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Тільки факти

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 дні ви ще зможете передплатити 

газету на листопад і грудень цього року.

Євросоюз засудив російський перепис у Криму і 
чергову призовну кампанію там. 

ЄС ще раз підтвердив невизнання законності загарбан-
ня у 2014 році Криму Росією.

У Грузії – акції протесту опозиції з вимогою 
звільнення екс-президента Саакашвілі.

Президент Грузії у 2004 – 2013 роках змушений був ста-
ти політемігрантом, оскільки після його відставки нова влада 
країни порушила проти нього ряд кримінальних справ. Нині Са-
акашвілі – громадянин України і лідер грузинської опозиції. 1 
жовтня він повернувся в Грузію і одразу був там арештований. 

Від коронавірусу у світі померло понад 4,9 млн 
людей.

Це дані на 16 жовтня. Респіраторну хворобу COVID-19, ін-
фікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше за-
фіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. 

США з 8 листопада відкриють кордони для по-
вністю вакцинованих іноземців.

Це стосуються і міжнародних авіаперельотів, і наземних пе-
ревезень. Хоч у країні високий рівень захворювання на корона-
вірус, але швидкими темпами ведеться вакцинація населення. 

Кордони Індії відкрили для іноземних туристів.
Уряд Індії на фоні зменшення кількості хворих на корона-

вірус 15 жовтня відкрив кордони країни для повністю вакци-
нованих іноземних туристів. 

В Україні 5 областей віднесено до «червоної» 
зони карантину.

Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Одеська об-
ласті з 18 жовтня увійшли до «червоної зони» карантину че-
рез значне поширення коронавірусу. Ще раніше туди відне-
сено Херсонську область. У цих 5-ти областях введено жор-
сткіші карантинні обмеження. 

31 жовтня в Україні знову переведення годинни-
ків на зимовий час.

Попри критику щодо цього переходу на зимовий і літній 
час, Верховна Рада України ще не завершила процедуру ска-
сування цих щорічних переведень.

Детальніше – на 4 сторінці. 

Володимир Олександрович Зелен-
ський наближається до екватора сво-
єї президентської каденції. І з цієї на-
годи в українському публічному про-
сторі прозвучить чимало оцінок його 
діяльності – в основному критичних.

Правда, вітчизняних хейтерів 
Зе вже випередив сусідський автор 
Дмитро Медведєв, що приписав шос-
тому президенту України всі можливі 
гріхи.

«Абсолютно несамостійний», «нео-
свічений і необов'язковий», «не має 
ніякої стійкої самоідентифікації», «ви-
вернутий навиворіт», «повністю помі-
няв політичну і моральну орієнтацію»...

Причому в одному з кремлівським 
злостивцем не посперечаєшся: ни-
нішній Зеленський дійсно відрізняєть-
ся від Зеленського, який прийшов на 
Банкову в позаминулому році.

Ранній президент Зе був типовим 
інклюзивним проектом, що приваблю-
вав абсолютно різних, несхожих один 
на одного громадян: від патріотів до 
«ватників», від приземлених обивате-
лів до захоплених реформаторів.

Візитною карткою тодішнього Зе-
ленського стало прагнення всіх задо-
брити і нікого не відлякати. Гранично 
обтічні і розмиті формулювання.

Уникнення болючих тем і гострих 
кутів. Підкреслена компромісність і 
миролюбність. Проникливі промови 
про об'єднання країни.

Сьогоднішній президент Зе все 
частіше зачіпає чужі больові точки 
і вже не здатний сподобатися всім і 

кожному. На зміну демонстративній 
миротворчості прийшла демонстра-
тивна войовничість і жорсткість.

Санкції РНБО, активне закручу-
вання гайок, грізні антиолігархічні ме-
седжі. Вигнання колишніх соратників, 
викритих в недостатній лояльності.

Радикалізується риторика гаранта 
і його оточення. Ініціативи, які сприй-
маються неоднозначно і часто стиму-
люють внутрішній розбрат.

В державі Зеленського старі лінії 
розколу не тільки не слабшають, а й 
доповнюються новими: як за участю 
чинної влади, так і без цього.

Поділ наших співвітчизників на 
«порохоботів» і «зебілів» уже став 
класикою. Пандемія розділила краї-
ну на тих, які вірять, і тих, які не ві-
рять в небезпеку COVID-19.

Впровадження мовного законо-
давства – на тих, що підтримують, і 
тих, що не підтримують форсовану 
українізацію. Заборона проросійських 
телеканалів – на 49% тих, що схвали-
ли це рішення, і 41% тих, що не схва-
лили.

Приборкання Верховної Ради – на 
тих, що плескають в долоні, і тих, що 
оплакують вітчизняний парламента-
ризм.

Але, як не дивно, прогресуючий 
розбрат виявляється для Володимира 
Олександровича не менше благотвор-
ним, ніж ситуативне об'єднання укра-
їнців навколо його фігури в 2019-му.

Так, спірні кроки правлячої коман-
ди когось відштовхують, когось розча-

ровують і тим самим скорочують елек-
торальну базу Зе-президентства.

Але, сприяючи загостренню вну-
трішніх протиріч, політика Банкової не 
дозволяє розчарованим і незадово-
леним громадянам опинитися в одно-
му таборі.

Скільки б критиків ні з'явилося у 
Зеленського, у них немає можливос-
ті виступити проти гаранта єдиним 
фронтом.

Одні з нас обурені переслідуван-
ням патріотичного екс-президента 
Порошенка – але їм не порозумітися з 
тими, хто ображений через блокуван-
ня прокремлівських медіа.

Іншим не подобається нехтування 
правових норм під прикриттям деолі-
гархізації – але їм не зійтися з тими, 
хто не любить олігархів ще більше, ніж 
Зе-команду.

Треті розчаровані небажанням 
Зеленського пом'якшити державну гу-
манітарну політику – але їм не знайти 
спільної мови з тими, хто досі бачить в 
Зеленському зневаженого малороса.

Четверті лають українську вла-
ду за бездіяльність у боротьбі з коро-
навірусом – але їм не домовитися з 
тими, хто обурюється через локдауни 
і обов'язкову вакцинацію.

Наше суспільство продовжує дро-
битися на ворогуючі кластери, і ступінь 
неприязні до співгромадян настільки 
високий, що на цьому тлі критико-
ваний президент виглядає від-
носно меншим злом.

Коментар редактора 
нашої газети 
Передусім варто пояснити деякі 

терміни у статті. Бо автор, безумовно, 
ерудований, легко і ефектно вживає їх, 
але не всі читачів можуть ось так про-
сто і швидко їх зрозуміти. 

Спершу – про «інклюзивність». Ось 
цитата з цієї статті: «в 2019-му інклю-
зивність відкрила Зеленському шлях до 
абсолютного лідерства». 

Інклюзія (від англійського inclusion 
– включення, залучення) – процес 
збільшення ступеня участі всіх грома-
дян у соціумі. Нині це поняття часто 
трактують у дещо звуженому сенсі, го-
ворячи про потребу включення в ак-
тивне суспільне життя людей, що ма-
ють фізичні чи ментальні порушення. 
Це, безумовно, дуже важливо. Але в 
ширшому значенні можна говорити за-
галом про суспільну активізацію гро-
мадян, у тому числі і при виборі влади у 
своїй державі. Що ми й побачили поза-
торік на двох виборах, президентських 
і парламентських.

Розділяй і володарюй (латинське 
divide et impera) – принцип утримання 
влади, який застосовується урядами 
держав, що складаються з різнорідних 
частин та, згідно з яким, найкращим 
способом управління такою держа-
вою є розпалювання ворожнечі між її 
частинами. Автор формули невідомий. 

Принцип «Розділяй і володарюй» також 
може застосовуватись одними держа-
вами стосовно інших для послаблення 
останніх або перед вторгненням.

Макіавеллізм – «використання хи-
трості й лукавства в керуванні держа-
вою або взагалі в адмініструванні», 
про що йшлося в працях італійського 
дипломата і письменника епохи Від-
родження Нікколо Макіавеллі (1469 – 
1527). Також цей термін має аналогіч-
не використання в психології, йдеться 
про лукавий стиль міжособистісного 
спілкування, пов'язаний із цинічними і 
прагматичними нехтуваннями моралі. 
Термін став дуже популярним в англій-
ській мові з кінця 16-го століття, а по-
тім поширився в Європі. 

Михайло Дубінянський – один з 
постійних і популярних акторів, ко-
ментаторів нашої, вважаю, головної і 
найбільш авторитетної Інтернет-газе-
ти «Українська правда», заснованої у 
2000 році Георгієм Гонгадзе. Свої стат-
ті він чомусь пише лише російською мо-
вою, за що отримує в коментарях чи-
мало критики. Довелося перекласти 
цю, безумовно, цікаву статтю на укра-
їнську, точно і дослівно. Так само статті 
автора викликають дуже неоднознач-
ну реакцію, притому в більшості – не-
гативну, за кількістю коментаторів. Але 
прислухатися до суджень автора варто. 

Тим більше, дуже актуальною є ця 

тема – екватор, половина з визначеної 
Конституцією 5-річної каденції наших 
президентів, яка виповнюється для ни-
нішнього глави держави за кілька тиж-
нів, 20 листопада.

В чому суть цієї статті? Зміна осно-
ви, підгрунтя нинішньої влади, насам-
перед, президентської, на якій, власне, 
тримається і парламентська гілка вла-
ди. На зміну шаленій «інклюзивності», 
рекордному для семи наших президент-
ських виборів, за понад чверть століття, 
результату переможця, понад 73 % го-
лосів, прийшла, умовно кажучи. «анти-
інклюзивність». Влада нині тримається 
на роздрібненості суспільства, проявом 
чого є роздрібненість нашого політику-
му (партійний цирк з понад 350-ма по-
літичними партіями), немічні громадські 
організації. Якщо не сказати більше, 
ніж роздрібненість, – наші дав-
ні, традиційні чвари. 

Станьмо президентами національної єдності

Президент розбрату
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Бліц-інформ
Другий том Книги пам’яті 
«Герої Сіверського краю»
З нагоди Дня захисників України у Чернігові відбу-

лася презентація другого тому книги «Герої Сіверсько-
го краю. Книга пам’яті Чернігівської області». Це про-
довження першого видання, яке побачило світ у 2019 
році. У другому томі зібрані матеріали про захисників, 
котрі загинули протягом 2016 – 2020 років. Також біо-
графії воїнів, які пішли з життя у цьому році. Загалом це 
77 історій загиблих героїв Чернігівщини.

До підготовки видання долучилися представники 
ГО «Єдина родина Чернігівщини», родичі загиблих, учні, 
члени патріотичних гуртків.

Збірка вийшла накладом 300 примірників. Вони пе-
редаються і рідним та близьким героїв, а також бібліо-
текам області.

Харчова промисловість області
З початку року 178 підприємств області з виробни-

цтва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 
реалізували продукції на 10 млрд.грн (39% загального 
обсягу промисловості області). На цих підприємствах 
працювало майже 7 тис. осіб штатних працівників (20% 
працюючих у промисловості), середньомісячна заробіт-
на плата яких становила 10555 грн.

Продукція українських виробників на 82% запо-
внює споживчий ринок області, зокрема понад 95% 
м’яса, молока, масла вершкового, цукру, хлібобулочних 
та борошняних кондитерських виробів – вітчизняного 
виробництва. На експорт товари з області поставля-
ються більше ніж у 50 країн світу.

Долучайтеся до благодійного 
фонду «Захистимо Україну!»
Просимо надати допомогу пальним або коштами на 

підтримку діяльності Чернігівського благодійного фон-
ду «Захистимо Україну!», який, у свою чергу, допомагає 
українській армії, родинам воїнів АТО.

Кошти можна перераховувати за такими реквізита-
ми: на картку «Приватбанку» на ім'я Ясенчука Олексан-
дра: 5168 7456 0409 2962

Повернуто державі землі 
історико-культурного 
значення
Рішенням Козелецького районного суду за-

доволено позов обласної прокуратури в інтере-
сах обласної державної адміністрації до приват-
них осіб та ГУ Держгеокадастру в Чернігівській 
області про визнання недійсними наказів, свідо-
цтва про право власності та договору купівлі-про-
дажу.

За результатами вивчення стану законнос-
ті у сфері земельних відносин у регіоні встанов-
лено факти передачі ГУ Держземагентства у Чер-
нігівській області у власність приватній особі зе-
мельної ділянки з порушенням вимог земельно-
го законодавства, а саме, відведення у приватну 
власність земель державної власності лісогоспо-
дарського та історико-культурного призначення. 
Спірна земельна ділянка розташована на терито-
рії пам’ятки археології місцевого значення «Посе-
лення-посад городища м. Лутава, VI-I тис. до н.е. 
ІХ-Х ст.ст.» (Деснянська ОТГ Чернігівського району).

Відповідно до земельного законодавства 
України, вказана земельна ділянка, що знахо-
диться в межах археологічної пам’ятки місцевого 
значення, повинна перебувати у державній влас-
ності і не може бути приватизована.

Тому, виявивши порушення законодавства, 
прокуратура звернулася до суду, в результаті чого 
відновлено інтереси держави.

Майже 170 тисяч жителів 
області повністю вакциновані 
проти COVID-19
За даними Чернігівського обласного центру 

громадського здоров’я, станом на 18 жовтня в 
області щеплено 377 016 осіб (46,3% від загаль-
ної кількості дорослого населення). З них: першою 
дозою – 207 899 людей, двома дозами – 169 117.

За даними МОЗ, для вироблення колективно-
го імунітету від коронавірусу необхідно вийти на 
рівень 75 – 80% вакцинованих від кількості насе-
лення. Тож вакцинуйтеся! 

Національний заповідник 
«Гетьманська столиця» до Дня 
Українського козацтва підго-
тував для своїх відвідувачів 
особливу виставку: у Батурині 
уперше представлено печат-
ку князя Івана Мазепи та до-
кумент із Австрійського дер-
жавного архіву про надання 
українському гетьману Ма-
зепі титулу князя Священної 
Римської імперії!

Князівський титул підкрес-
лював суверенність його вла-
ди та визнання козацької Укра-
їни з боку найбільшого наддер-
жавного утворення тогочасної 
Європи – Священної Римської 
імперії німецької нації. Князем 
Івана Мазепу тоді титулували 
німецькі та британські видан-
ня, а у ХІХ столітті гербовники 
друкували його князівський 
герб. 

Під впливом «антимазе-
пинської» політики спочатку 
царської Росії, а потім Радян-
ського Союзу ця тема ніколи 
належно не досліджувалася. 
Панувала думка, що князів-
ський титул Іван Мазепа отри-
мав з подачі царя Петра І, а 
коли гетьман у 1708 році пе-
рейшов на бік шведського ко-
роля Карла ХІІ, титул забрали. 

Нещодавно віднайдено 
унікальні артефакти, які доко-
рінно змінюють усталену точ-
ку зору. Це срібна печатка Іва-
на Мазепи із колекції Музею 
Шереметьєвих, атрибутова-
на відомою дослідницею істо-
рії Гетьманщини Тетяною Таї-
ровою як особиста князівська 
печатка гетьмана. Зображен-
ня на печатці практично по-
вторює князівський герб Ма-
зепи із гербовника 1887 року 
– знак старовинного герба 
«Курч» із півмісяцем та шес-
тикутною зіркою, шляхетська 
корона над щитом, князівська 
горностаєва мантія та князів-
ська корона. 

Відомий меценат і колекці-
онер сфрагістики Олексій Ше-
реметьєв придбав цю печатку 
у 2013 році у мешканця Черка-
щини. Це була випадкова зна-

хідка, виявлена у річці. Як ві-
домо, Черкащиною пролягав 
шлях відступу україно-швед-
ських військ від Полтави вліт-
ку 1709 року. Так печатка попо-
внила Музейний фонд України і 
нині вперше презентована гро-
мадськості. Ця річ свідчить, що 
Іван Мазепа прийняв князів-
ський титул, виготовив печатку 
з зображенням свого князів-
ського герба і в очах оточення 
сприймався як князь. Щоправ-
да, відтиску даної печатки на 
Мазепиних документах поки 
що не віднайдено.

У вересні 2021 року запо-
відник «Гетьманська столиця» 
отримав завірену копію доку-
мента з Австрійського держав-
ного архіву, виявленого і за-
мовленого Тетяною Таїровою. 
Дослідниці вдалося з’ясувати 
його справжній зміст. Це кан-
целярська німецькомовна ко-

пія особистого листа Івана Ма-
зепи до імператора Священ-
ної Римської імперії Йозефа І 
з проханням надання йому та 
його племіннику Андрію Вой-
наровському княжого титулу. 
Лист завізовано ерцканцле-
ром, архієпископом Майнц-
ським Л. Ф. фон Шенборном. 
У листі до імператора Іван Ма-
зепа, зокрема, писав: «я і на-
далі бажаю за будь-яких об-
ставин бути з моїми козака-
ми форпостом усього христи-
янства». Український гетьман 
просив цей титул за заслуги 
перед Священною Лігою в обо-
роні християнського світу від 
турок (незалежно від протекції 
царя). І за це, власне, імпера-
тор Йозеф І і надав йому титул 
імперського князя, а Андрію 
Войнаровському – ні.

Цей документ віднайшов у 
Відні і опублікував відомий до-

слідник Теодор Мацьків ще у 
1962 році. Але, на жаль, без пе-
рекладу та зі значними, поде-
куди принциповими помилка-
ми. З останньої сторінки листа 
відомо, що титул імперського 
князя було присвоєно особис-
то Мазепі 1 вересня 1707 року. 
Услід за авторами гербовника 
1887 року історик помилково 
прочитав канцелярську поміт-
ку Nullaexpedition і зробив ви-
сновок, що це свідчення того, 
що князівська грамота не була 
відправлена Мазепі. Насправ-
ді помітка розшифровується як 
Aullaexpedition – «Придворна 
експедиція» (канцелярія, що 
видавала титули). 

Пройшло трохи більше 300 
років і завдяки співпраці «Геть-
манської столиці» з історики-
нею Тетяною Таїровою, колек-
ціонером Олексієм Шереме-
тьєвим, меценатом Євгеном 
Суром ці артефакти поверну-
лися до Батурина. 

Презентація виставки 
«Гетьман Іван Мазепа – князь 
Священної Римської імперії» 
відбулася у ході заходу «Мазе-
па. Шлях до Батурина», який 
пройшов 8 жовтня 2021 року, 
з нагоди Дня Українського ко-
зацтва, у Батурині. Побачити 
виставку можна у палаці геть-
мана Кирила Розумовського, 
до 16 листопада 2021 року.

Наталія САЄНКО, 
учена секретар 

Національного історико-
культурного заповідника

«Гетьманська столиця»
Фото 8 жовтня 2021 року.

Чемпіонат України з футболу, 
прем`єр-ліга. 11 тур. 17 жовтня, Ужго-
род. «Минай» – «Десна» – 0:0.

Команда із Закарпатської облас-
ті «приписана» в одному з тамтешніх сіл. 
Втім, це вже не новина для чемпіонату 
України, де одразу кілька команд мають 
подібну юридичну адресу. 

«Минай» у попередньому чемпіонаті 
вперше грав у еліті нашого футболу. За-
йняв останнє місце з 14-ти команд і мав 
повернутися в першу лігу. Але пощастило. 
Знявся з чемпіонату майже збанкрутілий 
донецький «Олімпік», що добровільно по-
низився у класі, пішов у першу лігу. Відтак 
«Минай» залишився.

Втім, у тому попередньому чемпіонаті 
саме «Минай», програвши у Чернігові, на 
фініші турніру завдав вдома прикрої по-
разки «Десні». Що коштувало їй місця у єв-
рокубках. 

І ось перша зустріч в новому турні-
рі. Парадокс: «суха» нульова нічия при си-
лі-силенній гольових моментів. Як сказав 
один з коментаторів, матч мав би закінчи-
тися з рахунком принаймні 2:2 або 3:2 на 
користь господарів. Це ще комплімент дес-
нянцям, бо насправді господарі могли за-
бити і штук 5 м`ячів, такою великою була їх 
перевага. Однак, їх, як і чернігівців, підве-
ла хронічна хвороба нашого футболу – не-
вміння гравців забивати. 

Отже, наші не виграли і не програли. 
Що ж, після попередніх двох поразок від 

«Металіста 1925» і «Зорі» це вже прогрес. 
До того ж, пропустивши в обох згаданих 
матчах по 2 м`ячі, цього разу наші чудом, 
але відстояли свої ворота. 

