстан.
Народилися: 1874 – Микола 

Реріх, російський художник; 1904 – 
Микола Бажан, український пись-
менник.

Померли: 1967 – убито Ернесто 
Че Гевару, аргентинця, кубинсько-
го революціонера; 2007 – Анато-
лій Погрібний, український літера-
турознавець, письменник, критик і 
публіцист.

10 жовтня
1932 – у Запоріжжі запустили в 

роботу ДніпроГЕС.
Народилися: 1813 – Джузеп-

пе Верді, італійський композитор; 
1861– Фрітьоф Нансен, норвезь-
кий полярний дослідник; 1882 – 
Михайло Бойчук, український ху-
дожник; 1889 – Михайло Драй-
Хмара, український поет.

Помер: 1825 – Дмитро Борт-
нянський, український композитор.

11 жовтня
1881 – американець Г’юстон 

Девід запатентував першу фото-
плівку.

1931 – у СРСР ухвалено рішен-
ня про повну ліквідацію приватної 
торгівлі.

1944 – СРСР анексував Туву.

12 жовтня
1492 – Христофор Колумб від-

крив першу землю в Америці, ост-
рів, якому він дав назву «Сан-
Сальвадор» (один із Багамських 
островів). Вважається датою від-
криття Америки.

1905 – Норвегія розірвала 
унію зі Швецією і стала незалеж-
ним королівством.

Народилися: 1860 – Софія То-
білевич, українська письменниця; 
1937 – Степан Хмара, український 
політик, правозахисник.

Помер: 1924 – Анатоль Франс, 
французький письменник, лауре-
ат Нобелівської премії з літератури 
1921 року.

13 жовтня
1884 – Гринвіч в Англії затвер-

джений як місце проходження ну-
льового меридіана.

14 жовтня
Християни візантійського об-

ряду відзначають свято Покрови 
Пресвятої Богородиці. День укра-
їнського козацтва.

1942 – офіційна дата заснуван-
ня Української Повстанської Армії, 
сформованої протягом 1942 року 
із розрізнених повстанських заго-
нів бандерівського крила ОУН.

1964 – Леонід Брежнєв став 
Генеральним секретарем КПРС, 
главою СРСР, замінивши Микиту 
Хрущова.

Народилися: 1940 – Лесь Сер-
дюк, український актор; 1943 – Раї-
са Кириченко, українська співачка.

15 жовтня
1928 – німецький дирижабль 

«Граф Цепелін» здійснив перший ко-

мерційний рейс через Атлантичний 
океан.

1964 – уведений у дію найбіль-
ший у світі нафтопровід «Дружба», з 
Сибіру у Європу.

Народилися: 1814 – Михайло 
Лермонтов, російський поет; 1844 
– Фрідріх Ніцше, німецький філо-
соф.

Померли: 1817 – Тадеуш Кос-
тюшко, національний герой Польщі; 
1833 – Міхал Огінський, польський 
композитор і політичний діяч; 1959 
– убили Степана Бандеру, україн-
ського політика, голову проводу 
ОУН ( у 1940 –1959).

16 жовтня
1978 – Іван Павло II, поляк, 

кардинал Краківський Кароль Вой-
тило, був обраний 264-им Папою 
Римським.

Народився: 1907 – Петро Гри-
горенко, генерал-майор, україн-
ський правозахисник.

17 жовтня
1113 – завершено споруджен-

ня  в Києві Михайлівського Золото-
верхого собору.

Народилися: 1814 – Яків Голо-
вацький, український поет, пись-
менник; 1936 – Іван Драч, україн-
ський письменник, громадський 
діяч.

Помер: 1849 – Фредерік Шо-
пен, видатний польський компози-
тор.

18 жовтня
1867 – Росія продала Аляску 

Америці.
1918 – утворена республіка 

Чехословаччина.
1927 – створено англійську ін-

формаційну компанію Бі-Бі-Сі.
1955 – запущено Каховську 

ГЕС.
Народилися: 1868 – Євгенія 

Ярошинська, українська письмен-
ниця; 1876 – Сергій Єфремов, укра-
їнський державний діяч; 1931 – Ві-
таутас Ландсберґіс, литовський по-
літик.

Померли: 1931 – Томас Едісон, 
американський учений; 1941 – Во-
лодимир Свідзінський, український 
поет.

19 жовтня
1918 – Українська Національ-

на Рада, політичний представниць-
кий орган українського народу в 
Австро-Угорській імперії, проголо-
сила Західноукраїнську Народну 
Республіку.

20 жовтня
1924 – у Харкові відкрита пер-

ша в Україні радіостанція.
1929 – ЦК ВКП (б) офіційно про-

голосив суцільну колективізацію.
Помер: 1994 – Сергій Бондар-

чук, кіноактор і режисер.

21 жовтня
1947 – почалося масове виве-

зення українців до Сибіру — опера-
ція «Захід». Протягом доби висели-
ли 26 644 родини, загалом 76 192 
осіб: 18 866 чоловіків, 35 152 жін-
ки і 22 174 дитини.

1950 – Китайська армія захо-
пила Тибет.

1993 – на Всеукраїнському 
Православному Соборі Володимир 
Романюк обраний Патріархом Київ-
ським і всієї Руси-України.

Народився: 1672 – Пилип 
Орлик, гетьман України у вигнанні в 
1710 – 1742 роках.

Помер: 1964 – Григорій Ве-
рьовка, український композитор і 
хоровий диригент.

Фатальний 
наказ 

надійшов з Москви
В повоєнні часи офіційно вважа-

лося, що Хрещатик знищили німці, 
пізніше – що диверсійна група Івана 
Кудрі. Жодне з цих тверджень не від-
биває реальної картини.

Мінуванням Хрещатика займа-
лися в серпні й першій половині ве-
ресня кілька взводів спеціального 
мінування 37-ї армії та мінери 18-ї 
дивізії НКВД.

Вони закладали радіокеровані 
міни Ф-10 – сигнал на вибух мав по-
даватися дистанційно з відстані до 
600 кілометрів. На горища більшості 
замінованих будинків клали пляшки 
з «коктейлем Молотова» – для поси-
лення полум'я.

В перші дні окупації завданням 
диверсійної групи було повідомити 
на радянську територію, в яких саме 
будинках розташувалися органи но-
вої влади.

Інша річ, що німці, не маючи 
можливостей приборкати пожежу, 
вирішили ізолювати її шляхом підри-
вання будинків, розташованих поруч 
з тими, що горять.

У повідомленні начальника полі-
ції безпеки та СД № 97 від 28 верес-

ня 1941-го зазначено: «Боротьба з 
пожежею майже безрезультатна. Те-
пер вибухи для локалізації».

Центр Києва, таким чином, ни-
щили обидві ворогуючі армії. Хоча 
внесок радянської сторони, безу-
мовно, набагато більший.

А все ж таки, хто віддав наказ 
здійснити вибухи 24 вересня? Відпо-
відь залежить від того, хто саме пе-
редавав на радянську територію ві-
домості про розташування німець-
ких установ.

На той момент у столиці УРСР ді-

яли кілька диверсійних груп – зокре-
ма, київська Івана Кудрі та москов-
ська Віктора Карташова (пізніше були 
й інші). Першу сформував і тримав з 
нею зв'язок НКВД України, другу – 
НКВД СРСР. На початку окупації одна 
не знала про існування іншої.

Судячи з того, що в серії вибухів 
24 – 28 вересня загинув хмарочос 
Гінзбурга на вул. Інститутській, 16, 
де містилася конспіративна кварти-
ра, в якій Кудря зберігав гроші, про-
дукти, незаповнені бланки докумен-
тів, печатки, зброю, друкарську ма-
шинку, радіопередавач, шифри, кон-
такти секретних агентів та адреси 
явочних квартир з паролями, зрозу-
міло, що то діяла не його група.

Отже, виходить, що з радянсько-
го боку до знищення київського се-
редмістя була причетна група Карта-
шова. Фатальний наказ надійшов з 
Москви, а радіосигнал подали з Хар-
кова.

Вибухи й пожежі стали гіркою 
кульмінацією перших десяти днів ні-
мецької окупації. Проте справжнє пе-
кло – Бабин Яр – було ще попереду.

Станіслав ЦАЛИК, 
письменник, краєзнавець

Сайт BBC, 23.09.2021

Як загинув Хрещатик і хто його зруйнував: 
пекельний вересень 1941-го

Київ, вересень 1941

Їх статус був чітко визначений 
заздалегідь – «діти-сироти». Ста-
лін чудово знав, що батьки будуть 
розстріляні. Він вносить уточню-
ючу правку в документ – це його 
стихія. У першому абзаці впи-
сує, що засуджені, не просто за-
суджені, а «зрадники батьківщи-
ни». Уточнять вік дітей підлягають 
вилученню з сімей, – до 15 ро-
ків. Але найістотніше – Сталіна 
не влаштовує м'якість покарання 
для дружин. Замість п'яти років 
він вписує до 8 років. Ось так – 
добре, і рішення Політбюро 5 лип-
ня 1937 го прийнято.

З оформленням сталінського 
рішення у вигляді наказу Єжов не 
поспішав. Йшла гарячкова підго-
товка до масових арештів і роз-
стрілів і тільки через місяць з 
невеликим був підписаний опе-
ративний наказ № 00486 від 
15 серпня 1937 г. «Про репресу-
вання дружин зрадників з пра-
вотроцькістської, шпигунської і 
саботажницької організацій, за-
суджених Військовою колегією і 
військовими трибуналами», який 
свідчив, що дружини і діти стар-
ше п'ятнадцяти років, які були 
названі «соціально небезпечни-
ми», повинні бути заарештовані 
і відправлені в табори за рішен-
ням Особливої наради. Дітей мо-
лодше п'ятнадцяти років належа-
ло відправити в спеціальні дитячі 
будинки (немовлята в супроводі 
матерів).

Цікава деталізація в пунктах 4 
і 5 наказу – кого арештовувати, а 
кого ні:

«4) Арешту підлягають дружи-
ни, що перебували в юридичному 
або фактичному шлюбі з засудже-
ним в момент його арешту.

Арешту підлягають також і дру-
жини, які хоча і перебували з засу-
дженим, до моменту його арешту, 
розлученими, але:

а) причетні до контрреволю-

ційної діяльності засудженого;
б) які приховували засудже-

ного;
в) знали про контрреволюцій-

ну діяльність засудженого, але не 
повідомили про це відповідні ор-
гани влади.

5) Арешту не підлягають:
– вагітні; дружини засудже-

них, які мають грудних дітей, важ-
ко або заразно хворі; мають хво-
рих дітей, які потребують догляду; 
мають похилий вік.

Відносно таких осіб тимчасово 
обмежуватися відібранням під-
писки про невиїзд з встановлен-
ням ретельного спостереження 
за родиною;

б) дружини засуджених, які ви-
крили своїх чоловіків і які повідо-
мили про них органам влади відо-
мості, що послужили підставою до 
розробки і арешту чоловіків».