Стартовий склад «Десни» головний 
тренер Олександр Рябоконь виставив та-
кий: Литовка, Селін, Сафронов, Картушов, 
Болбат, Домбровський, Арвеладзе, Юр-
ченко, Калитвинцев, Безбородько, Буд-
ківський. На заміну виходили Дегтярьов, 
Шевцов, Завійський. Цимбалюк. Один з 
лідерів команди Тотовицький залікував 
травму, але інфікувався на ковід. Так що 
пропустить і наступний матч. Як і молодий 
Волошин, який стає гравцем основи, але 
зараз заліковує травму. Натомість майже 
весь матч відіграв зірковий новачок Влад-
лен Юрченко, останні сезони – один з лі-
дерів «Зорі». 1 жовтня він уклав контракт з 
«Десною», поки що на 9 місяців. Після кіль-
камісячної перерви у грі потроху віднов-
лює ігровий рівень. 

Одне зароблене очко дозволило втри-
матися на тому ж 7 місці в турнірі, трохи 
вище серединки. От тільки наші конкурен-
ти за місця в єврокубках збільшують від-
рив від «Десни». Втім, він не такий і вели-
кий, а у чемпіонаті аж 30 турів.

Наступний матч «Десна» грає вдома, 
в Чернігові. У п`ятницю 22 жовтня при-
ймає о 17.00 «Олександрію». Чернігів, на 
відміну від кількох областей, не у «черво-
ній зоні» карантину. Там матчі теж прово-
дяться, але без глядачів. У нас буде з гля-

дачами, які, напевно ж, підтримають свою 
команду у непростий для неї момент чем-
піонату. 

У 13 турі «Десна» грає на виїзді з «Шах-
тарем». Два серйозні випробування. Вбо-
ліваймо за «Десну»!

Турнірна таблиця чемпіонату після 
11 турів. Різниця забитих і пропущених 
м`ячів, набрано очок.

«Динамо» 29 – 3 29

«Шахтар» 29 – 6 26 

«Ворскла» 21 – 8 24

«Дніпро-1» 16 – 12 22 

«Зоря» 23 – 15 20

«Олександрія» 11 – 9 18

«Десна» 13 – 16 17

«Металіст-1925» 11 – 14 16

«Верес» 10 – 12 15

«Рух» 8 – 12 11

«Колос» 7 – 16 11 

«Інгулець» 9 – 18 8

«Минай» 6 – 12 7

«Львів» 7 – 19 6

«Чорноморець» 11 – 25 6 

«Маріуполь» 13 – 27 4
 

Матчі «Колос» – «Минай», «Інгулець» – 
«Рух» перенесено на пізніший час. 

«Десна» в чемпіонаті України

В Батурині виставка «Гетьман Іван Мазепа – 
князь Священної Римської імперії» 

Князівська печатка 
Івана Мазепи

Олексій Шереметьєв (посередині) із групою історичних 
реконструкторів на Цитаделі Батуринської фортеці

Організатори заходу «Мазепа. Шлях до Батурина» Поліна 
Лаврова, Наталія Реброва, Олексій Шереметьєв, 

Тетяна Таїрова, Євген Сур, Віктор Мирський разом 
з Віктором Ющенком на ґанку Козацького двору заповідника
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В області понад 600 
довгожителів, 
яким 100 і більше років
На Чернігівщині на початок року проживали 195 

тис. осіб у віці 65 років і старше, або 20% усього насе-
лення області (в Україні – 7 млн, або 17%). Серед них 
на 100 жінок припадало 46 чоловіків. В області понад 
600 довгожителів, яким 100 і більше років.

Вік не завадив торік зареєструвати шлюб 58 жін-
кам і 104 чоловікам, старшим за 65 років, з них 10 
осіб одружилися вперше.

Сільські бібліотеки отримали 
100 комп’ютерів за проектом 
«Дія. Цифрова освіта»
Передача техніки відбулася нещодавно у Чернігів-

ській обласній універсальній науковій бібліотеці імені 
Володимира Короленка.

Першими отримали комп’ютери для 15 сільських 
бібліотек представники Менської, Сновської, Михай-
ло-Коцюбинської та Кіптівської територіальних громад.

На реалізацію проєкту не витрачені кошти дер-
жавного бюджету. Передача комп’ютерів відбулася 
за сприяння Офісу Президента України, Української бі-
бліотечної асоціації та фонду «Favbet Foundation».

Чернігівщина – одинадцята область, яка отрима-
ла комп’ютери у рамках програми розвитку цифрової 
освіти. Загалом бібліотеки України мають отримати 
5000 одиниць техніки.

Заробітна плата в області 
Середньомісячна зарплата штатних працівників 

підприємств, установ та організацій області в серпні 
становила 11425 грн, на 20,5% більше, ніж рік тому. 
Але реальна зарплата (з урахуванням зміни цін і тари-
фів) зросла за рік на 8,9%. Серед областей найвищий 
рівень оплати праці в Києві (20358 грн), найнижчий – 
у Чернівецькій (10811 грн), Кіровоградській (11088 
грн), Волинської (11254 грн), Тернопільскій (11283 
грн) та Херсонській (11418 грн) областях. Так що наша 
теж серед найнижчих за зарплатою.

Вакансій на роботу чимало
База вакансій обласної служби зайнятості онов-

люється постійно. Так, на початок жовтня на Черні-
гівщині їх було 1142. Найбільш затребуваними були 
такі. Слюсар - 90 вакансій (зарплата до 13500 грн.) 
– далі кількість вакансій і зарплати; машиніст (коче-
гар) котельної – 69 (до 7000 грн.); оператор котельні 
– 65 ( до 9000 грн.); водій – 60 (до 20000 грн.); підсо-
бний робітник – 54 (до 10000 грн.); швачка – 41 (до 
12000 грн.); продавець продовольчих товарів – 34 (до 
8000 грн.); тракторист – 31 (до 20000 грн.); кухар – 28 
(12000 грн.); лікар - 27 (до 13000 грн.).

Також на Чернігівському заводі ТОВ «Український 
кардан» – чимало вакансій. Підприємство виробляє 
карданні вали для легкових та вантажних автомобілів, 
сільськогосподарської техніки, залізничного та елек-
тричного транспорту, спецтехніки, запчастини. Пра-
цює тут близько 300 людей. Офіційна зарплата, по-
вний соціальний пакет. Актуальні такі вакансії: енер-
гетик, фрезерувальник, слюсар-ремонтник, помічник 
машиніста тепловоза, верстатник, слюсар, шліфу-
вальник, ряд вакансій інженерно-технічного профілю.

На початок жовтня в області налічувалось 10,7 
тис. безробітних – на 19,3% менше, ніж рік тому.

За 9 місяців року послугами державної служби за-
йнятості скористалися 30,4 тис. безробітних, що перебу-
вали на обліку. 8,2 тис. працевлаштовано, 1,7 тис. залу-
чено до громадських та інших робіт тимчасового харак-
теру, ще 2,2 тис. скеровано на професійне навчання.

Прилуцьку виховну колонію 
для неповнолітніх виставили 
на продаж 
Стартова ціна об'єкту 100 мільйонів гривень. За-

гальна площа нерухомості – майже 26 тисяч квадрат-
них метрів. Територія колонії – це більше 4 гектарів 
землі в середмісті Прилук. На них – їдальня, школа, ад-
мінбудівлі, спортивний майданчик, 3 спальні корпуси. 
Загалом на продаж виставили 40 об'єктів нерухомості.

Трудова колонія для неповнолітніх була створена 
у Прилуках 1963 року і в ній передбачалось утриман-
ня до 150 осіб. За час існування колонії тут побудовані 
гуртожитки для вихованців, санітарна частина, банно-
пральний комбінат, професійно-технічне училище, ряд 
виробничих складів, їдальні для вихованців і співро-
бітників, виробничі корпуси, побутові приміщення, за-
гальноосвітня школа, клуб, нова адміністративна бу-
дівля, овочесховище.

Колонія була «законсервована» ще 2019 року і 
в ній перебували всього лише 35 засуджених, яких 
  перевели до інших виховних установ.

У Прилуках – виставка 
Віктора Шульги

В читальній залі Прилуцької міської центральної 
бібліотеки імені Любові Забашти відбулось відкрит-
тя виставки заслуженого художника України, члена 
Спілки Художників України Віктора Шульги (на фото 
четвертий зліва) – «Пора журливих дощів». На ви-
ставці – пейзажі , виконані за останній період пере-
бування художника на хуторі Високе. 

Роботи Віктора Шульги розлетілись по всій Євро-
пі, а прилуцька виставка стала продовженням серії 
робіт про осінь, частина яких уже презентувалась в 
Києві у 2013 році.

Із вітальним словом виступила начальник відді-
лу культури Катерина Мовчан, член СХУ Петро Миро-
ненко, прилуцькі художники Анатолій Риженко, Ка-
терина Кантур, директор бібліотеки Людмила Зубко, 
директор Прилуцького краєзнавчого музею імені В. 
Маслова Тетяна Зоць та ін.

Протягом зустрічі вівся діалог із художником 
про мистецтво, відчуття краси в житті людини. Ху-
дожник подарував присутнім українську народну 
пісню, адже має сильних голос та любить народні 
пісні.

Виступили перед 
воїнами

13 жовтня, напередод-
ні Дня захисників України, 
у Чернігівському обласно-
му територіальному центрі 
комплектування та соціаль-
ної підтримки Міністерства 
оборони України відбулися 
урочистості. Привітав воїнів 
військовий комісар облас-
ного територіального цен-
тру комплектування Олег 
Гончарук.

Святковим подарун-
ком став концерт солістів 
обласного філармонійного 
центру. Виступили Наталія 
Липницька, Юлія Литвин, 
В’ячеслав Мацвійко, Іван-
на Подольська, Яна Сидо-
ренко. 

За патріотизм і культу-
рологічне забезпечення вій-
ськовослужбовців та членів 
їх сімей колектив філармо-
нійного центру був нагоро-
джений грамотою військово-
го комісара.

Обласний філармонійний центр
Капела бандуристів співала 

у храмах
10 жовтня у чернігівській церкві Михаїла і 

Федора представила глядачам концертну про-
граму Капела бандуристів ім. О. Вересая об-
ласного філармонійного центру (художній керів-
ник та головний диригент – заслужена артистка 
України Раїса Борщ, головний хормейстер – за-
служений працівник культури України Микола 
Борщ). 

Концерт був присвячений прийдешнім свя-
там – Дню захисників України, святу Покрови 
Пресвятої Богородиці і Дню українського коза-
цтва.

Основу програми склали твори вітчизняних 
авторів та українські народні пісні, об’єднані іде-
єю патріотизму, а також твори-молитви. Зокре-
ма, прозвучав духовний гімн України «Боже ве-
ликий, єдиний».

14 жовтня, у день свят, капела виступила 
з цією ж програмою в Катерининському храмі 
Чернігова (на фото).

«Сіверські клейноди» 
на «GOLDenFest»

15 – 18 жовтня у місті Славутич проходив ІІІ 
Міжнародний фестиваль для людей поважного 
віку “GOLDenFest”. Цього року традиційний фес-
тиваль став частиною реалізації проєкту «Славу-
чич — Мала культурна столиця України». 

Фестиваль залучив людей віком «за 50» до 
культурно-мистецьких, фізкультурно-оздоров-
чих та туристичних заходів. Це дискусійні зустрі-
чі, майстер-класи з живопису, йоги, кулінарії, ве-
чірки та кіноперегляди, спортивні змагання, кон-
курси виконавської майстерності. 

Славутицький «GOLDenFest» – це і велика 
професійна мистецька програма. Цьогорічним 
зірковим гостем фестивалю став Академічний 
ансамбль пісні і танцю «Сіверські клейноди» Чер-
нігівського обласного філармонійного центру під 
керівництвом заслуженого діяча мистецтв Укра-
їни Сергія Вовка. Як і завжди, виступ колективу 
вразив глядачів неповторною колоритністю і ви-
шуканою майстерністю. 

Чергове число щоквартального жур-
налу Лiтературної спiлки «Чернiгiв», № 3 
(95), відкриває добірка поезій лауреата 
Національної премії України імені Тара-
са Шевченка Дмитра Іванова, до 75-річ-
чя поета. Про його творчість розповідає 
київська науковиця Марина Дубрівська 
у літературно-біографічному дослідженні 
«Поет глибокий і неповторний».

В номері оповідання Олександра За-
барного «Сновидіння Васі-кіборга», Ва-
силя Пабата – «Поки летить твоя стрі-
ла», Ніни Кочубей – «Тенета творчості та 
муза», Інни Адруг – «У Таньки на флету», 
три психологічні новели редактора жур-
налу Михася Ткача.

Поезію представляють Станіслав Но-
вицький, Пилип Юрик, Ніна Горбань, Рок-
солана Стефанишин, Надія Седень, Ми-
хайло Сушко, Віра Козлова.

Журнал постійно друкує твори моло-

дих авторів. У номері – іронічна новела 
«Розчарування чотирнадцяте» Катери-
ни Лук`яшко, новела Михайла Карпенка 
«Апартеїди».

У літературознавчому розділі Гри-
горій Самойленко з Ніжина пропонує 
дослідження про поетичну творчість 
земляка Анатолія Шкуліпи, друкуєть-
ся також робота Михайла Василенка 
«Ясна зоря народного небосхилу Марка 
Вовчка».

У мистецькому розділі Володимир 
Кузьменко розповідає про творчість і 
картини нашого земляка Михайла Куче-
рова.

В номері фоторепортаж Владислава 
Савенка з вечора до 70-го дня народжен-
ня багаторічного члена редколегії журна-
лу Володимира Сапона – «Лірик, замис-
лений в історію Чернігова». Колеги, дру-
зі, рідні діляться спогадами про добру і 

незабутню людину. Олександр Олійник 
нагадує про 100-річчя автора першого 
пам’ятника Остапові Вересаю у Сокирин-
цях – скульптора і поета Миколу Харчен-
ка, заодно розповідає про літературну ат-
мосферу 60 – 70 років.

Літературна спілка «Чернігів», редко-
легія журналу «Літературний Чернігів» із 
сумом сповіщають про відхід у вічність на 
66 році життя журналіста і письменника, 
одного з творців журналу, члена редколе-
гії Ростислава Андрійовича Мусієнка.

На першій сторінці обкладинки – Свя-
то-Покровський храм у селі Жукля Корю-
ківського району. На кольорових вклад-
ках – художні роботи Михайла Кучерова.

Журнал можна прочитати в бібліоте-
ках області. Також триває передплата на 
нього. А в електронному варіанті журнал 
є за адресою: https://www.facebook.com/
LitChernihiv

Новий номер журналу «Літературний Чернігів» 

Бенефіс Любові 
Колесникової

22 жов-
тня, о 18.30, 
на сцені Чер-
ніг івського 
драмтеатру 
ім. Т. Шев-
ченка від-
б у д е т ь с я 
бенефіс заслуженої артистки 
України Любові Колесникової. 
Провідний майстер сцени Лю-
бов Колесникова виконувати-
ме роль Баби Соньки у виставі 
«Вій. Докудрама» Наталі Ворож-
бит за мотивами повісті Миколи 
Гоголя, поставленій заслуженим 
артистом України Андрієм Бакі-
ровим. 

У 2018 році режисер-поста-
новник цього інтригуюче-міс-
тичного дійства отримав най-
вищу театральну відзнаку Мін-
культури України – Премію імені 
Леся Курбаса, а вистава здобу-
ла перемогу на Першому Всеу-
країнському театральному фес-
тивалі-премії «ГРА». За прозо-
рою накидкою гумору вистава 
приховує неймовірний драма-
тизм.

Бенефісний вечір присвя-
чений двом ювілейним подіям у 
житті яскравої, талановитої ак-
триси Любові Колесникової – 
70-річчю від дня народження та 
50-річчю творчої діяльності.

Бібліотека 
представила книгу 

Людмили Житнікової
Н а п е р е -

додні Дня за-
хисників Укра-
їни у Черні-
гівській цен-
т р а л ь н і й 
міській бібліо-
теці ім. М. Ко-
ц ю б и н с ь к о -
го відбулося 
представлен-
ня збірки по-
езій Людмили Житнікової «Він музику лю-
бив, але ще більше – Україну».

Людмила Житнікова – громадська ді-
ячка, заступниця голови громадської ор-
ганізації «Єдина родина Чернігівщини», 
що об'єднує родини загиблих воїнів ро-
сійсько-української війни. Вірші вона по-
чала писати після загибелі на війні єдино-
го сина, Ігоря Нешка, якому і присвячена 
збірка. До збірки увійшли вірші, написані 
у 2016 – 2020 роках, деякі з них були над-
руковані у 2017 році в альманасі «Перво-
цвіт».

«Я ніколи раніше не писала віршів, 
– говорить пані Людмила. – Перші ряд-
ки якось прийшли самі собою, вночі. Це 
порятунок моєї душі через це віршова-
не слово, це словесний пам’ятник моєму 
сину та всім загиблим у цій війні».

Примірники збірки авторка переда-
ла в подарунок бібліотеці ім. М. Коцюбин-
ського.
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Євросоюз засудив 
проведення перепису в Криму 

і підтвердив невизнання законності 
загарбання у 2014 році Криму Росією 

ЄС у заяві засуджує рішення Росії провести 
перепис населення в окупованому Криму і Се-
вастополі з 15 жовтня по 14 листопада, а також 
початок чергової призовної кампанії в російську 
армію.

«Європейський союз буде продовжувати 
працювати над мирним припиненням незакон-
ної анексії півострова Росією, як було підтвер-
джено на першому саміті Кримської платформи 
23 серпня. Європейський союз продовжувати-
ме проводити політику невизнання», йдеться в 
заяві.

Від коронавірусу у світі 
померло понад 4,9 млн людей

Це дані на 16 жовтня. Респіраторну хворобу 
COVID-19, інфікування якою викликає корона-
вірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китай-
ській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. 

Всього у світі на COVID-19 було інфіковано 
240 826 387 людей. Країнами з найбільшим по-
ширенням є США (45 738 585 людей), Індія (34 
052 687), Бразилія (21 627 476), Велика Брита-
нія (8 361 651), Росія (7 925 176), Туреччина (7 
601 626), Франція (7 080 375), Іран (5 765 904).

Найбільшу кількість смертей від коронавіру-
су зафіксовано у США (743 880), Бразилії (602 
727) та Індії (452 010).

В Україні станом на 16 жовтні було зафіксо-
вано 2 610 899 захворювань, померло 60 137 
людей.

США з 8 листопада 
відкриють кордони 

для повністю вакцинованих приїжджих
Це стосуються і авіаперельотів, і наземних 

перевезень. Хоч у країні високий рівень захво-
рювання на коронавірус, але швидкими темпа-
ми ведеться вакцинація населення. Приїжджі 
повинні підтвердити свою вакцинацію.

Заборони на поїздки в США з певних кра-
їн були введені у січні 2020 року. В список кра-
їн, звідки було заборонено в̀ їзд, потрапили і 26 
держав Європи. Це викликало певне напружен-
ня у стосунках США і ЄС. 

Кордони Індії відкрили 
для іноземних туристів

Уряд Індії на фоні зменшення кількості хво-
рих на коронавірус 15 жовтня відкрив кордони 
країни для повністю вакцинованих іноземних ту-
ристів. Уперше з березня 2020 року іноземним 
туристам дозволили в’їхати на територію Індії. 
Однак вони обов’язково мають бути повністю 
вакцинованими і показати негативний резуль-
тат тесту на коронавірус протягом 72 годин після 
перетину кордону. 

В країні ввели понад 970 мільйонів доз вак-
цини. Майже 70% дорослого населення мають 
хоча б одне щеплення проти COVID-19. Населен-
ня індії – 1 мільярд 380 мільйонів, друге місце у 
світі після півтора мільярдного Китаю.

В Україні 5 областей 
віднесено до «червоної» 

зони карантину
Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та 

Одеська області з 18 жовтня увійшли до «чер-
воної зони» карантину через значне поширення 
коронавірусу. Ще раніше туди віднесено Херсон-
ську область. У цих 5-ти областях введено жор-
сткіші карантинні обмеження. 

Які обмеження передбачає «червона» зона? 
Зокрема, заборонена робота: закладів громад-
ського харчування, окрім адресної доставки та 
замовлень на винос; торговельно-розважаль-
них центрів та інших розважальних закладів, кі-
нотеатрів, театрів тощо; закладів освіти, окрім 
дитячих садків і початкових класів шкіл; непро-
довольчих ринків і магазинів, спортзалів, басей-
нів і фітнес-центрів; закладів культури, окрім іс-

торико-культурних заповідників, проведення 
кіно- та відеозйомки; проведення масових захо-
дів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів 
командних ігрових видів спорту без глядачів. 

Ці обмеження знімаються у разі, якщо всі 
без винятку співробітники, відвідувачі закла-
дів або учасники заходів матимуть повну вакци-
націю від коронавірусу, підтверджену зеленим 
COVID-сертифікатом.

Робота банків, АЗС, ветеринарних магази-
нів, аптек та всіх продовольчих магазинів в ре-
гіонах «червоної» зони продовжується, але з 
обов'язковим дотриманням протиепідемічних 
правил.

У Грузії – 
акції протесту опозиції 

з вимогою звільнення з-під арешту 
екс-президента Саакашвілі

Президент Грузії у 2004 – 2013 роках зму-
шений був стати політемігрантом, оскільки після 
його відставки нова влада країни порушила про-
ти нього ряд кримінальних справ. Нині Саакаш-
вілі – громадянин України і лідер грузинської 
опозиції. 1 жовтня він повернувся в Грузію і од-
разу був там арештований. 

У Грузії тривають акції протесту з вимогою 
звільнення Саакашвілі. Петицію про це станом 
на 16 жовтня підписали близько 70 тисяч лю-
дей. Серед тих, хто підписали, – відомі діячі куль-
тури, політики. Зокрема, співачки Ніно Катама-
дзе, Нані Брегвадзе, актор і співак Вахтанг Кі-
кабідзе.

У 2015 – 2016 роках Саакашвілі очолював 
Одеську обласну державну адміністрацію. Він 
отримав українське громадянство в травні 2015 
року, а в липні 2017-го втратив його . У травні 
2019 року президент України Володимир Зелен-
ський повернув Саакашвілі українське грома-
дянство. З червня 2020 року Саакашвілі пере-
буває на посаді глави Виконавчого комітету ре-
форм України .

В Грузії Саакашвілі засудили до ув̀ язнення 
по двох кримінальних справах, йде слідство ще 
по кількох. Сам політик і опозиція заявляють про 
надуманий характер цих справ, про те, що це є 
політичним перtслідуванням. 

Влада України заявила, що добивається по-
вернення Саакашвілі в нашу країну. Зараз роз-
глядаються різні варіанти вирішення проблеми, 
в тому числі через екстрадицію.

31 жовтня в Україні 
знову перехід на зимовий час

Традиційно це станеться в останній день 
жовтня, цього року – 31-го числа, коли о 4-й ран-
ку стрілки годинників переведуть на годину на-
зад, тобто на 03.00. 

Таким чином, неділя збільшиться у нас на 
годину. Але при цьому багато людей відчують в 
перші дні дискомфорт, адже біоритми зіб'ються. 
Для того, щоб пристосуватися до нового часу, 
потрібно уникати перевтоми, відрегулювати ре-
жим роботи і відпочинку, правильно харчувати-
ся, пити більше води.

Вперше «літній» і «зимовий» порядок часу за-
пропонували у Великобританії в 1908 році з 
метою раціонального розподілу енергії протя-
гом доби. Сьогодні таким порядком користують-
ся понад 110 країн світу. Але дискусії про необ-
хідність переводити або не переводити годин-
ник тривають. Багато країн вже відмовилися від 
цього. Адже дворазові щорічні «смикання» часу 
негативні для здоров̀ я та й мало що дають для 
економії енергетики. 

Україна вперше перейшла на «літній час» в 
1981 році. 

3 березня 2021 року Верховна Рада прийня-
ла законопроект «Про обчислення часу в Укра-
їні» в першому читанні, яким передбачається 
відмовитися від подальшого сезонного переве-
дення стрілок годинника. Однак Рада не змогла 
прийняти проект закону в другому читанні і від-
правила документ на доопрацювання. 

Документом пропонується закріпити оста-
точно саме зимовий час, більш сприятливий для 
людей. Можливо, це переведення 31 жовтня по-
ставить крапку, і парламент таки ухвалить за-
кон, який припинить ці щорічні «смикання». 

Президент 
розбрату

За час перебуван-
ня при владі Володимир 

Зеленський розгубив значну 
частину народних симпатій.

Зараз за нього готова прого-
лосувати приблизно третина ви-
борпців, що визначилися: це не-
зрівнянно з рейтингом раннього 
Зе (який у вересні 2019-го зашка-
лював за 70%) і менше, ніж сукуп-
на підтримка його конкурентів.

Згідно річного опитуванням 
КМІС (Київський міжнародний ін-
ститут соціології – Ред.), діяльність 
глави держави схвалювали тільки 
29,3% українців, а не схвалювали 
– 56,1%. Але хоча ці цифри можуть 
пестити опозиційний погляд, самі 
по собі вони мало що значать.

У розколотому, роздробле-
ному, гранично фрагментовано-
му суспільстві стабільні 30% під-
тримки перетворюються в потуж-
ну силу, якій нічого протиставити.

У морі внутрішніх чвар просі-
лий рейтинг гаранта підносить-
ся подібно неприступній ске-
лі. Стійких прихильників Зе до-
сить, щоб узяти гору над будь-
якою окремо взятою групою його 
супротивників.

І поки незадоволені україн-
ці незадоволені один одним ще 
більше, ніж політикою Банкової, 
шостий президент залишається 
у виграші.

Якщо в 2019-му інклюзивність 
відкрила Зеленському шлях до аб-
солютного лідерства, то в 2021-му 
взаємна нетерпимість гарантує 
йому відносне лідерство.

Що найцікавіше в цій історії? 
Не виключено, що, розділяючи 
і пануючи, Володимир Олексан-
дрович досі претендує на лаври 
об'єднувача країни.

Цілком можливо, що він все ще 
бачить себе в колишньому прива-

бливому образі – і не розглядає 
суспільний розбрат як опору свого 
правління.

У виконанні Зе хрестоматійне 
«divide et impera» (латинське «роз-
діляй і владарюй» – Ред.) виглядає 
не добре продуманою стратегією, 
а скоріше спонтанною тактикою, 
яку нинішня влада намацала інтуї-
тивно, методом проб і помилок.

На Банковій навряд чи усвідом-
люють глибину свого імпровізова-
ного макіавеллізму і навряд чи за-
ймаються його всебічним аналізом.

Майже як у класиків: «Якщо б 
Остап дізнався, що він грає такі 
мудровані партії і стикається з та-
ким випробуваним захистом, він 
вкрай би здивувався. Справа в 
тому, що великий комбінатор грав 
у шахи влруге в житті».

На жаль, стихійна експлуатація 
взаємної ворожнечі викликає ще 
більше побоювань, ніж цинічний 
політичний розрахунок.

Зеленський і Ко користуються 
зброєю, в якій слабо розбирають-
ся, – і тим вище ризик, що в один 
прекрасний день вона вийде з-під 
контролю.

Перманентна війна всіх проти 
всіх грає на руку Банковій, поки 
ситуація в Україні залишається 
відносно стабільною.

Але в разі різкої дестабілізації 
– стараннями Кремля або з яких-
небудь інших причин – внутрішній 
розбрат обернеться проти чинної 
влади і цілком може знищити са-
мого Володимира Олександрови-
ча. Разом з ввіреною йому дер-
жавною машиною.

Михайло ДУБІНЯНСЬКИЙ
«Українська правда», 

15.10.2021.
Pravda. com. ua

Переклад з російської.

Але чи не надто згу-
щує фарби автор, гово-

рячи про древній і дрімучий 
принцип «Розділяй і володарюй», 
про «макіавеллізм» влади? 

Якщо все це присутнє, а воно 
таки в якійсь мірі присутнє, то тут 
– нічого нового, все це ми бачи-
мо в країні всі ці 30 років нашої 
державності. Тільки от чомусь до 
нинішнього президента і очолю-
ваної ним влади постійно якісь 
завищені претензії і сподівання, 
Враження, що і гострі опоненти 
влади наче підсвідомо очікують 
від неї швидких змін на краще в 
країні. 

А взагалі – чи так уже страш-
на» «антиінклюзивність», «по-
дрібнення на ворогуючі класте-
ри», про що пише автор? Адже 
«єдиномисліє» ми вже проходи-
ли: цілих три чверті століття, від 
самого більшовицького перево-
роту 1917 року і в наступні 74 
роки комуно-тоталітарного СРСР. 

Але – знову гляньмо на це 
з іншого боку. Навряд чи на до-
бро ці нескінченні «подрібнен-
ня на кластери», на угруповання, 

ці наші набридлі вже історично 
чвари? І тут ми знову виходимо 
на тему, тезу, потребу – націо-
нальної єдності. Як би абстрак-
тно і наївно це для декого не 
звучало. Не примітивну «єдність 
єдиномислія», не пошук все но-
вих «вождів» і «добрих царів». А 
єдність довкола головного–роз-
витку, а можна сказати й більш 
стривожено – збереження дер-
жави, незалежної, демократич-
ної. При будь-яких прізвищах у 
владі. 

І тут кожен з нас має стати 
«президентом». Вибачте, але це 
я зараз цитую інавгураційну про-
мову Володимира Зеленського в 
парламенті 20 травня 2019 року: 
«кожний з нас президент».

Читач-скептик скаже щодо 
щойно написаного: знову, мов-
ляв, заклики до «єдності». Скіль-
ки ж можна? То що – може, дій-
сно це «глас волаючого в пусте-
лі»? Чи нарешті отямимося і заду-
маємося?

Петро АНТОНЕНКО 

Станьмо президентами 
національної єдності
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3. Внутрішній 
колоніалізм
Назвою сучасної Росії є «Росій-

ська Федерація». Як відомо, феде-
ративний устрій передбачає наяв-
ність двох рівнів суверенітету: фе-
дерального (загальнодержавного) 
і суб'єктів федерації. Для кожного 
з них визначено свій рівень компе-
тенції та відповідальності. Такою є 
теорія. Проте російська практика 
і у цьому відрізняється від загаль-
нолюдської.

Але почати варто було б із неве-
ликого екскурсу в історію, бо сучас-
на російська «федерація» є лише ін-
шою назвою того, що раніше назива-
лося російською імперією. Її суб'єкти 
стали такими у своїй преважній біль-
шості проти власної волі, бо були за-
войовані. Фактично, вони перетво-
рювалися на колонії, надаючи самій 
Московії ознак центру утворюва-
ної колоніальної імперії. При цьому 
її особливість полягала у тому, що 
«нарощування» територій відбувало-
ся за рахунок приєднання нових зе-
мель, на яких у більшості випадків 
проживали абсолютно неспорідне-
ні з населенням метрополії інші на-
роди. Від самого початку це робило 
її національно-строкатою, дуже не-
однорідною і, що найголовніше, не-
рівноправною, бо завойовані «ту-
земці» відразу потрапляли у катего-
рію другорядних, упосліджених, «не-
дорозвинутих».

Більшовики, розуміючи, що 
втримати поневолені Росією наро-
ди у колоніальному рабстві на тлі 
розпаду інших європейських імперій 
об'єктивно не вдасться, вдалися до 
відвертої брехні і маніпуляцій: вони 
проголосили привабливе на загал 
гасло «світової федерації вільних на-
родів», яке у реаліях початку ХХ ст. 
обмежилось фактично територією 
колишньої імперії. Формально кон-
цепція «добровільного об'єднання» 
в СРСР колишніх колоній на начеб-
то рівноправній з метрополією осно-
ві спрацювала, хоча і цього разу «до-
бровільність» була принесена всім 
«незалежним республікам» на кри-
вавих багнетах більшовицьких орд.

Реальна нерівноправність «рів-
ноправних» республік була очевид-
ною від самого початку. Хоча фор-
мальною новелою стало закріплен-
ня в конституції СРСР рівноправнос-
ті його суб'єктів, можливості мати 
власні законодавчі та виконавчі ор-
гани влади, власні збройні сили та 
навіть право виходу з Союзу РСР. 
Перехід до жорсткої централізації 
на початку 30-х років минулого сто-
ліття поставив жирну крапку на всіх 
«федералістських» теоріях: СРСР 
де-факто перетворився на унітарну 
державу з системою самодержавно-
компартійного управління, позбав-
леною будь-яких моральних прин-
ципів та норм. У підсумку це мало 
наслідком небачений терор проти 
народів неоімперії як у політичній, 
соціальній, так і національній сфері. 
Радянський режим виявився значно 
деспотичнішим щодо своїх нових-
старих колоній, ніж російсько-імпер-
ський. Зрозуміло, що усі ці фактори 
стали найважливішими передумо-
вами колапсу СРСР.

Які висновки з такого розвитку 
подій зробили в теперішній Росії? Ви-
глядає так, що ніяких, бо там фактич-
но повторили практику СРСР, тільки 
тепер уже у рамках самої Росії.

Що являє собою сьогоднішня ро-
сійська федерація? Це – конгломе-
рат з 83 суб'єктів, різних за стату-
сом, повноваженнями і рівнем від-
повідальності. До федерації нале-

жать республіки, краї, області, міста 
федерального значення, автономні 
області, автономні округи. Основою 
«нового» російського федералізму 
став «Федеративний договір» 1992 
р., який фактично повторив кон-
струкцію «федералізму» СРСР. Його 
підписали суб'єкти федерації та фе-
деральний центр. Він був, так би мо-
вити, традиційним «вертикальним» 
договором, коли «згори» погодилися 
на певні права для тих, хто був «зни-
зу». При цьому великі регіони, насе-
лені переважно росіянами, жодної 
суб'єктності не отримали.

Ось що пише про це вже згаду-
ваний В.Штепа: «...было зафиксиро-
вано неравноправие регионов – од-
ним позволялось быть суверенными 
республиками со своими консти-
туциями, а другие (большинство) 
остались на уровне не суверенных 
областей и краев, чей главный до-
кумент называется по-армейски 
«устав» (…) (логіка автора, як «вєлі-
короса», є цілком зрозумілою – для 
них нема різниці у тому, чи це народ, 
який живе на своїй землі, чи насе-
лення штучно створеної області).

Варто у той же час відзначити, 
що Рада Федерації, яка діяла за ча-
сів Єльцина, впродовж короткого 
періоду мала певний натяк на феде-
ралізм, бо її членами ставали обрані 
в суб'єктах федерації політики. Але 
прихід до влади Путіна поклав край 
такій практиці – з 2001 р. до цього 
органу вже призначали за вказів-
кою з Кремля.

У чому полягав найбільший не-
долік договору 1992 р.? Насампе-
ред, у тому, що він відійшов від прин-
ципу субсидіарності, тобто, делегу-
вання суб'єктами своїх окремих по-
вноважень федеральному центру. 
Саме на такому принципі побудовані 
демократичні федерації світу. Та по-
ставимо питання інакше: а чи було б 
у Росії таке в принципі можливим? 
Відповідь є негативною, бо політич-
не мислення російських імперських 
еліт не передбачає іншого способу 
управління окраїнами (безвідносно 
до національності місцевого насе-
лення), як підпорядкування імпер-
ському центру. Отже, договірний ха-
рактер федерації, як це мало місце 
у світовій практиці, в Росії не спра-
цював і не міг спрацювати через 
півтисячолітню імперську традицію 
управління.

Вона не змінилася і сьогодні, 
ба більше, – набула гіпертрофова-
них ознак. Суб'єкти федерації, як 
і «несуб'єктні» регіони, рівні у сво-
їй повній політичній та економіч-
ній залежності від Москви. Ні рес-
публіки, ні регіони не є власниками 
тих природніх багатств, які їм нале-
жать, фінансова система Росії побу-
дована у такий спосіб, що розпоря-
джатися отриманими на місцях при-
бутками вони не можуть. Де-факто 
всі «суб'єкти» є лише прохачами у 
всесильної Москви. Саме вона при-
значає своїх «смотрящих» в усі регі-
они, що є точною копією радянської 
практики контролю за тодішніми со-
юзними республіками. Декларації 
про суверенітет чи інші «автоно-
містські» документи носять абсо-
лютно декларативний характер, а 
у контексті «поправок» до конститу-
ції 2020 р. будь-які дії, що можуть 
трактуватися, як підрив територі-
альної цілісності Росії, підпадають 
вже під карну відповідальність.

Та визначальною особливістю 
федерації по-російськи є внутріш-
ній колоніалізм. Деякі російські 
експерти пишуть про «колоніалізм» 
всередині самої Росії, де «...метро-
полией... является не страна, коло-

низирующая другие территории (как 
это было в случаях Британии, Испа-
нии, Португалии и т.д.), но сама по 
себе «вертикаль власти», которая 
считает своими колониями даже 
ее собственные регионы...» (ви-
ділено – авт.). Розмірковуючи над 
історією російського колоніаліз-
му, В.Штепа приходить до висно-
вку, що «...высокомерие «метропо-
лии» по отношению к «колониям» в 
нынешней России вполне сохрани-
лось. В «федеральных» СМИ (хотя к 
федерализму они никакого отноше-
ния не имеют, ибо сосредоточены 
в столице метрополии) частенько 
приходится наблюдать определе-
ния других регионов как «провин-
ции», «периферии» и т.д. В реальных 
мировых федерациях, типа США и 
ФРГ, такое совершенно невозможно 
представить». (…)

Зрозуміло, що це викликає авто-
номістські настрої. Ось що пише про 
них російський філософ-шовініст 
К. Крилов: «Такие (автономістські – 
прим.авт.) настроения подогрева-
ются чудовищно несправедливым 
государственно-территориальным 
и экономическим устройством Рос-
сийской Федерации, систематичес-
ким ограблением целых регионов, 
политикой препятствования разви-
тию, преференциями «нерусским» 
национальным республикам за счёт 
русских областей. Мы живём в от-
вратительно устроенном государ-
стве, и нет ничего удивительного в 
том, что люди готовы отделиться от 
него...» (виділено – авт.) (…)

Таким чином, маємо типово ра-
дянський колоніальний рімейк.

Хоча є і кілька новел: серед усіх 
«рівних» народів Російської Федера-
ції з'явився ще рівніший – «государ-
ствообразующий народ», мова якого 
є тепер державною на території всі-
єї Росії (див. детальніше – ст.68 кон-
ституції Росії). Йдеться, звісно, про 
«русских».

На відміну від СРСР, регіональні 
суперечності сучасної Росії зовсім 
не обов'язково збігаються з кор-
донами національних утворень у її 
складі. Акцент зміщується на тери-
торіальні автономії та їхню взаємо-
дію між собою, а також між ними і 
федеральним центром. Відносно но-
вою тенденцією стало пожвавлення 
регіоналістських «російських» рухів. 
Можна говорити про відновлення 
певної практики початку 90-х років 
минулого століття. Сьогодні «тери-
торіальний регіоналізм» власне ро-
сійських територій набирає обертів, 
створюючи для Кремля нові пробле-
ми. Посилюється самоідентифікація 
не лише «национальных окраин», але 
і певних російських територій.

«Регионалистские движе-
ния выглядят на данном этапе 
более перспективными, чем 
национальные, поскольку РФ – 
этнически более однородная стра-
на, чем был СССР, и основные про-
тиворечия между регионами носят 
экономический и пространственный 
характер»., – наголошує відомий 
експерт з питань регіональної полі-
тики Євразії П. Гобл. (…)

Прикладів «регіонального про-
будження» більш, ніж достатньо. І це 
не лише Хабаровськ. Значно сер-
йознішими є процеси, які через ті чи 
інші обставини поки не виходять на 
поверхню. Згадаймо, хоча б два та-
ких величезних регіони Росії як Урал 
та Сибір.

«Сепаратистские тенденции 
на Урале не так сильны, как, допус-
тим, в Сибири, однако уровень не-
довольства политикой центральных 
властей здесь традиционно высок, 

– пише російська журналістка К. 
Кирилова. Цей регіон, а особливо, 
Єкатеринбург мають досвід бороть-
би за автономію, а протестні настрої 
«даже в настоящее время зачастую 
перекликаются с незабытыми иде-
ями независимости от Москвы» (…). 
Варто нагадати, що у 1993 р. 83% з 
числа опитаних жителів Свердлов-
ської області висловилися за значне 
збільшення повноважень регіону, 
того ж року була прийнята конститу-
ція Уральської республіки.

Зрозуміло, що історія з «автоно-
мізацією» Уралу швидко закінчилася 
розпуском згаданої республіки. Але 
надзвичайно показовою у зв'язку з 
цим була мотивація Кремля. В ото-
ченні Б. Єльцина, якому, до речі, на-
лежить відома фраза: «Беріть стіль-
ки суверенітету, скільки можете про-
ковтнути», вважали, що «обретение 
областью с преимущественно рус-
ским населением республиканско-
го статуса является шагом к распаду 
России.» (…)

Про реальність «уральськос-
ти» пише російський регіоналіст П. 
Лузін, обгрунтовуючи свій висно-
вок історичними, економічними та 
культурними особливостями цьо-
го регіону. «Единство Урала форми-
ровалось также колониальной по-
литикой Москвы в отношении этого 
большого региона...Это вообще па-
радокс колониализма, когда пред-
ставление жителей колоний об их 
собственном единстве перед лицом 
метрополии формируется самой ме-
трополией» (…).