Тут теж своя логіка – перш за 
все заохочення доносів. Хоча про 
що доносити, якщо їхні чоловіки 
ні в чому не були винні (переваж-
на більшість були реабілітовані в 
1950-х роках).

Пізніше наказ поширили і на 
заарештованих в ході масових 
арештів по «польській» і «харбін-
ській» операціях НКВС. Але коли 
число заарештованих дружин ста-
ло досить значним, від цієї ідеї 
відмовилися і обмежилися лише 
тими, чиї чоловіки потрапили на 
розгляд Військової колегії Верхо-
вного Суду і трибуналів.

У період Великого терору біль-
ше 18 тисяч жінок «ворогів наро-
ду» були заарештовані, і приблиз-
но 25 тисяч дітей були вилучені з 
сімей і відправлені в дитбудинку.

Але і це були напівзаходи. У 
ряді випадків Сталін давав санк-
цію на розстріл дружин найбільш 
видних своїх соратників. Напри-
клад, підписаний ним 20 серп-
ня 1938-го розстрільний список 
озаглавлений просто – «дружини 

ворогів народу». У ньому 15 дру-
жин і серед них: Єлизавета Ко-
сіор, Олександра Чубар, Євгенія 
Ейхе-Рубцова. Але ж їхні чолові-
ки ще не розстріляні, їх засудять 
пізніше. Але Сталін же заздале-
гідь знає, що їх неодмінно розстрі-
ляють.

Взагалі-то репресії проти чле-
нів сімей «зрадників батьківщи-
ни» не були новацією 1937-го. Ще 
8 червня 1934 року постановою 
ЦВК СРСР була введена кримі-
нальна відповідальність для чле-
нів сімей військовослужбовців, 
які втекли за кордон. Але то були 
поки одиничні випадки. Та й дру-
жин колишніх опозиціонерів теж 
засилали навесні 1937-го. Але 
з виходом сталінського рішення 
1937-го справу було поставлено 
на потік, і арешти дружин стали 
неминучими.

Ідейне обгрунтування і моти-
вацію розправ з сім'ями Сталін 
виклав публічно і гранично ясно. 
7 листопада 1937-го на урочис-
тому обіді з нагоди 20-ї річниці 
Жовтневої революції Сталін ви-
голосив тост, в якому несподі-
вано похвалив російських царів 
за те, що вони «зробили одну до-
бру справу – сколотили величез-
ну державу - до Камчатки», і гріз-
но підсумував, що не буде поща-
ди нікого, хто спробував би цю 
державу зруйнувати: «І ми буде-
мо знищувати кожного такого во-
рога, хоч би він був і старим біль-
шовиком, ми будемо знищувати 
весь його рід, його сім'ю. Кож-
ного, хто своїми діями і думками 
(так, і думками) зазіхає на єдність 
соціалістичної держави, нещадно 
будемо знищувати. За знищення 
всіх ворогів до кінця, їх самих, їх 
роду!»

Микита ПЕТРОВ
«Новая газета», 06. 08. 2021.

«Дружини, які викрили чоловіків, 
арешту не підлягають»

Сталінський метод репресій: «знищувати весь його рід, його сім'ю»
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Всесвітній день туризму. 
Відзнаки колективу Національного 
заповідника «Чернігів стародавній»

27 вересня відзначається Всесвітній день туризму. Це 
свято засноване Генеральною асамблеєю Всесвітньої ту-
ристичної організації в 1979 році в іспанському місті Тор-
ремоліно. Його мета – пропаганда туризму, його внеску в 
економіку, розвиток зв’язків між народами.

З нагоди свята за сумлінну працю, вагомий внесок у 
розвиток туристичної галузі Чернігівщини колектив Наці-
онального архітектурно-історичного заповідника «Чер-
нігів стародавній» нагороджений подякою голови Черні-
гівської обласної державної адміністрації В’ячеслава Ча-
уса. Почесними грамотами Департаменту культури і ту-
ризму, національностей та релігій облдержадміністрації 
відзначені Алла Гаркуша, завідувачка науково-просвіт-
ницького відділу; Ольга Травкіна, кандидатка історичних 
наук, завідувачка відділу музейної та науково-фондової 
діяльності; Андрій Глухенький, завідувач відділу наукових 
досліджень печер та пам’яток археологнії.

Мазепа. Шлях до Батурина
Мистецький захід з нагоди Дня Українського коза-

цтва
8 жовтня, 12.00 – 13.30. Національний заповідник 

«Гетьманська столиця», територія Цитаделі Батурин-
ської фортеці, м. Батурин.

Гетьманщина – ключове явище в історії українського 
державотворення. Особливе місце займає Батурин – ре-
зиденція українських гетьманів, який 22 роки був столи-
цею Івана Мазепи. 

Мета заходу – популяризація видатних діячів України, 
історії Батурина, пам’яток та діяльності Національного за-
повідника «Гетьманська столиця». Програма свята. 

Авторська презентація книги «Мазепа. Хроніки пра-
вославного шляхтича. Руїна» – першого художнього тво-
ру відомої дослідниці Гетьманщини Т. Таїрової, професора, 
доктора історичних наук.

Динамічна військово-історична реконструкція роз-
криє початковий епізод новели Т. Таїрової; дозволить від-
чути атмосферу доби Руїни, в умовах якої відбувалося ста-
новлення особистості Івана Мазепи. 

Виставка «Гетьман Іван Мазепа, князь Священної 
Римської імперії», унікальні нововиявлені артефакти із 
Віденського архіву та колекції Олексія Шереметьєва.

Анонс зйомок серіалу за мотивами книги Т. Таїрової 
«Мазепа. Хроніки православного шляхтича. Руїна». 

Організатори: НІКЗ «Гетьманська столиця», Видавни-
цтво Laurus, «FILM.UA Group», «Медіа Група Україна», Му-
зей Шереметьєвих, Конотопська місцева благодійна ор-
ганізація «Світанок». 

У житті та смерті 
вони назавжди з нами

29 вересня у приміщенні Військо-історичного музею 
– філії Чернігівського історичного музею імені В. В. Тар-
новського відкрилася виставка «У житті та смерті вони на-
завжди з нами… Тліном не взялось», присвячена 80-м ро-
ковинам трагедії у Бабиному Яру.

Назва виставки – це рядки з «Ізкору», єврейської по-
минальної молитви в пам’ять про шість мільйонів євреїв, 
які загинули під час Катастрофи. Другий рядок – «Тліном не 
взялось» – із вірша Миколи Бажана «Яр».

Під час окупації Києва у 1941–1943 роках Бабин Яр 
став місцем масових розстрілів нацистськими окупантами 
мирного населення і радянських військовополонених; єв-
реїв та ромів – за етнічною ознакою, а також партійних та 
радянських активістів, підпільників, членів ОУН, заручників.

Центральною подією в історії Бабиного Яру стали масо-
ві акції 29–30 вересня 1941 р, направлені на знищення єв-
рейського населення м. Києва.

Масові розстріли у Бабиному Яру та розташованому по-
руч із ним Сирецькому концтаборі проводилися і пізніше, 
аж до звільнення Києва від окупації. У 1941–1943 рр. у Ба-
биному Яру розстріляно 621 члена ОУН.

На фото-документальній виставці – матеріали про тра-
гедію Бабиного Яру, надані музею різними державними 
установами, громадськими організаціями та приватними 
особами.

Окремий розділ виставки – ««Бабини Яри» Чернігівщи-
ни». Вперше представлені матеріали про жертв Бабиного 
Яру – уродженців Чернігівщини, що зберігаються в базі із-
раїльського національного меморіалу Катастрофи (Голо-
косту) «Яд Вашем».

Окремий розділ виставки присвячений історії родини 
Ігоря Яновича Шаля, мати якого загинула у Бабиному Яру 
30 вересня 1941 року.

Унікальними є долі наших земляків: Діни Пронічевої та 
Захара Трубакова, які дивом врятувалася від смерті.

На відкритті виставки були присутні курсанти юридич-
ного факультету Академії Державної пенітенціарної служ-
би. Викладач Алла Попружна і член правління чернігівської 
єврейської общини Олександр Чеван у своїх виступах під-
креслили важливість збереження пам’яті про страшні події 
80-річної давності, щоб це ніколи не повторилось.

Виставка працює до кінця листопада.

22 вересня виповни-
лося 158 років від дня на-
родження дружини класи-
ка української літератури 
Михайла Коцюбинського 
– Віри.

Віра Устимівна Коцю-
бинська (у дівоцтві - Дей-
ша) народилася 22 вересня 
1863 у Ржеві Тверської гу-
бернії. Українська громад-
ська діячка, політв'язень 
Російської імперії. Засно-
вниця першої української 
школи в Чернігові (1917). 
Віра Устимівна Дейша по-
ходила з дворян, з роду 
Гортинських. Батько її по-
їходив із запорожців. Його 
пращур на прізвище Діжа 
був «знатный войсковой то-
варищ Запорожской Сечи». 
Після зруйнування Січі діс-
тав дворянство й змінив 
прізвище на Дейша. 

Коли помер батько Віри, 
мати, Юлія Степанівна Дей-
ша, з дітьми повернулася 
до України, де оселилась у 
Чернігові. Там жив брат – 
відомий лікар Василь Сте-
панович Гортинський, який 
зробив сестрі протекцію на 
дуже відповідальну посаду. 
Юлія Степанівна була осві-
ченою жінкою, закінчила 
Смольний інститут благо-
родних дівиць у Петербурзі, 
знала іноземні мови, грала 
на фортепіано. Тому отри-
мала посаду начальниці 
Чернігівського єпархіаль-
ного училища, виховувою-
чи самостійно трьох дітей.

Освіту Віра Дейша здо-
була у Чернігівській гімна-
зії і деякий час працювала 
в жіночому духовному учи-
лищі, викладаючи фран-
цузьку мову, математику та 
каліграфію.

«Прекрасний жіночий 
лоб, темне стрижене во-
лосся до плечей і величезні 
сині очі, серйозні, що вдив-
ляються уважно… у мене 
після зустрічі на душі світ-
лий сум і радість, що є на 
світі такі чудові дівчата» 
– так описав Віру Дейшу 
у ті роки студент, а згодом 
письменник Вікентій Вере-
саєв.

Згодом навчання про-
довжилось в Петербурзі 
на вищих Бестужевських 
курсах, на природничо-
му факультеті. В той час 
уряд здійснював перепо-
ни щодо вступу дівчат до 
вищих навчальних закла-
дів, продовжити навчан-
ня було не так уже і про-
сто, батьків зобов'язували 
утримувати свої дочок 
протягом усього навчан-
ня. Тому успіхів у здобутті 
освіти досягали лише ці-
леспрямовані особистос-
ті, вони ж займали актив-
ну життєву позицію. Такою 
була й Віра Дейша.