Не менш показовими є автоно-
містські традиції Сибіру (російські 
джерела ще називають їх «област-
ничеством»). Своїми коренями вони 
йдуть у далеке ХУІІ ст., хоча більш-
менш чітко ідеї окремішності сфор-
мувалися в середині ХІХ ст. У їхній 
основі лежали два постулати: а) Си-
бір є економічною і політичною ко-
лонією Росії та б) сибіряки – є окре-
мим історико-етнографічним типом 
росіян або ж навіть окремою наці-
єю (Див. Ю. Федоров. «Россия между 
фашизмом и распадом», Киев, 2017, 
стор. 102.). Хоча прагнення сибіря-
ків до певної автономії у межах Росії 
не були реалізовані ні у 1905 р, ні у 
часи російської громадянської війни 
1917 – 1923 рр, ні у перші роки піс-
ля розвалу СРСР, ці настрої залиша-
ються популярними і дотепер.

Якими є головні причини сибір-
ського сепаратизму? Російський іс-
торик Ф. Сушко говорить про:

– «несправедливое распре-
деление доходов от эксплуатации 
природных богатств между Москвой 
и регионами Сибири»

– «политику федеральных влас-
тей... Золотая Орда у Руси забирала 
10% – и это называлось татарским 
игом. А как назвать, когда забира-
ют 70%»?

– «культурную идентичность 
местного населения. Некоторые жи-
тели Сибири считают себя в первую 
очередь «сибиряками», а не «россия-
нами» или «русскими». Сибиряк чув-
ствует себя жителем колонии...»

– «работу из-за рубежа, направ-
ленную на расчленение России» (…).

Залишимо поки що без комента-
рів останній пункт цих висновків як 
суто теоретичний, але гідний уваги, 
а от попередні свідчать про певний 
вибухонебезпечний потенціал для 
єдності Росії. За різними оцінками, 
понад 20% населення Сибіру підтри-
мують ідеї або автономізації, або на-
віть незалежного розвитку цього ре-
гіону (Див. Ю Федоров. «Россия меж-
ду фашизмом и распадом», Киев, 
2017, стор. 111.)

А що таке Сибір економічно? 
Це – 50% російського бюджету, 75 
% російського експорту, 100% ви-
робництва олова, нікелю, платини, 
75% нафти, 85 % золота, 90 % газу. 
При цьому на території поки-що уяв-
ної Сибірської республіки проживає 
велика кількість народів, крім влас-
не російського: якути, тувінці, хака-
си, алтайці, шорці, долгани, буряти, 
евенки, евени, нанайці, ульчі, уде-
гейці, ненці, чукчі, селькупи, коря-
ки, ханти, ескімоси... І не відомо, яку 
форму національного самовизна-
чення вони б обрали у зручний полі-
тичний момент. (…)

Аналізуючи історію сибірсько-
го націоналізму, А. Сушко робить ці-
кавий висновок: «Политические за-
тухания сибирского национализма 
всегда были связаны с укреплени-
ем государства в России» (…). А який 
висновок можна буде зробити, якщо 
російська держава ставатиме слаб-
шою, нестабільнішою і все менш 
керованою? Такий розвиток подій 
безсумнівно матиме наслідком по-
силення сепаратистських настроїв 
і не тільки в Сибіру. Не забуваймо 
про Далекий Схід (останні події у Ха-
баровську є наочним тому підтвер-
дженням) чи, наприклад, Калінін-
градську область.

Вельми «шапкозакидательским» 
було б і неврахування національних 
аспектів. Попри фактичну російську 
монобільшість, фактори Татарста-
ну, Башкиркостану і Кавказу тощо 
не можна так легко скидати з ра-
хунків. Справа навіть не в тому, що 
якийсь із цих регіонів раптом про-
голосить про своє бажання вийти зі 
складу Росії. Питання в іншому: який 
політичний вибух це спровокує в ав-
тономістськи налаштованих росій-
ських регіонах.

Можна припустити, що певна 
комбінація внутрішньо- і зовніш-
ньополітичних факторів, які призве-
дуть до послаблення або навіть не-
спроможності федерального центру 
здійснювати ефективне управлін-
ня, матимуть своїм наслідком різкий 
сплеск сепаратизму і появи явної 
загрози для цілісності Росії.

Чи не єдиним шансом утрима-
ти єдність країни російські експер-
ти називають «справжній федера-
лізм», тобто, побудову відносин між 
суб'єктами федерації на договірних 
засадах та делегування визначено-
му суб'єктами федерації центру чіт-
ко визначених повноважень.

Вже згадуваний П. Лузін пропо-
нує, по-перше, «все существующие 
83 региона уравнять в статусе. На-
иболее безболезненно это можно 
сделать, превратив края, облас-
ти и автономные округа в респу-
блики в их нынешних границах», 
а, по-друге, провести реформу по-
даткової системи для того, щоб ре-
гіони могли розпоряджатися свої-
ми фінансами (…).. В. Штепа напо-
лягає, що єдиним виходом з тепе-
рішньої безперспективної і, по-суті, 
колоніальної системи управління 
є «добровольный, равноправный 
и взаимоинтересный межрегио-
нальный договор», який є «абсо-
лютной противоположностью им-
перии, которая строится на столич-
ном гиперцентрализме» (…)

Зрозуміло, що такі підходи від-
кидаються Кремлем. Хоча саме він 
звинувачує увесь світ у «русофоб-
стві», «в действительности же са-
мой русофобской является дикта-
тура московского Кремля, которая 
не позволяет свободно развиваться 
всем русским регионам», – за-
значає філософ і російський 
регіоналіст С. Корнев.

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

Розпад Росії: загроза чи шанс?
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Володимир ОГРИЗКО

Міністр закордонних справ України (2007 - 2009 рр.)

Розпад Росії: 
загроза чи шанс?

Йдеться про те, продо-
вжує він, щоб залишити «70 

регионов с преобладанием рус-
ского населения в роли культурных 
колоний Москвы». Адепты Московии 
задают удивленный вопрос: «А за-
чем нам нужно еще 70 русских про-
ектов, 70 новых русских культур? 
Разве недостаточно нынешнего му-
зея восковых фигур?». Фактически, 
этот вопрос звучит так: Зачем вам, 
суверенным регионам, быть вооб-
ще? Ваша роль – поставлять нам 
ресурсы и свежую кровь. В качестве 
полноценных субъектов истории вас 
не нужно, вы нам будете мешать, вы 
отодвинете нас в сторону...» (…)

Як зазначає відомий економіст 
В. Іноземцев, «неготовность элит 
принять ценности федерализма ста-
ла исторически и логически первой 
фундаментальной причиной воз-
рождения российской имперской 
структуры» (…).

Проблема, однак, не тільки у са-
мому Кремлі. Приблизно таку ж «цен-
тралістську позицію» підтримують й 
представники «ліберальної» опозиції, 
що викликає обурення опонентів у 
регіонах. Вони справедливо наполя-
гають, що «ліберали» мають перейти 
до федералістського мислення, тоб-
то, визнати «за каждым регионом его 
политическую субъектность и стрем-
ление к установлению равноправных 
договорных отношений» (…).

Вельми неочікуваними є думки 
деяких регіоналістів стосовно столи-
ці майбутньої федерації. Багато ро-
сіян висловлюються проти Москви. 
«Почему россияне во множестве не-
навидят свою столицу?», ставить пи-
тання російський соціолог І. Ейдман. 
І відповідає: «Нельзя представить, 
чтобы немцы ненавидели Берлин, 
англичане – Лондон, французы – 
Париж и т.д. Но поляки или чехи, ко-
нечно, ненавидели столицу Третьего 
рейха, индусы – столицу Британской 
империи, алжирцы – столицу импер-
ской Франции. Множество россиян, 
вне зависимости от национальнос-
ти, воспринимают Москву как им-
перскую столицу, а себя как жителей 
колониальных, зависимых террито-
рий. Только этим можно объяснить 
ненависть к Москве в российских ре-
гионах» (…).

Категорично проти збережен-
ня за Москвою функцій оновленої 
федерації виступає В. Штепа: «Мо-
сква – это концентрат имперских 
смыслов и символов, от средневе-
кового «третьего Рима» до совет-
ских звезд над Кремлем. Поэтому 
без переноса столицы из Москвы 
Россия просто не сможет изба-
виться от имперской ментальности 
(…), «...никакие федеративные или 
конфедеративные договоры в Рос-
сии в принципе невозможны, пока 
ее столица остается в Москве...» (…).

Навіть близький до Кремля скан-
дальний російський олігарх О. Де-
рипаска висловився за перенесен-
ня столицы до Сибіру (…). А Голова 
Наглядової ради Інституту демогра-
фії, міграції та регіонального роз-
витку Ю. Крупнов прямо заявив, що 
«нынешний главный город России 

опустынивает всю остальную терри-
торию страны». Він назвав це питан-
ням виживання Росії (…).

Далеко не всі в Росії дотриму-
ються такої думки, бо не бачать 
практичних можливостей до карди-
нальних змін через, насамперед, 
політичний курс Кремля і приходять 
до висновку, що в осяжній перспек-
тиві у відносинах між «метрополі-
єю» і «колоніями» нічого не змінить-
ся. Зокрема, оглядач російського 
«Форбс» М. Артем'єв констатує: «Ду-
мается, в обозримой перспекти-
ве цивилизационный раскол между 
Москвой и остальной Россией оста-
нется. И о чем следовало бы поду-
мать, так это о том, как не допустить 
его увеличения» (…).

Отже, що маємо у підсумку?
Перше: «Федеративність» Росії є 

фікцією. Насправді Росія є країною з 
жорстко централізованою системою 
управління.

Друге: Офіційно закріплено не-
рівність регіонів Росії, а також «наці-
ональну тріщину» у вигляді вивищен-
ня «русских» порівняно з іншими на-
родами Росії.

Третє: Регіони сприймають Мо-
скву як «метрополію», а самі почува-
ються «колоніями».

Четверте: У Росії посилюються 
автономістські настрої. Найбільше 
це відчувається на Уралі, в Сибіру, 
на Далекому Сході та Калінінград-
ській області.

П'яте: Попри нечисленність «іно-
родців» порівняно з «русским» на-
селенням, національний фактор 
(Татарстан, Башкоркостан, Кавказ 
тощо) відіграватиме не останню 
роль у внутрішньополітичному житті 
Росії і може стати детонатором лан-
цюгової реакції в російських регіо-
нах.

Шосте: Накладання регіональних 
суперечностей на асиміляторську 
політику Кремля щодо корінних на-
родів Росії за певних політичних об-
ставин матиме наслідком різке по-
слаблення керованістю країною.

Територіально – національний 
розлом, який був, є і лишатиметься 
«ахілесовою п'ятою» Росії, має всі 
шанси знову перетворитися на дер-
жаво-руйнівну прірву.

Ключовим фактором, який може 
спровокувати колапс Росії, стане 
неспроможність Москви ефективно 
керувати регіонами. Підставами для 
цього, скоріш за все, буде комбіна-
ція двох моментів: а) різкого погір-
шення економічної ситуації в країні і 
пов'язаного з цим невдоволення на-
селення в регіонах та б) посиленим 
економічним та військово-політич-
ним тиском Заходу на Кремль.

А поки що Росія залишається 
тим, чим вона є: імперією, зшитою 
жорстким централізмом. «Россию 
связывает воедино только центра-
лизованное насилие, колючая про-
волока лагерей и пыточные наруч-
ники», – робить невтішний висновок 
І .Ейдман (…).

(Далі буде)
«Українська правда», 23. 09. 2021
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На міжобласний транспорт 
– поїзди, автобуси, літаки – 

лише вакцинованим 
або з тестами на ковід

Кабінет Міністрів на засіданні 11 жовтня затвер-
див нові правила пасажирських перевезень в «жов-
тих», «помаранчевих» і «червоних» пандемічних зонах. 
Починаючи з 21 жовтня у всіх зонах, крім «зеленої», 
яких, до речі, наразі вже не залишилося в країні, всі 
пасажири, водії та пілоти при користуванні міжо-
бласним транспортом (автобусами, поїздами, літака-
ми) зобов'язані мати один з таких документів:

якщо пасажир сідає у «жовтій» чи «помаранчевій 
зоні сертифікат про вакцинацію або документ, що 
підтверджує наявність щеплення від COVID-19;

негативний ПЛР-тест або експрес-тест на анти-
ген коронавіруса, дійсний на останні три доби (72 
години) перед поїздкою. 

Якщо пасажир сідає у «жовтій» зоні, достатньо 
буде однієї дози вакцини. Пасажири з «червоної» 
зони повинні мати повну вакцинацію – дві дози.

«Нові правила для перевезення пасажирів – ви-
мушений крок для стримування поширення корона-
вірусної хвороби», прокоментував запровадження 
обмежень міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Вимоги не будуть застосовуватися до міських і 
внутрішньообласних перевезень.

Відповідальність за наявність у всіх водіїв, чле-
нів екіпажу літака і пасажирів зазначених докумен-
тів нестиме перевізник.

Зокрема, на «Укрзалізниці» провідники поїз-
дів перед посадкою перевірятимуть: квиток, пас-
порт і відповідний «ковідний» документ. COVID-
сертифікат можна буде показати в додатку «Дія» або 
у паперовому форматі. 

Обмеження не поширюються пасажирів віком 
до 18 років. Також перевірок не буде у приміських 
потягах.

Повернення коштів за придбані білети у разі не 
допущення пасажира до поїздки здійснюється згід-
но з правилами перевезень пасажирів.

«Оскільки перевірка більшої кількості докумен-
тів прогнозовано може спричинити черги при по-
садці, просимо пасажирів із розумінням постави-
тися до ситуації та прибувати на вокзал завчасно, 
зберігати спокій та дистанцію на пероні», додали в 
залізничному відомстві. 

На вокзалах планують розгорнути лабораторії 
для експрес-тестів на COVID-19. Однак, поки мова 
йде про найбільші станції країни.

У Білорусі вже 
більше 800 осіб, визнаних 

політв’язнями
Білоруські правозахисники 13 жовтня повідо-

мили про визнання ув’язненими з політичних мо-
тивів ще шістьох осіб. Загальна кількість людей, 
визнаних політв’язнями, досягла 805.

Спільна заява правозахисних організацій 
Білорусі

13 жовтня 2021 р.
У зв'язку з інформацією про пред'явлення зви-

нувачень, взяття під варту і винесенні вироків по ч. 
1 статті 342 Кримінального кодексу («Групові дії, що 
грубо порушують громадський порядок») щодо Де-
ниса Ляхар, Олексія Гамезо, Кирила Жоголева, 
Олексія Сенькове, Кастру і Сільва Серж, Євгенія 
Кузьменкова, ще раз підтверджуючи позицію, ви-
кладену в спільній заяві правозахисної спільноти 
від 10 серпня 2020 року, зазначаємо таке:

Свобода мирних зібрань гарантована статтею 
21 Міжнародного Пакту про громадянські і політич-
ні права. Дана свобода не підлягає жодним обме-
женням, крім тих, що встановлені законом і є не-
обхідними в демократичних країнах з метою націо-
нальної та громадської безпеки, громадського по-
рядку, охорони здоров'я і моральності населення 
або захисту прав і свобод інших осіб.

Виступи громадян носили стихійний, самоорга-
нізований характер і були викликані недовірою до 
результатів виборів Президента Республіки Біло-
русь, які відбулися 9 серпня 2020 року і проходили 
з численними порушеннями і фальсифікаціями, не 
були визнані міжнародною спільнотою як демокра-
тичні, справедливі і вільні.

Збори громадян мали мирний характер і не ста-
новили загрози ні національній, ні громадській без-
пеці. Незважаючи на це, демонстранти були атако-
вані спецпідрозділами МВС з непропорційним за-
стосуванням фізичної сили, спецзасобів і зброї.

Вперше в історії Білорусі по відношенню до мир-
них демонстрантів були застосовані гумові кулі і во-

домети. Особливо велика кількість ушкоджень була 
отримана від використання шумових гранат.

У своїй заяві від 10 серпня 2020 року білоруське 
правозахисне співтовариство засудило дії правоо-
хоронних органів і поклало всю відповідальність за 
те, що сталося 9 та 10 серпня, на владу Республіки 
Білорусь.

Ми оцінюємо переслідування вище названих 
осіб, які були позбавлені волі і звинувачені в групо-
вих діях, що грубо порушують громадський порядок, 
і масові заворушення, як політично мотивоване пе-
реслідування в зв'язку з реалізацією ними свобо-
ди мирних зібрань та вираження своєї думки щодо 
оголошених результатів виборів Президента Респу-
бліки Білорусь і визнаємо їх політичними в'язнями .

У зв'язку з цим ми вимагаємо від влади 
Білорусі:

Негайно звільнити Дениса Ляхар, Олексія Га-
мезо, Кирила Жоголева, Олексія Сенькове, Ка-
стру і Сільва Серж, Євгенія Кузьменкова і припи-
нити їх кримінальне переслідування.

Негайно звільнити всіх політичних в'язнів, а та-
кож громадян, затриманих у зв'язку з реалізаці-
єю свободи мирних зібрань в поствиборчий пері-
од, і припинити політичні репресії щодо громадян 
країни.

Правозахисний центр «Весна»
Білоруський Гельсінський Комітет

Lawtrend
Білоруський ПЕН-центр

«Правова ініціатива»
Білоруський будинок прав людини 

імені Б. Звозскова
Білоруська асоціація журналістів

Human Constanta.

Померла знаменита оперна 
співачка Бела Руденко

Радянська і українська оперна співачка, на-
родна артистка СРСР Бела Руденко померла у віці 
88 років. Народилася вона в 1933 році в селищі 
Боково-Антрацит (зараз – місто Антрацит) Луган-
ської області України. Закінчила з відзнакою Одесь-
ку консерваторію, в 1955-му дебютувала на сцені 
Одеської опери. У 1956 році Руденко стала соліст-
кою Київського театру опери і балету ім.Шевченка.

Після висту-
пу в Москві на 
днях українсько-
го мистецтва та-
лановиту артист-
ку помітили, і до 
1988 року вона 
була солісткою 
оперної трупи 
Державного ака-
демічного Вели-

кого театру в Москві. Руденко співала в операх «Се-
вільський цирульник», «Руслан і Людмила», «Травіа-
та», «Іван Сусанін», «Царська наречена», «Іоланта» й 
інших.

Виступала в багатьох країнах світу, зокрема у 
Франції, Італії, Великобританії, Швеції, Канаді, Япо-
нії, США.

Бела Руденко завершила свою сольну кар'єру 
в 1992 році. Після цього була художнім керівником 
оперної трупи Великого театру. До 2017 року викла-
дала в Московській державній консерваторії ім. П 
.І. Чайковського.

Двічі була одружена, в першому шлюбі народила 
дочку Катерину, у другому – сина Теймура.

Росію позбавили медалей 
Олімпіади в Сочі з біатлону 

через допінг
Жіночу збірну Росії з біатлону дискваліфікували, 

забравши срібні медалі у естафеті зимових Олімпій-
ських ігор-2014 – в одної з спортсменок виявили 
допінг.

Про це свідчать дані офіційного сайту Міжна-
родного союзу біатлоністів. В оновлених фінішних 
протоколах вказано, що результати Ольги Зайцевої 
анульовані за рішенням Міжнародного олімпійсько-
го комітету. Раніше росіянку довічно дискваліфіку-
вали за вживання допінгу. 

У Сочі росіянки Ольга Зайцева, Яна Романова, 
Катерина Шумілова та Ольга Вілухіна завоювали 
срібло в жіночій естафеті. Відібране у росіянок срі-
бло віддали Норвегії, бронзу отримає Чехія. Золо-
то у естафеті в Сочі вперше в історії виграла збірна 
України, за яку виступали Олена Підгрушна, Віта Се-
меренко, Валя Семеренко та Юлія Джима.
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Закордонне українство Нищення 
культури триває

Культура є основою розвитку будь-
якої нації. Кожна цивілізована держа-
ва приділяє величезну увагу підтримці 
культурних індустрій, поширенню якіс-
ного культурного продукту і зростанню 
культурного рівня громадян.

А в умовах збройної й інформацій-
ної агресії дієва гуманітарна політика 
стає одним з пріоритетів національної 
безпеки.

Що ж ми бачимо в Україні? «Слуги 
народу» роблять прямо протилежне. 
Починаючи з різкого урізання гумані-
тарних видатків у 2020 році, від яко-
го найбільше постраждала саме куль-
турна галузь, і закінчуючи проєктом 
бюджету на 2022 рік.

Дії влади важко розцінити інакше 
як політику нищення української куль-
тури.

Судить самі.
З 1 трильйону 363 мільярди видат-

ків держбюджету на 2021 рік на куль-
туру виділено 7,8 мільярдів або 0,57%. 
Ця цифра сама по собі знущально 
мала і є яскравим свідченням сумноз-
вісного «залишкового фінансування» 
культури.

В проєкті бюджету 2022 видатки 
на 100 мільярдів (7,6%) перевищують 
цьогорічні. Відповідно збільшуються 
видатки майже на всі галузі.

Але не на культуру!
І без того мізерні державні ви-

датки на культуру уряд не лише не 
збільшує, а зменшує до 6,8 млрд. грн. 
(0,46% від усіх видатків).

Ще рельєфніше картина проступає 
в розрізі окремих бюджетних програм.

Наприклад, фінансування програ-
ми «Загальнодержавні заходи у сфе-
рах культури та мистецтв, охорони 
культурної спадщини, вивезення, вве-
зення і повернення культурних цін-
ностей, державної мовної політики, 
міжнаціональних відносин, релігії та 
захисту прав національних меншин» 
зменшується майже в 4 рази – з 242 
до 69 мільйонів гривень.

Так само в 4 рази – з 1.200 до 300 
мільйонів – зменшуються видатки на 
розвиток і будівництво закладів за-
гальнодержавного значення.

В десять разів (!) – з 1 мільярду 
до 100 мільйонів – зменшується суб-
венція місцевим бюджетам на ремонт 
і реставрацію пам'яток культури, що 
перебувають у комунальній власності.

І навіть там, де видатки не змен-
шуються, вони і близько не відповіда-
ють потребам. Наприклад, на Інсти-
тут книги, як і цього року, передбаче-
но 152 мільйони при потребі близько 
700 мільйонів. І це в умовах катастро-
фічного падіння книжкового ринку. За 
такого рівня фінансування не може 
бути й мови ні про нормальне попо-
внення бібліотечних фондів, ні про ва-
учери для випускників шкіл на при-
дбання книжок, ні про дієву підтримку 
видавців та книгарень.

На формування позитивного імі-
джу України у світі, всі програми Укра-
їнського інституту МЗС і зв'язки з 
українцями за кордоном передбаче-
но 74 мільйони гривень. Три мільйони 
доларів, тобто практично нічого.

На захист національного інформа-
ційного простору уряд закладає «аж» 
50 мільйонів гривень.

Цей перелік можна продовжувати.
Хочу ще раз підкреслити, що спра-

ва не у нестачі коштів, адже бюджети, 
наприклад, правоохоронних органів, 
зростають на мільярди.

Справа в пріоритетах державної 
політики. І кожен депутат, який прого-
лосує за цей бюджет, стане співучас-
ником політики нищення української 
культури.

Володимир В`ЯТРОВИЧ,
історик, народний депутат України
«Українськаа правда», 21.09.2021.

Pravda.com.ua

У Сомерсеті відзначили 
свято Покрови

Сестрицтво Покрови Пресвятої Бо-
городиці при Українській православній 
церкві св. Андрія Первозванного влашту-
вало 10 жовтня в Українському культурно-
му центрі у Сомерсеті (штат Нью-Джерзі, 
США) відзначення свята Покрови.

Його відкрив молитвою у супроводі 
хорової групи семінаристів митрофорний 
протоієрей Юрій Сівко, настоятель хра-
му. Гостей вітали: Леся Сівко – голова Се-
стрицтва, Галина Маринець – директорка 
Української школи при церкві. Зенко Галь-
кович, фінансовий директор Української 
національної федеральної кредитової 
спілки, вручив фінансову допомогу на від-
новлення пошкодженого повінню будинку 
Сестрицтву.

На сцені співали Юлія Ступень, Ігор 
Щербань і Роман Марчишак. Численні тан-
ці показала Українська школа народного 
танцю «Барвінок». 

Статус закордонного 
українця отримали 
ще 170 громадян

Національна комісія України з пи-
тань закордонних українців під час свого 
ювілейного, 50-го засідання, надала ста-
тус закордонного українця 170 інозем-
ним громадянам та особам без громадян-
ства з 16 країн світу. Про це повідомило 
Управління закордонного українства Мі-
ністерства закордонних справ України. 
Так, спільнота українців збільшилася в 
Азербайджані, Арґентині, Білорусі, Кана-
ді, Казахстані, Кіпрі, Кубі, Латвії, Молдові, 
Німеччині, Польщі, Південній Африці, РФ, 
Франції та Швейцарії.

За час роботи Національної комісії, 
починаючи з 2006 року, статус закордон-
ного українця надали 11 636 іноземцям та 
особам без громадянства з 86 країн сві-
ту, розширивши географію країн — від єв-
ропейських, сусідніх із Україною держав – 
до Домініканської Республіки, Саудівської 
Аравії, Йорданії, Уруґваю, Австралії, Алжи-
ру, Намібії, Лівану й інших.

Осінній сезон 
у Південно-Західній Флориді 

Українську мову оголосили офіційною мовою муніципалітету 
Прудентополіс у штаті Парана в Бразилії. Таке рішення одноголос-
но 5 жовтня ухвалила міська рада Прудентополіса, чимало меш-
канців якого є нащадками українських іммігрантів з Галичини.

Обгрунтування рішення підготував лідер Українсько-Бразиль-
ської Центральної Репрезентації, адвокат Віторіо Соротюк. «У Пру-
дентополісі, крім португальської, найпоширенішою мовою є укра-
їнська. Серед нас вже є кілька громадян, які виїхали вчитися в 
Україну і тепер роблять свій внесок в розвиток нашого муніципа-
літету», зазначається в обґрунтуванні.

Автори також нагадують, що 2019 року Прудентополіс став 
містом-побратимом Тернополя. «Відкриваються нові перспекти-
ви обміну між нашим муніципалітетом і Україною, а також для на-
вчання молоді на університетському рівні в Україні або за допомо-
гою онлайн-засобів», йдеться в обґрунтуванні.

Офіційне використання української мови в Прудентополі-
сі зробить великий культурний, науковий і туристичний внесок в 
розвиток муніципалітету.

У штаті Парана мешкають сотні тисяч нащадків українських 
мігрантів. Перші українські мігранти з'явилися тут наприкінці XIX 
століття. Остання, четверта хвиля міграції, відбулася після закін-
чення Другої світової війни. Всього в Бразилії проживає приблиз-
но пів мільйона українців, більшість з них – саме в Парані.

Місцеві українці намагаються підтримати зв'язки з батьків-
щиною через збереження музичних та танцювальних традицій, 
створення фольклорних груп та хорів, а також діяльність релігій-
них громад.

Ушанували пам’ять жертв 
табору «Явожно»

Українська громада на чолі з Андрієм Олійни-
ком, головою Краківського кола Об’єднання укра-
їнців Польщі, й Ірина Яремчук, віцеконсулиня Ге-
нерального консульства України у Кракові, взяли 
участь в урочистостях, присвячених вшануванню 
пам’яті жертв табору праці «Явожно». Учасники за-
ходу поклали квіти до меморіалу та запалили лам-
падки.

Центрального табір праці «Явожно» розташо-
ваний у м. Явожно Сілезького воєводства. Там 
у 1947 – 1949 рр. комуністична польська влада 
влаштувала спеціальний підтабір для українців – 
жертв операції «Вісла». 

У Фінляндії відкрилося 
кафе «Ukraina»

В муніципалітеті Суомуссалмі на північно-
му сході Фінляндії відкрилося кафе Ukraina. Воно 
символічно розташоване за адресою Raatteentie, 
183, що по дорозі до музею «Зимової війни» та 
пам’ятника українським воїнам, які загинули під 
час бойових дій на півночі Фінляндії в ході Зимо-
вої війни 1939-1940 рр. Україна молиться за душі 
загиблих.

Вікторія Конончук, другий секретар Посоль-
ства України в Гельсінкі, зустрілася з фінським пас-
тором Тімо Суутарі з м. Кухмо й Аліною Саіковою, 
представницею української благодійної організа-
ції Global Christian Support – Ukraine.

Починаючи з 2016 року, пастор Тімо та Global 
Christian Support – Ukraine за підтримки Ukrainian 
Association in Finland і Посольства України у Фін-
ляндії щороку організовують для дітей зі сходу 
України оздоровчі табори в Лапландії та столиці 
країни.

Кафе «Ukraina» відкрито у червні. Щодня його 
вже відвідують близько 150 людей. Передбачаєть-
ся, що заклад працюватиме лише у туристичний се-
зон (травень – вересень), до роботи в якому в май-
бутньому будуть запрошувати дітей зі сходу Украї-
ни під час їхнього літнього відпочинку в Фінляндії.

На підтримку розвитку кафе та прикрашен-
ня його українською айдентикою, п. Конончук від 
імені Посольства подарувала пастору Тімо Суу-
тарі українські прапори, туристичні путівники по 
різних реґіонах України й інші книжки, присвяче-
ні Україні.

Почалося навчання 
в українських школах 

В українській діаспорі відновили освіту дітей. Так, 
у чотирьох українських суботніх школах, що діють у Че-
хії, навчання вже розпочалося. Дві з цих шкіл – «Еру-
дит» та Український культурно-освітній центр «Крок» – 
розташовані в місті Прага, одна – Український куль-
турно-освітній центр – у Брно, школа «Ниточка родо-
воду» працює у м. Градець Кралове.

Українська суботня школа у Стамбулі, що працює в 
європейській частині міста, й українська суботня школа 
в Анталії, що діє при Середземноморському об’єднанні 
українців, також почали новий навчальний рік.

А в Угорщині у середній школі ім. Шомоді Режьо у 
Кішварді розпочали викладати українську мову. Про 
це повідомили в Державному самоврядуванні україн-
ців Угорщини. У складанні навчального плану для цієї 
школи велику роль відіграли два члени освітньої комі-
сії самоврядування.

Це не перший випадок, коли в Угорщині розпочи-
нається викладання у школі українською. Ще 1993-го 
у гімназії Боктолорантгази започаткували викладання 
української мови, яке вели впродовж 16 років. За цей 
час випускниками стали близько 2 тис. учнів, які нада-
лі отримали можливість продовжити навчання на ка-
федрі української мови вищої школи в м. Ніредьгаза.

Крім цього, на навчання дітей запрошує Українська 
недільна школа при Асоціації української діаспори в 
Греції «Українсько-грецька думка». Школа пропонує як 
стаціонарне, так і дистанційне навчання для дітей віком 
від п’яти до 14 років. Начальний процес проводитимуть 
у сучасному шкільному приміщенні в Атенах. Учням про-
понують уроки з української мови, математики, ужитко-
вого мистецтва, уроки фортепіано, шахи. Також прово-
дитимуть розвиваючі спортивні й інтерактивні ігри.

«Українсько-грецька думка» – одне з найвпливо-
віших товариств української діаспори в Греції. Актив-
но взаємодіє з Посольством України в Республіці Гре-
ція. Є членом Світового конґресу українців.

За повідомленням Meest-Online

Після півторирічної перерви через 
карантин коронавірусу, українська-
американська громада в Норт Порті і 
околиицях Флориди (США) мала това-
риську зустріч в неділю 10 жовтня, піс-
ля Служби Божої, в Осередку ім. св. Ан-
дрія . Темою зустрічі була 30-та річниця 
відновлення Незалежності України.

Голова Осередку Віктор Лісничий 
привітав гостей, після довгої перерви, і 
запросив оглянути коротку програму. В 
програмі був короткий фільм уривків із 

святкувань 24-ого серпня в Україні, 
який підготовила Оксана Лев. Присут-
ні із захопленням слухали оптимістич-
ні слова президента України Володи-
мира Зеленського, дивилися на парад 
по Хрещатику та були зачаровані пісня-
ми «Україна», «Реве та Стогне»,»Червона 
Рута», і молитвою «Боже Великий, 
Єдиний»

Члени управи Осередку та Громад-
ського Комітету святочно удекорували 
залю українським вінком з числом «30» 

посередині, всі столи були 
прикрашені американськи-
ми та українськими прапор-
цями з колосками, а на две-
рях при вході був напис: «Ві-
таємо – 30 років Незалеж-
ності України». 

На перекуску було пода-
но полтавські пиріжечки та 
рогалики до кави чи чаю.

Після програми Віра 
Боднарук від імені Громад-
ського Комітету подякува-
ла всім, хто причинився до 
успіху зустрічі: голові Осе-
редку Вікторові Лісничому, 
Оксані Лев (фільм), Ліді Бі-
лоус (напис), Славі Стефа-
нишин (вінок), Кларі і Воло-
димирові Шпічкам (декора-
ції), Галі Лісничій (печиво), 
Наталі Невмержицькцй (пе-
чиво) і Богданові Боднаруку 
(каса).

Віра БОДНАРУК, 
професор, 

голова Товариства 
Української Мови (США), 

член Управи 
Громадського Комітету

Фото Христини Чайковської

Українська стала офіційною мовою 
одного з муніципалітетів Бразилії

У штаті Парана діє чимало українських фольклорних клубів, 
таких як клуб «Полтава»

Віра Боднарук закриває 
зустріч

Частина присутніх під час імпрези

Голова Осередку 
Віктор Лісничий 

відкриває зустріч
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Якою є ситуація в Україні з 
таким небезпечним соціальним 
явищем, як наркоманія? Про це 
свідчить оприлюднена статис-
тика станом на початок 2020 
року. Дані за 2020 рік ще опра-
цьовуються, але вони суттєво 
не будуть відрізнятися від попе-
редніх. 

Статистика правоворушень. 
У 2019 році в Україні кількість облі-
кованих кримінальних правопору-
шень у сфері обігу наркотичних за-
собів та психотропних речовин ста-
новила 28 338 випадки, кількість 
осіб, яким повідомлено про підо-
зру, – 15 560 осіб. 

Це злочини, які пов’язані із не-
законним виробництвом, придбан-
ням, зберіганням, перевезенням 
чи пересиланням наркотичних за-
собів, психотропних речовин або 
їх аналогів. 65,7 % випадків – це 
такі злочини без мети збуту (ст. 309 
Кримінального Кодлексу); 22,5% 
випадків – злочини з метою збуту 
(ст. 307 КК). 11,8 % випадків – інші 
злочини (ст.305, 306, 308, 310-320 
КК). 

Поширеність і тенденції. 
У 2019 році на замовлення Мін-
молодьспорту в опитуванні взя-
ли участь 2000 осіб у віці 14 – 34 
роки. 79,9 % опитаної молоді уза-
галі не вживали наркотики; 0,6 % 
уживають регулярно; 11,6 % ужива-
ли один раз; 4,37 % не змогли дати 
відповідь на питання чи вживали 
вони наркотики.

Вживання наркотиків групи 
високого ризику. В Україні вжи-
вання цих наркотиків, в основно-
му, пов’язане з ін’єкційним спосо-
бом введення опіатів, виготовле-
них в «домашніх» умовах (розчин 
екстракту опію) та стимуляторів 
амфетамінового ряду. Внутрішньо-
венне ведення наркотичних речо-
вин призводить до ризику інфіку-
вання ВІЛ-інфекцією, гепатитом В 
та С, сифілісом – через викорис-
тання однієї голки кількома осо-
бами. В 2019 році виявлено різке 
збільшення вживання кокаїну. Так, 
на кінець 2019 року під наглядом 
через вживання кокаїну перебу-
вало 346 осіб, в той же час на кі-
нець 2018 року таких осіб було 
лише 40. 

Серед людей, які вживали нар-
котики ін'єкційним шляхом, у 2019 
році ВІЛ-інфіковані становили 
8120 осіб, з гепатитом В – 1985, з 
гепатитом С – 8520, з туберкульо-
зом – 4582.

А ось сумна статистика смертей 
від наркотиків. Отруєння опіоїдами 
складали 209 випадків (кодеїном 
та морфіном – 43, метадоном – 
135, опієм – 13, синтетичними опі-
оїдами – 18). До отруєнь неуточне-
ними наркотиками віднесено 161 
випадок смертей, 44 випадки від-
носяться до отруєнь психодислеп-
тиками (галюциногенами) та 1 ви-
падок – до отруєнь кокаїном. Зага-
лом же, кількість випадків смертей 
від отруєнь психоактивними речо-
винами у 2019 році, в порівнянні з 
2018 роком зросла на чверть. Зо-
крема, отруєння метадоном збіль-
шилося більше ніж на дві третини.

Замісна підтримувальна те-
рапія. ЗПТ – це ліки, а метадону 
гідрохлорид (або бупренорфіну гід-
рохлорид) – медичний препарат, 
який блокує розвиток у хворого 
синдрому відміни, підтримує у хво-
рого стабільний стан та стримує по-
тяг до нелегальних опіоїдів. Терапія 
називається «замісною» тому, що 
особа замінює легальним медич-
ним препаратом нелегальні нарко-
тичні речовини, які ще треба десь 

нелегально дістати, що часто веде 
й до злочинів. 

Законодавчу підтримку програ-
ма ЗПТ в Україні отримала у 2012 
році. ЗПТ впроваджується на базі 
закладів охорони здоров'я (нарко-
логічних та протитуберкульозних 
диспансерів, центрів СНІДу, місь-
ких та районних лікарень, центрів 
первинної медико-санітарної допо-
моги). 

З 2017 року в Україні фінансу-
вання програми ЗПТ здійснюється 
за рахунок Державного бюджету. 
Так, в 2019 році на закупівлю ме-
дикаментів для ЗПТ було витрачено 
2 535,3 тис. грн.

В Україні, станом на 01.01.2020 
послуги ЗПТ отримували 12 411 
осіб. 

Забезпечення лікуванням. 
Станом на 01. 01. 2020 в Україні 
під наглядом у диспансерній групі 
перебувало 62579 осіб із розла-
дами психіки та поведінки через 
вживання наркотичних засобів та 
психотропних речовин, з них 3682 
особи, яких взято під нагляд з упер-
ше встановленим діагнозом, 54% з 
яких відносилися до вікової катего-
рії від 15 до 35 років. 

Ринки наркотиків. Найбіль-
шу частину нелегального ринку 
наркотиків традиційно складають 
наркотичні засоби рослинного по-
ходження. Третє місце за популяр-
ністю після канабісу та макової со-
ломи займає героїн, наступні мета-
дон, амфетамін та кокаїн. Канабіс 
культивується на території Украї-
ни для внутрішнього споживання 
у відкритому ґрунті і теплицях, які 
дають можливість збирати врожай 
до трьох разів на рік. Героїн – про-
тягом кількох останніх років спо-
стерігається тенденція щодо вико-
ристання території України в якос-
ті перевалочної бази для транзиту 
героїну афганського походження 
в країни Євросоюзу. Великі партії 
героїну продовжують переміщати-
ся «Балканським шляхом» (Афганіс-
тан, Іран, Туреччина). Останнім ча-
сом спостерігається активізація ту-
рецьких вантажних перевезень по 
території України, Молдови, Росії та 
Румунії. Метадон не тільки виготов-
ляється на території України в під-
пільних лабораторіях, а також про-
довжує надходити з території Росії 
і Білорусі. Кокаїн потрапляє в Укра-
їну морським, авіаційним та авто-
транспортними шляхами, а також з 
використанням поштових відправ-
лень. У європейські країни постав-
ляється кокаїн, виготовлений пере-
важно в Болівії і Перу. Внутрішній 
попит на амфетамін та метамфета-
мін в цілому забезпечується з під-
пільних лабораторій України. 

Основною причиною уваги до 
території України з боку міжнарод-
них злочинних угруповань нарко-
бізнесу є вигідне географічне по-
ложення (спільний кордон з ЄС, ви-
хід до Чорного і Азовського морів), 
розвинена інфраструктура мор-
ських і повітряних портів. 

Вилучення наркотичних за-
собів. За інформацією правоохо-
ронних органів у 2019 році з не-
законного обігу було вилучено 10 
177,763 кг наркотичних засобів та 
психотропних речовин. Структура 
вилучень наступна: 47% – макова 
соломка; 33,4% – канабіс; 10,3% – 
героїн; 8,2% – кокаїн; 0,3% – 36 ме-
тадон; 0,5% – амфетамін; 0,02 % – 
опій; 0,005% – трамадол; 0,0001% 
– ЛСД; 0,01% – гашиш; 0,3% – інші 
психоактивні речовини.