У Петербурзі дівчина 
поринає в революційну і 
громадську роботу, має 
широке коло спілкування, 
у неї розширюється світо-
гляд, і вона долучається до 
проукраїнського руху. 

Після повернення до 
Чернігова, Віра – активна 
учасниця громадських ор-
ганізацій: членкиня прав-
ління громадської бібліо-
теки, української «Грома-
ди» та інших молодіжних 
гуртків.

1893 р. на вимогу Вар-
шавського жандармського 
управління, на Віру Усти-
мівну накладають суворий 
домашній арешт, ситуація 
ускладнювалась тим, що 
мати була у передсмерт-
ному стані, і потребува-
ла спокою. Смерть матері 
збіглася в часі з арештом 
Віри й переведенням її до 
в'язниці. Причиною аре-
шту стало звинувачення 

у зв'язках із заарештова-
ним у Варшаві колишнім 
чернігівським семінарис-
том Ф. Свидерським, ав-
тором популярної брошу-
ри «Труд і капітал». Згодом 
дівчину перевели до Вар-
шавської тюрми в одиноч-
ну камеру. 

Звільнили її з в'язниці 
через сім місяців, віддав-
ши на поруки. Деякий час 
Віра жила в Москві у брата, 
а потім повернулася додо-
му, в Чернігів.

Громадська діяльність 
сприяла знайомству з Ми-
хайлом Коцюбинським. 
Сталося це у Києві на з'їзді 
«Громади» у 1894 р., куди 
вони були делеговані від-
повідно від Чернігова та 
Вінниці. Згодом, діставши 
запрошення Василя Андрі-
євського та Бориса Грін-
ченка, Михайло Михайло-
вич приїздить у Чернігів, 
де знову зустрічається з Ві-
рою Устимівною. Ця нова 
зустріч довела, що вони – 
близькі люди. Віра стає на-
реченою, а згодом (у січні 
1896 р.) і дружиною пись-
менника. 

Віра Устимівна стала 
матір'ю чотирьох дітей, тур-
бувалася про побут родини, 
створюючи умови для ро-
боти чоловіка, його відпо-
чинку, лікування за кордо-
ном. Будинок був охайним, 
вечори сім'я проводила за 
читанням або роялем, слу-
хаючи гру господині, яка 
мала талант, навчила музи-
ки і дочок. Під час гостини 
Миколи Лисенка Віра Усти-
мівна отримала в подару-
нок ноти, які й нині зберіга-
ються в музеї М. Коцюбин-
ського.

Віра не стояла осторонь 
і громадських справ: разом 
з чоловіком брала участь у 
роботі громадської бібліо-
теки, музично-драматично-
го товариства, комісії з на-
родної освіти, допомагала 
організовувати «Просвіту» 

й активно в ній працювала. 
У всілякі урядові інстанції з 
Чернігова йшли листи з під-
писом Віри Устимівни. Вона 
організовувала літератур-
но-музичні вечори для ді-
тей, концерти й лекції від 
«Просвіти». 

Віра була першим слу-
хачем творів Михайла Ко-
цюбинського, який ділився 
з нею, написавши нову по-
вість чи оповідання. Пере-
буваючи на о.Капрі у Іта-
лії, М. Коцюбинський писав 
дружині: «Досадно, що не 
можу тобі читати того, що 
написав, ти єдиний мій кри-
тик, якому я вірю і на смак 
якого покладаюсь». 

Коли у квітні 1913-го 
помер Михайло Коцюбин-
ський, Віра Устимівна не 
припинила громадської ро-
боти. Вона створює пер-
шу українську школу ім. Б. 
Грінченка, турбується про 
збереження спадщини Ми-
хайла Михайловича, пере-
давши її у серпні 1919 р. 
до історичного музею ім. 
В. Тарновського з умовою, 
«щоб нічого й ніколи не ви-
возили за межі Чернігова». 
А коли буде створено музей 
Михайла Коцюбинського, 
ці речі письменника стали 
би експонатами такого му-
зею. 

З серпня 1919 до груд-
ня 1921 рр. Віра Коцюбин-
ська з родиною молодшої 
доньки Ірини перебувала 
у Сарапулі (сучасна Удмур-
тія).

Померла Віра Устимів-
на 29 грудня 1921 року. 
Повертаючись додому, 
вона захворіла на тиф, по-
мерла вже у Чернігові. По-
хована Віра Устимівна по-
руч з Михайлом Михайло-
вичем на Болдиній горі у 
Чернігові.

Ігор КОЦЮБИНСЬКИЙ,
директор Чернігівського 

літературно-меморіального 
музею М. Коцюбинського

15 вересня (за старим стилем) 
1887 року в селі Старий Білоус наро-
дився Володимир Михайлович Кра-
совський, нащадок давнього шляхет-
сько-козацького, нобілітованого у 
дворянство, роду. Як і більшість того-
часних дворян, обрав стежку військо-
вого. На початок І-ї Світової війни мав 
звання поручика, служив у 10-му Нов-
городському драгунському полку. За-
гинув у Галичині 17 серпня 1914-го 
року. 

За наполяганням матері, Любо-
ві Федорівни Красовської (уродже-
ної Ґрембецької) тіло загиблого за-
бальзамували й потягом доправи-
ли до Чернігова. В Києві у приватній 
фірмі Якубовського родина заги-
блого замовила художньо оздобле-
ний цинковий саркофаг й 26 серпня 
(8 вересня за Григоріанським сти-
лем) того ж 1914 року з військови-
ми почестями поховали на цвинта-

рі Воздвиженської церкви (район 
колишнього ювелірного магазину 
«Янтар»). 

Навесні 1974 року, під час про-
ведення земляних робіт біля будів-
лі «Діпроцивільбуду» (фактично – на 
місці церкви) випадково могилу по-
ручика виявили. Коли дістали й від-
крили труну – побачили муміфікова-
не тіло в парадній офіцерській формі 
з медалями. Черніговом поширилися 
чутки про віднайдення тіла «генера-
ла у срібній труні». Знайома родини 
Красовських Олена Іванівна Алек-
сандрова впізнала тіло й повідомила 
про знахідку відомому чернігівсько-
му архітектору й краєзнавцю Андрію 
Антоновичу Карнабіді, котрий потур-
бувався, аби тіло перепоховали в 
районі кладовища у Ялівщині й по-
значив місце перепоховання у доку-
менти. Завдяки цьому нащадки чер-
нігівських дворян, зокрема Олена 

Малишко, власним коштом вигото-
вили обеліск з чорного граніту й 15-
го вересня 2009 року за вказаними 
координатами встановили надгро-
бок над місцем останнього спочинку 
поручика В. М. Красовського. Отака 
от історія...

Ярослав ВОЛЕРТ
Спільнота «Чернігівщина 

в житті славетних»

Володимир Красовський

Віра Устимівна 
Коцюбинська
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Батурин — гетьманська столиця

Мовою 
документів

Із записки Київсько-
го краєвого інспектора по 
охороні пам’яток культури 
Ф. Ернста про пограбуван-
ня склепу К. Розумовсько-
го в Батурині (1927 р.)

8-го травня я виїхав до м. 
Конотопу й Батурина з метою 
розлідування. 9-го ранком під 
час огляду мною Конотопсько-
го Музею в помешканні біблі-
отеки останнього гр. Поплав-
ський зняв з одної з шаф ме-
талеву скриню кубичної форми 
з взламаною верхньою криш-
кою, запустив в її руки й ви-
нувши звідти якусь темну річ, 
заявив: «а вот вам сердце Ра-
зумовскаго». Серце покладено 
в опилки, просякнуті якимись 
то гострими пахощами, які те-
пер просякли повітря у всіх по-
мешканнях музею. В помеш-
канні канцелярії в кутку на 
підлозі лежать загорнуті в га-
зету шматки атласної матерії, 
волосся Розумовського, сріб-
ні галуни, три гудзики, срібний 
рельєфний герб Розумовсько-
го, одламаний од труни, бурого 
кольору панчошка з ноги Розу-
мовського.

Центральний державний архів 
вищих органів влади 

та управління України. Ф. 166. 
Оп. 6. Спр. 9382. Арк. 7.

Про влаштування у Ба-
турині народної бібліотеки 
(1913 р.)

Конотопским земствомъ, 
в видах предоставленія насе-
ленію возможности в часы до-
суга проводить время за кни-
гой, открыто в уезде десять 
народных библіотек, в следую-
щих поселеніях:

в Бахмаче, Батурине, Ве-
ликом и Малом Самборах, Ку-
рени, Поповке, Хижах, Семя-
новке, Гирявке и в Голенке.

Журнал заседаній Конотопскаго 
Уездного Земского 

Собранія, 1913 г., с. 19–20.

Про наміри відкриття в 
Батурині учительської се-
мінарії, 1913 р.

Поручить управъ возбу-
дить ходатайство объ открытіи 
Министерствомъ Народного 
Просвъщения учительской се-
минаріи въ м. Батуринъ. При 
удовлетвореніи этого ходатай-
ства учредить отъ имени Ко-
нотопскаго земства пять сти-
пендій для уроженцевъ Ко-
нотопскаго уъзда по 150 руб. 
каждая въ пам'ять юбилея, 
ассигновать до десяти тысячъ 
рублей изъ средствъ уъзднаго 
земства на оборудованіе зда-
нія семинаріи, ходотайство-
вать, чтобы назначенныя 
губернскимъ земствомъ 60 
стипендій были пріуроченыкъ 
семинаріи, открытой въ м. 
Батуринъ.

Журнал заседаній 
Конотопскаго Уездного

Земского Собранія, 1913 г., 
с. 44.

Підготувала Т .П. Оксінь
 

(Газета заповідника 
«Слово Гетьманської столиці», 

№ 3 (78), травень – червень 
2020 р.)

Повсякденне харчування геть-
манів, безперечно, відрізнялося 
від харчування простого народу: на 
столі завжди було м’ясо, було біль-
ше риби, жирів, але в цілому було 
таким же, як у решти багатого про-
шарку суспільства. А ось бенке-
ти вимагали іншого підходу. Треба 
було похизуватися достатком, про-
демонструвати свої смаки та вподо-
бання. Для цього використовували 
іноземні, а тому дуже дорогі і недо-
ступні для простого люду продукти, 
які вирізнялись способами приготу-
вання і подачі. Про це ми можемо ді-
знатися з різноманітних джерел: до-
кументів, мемуарів, книг рецептів, 
господарських порадників. 

Батуринські бенкети супрово-
джувалися вітальними та патріотич-
ними промовами гостей на честь 
гетьмана, лунали панегірики. Для 
них між промовами грали музики, та 
й самі частування нерідко супрово-
джувались веселими танцями.

Святкування у гетьманському 
Батурині було не гірше, ніж при дво-
рах європейських володарів. Бути 
запрошеним до гетьманського сто-
лу мала за честь урядова старши-
на, високоповажні посли з Моско-
вії, Франції, Польщі. Бенкети трива-
ли довго й завершувалися зазвичай 
пізньої ночі гучними салютами.