В березні 2019 року правоохо-
ронними органами України припи-
нено функціонування найбільшої 
за всю історію країни нарколабо-
раторії з виготовлення психотроп-

них речовин. Під час проведення 
санкціонованих обшуків в одному 
з приватних будинків Києва вилу-
чено психотропних речовин за ці-
нами «чорного ринку» на понад 20 
000 000 грн.

Весною того ж року припине-
но спробу переправлення з Пів-
денної Америки в Європу великої 
партії кокаїну в контейнері з бана-
нами, що імпортувались в Україну. 
Загальна вага виявленого нарко-
тику – 257 кг, орієнтовна вартість 
на «чорному ринку» - понад 51 000 
000 доларів США. 

У червні в Запорізькій області 
правоохоронними органами викри-
то та припинено протиправну діяль-
ність злочинного угрупування, чле-
ни якого (місцевий житель та три 
мешканці АР Крим) займались ви-
готовленням та збутом наркотиків. 
У шести теплицях площею понад 5 
гектарів зловмисники вирощува-
ли елітні сорти коноплі. Готовий «то-
вар» переправлявся до окуповано-
го Криму. У ході обшуків вилучено 
понад 6 000 кущів канабісу, майже 
5 кг переробленого наркотичного 
засобу, гроші, вогнепальну зброю, 
а також обладнання для вирощу-
вання і переробки марихуани. За-
гальна вартість вилученого – май-
же 70 000 000 грн. 

У серпні 2019 року ліквідова-
но незаконне вирощування нарко-
місткого канабісу у спорудах орен-
дованого готельно-ресторанного 
комплексу та теплицях, прилеглого 
до нього теплично-овочевого ком-
бінату (загальною площею 4 га) в 
одному з районів Івано-Франків-
ської області. З незаконного обігу 
вилучено близько 90 000 нарко-
містких рослин, 1 165 кг подрібне-
них сухих конопель. 

На початку весни 2019 року 
було припинено діяльність потуж-
ного транснаціонального нарко-
угрупування (відоме під назвою 
«Хімпром»), організованого гро-
мадянами Росії, які перебувають у 
міжнародному розшуку. Вони ство-
рили розгалужену мережу продажу 
наркотичних засобів через Інтер-
нетсайти та чат-боти у месенджері 
«Телеграм» за криптовалюту з по-
дальшим переведенням у готівку 
та легалізацією коштів на території 
України. Загальний «штат» викри-
того наркоугрупування – приблиз-
но 1 000 осіб. Вилучено понад 180 
кілограмів готового наркотичного 
засобу альфа-РVР, вартість якого 
на «чорному» ринку складає майже 
5 000 000 доларів США.

Протягом 2019 року правоохо-
ронними органами України, а саме 
СБУ та НПУ, ліквідовано 40 міжна-
родних каналів переміщення нар-
котиків через державний кордон. 
Також, виявлено близько 3 тис. 
фактів незаконних посівів нарков-
місних рослин, з яких 824 – маку 2 
002 – конопель. Загальна площа 
виявлених незаконних посівів ста-
новить приблизно 403 га. Підрозді-
лами Національної поліції України 
було розпочато 1 614 кримінальних 
проваджень. 

Петро АНТОНЕНКО

Підготовлено за сприяння Між-
народного благодійного фонду 
«Альянс громадського здоров̀ я».

На оголошений «Альянсом гро-
мадського здоров'я» всеукраїн-
ський конкурс публікацій у рам-
ках проєкту «Прискорення про-
гресу у зменшенні тягаря тубер-
кульозу та ВІЛ-інфекції в Україні», 
який упроваджує «Альянс» за під-
тримки Глобального фонду для бо-
ротьби зі СНІДом, туберкульозом 
та малярією.

У Литві підвищили 
мінімальну 

зарплату 
до 730 євро

 Уряд Литви 13 жовтня 
затвердив підвищення міні-
мальної місячної зарплати з 
січня 2022 року з 642 до 730 
євро. Правда, після сплати 
податків мінімалка складе 
518 євро «на руки».

Підвищити мінімалку до-
зволяє хороша ситуація в 
господарстві країни, сприят-
ливі прогнози на наступний 
рік і гарні надходження до 
держбюджету.

Трудовий кодекс перед-
бачає, що мінімалку можна 
платити тільки за некваліфі-
ковану роботу.

У Празі тепер можна 
безкоштовно 

кататися на міських 
велосипедах
У столиці Чехії тепер 

можна безкоштовно взяти 
велосипед міського шерінго-
вої прокату. Безкоштовною 
поїздкою можна скористати-
ся 4 рази на день, але трива-
лість поїздки не повинна пе-
ревищувати 15 хвилин. Щоб 
взяти велосипед, потрібно 
мати діючий міський проїз-
ний квиток.

Мерія Праги запропо-
нувала велосипеди в якос-
ті нового виду громадсько-
го транспорту, щоб спо-
нукати городян рідше ко-
ристуватися особистими 
автомобілями. Адже втомо-
білі дають 72% транспортних 
викидів парникових газів в 
Європі.

В Європі придумують різ-
ні способи спонукати людей 
менше користуватися осо-
бистими авто. Наприклад, 
в Німеччині водійські права 
змінюють на річний проїзний 
квиток на автобус, а в ав-
стрійському Інсбурку повніс-
тю приберуть парковки.

У Польщі 
провели 

перепис дерев
Тут провели інвентари-

зацію дерев, щоб скласти 
їх інтерактивну онлайн-кар-
ту. Мерії міст можуть вико-
ристовувати карту для більш 
якісного управління «зеле-
ними» зонами, а жителям 
міст вона допоможе сплану-
вати відпочинок на природі, 

Інвентаризацію прово-
дили з повітря за допомогою 
дронів, оснащених сканиру-
ющими лазерами (такі ви-
користовують для створен-
ня карт). Дрони змогли під-
рахувати не тільки загальну 
кількість дерев, а й визначи-
ти їх висоту і розмір крони. 
На пошук дерев дрони вилі-
тали більше ніж 1,5 мільйо-
на разів.

Виявилося, що в Польщі 
росте понад 3 мільярди де-
рев, і зелені насадження за-
ймають біля 30 % території 
країни.

Суд Норвегії 
постановив, що вітряки 

шкодять саамським 
оленярам

Турбіни, будівництво яких було за-
вершено в 2020 році, є частиною най-
більшої берегової вітряної електро-
станції в Європі.

Верховний суд Норвегії постано-
вив, що дві вітряні електростанції на 
заході країни завдають шкоди оленя-
рам з народності саамів, обмежуючи 
доступ до їх пасовищах. Поки неясно, 
якими будуть наслідки рішення, але 
юристи оленярів заявили, що 151 тур-
біна на півострові Фосен може бути 
відключена. 

Судді оголосили ліцензії, видані мі-
ністерством на будівництво і експлуа-
тацію турбін, недійсними, заявивши, 
що вони порушують міжнародний пакт 
про громадянські та політичні права. 
Отже, прагнення європейських кра-
їн до екологічної енергетики тут всту-
пило у протиріччя з правами етнічних 
меншин. 

Стаття 27 договору ООН говорить, 
що представникам етнічних меншин 
«не може бути відмовлено в праві 
спільно з іншими членами їх групи ко-
ристуватися своєю культурою, сповід-
увати свою релігію або використову-
вати свою власну мову». Норвезький 
суд постановив, що традиційне саам-
ське оленярство є формою охороня-
ється культурної практики.

До 100 000 саамів проживають в 
Швеції, Фінляндії, Норвегії і Росії. Дея-
кі з них заробляють на життя вирощу-
ванням напів домашненних оленів для 
виробництва м'яса і шкур.

У Новій Зеландії 
звільнили чарівника, 
що займав цю посаду 

23 роки
Влада новозеландського міс-

то Крайстчерч вирішили, що їм пора 
змінити міського чарівника і розірва-
ли договір з 89-річним Яном Ченнел-
лом, який займав цю офіційну посаду 
23 роки.

На думку членів міської ради, їх 
чарівник не відповідає сучасному ви-
гляду міста. Тому в грудні він отримає 
останню зарплату і попрощається зі 
своєю незвичайною посадою.

Рішення дуже засмутило чолові-
ка. Членів міської ради він назвав 
«зборищем бюрократів, позбавле-
них уяви» і заявив, що влада не має ні 
найменшого уявлення про справжню 
спадщину міста.

Ян Брекенбері Ченнелл любить ма-
гію і фокуси з молодих років. Чоловік 
так захопився незвичайним хобі, що по-
збувся дружини та друзів, які не сприй-
мали його заняття всерйоз, а ще пізні-
ше не зміг знайти престижну роботу.

На початку 80-х на мага, який при-
вертав перехожих фокусами і нама-
гався викликати танцями дощ, звер-
нула увагу асоціація новозеландських 
художніх галерей. Члени організа-
ції назвали Ченнелла «живим твором 
мистецтва», а згодом міська рада на-
віть створив для нього офіційну посаду. 
З 1998-го маг став отримувати заро-
бітну плату в розмірі 16 тисяч новозе-
ландських доларів на рік – за «надання 
чаклунських та інших чарівних послуг 
в рамках рекламних послуг для міста».

В тенетах наркотиків
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16 (27) вересня 1781 року ро-
сійською імперською владою було 
ліквідовано один з останніх атри-
бутів української козацької дер-
жавності – полково-сотенний ад-
міністративно -територіальний 
устрій. Натомість указом Катери-
ни ІІ на землях Гетьманщини утво-
рили три загальноімперські наміс-
ництва – Київське, Чернігівське, 
Новгород-Сіверське.

Урочисте їх відкриття відбуло-
ся у січні 1782 року. Подія мала 
згубні наслідки для Гетьманщини, 
зазначає видання «Полтавщина». 

Це означало переведення її зе-
мель на становище звичайних ро-
сійських провінцій, адже структу-
ра намісництв не відрізнялася від 
структури інших частин Росії, а від-
мінні від російських місцеві устано-
ви втрачали чинність.

Наступ росіян на українську 
козацьку державність: 

факти про ворожу експансію
Утім, скасування полково-со-

тенного устрою не було випадко-
вим. Наступ російської влади на 
українську козацьку державність 
почався задовго до Катерини ІІ. Так, 
упродовж ХVІІ–ХVІІІ століть, поряд із 
«збиранням земель Золотої Орди», 
Московська (згодом Російська) 
держава здійснювала «збирання 
земель Русі», що супроводжувало-
ся експансією на українські терени.

Укладення 1654 року військо-
во-політичного альянсу між Вій-
ськом Запорозьким та Москов-
ським царством відкривало остан-
ньому шлях для подальшого втру-
чання в українські справи. Уже 
за правління наступника Богдана 
Хмельницького гетьмана Івана Ви-
говського (1657–1659 роки) ко-
зацька Україна зіткнулася з відкри-
тою збройною агресією Московії.

Подальші події 60–80-их років 
ХVІІ століття, відомі під назвою Ру-
їни, позначилися внутрішнім роз-
братом, розколом Війська Запо-
розького на кілька утворень, втру-
чанням сусідніх держав в українські 
справи задля встановлення контр-
олю над Україною. Відтак до почат-
ку ХVІІІ століття козацько-гетьман-
ська держава зберігалася на Лі-
вобережній України у автономній 
формі під владою Московії, підпо-
рядковуючись у військових питан-
нях та закордонній політиці.

«…це той перший, що 
розпинав нашу Україну»

Після поразки воєнно-політич-
ного виступу гетьмана Івана Мазе-
пи Гетьманщина й надалі зазнава-
ла утисків та обмежень з боку цар-

ської влади, що вело до звуження 
автономних прав. 

Так, за правління московського 
царя Петра І, про якого Тарас Шев-
ченко писав: «це той перший, що 
розпинав нашу Україну», запрова-
джувався контроль за діями геть-
мана Івана Скоропадського (1708 
– 1722 роки) з боку спеціального 
резидента, відбувалося втручання 
в місцеву систему адміністрації і су-
дочинства, сферу призначення ко-
зацьких полковників, установлю-
вався пильний нагляд за старшин-
ським середовищем та ін. Також 
на місцеве населення покладався 
тягар з утримання російського вій-
ська, яке постійно дислокувалося 
в Гетьманщині. А заборона виво-
зу стратегічно-сировинних товарів 
(віск, селітра, збіжжя та ін.), обме-
ження імпорту до України закор-
донних товарів та інші нововведен-
ня Петра І спричинили занепад еко-
номіки Гетьманщини та переорієн-
тування її на російський ринок.

Москва руйнувала й територі-
альний устрій гетьманської Укра-
їни. У грудні 1708 року Московія 
була поділена на адміністративно-
територіальні одиниці під назвою 
губернії. При цьому такі підконтр-
ольні Гетьманщині міста як Пере-
яслав, Ніжин, Чернігів, а також зна-
чні території сучасної Чернігівської 
області та окремі території сучас-
ної Російської Федерації потрапи-
ли до Київської губернії з центром 
у Києві.

Нарешті, за часів Івана Скоро-
падського, у 1722 році царський 
уряд створив Малоросійську коле-
гію, підпорядковану Сенату, що ві-
дав внутрішніми справи Російської 
держави. Це означало, що Гетьман-
щина вже не розглядалася Петром І 
як незалежна територія. До складу 
колегії входило шість офіцерів ро-
сійських військових полків, розта-

шованих на території Гетьманщини, 
а очолював її Степан Вельямінов. 
Вона контролювала суди, фінанси, 
адміністрацію козацької України.

Після смерті Івана Скоропад-
ського (1722 рік) старшині не вда-
лося отримати від московського 
царя дозволу на обрання нового 
гетьмана. Чернігівський полковник 
Павло Полуботок, що перебував у 
якості наказного гетьмана, невдо-
взі був заарештований за наказом 
Петра І. Відтак правління Гетьман-
щиною перебрала на себе Малоро-
сійська колегія.

1727 року імперський уряд, 
прагнучи здобути прихильність на-
селення козацької України перед 
можливим початком російсько-ту-
рецької війни, погодився на обран-
ня гетьмана. Малоросійська коле-
гія припинила своє існування, а но-

вим гетьманом став миргородський 
полковник Данило Апостол (1727–
1734 роки).

Утім, позбутися російського 
втручання йому не вдалося. Піс-
ля смерті Апостола управлінські 
функції в Гетьманщині були переда-
ні новому органу – Правлінню геть-
манського уряду, що діяв до 1750 
року. Він складався з трьох росіян, 
призначених імперським урядом, і 
трьох представників козацтва. Та-
кож російський уряд започаткував 
спорудження фортифікаційних спо-
руд на українських територіях, су-
міжних із володіннями запорозько-
го козацтва й розселення інозем-
них колоністів (сербів, болгар, гре-
ків та ін.). Тож, у 1750-их роках на 
відторгнутих у Запорожжя землях 
виникають прикордонні військо-
ві регіони Нова Сербія, Слов’яно-
Сербія та ін.

«… а вторая доконала 
вдову-сиротину» 

1762 рік. Унаслідок державного 
перевороту у Санкт-Петербурзі на 
чолі Російської імперії опиняється 
німкеня за походженням Катерина 
II, яка продовжує експансіоністську 
політику Петра I та його наступни-
ків щодо України. Влучно висло-
вився про це Тарас Шевченко: «… а 
вторая доконала вдову-сиротину». 
Кобзар називав російську царицю 
не інакше як «лютий ворог України, 
голодна вовчиця».

За часів Катерини ІІ російський 
уряд активно здійснював політику 
централізованого управління, упо-
рядкованої, уніфікованої держави. 
Це передбачало ліквідацію та ін-
теграцію Гетьманщини й інших са-
моврядних регіонів, підконтроль-
них імперії (Ліфляндія, Фінляндія, 
Слобожанщина, Запорожжя) у по-
літичну, адміністративну, соціаль-
ну структуру Російської держави. У 
рамках експериментів, у 1764 році 
було створено Новоросійську гу-
бернію. Її організували як військо-
вий округ на базі земель Нової Сер-
бії, Новослобідського козацького 
поселення, Слов’яно-Сербії, Україн-
ської лінії, тринадцяти сотень Пол-
тавського полку (за винятком Пол-
тавської, Великобудищанської та 
Решетилівської сотень), та двох со-
тень Миргородського полків, а та-
кож Бахмутського повіту. Насе-
лення губернії було воєнізованим і 
приписаним до гусарських і пікінер-
ських полків.

Зауважимо, що Полтавський 
полк з осередком у місті Полтава 
належав до одного з найдавніших 
та центральних козацьких адміні-
стративно-територіальних та вій-
ськових одиниць на теренах лівобе-
режної України. Він виник ще у 1648 
році, на початку подій Хмельниччи-
ни. Станом на 1649 рік у ньому на-
лічувалося дев’ятнадцять дрібніших 
одиниць – сотень. Згодом полк не-
одноразово зазнавав територіаль-

них реорганізацій, а тому кількість 
сотень змінювалася. На час ліквіда-
ції гетьманської посади (1764 рік) 
полк належав до одного з десяти 
полків козацької України.

Рештки Полтавського полку ві-
дійшли до Новоросійської губернії у 
1775 році, внаслідок чого він узага-
лі зник із політичної карти козаць-
кої України. Отже, частина півден-
них земель Гетьманщини була вилу-
чена з її підпорядкування та вклю-
чена до складу російської губернії.

Згодом у славетній «Енеїді» Іван 
Котляревський із ностальгією зга-
дає козацько-гетьманську державу 
та її окремі полки, серед яких буде 
і перший повністю анексований Ро-
сією – Полтавський:
«Так вічной пам’яти бувало
У нас в Гетьманщині колись,
Так просто військо шиковало,
Не знавши: стій, не шевелись;
Так славнії полки козацькі
Лубенський, Гадяцький, 

Полтавський
В шапках, було, як мак цвітуть.
Як грянуть, сотнями ударять,
Перед себе списи наставлять,
То мов мітлою все метуть».

Інший козацький автономний 
регіон – Слобожанщина – також 
потрапив під приціл уряду Катерини 
ІІ. У 1765 році на його території ска-
сували полковий адміністративний 
устрій, створивши Слобідсько-Укра-
їнську губернію із загальноімпер-
ськими органами управління.

Того самого 1775 року, коли 
припинив існувати Полтавський 
полк, після чергової війни з Осман-
ською державою російські війська 
знищили Січ – центр автономно-
го політичного утворення запороз-
ького козацтва. Останнього кошо-
вого отамана Війська Запорозько-
го Низового Петра Калнишевського 
ув’язнили в Соловецькому монас-
тирі, а володіння запорожців були 
включені до складу імперії (біль-
ша частина – до складу Новоросій-
ської губернії) та зазнали подаль-
шої колонізації вихідцями з інших 
держав.

Постало також питання про 
остаточне знищення залишків ав-
тономії Гетьманщини та завершен-
ня її інтеграції до складу імперії. 
Кирило Розумовський, який у 1750 
році був обраний на гетьманство, 
склав свої повноваження у 1764 
році. Посаду гетьмана було остаточ-
но скасовано, а управлінські функ-
ції в Гетьманщині перейшли до но-
вого органу – Малоросійської ко-
легії. Вона складалася з чотирьох 
вищих російських офіцерів та чоти-
рьох представників козацької ге-
неральної старшини. У 1765–1769 
роках, у рамках політики уніфікації 
було проведено Генеральний опис 
Малоросії – фіксацію соціуму (то-
тальний перепис населення) й еко-
номіки Гетьманщини.

Під орудою президента колегії, 
генерал-губернатора краю графа 
Петра Румянцева було здійснено 

демонтаж залишків козацької ав-
тономії та особливостей місцевого 
укладу на українських землях: ска-
совано полковий адміністратив-
но-територіальний устрій, пошире-
но російську систему адміністрації 
й судочинства, ліквідовано козаць-
ке військо (замість нього створили 
кінні полки регулярної російської 
армії), остаточно закріпачено се-
лянство на теренах Лівобережної 
України й Слобожанщини. А ще по-
ширено положення «Жалуваної гра-
моти» дворянству на козацьку стар-
шину, яка після цього стала на бік 
імперського уряду та інтегрувала-
ся в російську соціальну структуру. 
Виконавши покладені на неї Кате-
риною ІІ завдання, Малоросійська 
колегія у 1786 році припинила свою 
діяльність.