За часів правління Івана Само-
йловича та Івана Мазепи продукти 
харчування до гетьманської кухні 
постачалися господарем Батурин-
ського замку з рангових маєтнос-

тей у селах Обмачеві та Городищі. А 
биків, наприклад, в окремі роки по-
ставляли з Лубенського полку, рибу 
– з Десни. 

Документи до наших часів збе-
регли імена тих, хто дбав про пиш-
ність гетьманського столу часів 
правління Івана Мазепи: Самійло 
Целюрик, Никифор Лук’янов, Іван 
Чарниш, Василь Цурка. Відомі й іме-
на поварів Мазепи: Пархом Черкес, 
Опанас Дудка, Михайло Гаврилович, 
Іван Горбатий та ін.

На бенкетному столі можна було 
зустріти розмаїту поживу. Вишука-
ний гетьманський стіл, насамперед, 
орієнтувався на французьку кухню. 
Різноманітність їжі зумовлено наяв-
ністю всілякої домашньої птиці і ху-
доби, а також дичини. На думку до-
слідників, основним видом м’ясна 
гетьманському столі була яловичи-
на. Свинина ж становила близько 
15 % від усіх м’ясних страв. До сто-
лу подавали язики коров’ячі, сири, 
шинку, ковбаси, м’ясо свиняче со-
лоне та в’ялене, м’ясо лося, кабана, 
зубра, оленя, зайця. Їли гетьмани та 
поважні гості і різноманітну птицю 
– дрохв, журавлів, хохотів, куріпок, 
перепілок. Відомо, що до м’ясних 
страв кухарі додавали спеції: шаф-
ран, корицю, мускатний горіх, гвоз-
дику, кардамон, розмарин, імбир, 
ягоди ялівцю, перець, завезені з да-
леких країн. Здолавши неблизький 
шлях, вони коштували недешево й 
були проявом достатку господаря.

Було модним кислий смак по-

єднувати з солодким, а до м’ясних 
страв подавати різноманітні соуси 
та солодкі сиропи. Саму страву ку-
харі могли здобрювати смальцем, 
коров’ячим маслом, олією. Доку-
менти свідчать, гетьмани полюбля-
ли пригощати гостей осетровою та 
сиговою ікрою, сьомгою, сомами, 
щуками, язями, стерляддю. Делі-
катесами вважались каракатиця, 
камбала та мінога.

Споживали велику кількість ягід 
і фруктів, які з метою зберігання су-
шили або зацукровували, а також 
овочів, які квасили, солили.

Існує опис одного з повсякден-
них сніданків гетьмана Івана Мазе-
пи: «На сніданок він їв молочну кашу, 
яєчню, хліб з маслом та салом, пив 
чай». А от на святковий стіл кухарі 
ставили «фляги з угорським ви-

ном, пляшки з медами, горілка-
ми, на закуску заготовили відваре-
ного осетра, ковбаси, мариновану 
дичину та інше».

Смакували гетьмани й замор-
ськими гостинцями – помаранча-
ми, лимонами, імбиром та фініка-
ми. Як зазначається у джерелах, у 
домі гетьмана Самойловича постій-
но були цитрини в патоці, родзинки, 
лимонний сік, горіхове масло. Полю-
бляли гетьмани пригощати гостей й 
ласощами: безе, марципанами, миг-
дальними тортами, різноманітними 
тістечками, медовими пряниками, 
десертами з груш, динь, зацукро-
ваних суниць, малини, порічок, ви-
шень, горіхів та слив.

Усі ці страви обов’язково вжи-
валися з вишуканими німецькими, 
угорськими та французькими ви-
нами, монгольською горілкою, ква-
сом, пивом, варенухою та медову-
хою, різноманітними наливками. 
Так, Іван Самойлович любив пити 
катнарське вино, яке завозилося 
з Молдови, а Мазепа – анісівку, а 
особливо коропське пиво. З доку-
ментів відомо, що у льохах гетьмана 
завжди зберігалося ігристе вино, 
яке закуповувалося за кордоном 
великими партіями кілька разів на 
рік, та 3–4 бочки коропського пива.

Іноземці у своїх повідомленнях 
про частування при гетьмансько-
му дворі часто звертали увагу на 
розмах гулянь. Наприклад, Жан де 
Балюз, побувавши на Гончарівці, 
вказував, що Іван Мазепа відомий 
«розкішними прийняттями у своїй 
резиденції для козацької старши-
ни», свідком яких він був.

Тож, українська еліта приділяла 
велику увагу бенкетним стравам, 
ніколи не шкодувала коштів на ви-
шукані страви. Можна говорити, що 
українські традиції поєднувалися із 
європейською вишуканістю. Спо-
чатку бенкет був засобом демон-
страції влади гетьмана, насамперед 
перед запрошеними іноземцями та 
козацькою старшиною, однак з ча-
сом став нормою побуту регімен-
тарського двору та елементом при-
дворного життя.

Оксана СОХАНЬ

На батуринській землі із воло-
дінь родини Кочубеїв збереглася 
пам’ятка архітектури – будинок ге-
нерального судді Василя Леонті-
йовича Кочубея, що був представ-
ницько-житловою спорудою його 
садиби на південній околиці Бату-
рина. Писемні джерела підтверджу-
ють, що в Батурині Кочубеї окрім 
згаданої садиби мали й інші двори, 
угіддя та млини.

Вивищення і збагачення роди-
ни Кочубеїв розпочинається за ге-
нерального писаря (у 1687-1700), а 
потім – генерального судді Лівобе-
режної України (у 1700-1708) Васи-
ля Кочубея (бл. 1640-1708). Із пра-
ці В. Модзалевського «Малорос-
сийский родословник» відомо, що у 
1687 р. генеральний писар Василь 
Кочубей отримав від гетьмана І. Ма-
зепи підтверджувальний універ-
сал «на купленные мельницы на р. 
Ворскле и Сейме». Факт придбан-
ня нерухомості у ті часи реєстру-
вався в міській ратуші при свідках. 
Між власником майна та покупцем 
укладалася купча, яка підтверджу-
вала право володіння. Документ за-
кріплювався місцевою печаткою та 
підписом писаря і віддавався влас-
нику. Також придбане майно під-
тверджував універсал гетьмана. 

У 1708 р., за подання доносу 
на гетьмана І. Мазепу, В. Кочубея 
стратили. Згодом його реабілітува-
ли і володіння, які він мав, у 1710 
р. повернули дружині Любов Федо-
рівні та двом синам Василю та Фе-
дору. Про володіння військового 
товариша, сина генерального суд-
ді Федора Васильовича Кочубея (? 
– 1729) у Батурині відомо з ревізій-
них книг Ніжинського полку про на-
селення Батурина за 1723 р.: «в Ба-
турине Федора Кочубея 9 дворов 
процектыантов». Ще про один двір 
Ф. Кочубея в Батурині, який на той 
час займав посаду бунчукового то-

вариша, вказано у «Мазепиній кни-
зі» 1726 р.: «дворы владельческие 
при Батурине, которые имеются 
для приезду Федора Кочубея – 1, в 
нем живет прикажчик его». 

В 1717 р. Федір Васильович на-
ділив млином у Батурині свою се-
стру Параскеву Василівну. Того 
року Параскева Василівна вийшла 
заміж за бунчукового товариша 
Федора Васильовича Сулиму і, ймо-
вірно, батуринський млин отрима-
ла в подарунок саме з нагоди ве-
сілля. 

Про володіння в Батурині стар-
шого сина генерального судді, пол-
тавського полковника Василя Ва-
сильовича Кочубея (1680-1743) 
згадується в описі Батурина за 
1760 р.: «в слободке Береговой 
двор Максима Панченка, который 
был владения Василия Васильеви-
ча Кочубея». Батуринські володіння 
Василя Кочубея успадкував його 
молодший син Петро (? – 1769): 
«меньшой сын, по завещанию отца 
получил в Батурине двор и мельни-
цу на р. Сейм с греблею, мельни-
цу в м. Новых Млинах на р. Сейм». 
У Генеральному описі Лівобереж-

ної України 1765-1769 рр. засвід-
чено володіння Петра Васильови-
ча в Батурині: «на улице Гончаров-
ке двор приезжий старый, но жить 
годный. В том же дворе церковь де-
ревянная старая во имя Пресвя-
той Богородицы оным владельцем 
строенная. К оному принадлежнос-
ти его по тому же наследственные». 
В цьому ж документі вказано, що у 
володінні Петра Васильовича зна-
ходилося п’ять сінокосів, млин, 
цегляний завод. Окрім садиби з 
кам’яним будинком і церквою Пе-

тро Кочубей володів у Батурині ін-
шими дворами, заселеними його 
підсусідками. Після смерті Петра 
Кочубея його майно було розділене 
між братами, бо одруженим він не 
був і спадкоємців не мав.

Бунчуковий товариш Семен Ва-
сильович (1725-1779) успадкував 
«по разделу съ братьями, изъ его 
имений: в Батурине 11/3 кола». 
У 1751 р. він був призначений ге-
неральним обозним і того ж року 
отримав від гетьмана К.Г. Розумов-
ського універсал на рангові маєт-
ки в Ніжинському полку. В Батурині 
мав «крайне нищетных дворов – 9». 

Павло Васильович Кочубей 
(1738-1786) «по разделу съ братья-
ми, изъ имений получил в Батурине 
7 дворов и 11/3 кола». Після його 
смерті Батуринські володіння, ймо-
вірно, перейшли у спадок до одно-
го з його синів, Віктора Павловича 
Кочубея (1768-1834), який мав «в 
Черниговской губернии 694 души». 

Василь Васильович Кочубей 
(1728-1791): «из имений получил 
в Батурине 11/3 кола». Спадкоєм-
цем став єдиний син Василь, а піс-
ля його смерті володіння в Батурині 
перейшли до його доньки Олени Ва-
силівни Кочубей (1793-1863), у за-
міжжі Маюрова, а саме: «мельница 
при м. Батурине». Далі відомості про 
млини та двори Кочубеїв в Батурині 
обриваються, адже Олена Василів-
на дітей не мала і хто успадкував її 
майно у Батурині – не відомо.

Власники Батуринських водя-
них млинів за рік з кожного поста-
ва отримували 100 рублів. В одному 
млині поставів могло бути 10 і якщо з 
одного 100 рублів, то з десяти, відпо-
відно – 1000 рублів. Із розглянутих у 
роботі писемних джерел ми можемо 
зробити висновок, в основному при-
бутки на батуринській землі Кочубеї 
отримували із млинів. Загальна сума 
прибутку за рік складала 170 рублів. 
Отримавши таку суму власник млина 
міг придбати: 5 коней, 10 овець, 10 
волів, 5 пудів (80 кг) меду, 3 пуди (48 
кг) воску та 70 гусей. 

Отже, можемо констатувати, 
що млинарський промисел був до-
сить прибутковий і забезпечував 
належний матеріальний стан роди-
ни Кочубеїв.

Руслана ОГІЄВСЬКА

Автори публікацій – науковці 
Національного історико-
культурного заповідника 

«Гетьманська столиця».

Бенкетні страви гетьманського столу 

Власність родини Кочубеїв у Батурині 

Околиці Батурина. Водяний млин. Поч. ХХ ст.
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Володимир САПОН

«Меди і полини історії»
Продовжуємо публікацію 

краєзнавчої книжки «Меди і по-
лини історії» – відомого черні-
гівського письменника, жур-
наліста, краєзнавця Володи-
мира Миколайовича Сапона 
(20.07.1951 – 02.10.2017). Поч. 
в №№ 175, 177–183, 185 – 207.

Губернський Чернігів, до якого 
Тарас Шевченко приїхав увечері в 
неділю 24 лютого 1846 року, мало 
чим відрізнявся від того, яким він 
побачив його вперше, коли під-
літком їхав в обозі свого пана Ен-
гельгарда до Вільна, і який минав 
уже юнаком по дорозі на Качанів-
ку. 

Нині Шевченко відкривав на-
самперед старожитності цього од-
ного з найдавніших міст Київської 
Русі, перша літописна згадка про 
яке сягає 907 року. Все побачене 
сумлінно занотував для звіту Ар-
хеографічної комісії.

На давньому Валу Шевченко 
побачив фортечні гармати ХVІІІ 
століття, оглянув Спаський собор 
– ровесник Софії Київської, за-
кладений Мстиславом Володими-
ровичем, братом Ярослава Му-
дрого, а також іще одне муроване 
диво давньоруських часів – Бори-
соглібський собор із царськими 
вратами, виготовленими за вка-
зівкою гетьмана Мазепи з язич-
ницьких ідолів, знайдених непо-
далік.

У П’ятницькій церкві, та-
кож пам’ятці доби середньовіч-
чя, Шевченко- археограф звер-
нув увагу на потір – велику чашу 
для церковного обряду, подаро-
вану свого часу Мазепою церкві 
в селі Мохнатин неподалік Черні-
гова, замалював її. Оглянув іще 
одну пам’ятку давньоруської доби 
– Успенський собор Єлецького 
монастиря, а навпроти нього за-
хопився Чорною могилою – язич-
ницькими похованнями кінця Х 
століття, помилково ототожнюючи 
її з іншим курганом того часу – мо-
гилою княжни Чорної, що була не-
подалік, ближче до сучасного цен-
тру міста. Згадав при цьому поль-
ського поета Юліана Немцевича, 
що оспівав Чорну, звісно, як свою 
землячку.

Відвідав також Болдину гору, 
де біля Іллінської церкви беруть 
початок Антонієві печери, засно-
вані Антонієм Печерським іще в 
роки князювання в Чернігові Свя-
тослава – сина Ярослава Мудрого.

З дозволу архієпископа Черні-
гівського і Ніжинського Павла По-
длипського Тарас Шевченко по-
знайомився з церковними старо-
житностями архієрейської ризни-
ці. А в іншому кінці міста оглянув 
будинок духовної семінарії, який 
свого часу належав чернігівсько-
му полковнику і наказному геть-
ману Павлові Полуботку, в семі-
нарській бібліотеці, мабуть, пере-
глянув книгу «Скарбница потреб-
ная» письменника і релігійного 
діяча ХVІІ століття Іоаникія Галя-
товського. В ній Тараса Григоро-
вича зацікавив той факт, що впро-
довж 12 років місто, після нападу 
на нього війська київського підко-
морія Самійла Горностая, перебу-
вало в запустінні.

Згодом, на засланні, Тарас 
Шевченко не раз згадував Чер-
нігів у повістях «Княгиня», «Музи-
кант», «Капитанша», «Прогулка с 
удовольствием и не без морали» і, 

звісно, в «Щоденнику».
Мешкали Шевченко і Олек-

сандр Афанасьєв Чужбинський у 
найкращому в місті готелі «Цар-
град», який у 1857 році Тарас зга-
дав у «Щоденнику»: «в «Царгра-
де», не в Оттоманской столице, а в 
единственном трактире в городе 
Чернигове». Цей заклад, що про-
існував майже сотню років, годи-
лося б назвати готелем для класи-
ків. Свого часу в ньому зупиняли-
ся Олександр Пушкін і Микола Го-
голь, а наприкінці століття – Лев 
Толстой і Максим Горький. Іще до 
Великої Вітчизняної війни на бу-
динку готелю було прикріплено 
меморіальну дошку, що засвідчу-
вала перебування в ньому Шев-
ченка. В роки війни будинок дуже 
постраждав від німецької бомби і 
його знесли. 

Першого дня в Чернігові оби-
два поети пішли до Будинку дво-
рянських зібрань на Валу, де ще 
зранку почалися урочистості з на-
годи проводів Масляної. Як зазна-
чив Афанасьєв Чужбинський, «нам 
дуже цікаво було увійти до това-
риства, де не сподівалися поба-
чити жодної знайомої душі, а Та-
раса особливо цікавило: чи не 
причепиться хто небудь до нього 
через шапочку (як це було кілька 
днів тому у Ніжині — В. С.). Та ніх-
то не причепився, а я несподіва-
но зустрів двох давніх приятелів, і 
швидко звістка про Шевченка ро-
зійшлася по залу. Але Тарас Григо-
рович, познайомившись з кілько-
ма своїми шанувальниками, неза-
баром поїхав, і вони десь прово-
джали Масляну».

Неважко здогадатися, що 
тими шанувальниками Шевчен-
ка були брати Ілля та Андрій Ли-
зогуби з містечка Седнева. Влас-
не, вони були знайомі заочно. Ще 
у грудні 1844 року Варвара Рєп-
ніна писала Тарасові Григорови-
чу про Андрія Івановича: «Шкода, 
що ви не знайомі з Лизогубом, з 
яким гарячим почуттям він оцінює 
ваші поеми і як жалкує, що осо-
бисто не знайомий з вами». У Рєп-
ніних у Яготині зустрічався поет і з 
Віталієм Івановичем – іще одним 
із братів Іллі та Андрія. Мали Ли-
зогуби й будинок у Чернігові, на 
Застриженні, навпроти губерна-
торського будинку. Очевидно, там 
з новими друзями і проводжав Та-
рас Масляну того недільного лют-
невого дня.

А Чужбинський провів у дво-
рянському зібранні весь вечір і 
вранці описав у вірші вчорашній 
бал, «давши назви квітів і рослин 
усім особам прекрасної статі». 
Він згадував, що Шевченкові «той 
вірш так сподобався, що, приму-
сивши мене повторити, він одразу 
ж сів за стіл, взяв олівця і на по-
лях зробив ілюстрацію, наскільки 
міг запам’ятати ту чи іншу особу. 
Певна річ, схожості не було, бо за 
якусь годину не міг же він розди-
витись незнайомі фізіономії, про-
те було багато комізму у фігурах 
деяких рослин, особливо смішно 
вийшли капуста, півонія, морква і 
т. п. Тарас Григорович надзвичай-
но ретельно взявся до діла, при-
ймаючи його близько до серця.

– Ось знаєш що, – сказав він, 
– ось перепиши лишень начисто і 

зостав мені більше місця – я гар-
ненько ілюструю.

Я переписав вірш, а до обіду 
була готова майстерна ілюстра-
ція…»

Ілюстрований Тарасом вірш 
Олександра побачили їхні гості, 
і жартівливий твір помандрував 
містом, побувавши в кількох ро-
динах. І хоч у ньому «не було ні-
чого образливого, а тим паче не 
було названо жодного імені», все 
ж сприйняли безневинну витівку 
авторів не всі однозначно. Шев-
ченко сміявся з того й нагадував 
Чужбинському: «Буде тобі, як роз-
ходяться морква чи капуста».

Пізніше дещо іронічно згаду-
вав Шевченко нестримний потяг 
Чужбинського до віршописання в 
Чернігові. У щоденнику за 2 лип-
ня 1857 року він пише: «Мы про-
жили з ним вместе весь великий 
пост, и не оказалось в городе не 
только барышни, дамы, даже ста-
рухи, которой бы он не написал в 
альбом не четырёхстишие какое-
нибудь (он мелочь презирал), а по-
лную увесистую идиллию. Если же 
альбома не обреталось у какой-
нибудь очаровательницы, как, 
например, у старушки Дорохо-
вой, вдовы известного генерала 
1812 года, тогда он преподносил 
ей просто на шести и более лис-
тах самое сентиментальное по-
слание».

Історія про поетичне натхнен-
ня колишнього товариша, теж зга-
дана в цьому записі, вже сумніша: 
«Я знал его как самого неистово-
го и неистощимого стихотворца, 
но не знал скрытого механизма, 
которым приводилось в движе-
ние это неутомимое вдохновение. 
И тогда только, когда поселились 
мы, во избежание лишних расхо-
дов, во первых, а во вторых, чтобы, 
как товарищи по ремеслу, созер-
цать друг друга во все минуты дня 
и ночи, тогда только узнал я тай-
ную пружину, двигавшую это ис-
тинно неутолимое вдохновение. 
Пружина эта была самовар. Сна-
чала я не мог взять в толк, почему 
мой товарищ по ремеслу не спро-
сит, когда ему вздумается, стакан 
чая из буфетика, как я это делаю, 
а непременно велит подать само-
вар. Но когда я рассмотрел при-
ятеля поближе, то оказалось, что 
он, собственно, не самовар велел 
подавать, а велел подавать вдо-
хновение, или пружину, приводя-
щую в движение эту таинствен-
ную силу».

Одне слово, за натхнення для 
товариша, тобто за киплячий са-
мовар, власнику «Царграда» за-
платив Тарас 23 рублі сріблом, 
які, незважаючи на обіцянку, 
Афанасьєв Чужбинський так і не 
повернув. Щоденниковий запис 
Шевченка можна зрозуміти: стом-
лений солдатською службою, са-
мотній, він згадує давні борги «за 
самовар» і не бажає бачити того, 
що тоді єднало їхні душі.

Але повернемося до спогадів 
Чужбинського. Він зазначає, що 
з огляду на неоднозначне сприй-
няття вірша з ілюстраціями, «ми 
вирішили жити анахоретами, але 
запрошення були такі щирі і в де-
яких домах нас приймали так гос-
тинно, що ми, махнувши рукою, 

почали з’являтися у чернігівсько-
му вищому світі. У двох домах осо-
бливо часто збиралися – у губер-
натора і губернського предводи-
теля, де нас оточували всілякою 
увагою і де справді щирий і не-
вимушений прийом усіх і кожного 
був першою і головною умовою».