У праці «Ілюстрована історія 
України» Михайло Грушевський так 
висловився щодо описаних вище 
подій кінця ХVІІІ століття: «Мовчки 
прийняло українське суспільство 
це остаточне скасування старого 
устрою. Деякі сторони нової рефор-
ми – як визнання дворянських прав 
або остаточне закріпачення селян 

– могли навіть подобатися старши-
ні; багато хто… прагнув отримати 
посади, що зорганізувались новим 
ладом, прагнув чинів і багатої плат-
ні, як передбачала імператриця. І 
старшинська аристократія потро-
ху забувала свою стару Гетьманщи-
ну, втішаючись достатками, багат-
ством, яке приносила їм забезпе-
чена новими порядками кріпацька 
праця, або ж, зітхаючи за колиш-
нім, все-таки старанно турбувалась 
про службову кар’єру в нових умо-
вах, у нового начальства. І справ-
ді, як розраховувала Катерина, се-
ред цієї погоні за кар’єрою зникали 
колишні прагнення до вольності, до 
політичних прав. Тільки український 
народ не знаходив собі втіхи у своє-
му кріпацькому рабстві».

Отже, поступова інтеграція 
Московською (згодом Російською) 
державою українських земель осо-
бливої інтенсивності набула у ХVІІІ 
столітті. Однією з кульмінаційних то-
чок була ліквідація у 1781 році ви-
твореного козацтвом ще в серед-
ині ХVІІ століття полково-сотенного 
устрою Гетьманщини та запрова-
дження замість нього загальноім-
перської системи управління у фор-
мі намісництв. Кількома роками 
пізніше, 1783 року, було ліквідова-
но і козацьке військо, яке тоді вже 
не мало у своєму підпорядкуванні 
власної території. Заходи Катерини 
ІІ обернулися для України трагічно: 
призвели до втрати державності та 
переходу до тривалого колоніаль-
ного становища.

Дмитро СТАЦЕНКО, 
кандидат історичних наук, 

доктор філософії 
Опубліковано у виданні 
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Гетьманщина 1649–1654 років на тлі сучасних кордонів України

Герб Полтавського полку

Ілюстрація до твору Котляревського «Енеїда»
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У 1940 році у Львові трапили-
ся дві цікаві події, про які досить 
мало відомо.

Але ще перед тим 26 – 28 
жовтня 1939 р. відбулися Народні 
Збори Західної України, які не за-
демонстрували єдності в бажан-
ні приєднати Західну Україну до 
СССР. Зокрема письменниця Га-
ліна Ґурска утрималася й не голо-
сувала. А Степан Тудор, поет і фі-
лософ, виступив в обороні поля-
ків, яких стали масово вивозити 
на Сибір, а колишніх чиновників, 
поміщиків, поліцейських і проку-
рорів просто мордувати. Цей його 
виступ усіх ошелешив, а особли-
во Хрущова, який з місця перебив 
його і цілком доброю українською 
мовою, пінячись, став кричати, що 
Тудор не розуміє законів діалекти-
ки, що маси не можуть помиляти-
ся, що вони діють цілком справед-
ливо.

 Після тих зборів руки у совє-
тів були розв’язані, і вони поча-
ли пильно приглядатися до поль-
ських буржуазних письменників, 
серед яких було чимало модерніс-
тів.

22 січня 1940 р. відбулася че-
кістська провокація, яка відігра-
ла для багатьох відомих письмен-
ників трагічну ролю, а незабаром 
обросла чутками і легендами. Все 
почалося з того, що Владислав 
Дашевський, театральний сцено-
граф, запросив до ресторації, ко-
тра була водночас і клубом інте-
лігенції, Владислава Бронєвсько-
го, Тадеуша Пейпера, Алєксандра 
Вата, Анатоля Стерна, Ельжбету 
Шемплінську, Лєона Пастернака, 
Войцеха Скузу і кількох акторів.

Цей клуб було створено з при-
ходом совєтів, і розмістився він 
на Ягайлонській, 7 (нині вул. Гна-
тюка).

За свідченням сучасників, які 
не були очевидцями, події розгор-
талися так. Десь добре по півно-
чі Владислав Бронєвський почав 
читати свого славного вірша про 
шпига, і тут його спробував аре-
штував совєтський офіцер. Зчи-
нилася веремія, котра переросла 
в бійку. З'явилася міліція і НКВД-
исти. Більшість чоловіків арешто-
вано.

Виглядало це все на зрежисо-
вану провокацію. Тієї ж ночі були 
арештовані літератори, яких у клу-
бі й не було.

За версією професора Гуго 
Штейнгауза, який теж свідком не 
був, усе виглядало інакше: «Коли 
вони сиділи за столиками і мали 
вже випитих кілька горілок, при-
йшла акторка Орановська з со-
вєтським офіцером і сіла на-
впроти Бронєвського та почала 
до нього кокетувати. Офіцера це 
обурило, і він дав їй ляпаса. Бро-
нєвський кинувся на офіцера».

Від легенд перейдемо до свід-
чень очевидців. Поет Александр 
Ват згадує, що один знайомий, 
якого він підозрював яко сексо-
та, попереджав його не йти на 
ту забаву до ресторації. Але Ват, 
який сподівався арешту, як і ре-
шта львів'ян, у будь-яку хвилю, ви-
рішив, що відвідини ресторації не 
повинні внести якісь особливі змі-
ни в його долю.

«Ми сиділи в кабінеті за дуже 
великим столом. У тому самому 
кабінеті був ще один невеликий 
столик в куті. За якийсь час прий-
шов лисий тип і сів за тим столи-
ком з акторкою польського теа-

тру, про яку було відомо, що вона 
курвиться з совєтами і несовєта-
ми, гарна така блондинка».

Згодом Дашевський запитав, 
чи його гості не проти, що до їх-
нього товариства приєднається 
відомий совєтський історик мис-
тецтва, і показав на лисого. Гості 
не заперечили. «Лисий сідає в кін-
ці столу, маючи за собою заслоне-
ні шторою двері, з одного боку си-
дить акторка, а з другого Скуза. І 
от я бачу, як Скуза нахиляється до 
тої акторки, щось їй каже, а поміж 
ним і акторкою сидить той совєт. 
І тут несподівано совєт дає Скузі 
в морду, стягує обруса, все летить 
зі столу.

Вірогідно, що то був сигнал, 
бо в ту ж мить вилетіло з-за што-
ри двоє атлетів з квадратовими 
писками і трах направо, трах на-
ліво – б'ють! У якусь хвилю бачу, 
що один з них борюкається з чо-
ловіком Шемплінської, потім діс-
таю удар в зуби і падаю. Мене за-
лила кров. Втрачаю свідомість на 
коротку хвилю, дружина відливає 
мене водою. Всюди паніка, крики 
вже і з інших залів. Моя жінка ба-
чить, що Дашевський хоче зник-
нути, ловить його біля гардеробу: 
«Влодку, що тут відбувається?» А 
він тікає, непритомний, не відпо-
відає, схопив пальто і вилетів. І 
Оля бачить, що на сходах стоїть мі-
ліція, геть усі сходи обставлені мі-
ліцією, а його пропускають».

За спогадами Лєона Пастер-
нака події відбувалися інакше. Це 
яскравий приклад, як про одну й 
ту ж подію можуть оповідати різні 
люди й чи можна до мемуарів ста-
витися поважно.

«Коли вже всі сиділи за сто-
лом, з'явився Влодко Бронєв-
ський, і всі його привітали оплес-
ками та зробили місце біля яко-
їсь рудої акторки (зауважте – не 
білявки, і до того ж сиділа вона, 
виявляється, не за сусіднім сто-
лом, – Ю. В.). Бронєвський вже 
був злегка під газом і відразу по-
чав залицятися до акторки. Робив 
це дуже елегантно, бо завше до 
жінок ставився зі старосвітською 
галантністю. Акторка, до речі, ні-
чого не мала проти. Тим часом 
кельнери накрили стіл, подали го-
рілку в карафках і закуски, зазву-
чали перші тости.

У тій хвилі я зауважив, що між 
гостями, що сиділи за сусіднім сто-
ликом, та Влодком вибухнула су-
перечка. Влодко встав і зробив 
рух рукою, мовби намагався зату-
лити акторку від зачіпки».

За сусіднім столом сиділи ро-
сіяни, і були вони добряче п'яні. 
Бронєвський підійшов до них і 

став щось спокійно тлумачити. В 
якийсь момент один з москалів 
– високий, міцно збудований тип 
– зірвався, вхопив обіруч крісло 
і швиргонув ним у Бронєвського, 
який миттю ухилився, а крісло за-
фуркотіло в повітрі, вдарилося в 
підлогу і розлетілося на кавалки. 
Рудавка шмигонула під стіл, по-
тягнувши рукою обрус – полетіли 
миски і шклянки.

Пролунали жіночі зойки, ве-
реск, брязкіт шкла. Стали літати 
крісла, бляти столів, пляшки. Зчи-
нилися суцільна метушня.

«Пересуваюсь до наступної 
залі, – згадує Пастернак. – Бачу, 
сидить Ват з хустинкою біля вуст, 
а під стіною в'яжуть того захля-
ного здорованя, він важко дихає, 
в кутиках вуст піна. Не боронить-
ся. Шафа, що стояла за баром, 
має потовчені шибки, повно роз-
битого посуду, запах розлитого 
алкоголю. Я подаю Ватові воду, 
руки в нього тремтять, і має сльо-
зи в очах. Показує мені свої пере-
дні зуби – хитаються в яснах… За 
хвилю двері відчиняє солдат, ди-
виться, але не випускає нікого. 
При цьому я помічаю, що там вже 
є чимало солдатів».

Лєонові разом з жінкою вда-
ється видобутися з полапки і, при-
чаївшись в брамі навпроти, вони 
спостерігають, як виводять аре-
штованих письменників, у тому 
числі і Бронєвського.

Ще тої самої ночі арештова-
но було ряд письменників, яких на 
вечірці не було, – Лєопольда Лєві-
на, Теодора Парніцького – всього 
біля 15. Більшість із них були єв-
реями.

Ув'язнених тримали в тюрмі на 
Замарстинові, а пізніше перевез-
ли до Москви на Луб'янку. А ще за 
кілька днів почалися арешти се-
ред польських та українських со-
ціялістів та комуністів.

Газета «Czerwony Sztandar» 
про цей інцидент писала: «В ресто-
рації, званій «Ognisko Inteligencii», 
група розпусних типів влаштувала 
п'янку і пияцьку бійку. Серед за-
триманих міліцією виявилися Ску-
за, Бронєвський, Стерн, Ват, Пей-
пер, Баліцький та інші». Кожно-
го з них характеризували досить 
дошкульно. Скуза – «кулацький 
письменник, співробітник хулі-
ганського журналу «Просто з мос-
ту», відвертий шовініст», Бронєв-
ський – «гіркий п'яниця, автор на-
ціоналістичних віршів» і т. д. Стат-
тя називалася «Zgniesc gadzine 
nacjonalistyczna!» – «Розчавити 
націоналістичну гадину!».

У записках Петра Панча є теж 
про цю пригоду: «Бронєвського, 

Вата, Скузу, Пайпера і Штерна мі-
ліція заарештувала «за хуліган-
ство». Ведеться слідство. Сьогодні 
(25.1.1940) було в мене шестеро 
жінок, і всі просили за своїх чоло-
віків: «Вони були зовсім тверезі. 
Нам не те що було весело, а навіть 
нудно»».

Письменників звільнили після 
нападу німців на СССР. Дехто опи-
нився в таборах – як, наприклад, 
Войцех Скуза, який після звіль-
нення помер в Ірані 1942-го.

Друга подія сталася уночі з 24 
на 25 квітня в будинку № 49 на ву-
лиці Задвірянській (Антоновича). 
Там жила на ту пору Ванда Васи-
левська зі своєю сестрою і чолові-
ком. Її чоловік Мар̀ ян Богатко був 
веселим, життєрадісним, атлетич-
ної будови – і великим пияцюрою. 
Коли він з Вандою побував у Ки-
єві, то потім оповідав львівським 
письменникам: «Пам'ятайте, що-
йно зробите перший крок з ваго-
ну в Києві – то цап одною рукою 
за валізу, а другою притримуєте 
шапку, бо здеруть вам з голови». 
А розповідав він це на весь голос 
у кнайпі, де було повно совєтських 
офіцерів. Одне слово, ніколи не 
тримав язика за зубами.

Згідно з пізнішим звітом НКВД, 
помешкання лікарки Доброволь-
ської в будинку № 49 служило за 
конспіраційний пункт польського 
підпілля, члени якого використо-
вують гасло «Я від Шура, хочу ба-
чити панну Ванду». Йшлося про 
якусь іншу Ванду, бо Василевська 
панною не була.

Чекісти почали стежити за бу-
динком, але при цьому геть не орі-
єнтувалися, хто, окрім лікарки, в 
ньому живе. Не мали вони й зе-
леної уяви, що живе там депутат 
Верховного Совєта СССР Ванда 
Василевська.

І от вирішили вони підіслати 
до лікарки свого агента Петра Ко-
зака, який походив із села Сокіл 
Кам'янка-Струмилівського райо-
ну, 1912 року народження. У 1937 
р. він побив свого шваґра і від-
сидів 8 місяців, а ще був заміша-
ний в переправлянні одних людей 
до СССР, а інших з СССР до Поль-
щі. Коли Красная армія перейшла 
Збруч, він радо зголосився на 
провідника, потім став працюва-
ти в кримінальному відділі УРКМ 
(Управлєніє рабочє-крестьян-
ской міліціі), а звідти перейшов до 
НКВД і виконував обов’язки аген-
та 3-го відділу контррозвідки УГБ 
(Управлєніє госбєзопасності). 

Для операції виділили кіль-
кох чекістів. Частина з них цілком 
слушно засумнівалася у її доціль-
ності без детальної розвідки. Але 
начальник 3-го відділу Іван Мака-
ров не погодився з ними і наказав 
діяти негайно.

Між першою та другою годи-
нами ночі чекісти зайняли спосте-
режні пости. Чекіст Роза переліз 
через дротяну огорожу, а Козако-
ві доручив дзвонити у фіртку та ви-
кликати Добровольську. Коли чо-
ловічий голос запитав з вікна на-
горі: «Хто вам потрібен?» – Козак 
відповів: «Сторож». Через кілька 
хвилин у коридорі загорілося світ-
ло і вийшла Добровольська з чо-
ловіком. Добровольський запи-
тав: «Ви до кого?». Козак наказав 
йому відійти від фіртки, бо, мов-
ляв, хоче поговорити з жінкою. 
Добровольський пішов за буди-
нок, а Козак вимовив гасло: «Я від 
Шура до панни Ванди».

Добровольська впустила Ко-
зака, зачинивши за собою фіртку, 
в результаті чого двоє чекістів, що 
стояли на вулиці, не могли, як пла-
нувалося, зайти за Козаком.

На ту пору вийшов на подвір'я 
Богатко і запитав Козака про при-
чину його пізнього візиту, на що 
Козак відповів, що хоче побачи-
ти панну (!) Ванду. Богатко пора-
див йому прийти завтра в години, 
встановлені Вандою для прийому 
заявників. Козак намагався пояс-
нити, що він щойно з потяга, але 
Богатко стояв на своєму, радячи 
прийти завтра.

Побачивши, що сам до будин-
ку не проникне, Козак повернувся 
до фіртки і кілька разів свиснув, 
подавши сигнал колегам на вули-
ці. Тоді Богатко рішуче затраснув 
двері і став їх замикати. У цей мо-
мент Козак тричі вистрілив у скля-
ні вхідні двері. Богатко втік.

Тут з-за будинку з'являється 
Добровольський. В руках у ньо-
го лещата! У квітні! Чекісти поду-
мали, що то рушниця, і скоманду-
вали всім лягати на землю. Коли 
отямилися, Козак показав Добро-
вольській посвідчення міліції і за-
жадав впустити всіх до будинку. 
Добровольська попросила сестру 
Ванди Василевської, Галіну, яка 
стояла в коридорі, відчинити две-
рі та впустити їх до будинку.

Щойно тоді чекісти дізнали-
ся, що Ванда Василевська, депу-
тат Верховної Ради СРСР, ніяка не 
панна, а її чоловік поранений. Тут 
вони негайно викликали швидку 
допомогу та повідомили УНКВД 
про інцидент. Богатка забрали до 
лікарні, але врятувати не змогли.

«В результаті розслідування 
було встановлено, що: началь-
ник 3-го відділу УНКВД лейтенант 
державної безпеки товариш Ма-
каров, який не доповідав керів-
ництву, порушуючи всі правила 
чекістської дисципліни та праці, 
видав розпорядження проводи-
ти непідготовлену та необдуману 
операцію, особисто не брав у ній 
участі, а також не давав належних 
вказівок колегам, залученим до 
операції».

Іван Макаров (1906 –1972) не 
був покараний, його просто пере-
вели до Полтави, і то не відразу, а 
аж у червні.

Звісно, що інцидент відразу 
приховали. За чутками, які круж-
ляли Львовом, Богатка застрели-
ли чи то польські, чи то українські 
підпільники. Щойно Хрущов у сво-
їх спогадах визнав, що застрели-
ли його чекісти цілком помилково. 
За що пізніше Олександр Корній-
чук та Микола Бажан вибачилися 
перед Вандою. Але вона, мабуть, 
не надто страждала, бо незаба-
ром віддалася за Корнійчука й ані 
на хвилину не зневірилася в кому-
ністах.

Проте не забувала, що вона 
полька, і їздила до Сталіна скар-
житися на Євгена Березняка, 
який очолював на той час львів-
ський міський відділ освіти, що він 
переводить школи на українську 
мову навчання. Це той самий Бе-
резняк, який під час війни був ке-
рівником групи розвідників, роз-
добув карту мінування Кракова і 
врятував місто – легендарний ма-
йор Вихор.

Юрій ВИННИЧУК
ZBRUC.eu 29.09.2021

Львів у чекістському зашморгу
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Календар 
всесвітньої історії
17 жовтня
1113 – завершено спору-

дження  в Києві Михайлівсько-
го Золотоверхого собору.

Народилися: 1814 – Яків 
Головацький, український 
поет, письменник; 1936 – Іван 
Драч, український письмен-
ник, громадський діяч.

Помер: 1849 – Фредерік 
Шопен, видатний польський 
композитор.

18 жовтня
1918 – утворена республі-

ка Чехословаччина.
1927 – створено англій-

ську інформаційну компанію 
Бі-Бі-Сі.

1955 – запущено Кахов-
ську ГЕС.

Народилися: 1868 – Єв-
генія Ярошинська, українська 
письменниця; 1876 – Сергій 
Єфремов, український дер-
жавний діяч; 1931 – Вітаутас 
Ландсберґіс, литовський по-
літик.

Померли: 1931 – Томас 
Едісон, американський уче-
ний; 1941 – Володимир Сві-
дзінський, український поет.

19 жовтня
1918 – Українська Націо-

нальна Рада, політичний пред-
ставницький орган україн-
ського народу в Австро-Угор-
ській імперії, проголосила 
Західноукраїнську Народну 
Республіку.

20 жовтня
1924 – у Харкові відкрита 

перша в Україні радіостанція.
1929 – ЦК ВКП (б) офіцій-

но проголосив суцільну колек-
тивізацію.

Помер: 1994 – Сергій Бон-
дарчук, кіноактор і режисер.

21 жовтня
1947 – почалося масове 

вивезення українців до Сибі-
ру, операція «Захід». Протягом 
доби виселили 26 644 родини, 
загалом 76 192 осіб: 18 866 
чоловіків, 35 152 жінки і 22 
174 дитини.

1950 – Китайська армія 
захопила Тибет.

1993 – на Всеукраїнсько-
му Православному Соборі Во-
лодимир Романюк обраний 
Патріархом Київським і всієї 
Руси-України.

Народився: 1672 – Пилип 
Орлик, гетьман України у ви-
гнанні в 1710 – 1742 роках.

Помер: 1964 – Григорій 
Верьовка, український компо-
зитор і хоровий диригент.

22 жовтня
Народилися: 1811 – Фе-

ренц Ліст, угорський компо-
зитор, піаніст; 1870 – Іван Бу-
нін, російський письменник, 
лауреат Нобелівської премії 
з літератури 1933 року; 1935 
– Борис Олійник, український 
поет і громадський діяч; 1943 
– Катрін Деньов, французька 
актриса.

Помер: 1835 — Устим Кар-
малюк, керівник повстансько-
го руху на Поділлі.

23 жовтня
1956 – в Угорщині почало-

ся антирадянське повстання.

Помер: 1937 – Михайль 
Семенко, український поет, 
загинув у засланні на Соло-
вецьких островах.

24 жовтня
1857 – у Шеффілді (Англія) 

заснований перший футболь-
ний клуб. 

25 жовтня
Народилися: 1825 – Йо-

ганн Штраус-син, австрій-
ський композитор, король 
вальсу. 1881 – Пабло Пікассо, 
іспанський художник. 