Один із перших біографів Коб-
заря Олександр Кониський додає: 
«Споминки Чужбинського про час 
перебування Шевченка в Черні-
гові сходяться з тим, що й мені до-
водилося чути від старих людей. 
Шевченка вітали чернігівці щиро, 
приязно: скрізь він був бажаним 
гостем. Інакше й не могло бути. 
Слава Шевченка як українсько-
го поета була дорогою для черні-
гівців, які свідомо почували себе 
українцями. «Шмат гнилої ковба-
си» тоді ще між чернігівцями не 
панував. Люди освічені, трима-
ючись поступу, не лякалися при-
людно рідної мови і не відрікалися 
від своєї національності. Тим то й 
між вищими урядниками до таких 
українців була повага…»

Цими вищими урядниками, 
веде далі Кониський, були губер-
натор Павло Гессе та губернський 
предводитель дворянства Василь 
Ладомирський. До першого Шев-
ченко вже звертався листовно 
з проханням сприяти у поширен-
ні «Живописной Украины». Перед 
самісіньким приїздом до Черніго-
ва Тараса Григоровича губерна-
тор особисто передплатив видан-
ня, надіславши до канцелярії Хар-
ківського генерал губернатора 
Миколи Долгорукова 3 рублі срі-
блом. Певні зусилля робив і Ла-
домирський, хоча загалом пе-
редплата «Живописной Украины» 
на Чернігівщині була незначною. 
Мабуть, саме в губернаторсько-
му домі Шевченко познайомився 
з 67 річною Євдокією Дороховою, 
яку ми вже згадували в цій роз-
повіді. Вона була вдовою генерал-
лейтенанта Івана Дорохова, який 
відзначився у війні з Наполеоном, 
і жила в родині своєї дочки – дру-
жини Павла Гессе.

З невісткою Євдокії Іванівни 
Марією Дороховою, начальницею 
Нижегородського інституту шля-
хетних дівчат, Тарас Шевченко по-
знайомиться в 1857 році, повер-
таючись із заслання. Ця жінка 
була справді вартою поваги укра-
їнського поета – вона доводилася 
двоюрідною сестрою декабристів 
Ф. Волконського і З. Чернишова, а 
її чоловік Руфин Дорохов товари-
шував із Пушкіним і Лермонтовим. 
Тарас Григорович намалював 
портрет Марії Олександрівни, не 
раз згадував її у «Щоденнику» та 
листах.

Серед чернігівців, із якими по-
знайомився в ті дні Шевченко, був 
і Степан Громеко, за словами Чуж-
бинського, «тоді ще підпоручик 
якогось піхотного полку». Зустрі-
нуться потім вони у Петербурзі на-
весні 1858 року, про що Шевчен-
ко запише у «Щоденнику». На той 
час Громеко вже встиг послужи-
ти навіть жандармом, та, мабуть, 
більше розкрився його талант у 
публіцистиці. Зокрема, його стат-
тю «Про поліцію і хабарі» згадує і 
Тарас Григорович.

Закінчивши в Чернігові спра-
ви, пов’язані з завданням Архео-
графічної комісії, Шевченко їде до 
Лизогубів у Седнів.

Тарасова Масляна

Андрій 
Шелухін, 
перший директор 
Історичного музею

В ході підготовки до 125-річ-
чя Чернігівського історичного 
музею імені В.В. Тарновського 
3 вересня 2021 року було про-
ведено Музейну зустріч з наго-
ди 150-ліття від дня народження 
першого директора Музею укра-
їнських старожитностей В. Тар-
новського – Андрія Павловича 
Шелухіна (1871–1931). Майже 
десять років, з 1902 по 1911 рік, 
перебуваючи на цій посаді, він 
проводив активну збиральниць-
ку роботу, займався популяри-
зацією музейних експозицій та 
виставок, був учасником Архе-
ологічних з’їздів. Про діяльність 
Андрія Павловича як музейника 
розповідають експонати, що до-
повнюють виставку на честь за-
сновника музею – Василя Васи-
льовича Тарновського.

З особливим інтересом і 
хвилюванням сприйняли при-
сутні розповідь про долю родини 
Шелухіних від онука Андпія Пав-
ловича, 82-річного Андрія Дми-
тровича. Він приїхав з Києва, 
де також мешкає його двоюрід-
на сестра Галина Павлівна. В да-
рунок від них надійшли унікальні 
фотопортрети Андрія Павловича 
Шелухіна, сімейні фото. 

Ще однією родзинкою на-
шого музейного зібрання ста-
не презентована Андрієм Дми-
тровичем книга-альманах «Ду-
бове листя» 1903 року, видан-
ня на увічнення пам’яті відомого 
українського письменника Пан-
телеймона Куліша з дарчим на-
писом Михайла Михайловича 
Коцюбинського, члена редак-
ційного комітету – своєму то-
варишеві Шелухіну, про затвер-
дження якого на посаді дирек-
тора музею він особливо пере-
ймався.

Нові надходження незаба-
ром будуть представлені відвід-
увачам музею.

Світлана ПОЛОВНІКОВА, 
старший науковий 

співробітник музею, 
Заслужений працівник 

культури 
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О смутку, старий кульгавий 
собако! Чому ти завжди маячиш 
попереду? Я бачу тебе й сьогод-
ні, коли сідаю в холодний вагон і 
надихую на віконце у склі. Коли 
потяг рушає, а з ним рушає тор-
говий люд – тітки зі шкарпетка-
ми, пиріжками; цигани з липучи-
ми «здрастє», «а коло вас не за-
йнято», діди з мішками пластико-
вих пляшок на продаж, студенти 
з планшетами і смартфонами, що 
мигають хижим оком, мов хочуть 
напасти.

І коли вже рушаємо, відрива-
ючи колеса від рейок, як бинти 
з кров’ю, раптом хтось натискає 
стоп-кран, вагон в агонії реве, 
захлинається, шукає, де впасти. 
Машиніст вигукує погрози. За-
ходить з тамбуру хлопчина років 
дванадцяти, гріє руку об руку, ви-
ймає з кишені сопілочку. І рап-
том запитує мене: «Тьо, а біля вас 
можна поставить речі?» Від не-
сподіванки я озираюся, місця по-
руч багато. Киваю, він заносить 
з тамбуру велику картату сумку, 
такі сумки шиють у Польщі або 
в Китаї, ставить навпроти мене: 
«Хай побуде, мені треба грати, а 
потім я її заберу».

У хлопця червоні аж сині від 
холоду руки. Куртка на ньому за-
велика, нетепла, а чобітки по-
встяні, такі носять у бідних роди-
нах. Треба б його зупинити, але 
в мене немає слів. Нехай грає, 
може ніхто не вдарить словом. 
Самоучка, таким вдається все з 
першого разу.

Малий пішов, його «Цвіте те-
рен» змішався зі стуком коліс, за-
вірюхою, гамором, сигаретним 
димом. Ніхто не прислухався до 
мелодії, але одна бабуся мимо-
хіть сплакнула. Я давно її знаю, 
вона щоранку ходить між ряда-
ми, продає коров’ячі ратиці, «це 
– за вісім, а це – за десять». Ба-
буся підсідає до мене й шепоче: 
«Мабуть, сиротинка, може, йому 
дать хоч п’ятьорку?» Потім біжить 
за ним, вагон здивовано відкрив 
пащеку (самі розсунулися двері) і 
так залишився стояти.

Моя хата по груди в снігу, в 
далекому селі на Чернігівщині. Я 
навідуюсь туди щотижня. А в місті 
переживаю холоди в чужому кут-
ку. І доки мене немає, хтось від-
микає двері, порядкує в моєму 
домі. Хтось перекидає фотографії 
в альбомах. На тих знімках – мої 
батьки молодими, ще між ними 
співає квітка. А потім, через со-
рок літ, коли батько їхатиме на лі-
кування, вони обнімуться на ве-
ранді, у нього випаде з руки ліх-
тарик. Після інсульту він мало що 
розумів, але той останній ліхта-

рик подарує матері на прощання. 
Я їх сфотографую, і більше вони 
не зустрінуться...

Ці фото переглядає чужа лю-
дина, що випалена зсередини. 
Самотня, приречена, кинута на-
призволяще. Та людина читає мої 
листи, які починаються слова-
ми: «Люба Пташечко», і спопеляє 
своє нещастя чужою любов’ю.

О смутку, стара кульгава пси-
но! Ти чимчикуєш попереду, ози-
раєшся, вишкірюєш зуби. Знаєш, 
що мене чекає: нахолола хати-
на, сніг на горищі і місце в остан-
нім вагоні. І ти плетешся слідом, 
лизькаєш променем щоку, при-
падаєш чистим полем до ніг…

У дизелі тепло, нагрілося, 
кондуктор бере гроші за проїзд. 
За вікнами річка з порожніми 
берегами і товщею льоду. Вітри 
галасають, шапки розгубивши 
в сугробах. Лісосмуги з надри-
вом граків, з вірьовками хмелю, 
що звисають, мов розпач, який я 
зростила. А потяг гуркоче, і шпа-
ли – то контури зрад. 

Заходить хлопчина з сопіл-
кою, повз мене кудись простує. 
Кажу, повернися, тут сумка твоя 
залишилась. Обличчя його, не-
мов лик потаємного свідка. Все 
знає, все бачить, а підпис ніде не 
поставить. Він точно не звідси, 
питаю, чи їсти не хочеш?

По тому запала мовчанка. Ва-
гон спорожнілий застиг. На вікнах 
краплини, чи сльози квапних кі-
лометрів. Ще скрикнув якийсь 
маневровий, огризнулися галь-
ма й по всьому. І раптом хлопчина 
почав говорити до шибки:

– Снаряд влучив в дім наш, 
тато й мама в руїнах лишились. 
А ми із сестрою були в іншій кім-
наті. Її тільки з ліжечка аж до сті-
ни швиргонуло. Вона не прокину-
лась навіть і не закричала.

– А з ким же сестричка?
– Ні з ким. Ліза їде зі мною.
– Так де ж ти її залишив? У 

якому вагоні і з ким? Чи вона там 
не плаче?

– Не плаче. І досі ще спить.
По тому хлопчина картату від-

крив свою сумку. На подушці ле-
жала дитина, іще немовля. Роже-
ва кофтина, червоні смішні чобіт-
ки. У застиглих очах її світ зача-
ївся розпростано. Він прикрив її 
хусткою теплою. Каже:

– Не бійся. Ми скоро доїдемо, 
там нас зустріне бабуся…

А дівчинка вже аж по той бік 
зими чеберяла. На неї роса зо-
лотиста із віття спадала. Її коли-
хали зірки і носили хмарини в по-
долах.

О смутку! Кульгавий, старий і 
горбатий собако. Куди ти?

ЖНІВЕНЬСКАЯ БАРКАРОЛА
На беразе ў пяску наш ранак згас…
Рака ў зяленых берагах
Гайдае човен у апошні раз,
Бо скора восень і туга.

Трава і неба, дрэвы і кусты
У жаўцізне згараць датла…
Запамінай, запамінай іх ты,
Бо скора восень і туга.

Хутчэй складай у схованку сваю
Астаткі сонца і цяпла,
Кладзі туды і птушку, і зару,
Бо скора восень і туга.

У бэзавай пяшчотнай старане
Усё, што маем, недарма.
Глядзі часцей, ласкавей на мяне,
Бо скора восень і туга…

ТАНГА
Пахне лета чымсьці шалёным,
У рамонках – танга стракоз,
Танец страсці, усіх улюбёных,
Мне шчасліва, нават да слёз…

Я яшчэ шчаслівай пабуду:
Ты прабач мне, і ты – павер,
Адыйду ад цябе, забуду…
Можа потым, а не цяпер.

Загублю вясельны пярсцёнак,
Жыць пачну ў самой цемнаце,
Не кранай жа цвету рамонак –
Хай пакуль яшчэ пацвіце!

Танга льецца, як танга льецца!
І прароча пяшчоту мне.
І нікуды пакуль не дзецца
Ад кахання – яно ў цане.

* * *
Вы ёсць. Вы недзе там,
як ціша над ракою.
Я не вазьму – аддам,
не крыкну – супакою.

Хай птушкі ўсіх разлук
лятаюць у паветры,
крануся Вашых рук
праз землі-кіламетры.

Я ластаўкай кружу
Над Вамі ў непагоду.
Спяваю ці тужу –
Са мною Вы заўсёды. 

Хапае дум і слоў
У сонца і ў маланках,
мой Млечны Шлях ізноў
рассыпаўся над ганкам.

Вы – самы лепшы з тых,
хто ёсць на белым свеце –
мой самы ціхі ўздых, 
начных радкоў суквецце. 

На тым канцы зямлі
Хай Вам шчасліва спіцца!
Вам высцелю шляхі
ласкавай медуніцай!

Я маю пра запас 
святла для свайго сэрца –
я помню, помню Вас,
і сэрцу ўсё пяецца…

* * *
Празрыста-чырвонае сонца
лягло у куфэрак на дно…
Не ткуцца пад вечар красёнцы
і свеціцца сумам акно.

Вячэраў. Я побач сядзела. 
Мне цяжка цябе разумець…
Сядзела. Маўчала. Глядзела.
Мне б толькі – маўчаць і глядзець. 

Даўно надакучылі цуды:
сініца ў руках – журавель?
Баюся штодзённага бруду,
сваіх сіратлівых кален.

Засні ж на каленях з усмешкай -
я бачу, што сэрца баліць,
ўжо пройдзены дальнія сцежкі
і сонца ў куфэрку ляжыць…

* * *
Насніла:
у цябе была жанчына.
Варыла каву
і цябе чакала,
шукала бед сваіх,
трывог прычыну,
журботна у люстэркі 
паглядала,

вязала шалік
і падлогі мыла.
Хадзіла, нудзілася,
штось там прала.
І аж да рання 
у самоце стыла.
Прачнулася:
сябе у ёй пазнала…

* * *
Балконныя дзверы.
Ізноў снегапад…
І сінія цені
Кладуцца наўгад.

Не трэба размовы
Пра сум і пра страх:
Мой легкі аловак
Ляціць па радках.

І ціха так сэрцу…
Што ў снезе? Што там?
Княгіня ў карэце?
Будыскі мо храм?

Ад снегу не дзецца –
Бялее здаля:
Нібыта пасецца
Між траў жарабя…

* * *
Хто пераможа – шум ці цішыня?
Гук нечы? Свет? А можа, й цень?
А брама адчыняецца сама
У ноч глухую, ў белы дзень.

У Раі дождж ішоў – каторы год!
Памёрлі птушкі ад тугі…
У Адзе ўсе было наадварот:
Пралескі ля дарог цвілі.

І з Лісам у пустыні размаўляў
Маленькі прынц на схіле дня,
Малітву у касцёле ксёндз чытаў
І ціха плакала зямля…

* * *
У саламяным зграбным капялюшы
На фота мамачка стаіць мая.
Каб вобраз сонечны мне 

не парушыць,
Пяшчотна фота я да рук узяла. 

Зусім на фота мама маладая,
Шчаслівая – ні гора, ні бяды…
Такой я маму нават і не знаю –
Скарэй з цяжарам клопатаў, журбы. 

Жыве далёка, нават – за граніцай.
Там – буслы, верас, сівізна бяроз…
Што маме доўгай ноччу недзе сніцца?
Хай хоць бы вецер вестачку прынёс!

За маму сэрца і баліць, і тужыць –
Так не хапае мне яе цяпла!
…Нядаўна у прыгожым зграбным 

капялюшы
Такой жа маладой і я была.

ЖАЛЕЙКА
Што боль і шчасце?
Майго астрога 
Вы не чапайце,
Ідзіце з Богам.

Агонь начлежны
Мяне пакліча 
У свет бязмежны,
Дзе птах курлыча,

Дзе пыл гасцінца,
Як пудра клейкі,
Дзе мама сніцца
Пад плач жалейкі,

Дзе прывід шчасця
Уцячэ ў завулак.
Крыжоў распяцці,
Дарожны клунак.

Усе потым будзе
(жыццё, як песня):
Цымбалы й бубен,
Зязюля ў лесе,

І пах настурцый 
Пад роднай хатай,
Куды заўсёды
Вярнуцца варта…

* * *
Любісцікам (а мо, тугой?)
Прапах ізноў зажураны мой вечар…
Пад украінскаю страхой
Па-беларуску ластаўка шчабеча.

Для шчасця маю сто прычын:
Нікому сувязь доляў не парушыць -
Няма, павер, чужых айчын,
Таксама, як людзей чужых ы птушак.

Любов ПОНОМАРЕНКО
Пономаренко (Кириченко) Любов Пе-

трівна (нар. 25 травня 1955 р., с. Іванківці 
Срібнянського району Чернігівської облас-
ті) у родині вчителів. Член Національної спіл-
ки письменників України з 1987 року.. 

Закінчила Ніжинський державний педа-
гогічний інститут імені М. Гоголя (1978). Пра-
цювала вчителькою Горобіївської та Іван-
ківської шкіл Срібнянського району (1978 – 
1984). Потім – на посаді завідувача відділу 
районних газет Чернігівщини та Київщини. 

З 1987 року мешкає на Полтавщині Працювала вчителькою, журна-
лісткою. Нині на творчій роботі. Мешкає у м. Гребінка.

Автор виданих у Києві, Львові, Миколаєві книг: «Тільки світу» (1984); 
«Дерево облич» (1999); «Ніч у кав'ярні самотніх душ» (2004); «Портрет жін-
ки у профіль з рушницею» (2005); «Помри зі мною» (2006), «Синє яблуко 
для Ілонки» (2012).

Її твори увійшли до антологій: «Десять українських прозаїків. Десять 
українських поетів» (1995, новели), (1997: новели), (2002: новели), в ан-
тології української «жіночої» прози та есеїстики другої половини XX — по-
чатку XXI століття (Львів, 2005), у збірник «Оповідання'83» та ін. Твори 
друкувалися німецькою, японською, сербською мовами.

Відзнаки: Літературні премії – «Благовіст» (1999); імені Олеся Гонча-
ра, Поллдтавська обласні ім. Панаса Мирного (2005), Чернігівська об-
ласна ім. М. Коцюбинського (2016).

Прелюдія для сопілки

Лілія ЧЕРНЕНКО
Народилася в Біло-

русі на Ошмянщині (Грод-
ненська область). Понад 
тридцять років мешкає в 
Прилуках на Чернігівщині. 
Працювала завідувачкою 
районного відділу культури, 
кореспондентом газет «Мо-
лодь України», «Біла хата», 
«Чернігівські відомості», 
«Прилуччина», «В двух сло-
вах», «Відомості Чернігів-

щини». На місцевому прилуцькому телебаченні «Ефір-ТV» 3 
роки вела авторську програму «Провінційні діалоги». Пише 
українською, білоруською, російською мовами.

В її творчому доробку документально-художня книга, 
своєрідне соціологічне дослідження про гріх і провину ма-
лолітніх злочинців «Зона грає блюз». Їй є що сказати про 
цих хлопців, бо майже 20 років викладала літературу та 
естетику в Прилуцькій виховній колонії для неповнолітніх 
злочинців, була редактором єдиного серед всіх вітчизня-
них пенітенціарних закладів друкованого (в типографській 
спосіб) літературного альманаху «Горизонт».

Видала в Україні книги: «Красавік кохання», «Торішній 
дощ», «Жінка, яка дещо знає», «Відьма з майбутнього», «На 
берегах любові», «Від берегів Десни до Сожу», «Ми всі – по-
дорожні», «Матушка Віра: «Ми всі – Бога», «Густинські етю-

ди», «Медитації», «Ігуменя», «Тепла церква Стрітення Гос-
подня», «Прощена неділя», «Єва в пошуках Адама», «Янгол 
на порозі», «Фрески», «За годину до раю», «Букет бузку для 
Ісуса»... Половина з них – двомовні, українською та біло-
руською мовами. 

Лауреат міжнародних премій: журналістської імені Ва-
силя Стуса; літературних – імені Коцюбинського, Гоголя, 
Сковороди, Куліша. Неодноразовий переможець обласно-
го конкурсу «Книга року». Нагороджена медаллю імені бі-
лоруського класика Максима Богдановича (Національною 
Спілкою письменників Білорусі). 

Є упорядником та редактором книг поезії та прози мо-
лодих прилуцьких авторів. Її твори увійшли до колективних 
збірок, виданих в Чернігові, Києві, Мінську, Гомелі. Друку-
валося у журналах «Сучасність», «Київська Русь», «Радуга», 
«Сіверянський літопис», «Густинський вісник», «Літератур-
ний Чернігів»; «Форум» (Росія); «Білорусь», «Апостроф», «Лі-
тературна Гомельщина» (Білорусь); «Соборність» (Ізраїль); 
«Ятрань» (Київ – Нью-Йорк). У видавництві «Мастацька лі-
тература» (Мінськ, Білорусь) у 2008 році вийшла її повість 
«Смарагдове намисто», у 2016 – «Єва в пошуках Адама» бі-
лоруською мовою. 

Білоруска за походженням, українка за духом. Має 
сина Сергія, двох онучок – Богдану і Елю, якими дуже пи-
шається. Мешкає у Прилуках. 

У своїх текстах письменниця по-сучасному модернова, 
іронічна, парадоксальна, інтелектуальна.

Член Національних Спілок письменників України (з 
2002 р.), Білорусі (з 2007 р. ). 
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СвітСвіт-- інфоінфо

У світі цікавого

Школа української мови

  

Несподівані 
думки
 Коли ваші справи 

йдуть погано – не ходіть з 
ними.

 Наш сімейний стан: 
вітаємося.

 Погано, коли у тебе не-
має друзів, ще гірше, коли ти 
вважаєш, що вони в тебе є.

 Лінь – найкращий з 
гріхів, бо заважає робити 
інші гріхи.

 Жінки ніколи не по-
миляються, це чоловіки 
щоразу їх неправильно ро-
зуміють і роблять навпаки.

Було колись...
Єдиним місцем у Вели-

кобританії, куди не може 
увійти король або короле-
ва, є Палата Общин парла-
менту. Цю традицію вве-
ли депутати після того, як 
в 1642 році король Карл 
Перший спробував зааре-
штувати п’ятеро членів Па-
лати Общин за антимонар-
хічні погляди. Королі мо-
жуть хоч і дуже багато що, 
але не все.

Якось в одній з британ-
ських газет було надруко-
вано оголошення: «Шукаю 
роботу. Випускник Кемб-
риджа, маю великі зв̀ язки, 
багато їздив по світу, воло-
дію лідерськими якостями. 
Проходив службу на флоті 
і в авіації, вдівець з двома 
дітьми. Розмір окладу зна-
чення не має». Виявилося, 
що це оголошення, всер-
йоз чи жартома, дав не хто 
інший, як принц Уельський, 
старший син королеви Ве-
ликобританії Єлизавети І, 
спадкоємець трону. Чарльз 
не знав, у яке русло напра-
вити свою енергію, адже 
офіційно принци ніде не 
працюють

Куточок 
гумору

– Тато, а що таке скле-
роз?

– Що ти запитав, син-
ку? 

– Коли?

☺ ☺ ☺
– Синку, вставай. По-

їдемо на дачу копати кар-
топлю. 

– Тату, ще тільки чет-
верта ранку! Та й у нас же 
немає дачі!

 – Це не означає, що 
нам не потрібна картопля.

☺ ☺ ☺
– Хочу, щоб мій чоловік 

дивився на мене так само, 
як мій батько дивиться на 
свій самогон.

☺ ☺ ☺
– Ви куди плануєте цьо-

го літа? 
– У червні й липні буде-

мо вдома, а в серпні хоче-
мо вийти в магазин

☺ ☺ ☺
– Куме, слова ж нічого 

не варті. 
– Це ти, куме, ніколи 

не спілкувався з адвоката-
ми…

Корисні порадиКорисні поради

 Листя гігантської водяної лілії, яка росте в Ама-
зонці, дуже міцні. На них може спокійно сидіти малень-
ка дитина.

 Кора секвої не горить. Коли в лісах починають-
ся пожежі, це дерево вигоряє зсередини!

 Одна рідкісна лікарська рослина в Болівії чекає 
своїх квіток від 80 до 150 років.

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

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

Тел. 063 236 18 03 (Олександр), 
ел. пошта: pivnich.info@   gmail.com

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 9, тел (063) 236-18-03 
http://intermezzo.org.ua.  e-mail: kmc.intermezzo@gmail.com  
ІCQ: 605-110-856

Послуги: в продажу  книги, музика, мистецтво, сувеніри, 
канцтовари, а також  туризм, екскурсії, проведення презен-

тацій, прес-конференцій, творчі зустрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація Суспільної 
служби Світового конгресу українців
Види послуг: соціальний патронаж, видавни-

ча діяльність, сприяння вихованню дітей, відроджен-
ню духовних і національних традицій.  Вул. Шевченка, 9. 
Тел.  (063) 236-18-03.

осо-
з-

Цікаве по планетіЦікаве по планеті

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

Чернігівський академічний театр 
ім. Т. Шевченка

8 – «Боїнг-Боїнг»,

9 – «За двома зайцями».

10 – «Чарівна лампа Аладдіна» (ранок).

10 – «Приборкання норовливого» (вечір).

12 – «Кайдашева сім`я».

16 – «Темна історія», 

17 – «Мауглі» (ранок).

17 – «Наймичка» (вечір).

19 – «Танго».

21 – «Сватання на Гончарівці». 

Неправильно Правильно

Слідує з умови Випливає з умови

Слідуючим виступає Далі виступає

Служити знаряддям Бути знаряддям

Спасати положення Рятувати становище

Співпадіння обставин Збіг обставин

Співставити факти Зіставити факти

Щоб кухонні ножі довго залишалися гострими 
і швидко не тупилися, необхідно їх мити тільки холод-
ною водою, а чистити тільки дрібної наждачкою, перед 
процесом заточування опускаючи ножі на 30 хвилин у 
слабкий розчин звичайної кухонної солі.

Смажена риба буде ще смачніше, якщо перед 
приготуванням потримати її хвилин так 10 в молоці, 
після чого обваляти, як зазвичай, в борошні і смажити 
на сковорідці в киплячій олії.

П'яний чоловік разом з 
рятувальникам шукав у 

лісі самого себе 
У провінції Бурса (Туреччина) в районі міс-

та Інегель рятувальники і місцеві жителі шу-
кали в лісі чоловіка, який пропав без вісті. 
50-річний Бейхан Мутлу вночі залишив своїх 
друзів, з якими розпивав алкоголь, і пішов в 
ліс в нетверезому вигляді.

Але найцікавіше, що він кілька годин, як 
приєднався до рятувальників, разом з ін-
шими волонтерами, не знаючи, що шукають 
саме його. Через деякий час рятувальники 
почали кликати «зниклого». Почувши, що шу-
кають саме його, Мутлу сказав: «Я тут». Піс-
ля цього поліція склала звіт про завершен-
ня пошукової операції та доставила чоловіка 
додому.

В Одеській області 
створили найбільшу карту 

України з ковбаси
В Любашівці відбувся щорічний фести-

валь «Любашівка - столиця української ков-
баси». Головною подією стала фіксація наці-
онального рекорду – «Найбільша карта Украї-
ни з ковбасної нарізки».

Карту прикрасили прапорцями в місцях 
розташування обласних центрів. Карта мала 
розміри 2,9 на 1,87 метра. На створення ре-
корду знадобилося 25 кілограмів ковбаси 
різних сортів.

В Італії виростили 
найбільший у світі гарбуз: 

тонна з чвертю

Фермер виростив гарбуз вагою 1226 кг. 
Гігантський гарбуз, який презентували на 
фестивалі Festa dello Zuccone у Печчолі, ви-
ростив Стефано Кутрупі. Фермер побив ре-
корд бельгійця Матіаса Віллемейнса, який 
2016 року виростив гарбуза вагою 1 190 кг.

За перше місце на фестивалі, тобто за 
найбільший гарбуз, фермер отримав приз у 
розмірі майже 3 тисяч євро (розмір залежав 
від ваги гарбуза).

Барбара Примаковська 
підтвердила свій статус «най-
швидшої у світі бабусі». В рам-
ках забігу, вона подолала 7,8 
кілометра від міста Закопане 
до вершини Каспрів верх в Та-
трах менш ніж за дві години.

Бадьора пенсіонерка пе-
ревершила інших учасників 
забігу в категорії за 60, під-
нявшись на вершину 1986 
метрів над рівнем моря за 
рекордний час – 1 годину 45 
хвилин. 

Вчителька з фізкультури, 
яка нещодавно вийшла на 
пенсію, розповідає, що най-
більше боялася снігу, оскіль-
ки торік шторм був настільки 
сильний, що з голови зліта-
ли шапки. Це 10-й раз, коли 
Барбара бере участь в забігу. 
Цього разу подія відбувала-

ся відразу після того, як вона 
завоювала золото серед осіб 
старше 75 років на 20-му 
чемпіонаті світу з гірського 

бігу серед майстрів.
Після навчання в Краків-

ській академії фізкультури, ді-
вчина почала викладати фіз-
культуру та захоплюватися 
лижним спортом. Перший її 
марафон відбувся лише у 50. 
Тоді вона зрозуміла, що це 
приносить неабияке задово-
лення.

У 58 років вона пробігла 
свій перший марафон за 4 го-
дини 31 хвилину. Наступного 
разу вона скоротила час на 
20 хвилин. Після успіху в бігу 
на довгі дистанції жінка поча-
ла брати участь у змаганнях з 
лижних гонок по всій Європі.

Чемпіонка зазначила, що 
успішно виступати їй допо-
магає міцний сон та велика 
кількість овочів та фруктів у 
раціоні.

78-річна полька пробігла до вершини гори 
менш як за 2 години

У Швеції з’явилися лавки 
для знайомств самотніх людей

У Гетеборгу з’явилися лавки, які мають до-
помагати самотнім людям познайомитися та 
знайти спільні теми для розмови. Спеціальні 
лавки встановили у місцях, які вподобали літні 
люди. Передбачається, що ця ініціатива сприя-
тиме знайомствам, протидії самотності.

На спинці лавки розмістили спеціальні 
жовті таблички, які заохочують до знайомств 
та розмов. Ініціатором стала місцева влада. 
Проєкт розвиватиметься. Згодом такі лавки 
з’являться у всьому місту.

У Малайзії туристам 
запропонували «круїз в нікуди»

Круїзна індустрія в Малайзії готова до но-
вого запуску з «круїзом в нікуди». Морські лай-
нери не матимуть певного маршруту, а просто 
подорожуватимуть океаном. Перший рейс пла-
нують у жовтні. Жорстких вимог до пасажи-
рів через пандемію не буде. Вакцинація не є 
обов'язковою, проте якщо її немає, перед по-
садкою доведеться надати негативний ПЛР-
тест або довідку про одужання.

Очікується, що щодня на круїзних лайнерах 
перебуватимуть близько 600 пасажирів, а об-
слуговуватимуть їх майже 1 000 осіб персона-
лу. Це дасть можливість працевлаштування та 
збільшення прибутку харчової промисловості.

Чоловіка за домагання 
засудили до шести місяців 

прання й прасування одягу 
всіх жінок села

У штаті Біхар на північному сході Індії 
20-річного чоловіка визнали винним у сек-
суальних домаганнях. Як покарання його 
зобов’язали протягом шести місяців безоплат-
но прати й прасувати одяг усіх жінок села, де 
він живе.

20-річного Лалана Кумара арештували у 
квітні 2021 року за спробу зґвалтування ді-
вчини. Суд визнав його винним, але замість 
ув’язнення призначив йому унікальне пока-
рання – зокрема тому, що Кумар заробляє 
миттям одягу на життя.

«Усі жінки в селі раді рішенню суду. Воно є 
історичним і сприятиме зростанню поваги до 
жінок і допоможе захистити їхню гідність», го-
ворить голова села Насіма Хатун. Кумар також 
має заплатити штраф у 10 тисяч рупій (3 570 
гривень).

Зґвалтування – один із найбільш пошире-
них злочинів проти жінок в Індії. Із 2012 року 
влада Індії посилила покарання за зґвалтуван-
ня аж до смертної кари і пообіцяла спростити 
судовий розгляд таких справ. Але правозахис-
ники й активісти стверджують, що насправді 
ситуація не надто покращилася.