Помер: 2008 – Муслім Ма-
гомаєв, радянський співак.

26 жовтня
1492 – був винайдений 

олівець із грифелем. 
1863 – у Женеві утворе-

ний Міжнародний Червоний 
Хрест. 

1900 – у Нью-Йорку від-
крили першу лінію метрополі-
тену

27 жовтня
Народився: 1782 – Нікко-

ло Паганіні, італійський ком-
позитор і скрипаль. 

28 жовтня
1636 – заснований Гар-

вардський університет (штат 
Массачусетс), найстаріший 
вуз США. 

1886 – офіційне відкриття 
статуї Свободи в Нью-Йорку. 

29 жовтня
1945 – у Нью-Йорку через 

57 років після отримання па-
тенту в продаж надійшли куль-
кові ручки. 

30 жовтня
Померли: 1910 – Анрі 

Жан Дюнан, ініціатор ство-
рення Міжнародного товари-
ства Червоний Хрест, перший 
лауреат Нобелівської премії 
миру; 1947 – Юрій Клен, укра-
їнський поет, перекладач. 

31 жовтня
1888 – шотландський ви-

нахідник Джон Бойд Данлоп 
запатентував пневматичні 
шини для велосипеда. 

Померли: 1984 – прем’єр-
міністр Індії Індіра Ганді вбита 
своїми охоронцями-сикхами; 
1993 – Федеріко Фелліні, іта-
лійський сценарист і кіноре-
жисер, зняв фільми «Дорога», 
«Ночі Кабірії», «8 1/2».

1 листопада
Помер: 1955 – Дейл Кар-

негі, американський педагог, 
психолог, автор знаменитої 
книги «Як здобувати друзів і 
впливати на людей».

2 листопада 
Помер: 1950 – Бернард 

Шоу, англійський письменник, 
Нобелівський лауреат 1925 
року. 

3 листопада 
Помер: 1937 — Микола 

Куліш, український драматург, 
загинув у радянських таборах. 

4 листопада 
1879 – Джеймс Рітті (Дей-

тон, штат Огайо, США) винай-
шов касовий апарат. 

5 листопада 
Народився: 1938 – Джо 

Дассен, французький співак. 

У серпні 1937-го Сталін в черговий 
раз продемонстрував політичну сприт-
ність. Він знайшов спосіб пов'язати 
широкі репресії на селі з послаблен-
нями щодо селянства. Тобто вдався до 
класичного поєднання заходів стро-
гості з заходами лагідності.

Сталін вирішив демонстратив-
но розправитися з кривдниками сіль-
ського люду. З тими, кого він сам рані-
ше нацьковував на селян, суворо ви-
магаючи виконувати плани хлібопос-
тавок. У сталінській директиві прямо 
вказано рівень начальників, яких по-
трібно виводити на показові процеси: 
голови райвиконкомів, перші секрета-
рі райкомів. Районна преса, висвітлю-
ючи процеси, дає безліч цікавих при-
кладів знущань обласної та районної 
влади над селянами.

І ось сталінський трюк – одно-
часно колгоспникам зробили ряд по-
слаблень: скасували стягнення недо-
їмок, звільнили людей похилого віку 
та непрацездатних від сплати подат-
ків і скоротили плани хлібозаготівель і 
обов'язкових поставок. Тепер, за ста-
лінським розумінням, селяни, бачачи, 
як публічно карають їх колишніх крив-
дників, без опору сприймуть «куркуль-
ську операцію» НКВД (наказ № 00447 
від 30 липня 1937-го), яка проводилася 
саме без зайвого розголосу.

Він все точно розрахував. Масо-
ві арешти і розстріли на селі потрібно 
було подати для селян як благо. Пере-
конати, що «розгром ворогів народу» 
повністю в їх інтересах. Тобто за допо-
могою показових процесів проти кіль-
кох районних начальників відвернути 
увагу від головної мети. І Сталін вно-
сить правку в останній абзац шифров-
ки від 3 серпня 1937 го – двічі вписує 
«ворогів народу», підкреслюючи, що 
тільки так треба розглядати «шкідників 
сільського господарства».

Знайти обгрунтування для про-
цесів було легко. Йшов збір врожаю, 
який в 1937-му був непоганий, а місць 
для складування зерна не вистачало, 
було чимало випадків, коли на висип-
них пунктах зерно «гноїли» під відкри-

тим небом, йшло зараження зернови-
ми шкідниками. Не менше проблем ви-
никало в тваринництві, де епізоотії ко-
сили худобу.

Сталін вирішив і справу поправи-
ти, залякавши обласне та районне на-
чальство, і досягти мети «політичної 
мобілізації колгоспників навколо ро-
боти, що проводиться по розгрому во-
рогів народу в сільському господар-
стві». І чого мудрувати: в правленому 
екземплярі директиви ЦК ВКП (б) від 3 
серпня 1937 року прямо сказано: про-
вести в кожній області по два-три від-
криті показові судові процеси над ке-
рівниками районного рівня. І зовсім 
не важливо, чи є в області винні чи ні. 
Вони повинні бути!

Це був тільки початок. За підписа-
ми Сталіна і Молотова 10 вересня на 
місця була розіслана шифровка про 
організацію в кожній області двох-
трьох показових процесів над «шкід-
никами зі зберігання зерна». 2 жовтня 
Сталіним і Молотовим була розіслана 
шифровка про «негайну» організацію 
в кожній області від трьох до шести по-
казових судів «над шкідниками по тва-
ринництву» (ветеринарами, зоотехні-
ками, лаборантами птахофабрик).

І хоч в шифровці Сталіна від 3 серп-
ня нічого не говорилося про заходи по-
карання, було очевидно: вони повинні 
бути суворими. У телеграмі в Смолен-
ський обком 27 серпня 1937-го Ста-
лін прямо пише тим, хто засумнівав-
ся: «Раджу засудити шкідників Андріїв-
ського району до розстрілу, а про роз-
стріл опублікувати в місцевій пресі». 
Ось так, не більше, не менше «раджу».

Причому, кому? Обкому партії! А 
хіба вироки виносить обком, а не суд? 
Для Сталіна це дрібниці, він без жодних 
проблем підміняє собою правосуддя – 
досить згадати його (і його соратників) 
підписи на розстрільних списках. Під-
міняє сам і вчить цьому обкоми.

Щоб надалі ні в кого на місцях не 
виникало сумнівів і питань, Сталін в 
наступних директивах про показо-
ві процеси прямо пише: «Засудити ви-
нних до розстрілу, розстріляти їх і опу-

блікувати про це в місцевій пресі» (10 
вересня 1937 року) і «викритих у шкід-
ництві засуджувати до розстрілу, про 
виконання вироків публікувати в міс-
цевій пресі» (2 жовтня 1937 року). Ось 
так – чітко і ясно.

Почалася вакханалія процесів. 
Оповідання Іллі Звєрєва «Захисник 
Сєдов» дуже точно малює обстанов-
ку невідворотного жаху, коли судили 
зоотехніків за падіж худоби, праців-
ників елеваторів – за засміченість 
зерна і виносили невиправдано жор-
стокі вироки. Тоді ж, восени 1937-го, 
збільшили і максимальний термін по-
карання з 10 до 25 років позбавлен-
ня волі у справах про «шкідництво» і 
«диверсії».

На місцях вислужувались – хто ор-
ганізовує більше процесів. У період з 
серпня по грудень 1937-го рекордне 
число проведених процесів в Іванів-
ській області - 22 і в Оренбурзькій - 19. 
Інші регіони підтягувалися, намагаю-
чись не відставати.

Всього по країні було організова-
но понад 500 процесів, велика части-
на яких були відкритими, з широким 
висвітленням у місцевій пресі. Виро-
ки виносили спецколегії республікан-
ських, крайових і обласних судів (на 
виїзних сесіях – якщо суди йшли в рай-
центрах). Арешти проводилися силами 
НКВС, там же готувалися і справи для 
процесів. Однак за хід всієї кампанії 
відповідала прокуратура.

Згідно звітної інформації Вишин-
ського, надісланої Сталіну і Молотову, 
станом на 10 грудня 1937 року в судах 
було розглянуто 445 групових справ 
на 3559 «шкідників у системі Заготзер-
но», за якими 1193 людини були засу-
джені до розстрілу, і 181 групову спра-
ву на 2053 «шкідника в області тварин-
ництва», з вироком до розстрілу щодо 
762 осіб.

Але і це ще не все. За повідомлен-
ням Вишинського, ряд справ перебу-
вав у стадії провадження.

Микита ПЕТРОВ
«Новая газета», 12.08.2021

Часи змінюються і ми разом з ними

Сталінський трюк: «Раджу засудити 
шкідників до розстрілу»

Політично мобілізувати колгоспників навколо роботи по розгрому «ворогів народу»
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Олександр Гринько

Іван Лук'яненко

Григорій Кочур

3-го жовтня 1935 року 
до інших світів відійшов гро-
мадсько-державний і педа-
гогічний діяч, історик дер-
жави і права, археограф, 
академік Микола Прокопо-
вич Василенко. Член Укра-
їнської Центральної Ради, 
за Гетьманату 1918 р. – го-
лова Ради міністрів, міністр 
освіти, голова Державного 
Сенату, в 1921 – 1922 ро-
ках Президент Всеукраїн-
ської академії наук (ВУАН).

Деякий час працю-
вав редактором «Земско-
го сборника Черниговской 
губернии». Підготував до 
друку матеріали «Генераль-
ного слідства про маєтнос-
ті Ніжинського полку 1729-
1730 років» (1900/1901 
рр.) та Чернігівського полку 
(1902, 1908 рр.).

Микола Прокопович Ва-
силенко народився 2 лю-
того 1866 р. в селі Есмань 
Глухівського повіту на Чер-
нігівщині (тепер селище 
Червоне Глухівського райо-
ну Сумської області) в роди-
ні дрібного службовця.

Батьки для підготовки 
синів до навчання найняли 
домашнього вчителя В. Х. 
Веллера, про якого М. Ва-
силенко в автобіографії пи-
сав: що той заклав у нього 
«міцний фундамент навчан-
ня і розумової роботи». У 
1883 р. юнак закінчив Глу-
хівську прогімназію, в 1885 
р. – Полтавську гімназію, 
в 1890 р. – історико-філо-
логічний факультет Дерпт-
ського (тепер Тартуський) 
університету, отримавши 
звання кандидата наук із 
російської історії. Став ро-
сійським кадетом україн-
ського табору.

Микола Прокопович за-
ймався викладанням, на-
писанням наукових розві-
док. За підтримку повстан-
ня саперів 1905 р. в Києві, 
зв’язки із революційними 
діячами, публікацію в «Ки-
евских откликах» статей 
«антидержавного» змісту 
М. Василенка засуджено до 
року тюремного ув’язнення, 
яке він відбув у в’язниці 
«Крести» у Петербурзі. За 
ґратами він вивчив право 
та екстерном склав іспити 
за програмою юридичного 
факультету Новоросійсько-
го університету (Одеса).

Його ж рідний брат Кос-
тянтин став видатним мен-
шовиком російської орієн-
тації.

У 1909 р. Миколу Васи-
ленка обрано приват-до-
центом Київського універ-
ситету, але через «політич-
ну неблагонадійність» йому 
заборонили викладати у 
вищих навчальних закла-
дах. Він працював товари-
шем присяжного повірено-
го Одеської судової палати. 
З 1917 р. – заступник голо-
ви Центральної Ради Ми-
хайла Грушевського.

3 травня 1918 року 
гетьманом П. Скоропад-
ським Микола Василенко 
був призначений виконува-
чем обов’язків голови Ради 

міністрів Української Дер-
жави. Василенко тимчасо-
во виконував обов’язки мі-
ністра закордонних справ 
Української Держави, а та-
кож міністра освіти. Як мі-
ністр освіти сприяв ство-
ренню Української академії 
наук, українських універ-
ситетів у Києві й Кам’янці-
Подільському, багатьох се-
редніх шкіл, національних 
культурно-мистецьких за-
кладів.

Після приходу більшови-
ків Микола Василенко до-
бровільно пішов у відстав-
ку. У липні 1920 р. його об-
рано академіком УАН, і він 
жив на свою зарплату (що-
місячно – 45 мільйонів ра-
дянських карбованців, що 
прирівнювалося 1 долару), 
крім того були картки на 
обід у їдальні та на продук-
товий пайок. У квітні 1921 
р. в. Вернадський відмо-
вився від президентства в 
Академії, 18 липня 1921 p. 
більшістю голосів М. Васи-
ленка було обрано Прези-
дентом Всеукраїнської Ака-
демії Наук, але він не був 
затверджений на цій посаді 
більшовицьким урядом.

І, як у казці, 57-літній 
вчений зустрів Її, Наталю 
Полонську.

Вона – нащадок пись-
менника Г. Данилевського, 
її батько, генерал Меншов у 
62 роки вивчив українську 
мову й прийняв ранг «гар-
матного отамана». Сама На-
талія – перша жінка цар-
ської Росії, яка переступила 
поріг Київського універси-
тету, закінчила його і домо-
глася дозволу стати при-
ват-доцентом цього закла-
ду. Лекції історика Наталії 
Полонської читалися без 
шпаргалок, часто супрово-
джувалися оплесками. За 
часів більшовиків універ-
ситет, як «відрижка капіта-
лізму» припинив своє існу-
вання. 

Їй 39 – вона самотня, 
безробітна, чотири міся-
ці тяжко хворіла на тиф; у 
її кімнаті зимно, не топле-
но, вода в склянці замерз-
ла… Та майже кожного дня 
до Наталії приходив Микола 
Василенко, увесь Київ зата-
мував подих, стежив… Ко-
хання таки перемогло! 28 
квітня 1923 р. вони побра-
лися. Та через 4 місяці ака-
деміка було арештовано, як 
керівника контрреволюцій-
ної організації. 

У квітні 1924 р. Миколу 
Василенка засудили до 10 

років позбавлення волі у 
сфабрикованій НКВС спра-
ві «Київського обласного 
центру дій», а дружину во-
рога народу звільнили з усіх 
посад і виселили…

Вона боролася за себе, 
за чоловіка, за дах над го-
ловою. Усі знайомі вияви-
лися «ніколи не знайоми-
ми», М. Грушевський відсах-
нувся.

Тільки двоє – Агатангел 
Кримський і Дмитро Бага-
лій не побоялись підстави-
ти плече: відстояли кімнат-
ку, визволили з Лук’янівки 
Миколу Василенка. Микола 
Прокопович повернувся до 
наукової діяльності.

 У 1930-ті роки Васи-
ленко-Полонська зазнала 
цькувань і гонінь нової вла-
ди. Її спочатку перевели на 
принизливу посаду лабо-
ранта, а у 1934 р. звільнили 
з ВУАН. 

Стан здоров’я М. Васи-
ленка погіршувався з кож-
ним роком. Уявіть собі жит-
тя в комуналці без ванни, 
без водогону…Через хво-
робу Микола Прокопович 
не міг повноцінно працю-
вати, п’ять років був прику-
тий до ліжка. Наталія Васи-
ленко-Полонська, яка упро-
довж тих п’яти років була 
чоловікові нянькою, году-
вальницею, другом, писала: 
«Цей шлюб дав багато щас-
тя обом».

З жовтня 1935 р. в 
її житті сталося непо-
правне лихо – помер чо-
ловік. Був похований на 
Лук’янівському кладовищі 
у Києві.

Ярослав ВОЛЕРТ
«Чернігівщина 

в житті славетних»

Довідково. Наталя Дми-
трівна Полонська-Василен-
ко (31.01.(12. 02.) 1884, 
Харків – 08.06.1973, Дор-
нштадт, земля Баден-Вюр-
тенберг, Федеративна Рес-
публіка Німеччина) – укра-
їнська історикиня, архео-
логиня, громадсчька діячка, 
авторка майже 200 науко-
вих праць у царині історії 
Запоріжжя та Південної 
України, докторка історич-
них наук від 1940 р. Дій-
сна членкиня Наукового то-
вариства ім. Т. Шевченка, 
Української Вільної Акаде-
мії наук (Аусбург, Німеччи-
на – Канада, США). Входить 
до переліку найвідоміших 
жінок давньої та сучасної 
України.

Микола Прокопович 
Василенко

Одного разу, це сталося 
на початку 80-х років, до ка-
бінету краєзнавства облас-
ної бібліотеки імені В. Ко-
роленка, де я працювала, 
завітав елегантний, струн-
кий, з благородними риса-
ми красивого обличчя чо-
ловік. Чемно привітався. У 
нього був приємного темб-
ру баритон. Представився: 
«Олександр Боніфатійович 
Гринько. Актор Львівського 
театру імені Заньковецької. 
Ми у вас на гастролях». Я за-
пропонувала йому сісти. За 

кілька хвилин склалося таке 
враження, що цього інтелі-
гентного, делікатного чоло-
віка знаю давно. Ми про-
говорили понад півгодини. 
Олександр Боніфатійович 
розповідав про свій театр, 
про враження від Черніго-
ва, до якого приїхав впер-
ше. Його зацікавила історія 
нашої бібліотеки, будинку, в 
якому вона розміщається. 
Звісно, мова зайшла і про 
Марію Заньковецьку. Від 
Олександра Боніфатійови-
ча почула, що завжди ро-
ком її народження колек-
тив театру вважав 1860-й. 
Дійсно, так було прийнято і 
в літературі. Але найстарі-
ший з акторів Борис Васи-
льович Романицький, який 
близько знав Марію Кос-
тянтинівну і грав з нею на 
одній сцені у Києві, запро-
понував знайти запис у 
церковній книзі про рік на-
родження Заньковецької. 
Як він сказав, вона вирі-
шила «помолодіти» на шість 
років. Такий запис було 
знайдено. Справжній рік 
народження актриси 1854-
й. Прощаючись, Олександр 
Боніфатійович запитав, які 
ще достопам`ятності у на-
шому місті можна відвідати 
і запросив на вистави. 

Пройшли роки. В журна-
лі «Кіно-Театр» я прочитала 
бесіду ведучої Львівського 
телебачення Світлани Мак-
сименко з актором. Так ді-
зналася, що у 1940 році 
Олександра Боніфатійови-
ча призвали до Радянської 
Армії. Він служив у Москві, 
в Червонопрапорному ан-
самблі пісні і танцю імені О. 
В. Александрова, бо мав чу-
довий голос. 

Як тільки почалася ві-
йна, усіх допризовників із 
Західної України ізолювали. 
Майбутнього актора аре-
штували 24 червня 1941 
року. Привезли до Лефор-
товської тюрми, а потім ра-
зом з іншими у товарних ва-

гонах доставили до Сара-
това. Дали десять років за 
те, що вивісив синьо-жовті 
прапори після возз’єднання 
західноукраїнських земель 
в єдиній УРСР в рідному селі 
Грибова Тернопільської об-
ласті, де народився у 1919 
році, а також в Ланівцях – 
окрузі, від якого був обра-
ний депутатом Народних 
зборів. А в Саратові Гриньку 
інкримінували той факт, що 
він знав і приховав від слід-
ства антирадянський вчи-
нок свого вчителя, який мав 
списки польської контрроз-
відки. До цього звинувачен-
ня додали і те, що він прий-
шов до Кремля з метою те-
рористичного акту. Оскіль-
ки у 1938 році Компартію 
Західної України заборони-
ли як контрреволюційну, то 
слідчий зробив висновок, 
що Олександра Гринька пі-
діслала КПЗУ. Так додали ще 
п’ять років. 

Із Саратова Олександра 
Боніфатійовича перевез-
ли в Комі АРСР, в місто Інта, 
де знаходився ІНТЛАГ. Тут 
утримувались вчені і воєна-
чальники, лікарі, інженери, 
музиканти і співаки, артис-
ти, архітектори, літератори. 
Були серед них українські 
письменники і діячі теа-
трального мистецтва. 

Найближчою людиною 
для актора став Григорій 
Порфирович Кочур – поет, 
перекладач, літературоз-
навець, уродженець села 
Феськівка Менського райо-
ну. Його називали «живою 
енциклопедію». Григорій 
Порфирович користувався 
повагою в інтернаціональ-
ному гуртку інтелігенції. З 
допомогою в̀ язнів вивчав 
естонську, латвійську, ві-
рменську, грузинську мови, 
долучав до цього інших. Пе-
рекладав, писав вірші піс-
ля каторжного робочого 
дня на шахті. Його звільни-
ли у 1953, а реабілітували у 
1962 році. 

Григорій Порфирович 
оселився з дружиною в міс-
ті Ірпінь. На квартирі Кочу-
рів збиралася опозиційно 
налаштована творча інте-
лігенція. У 1965 році по-
чалася перша хвиля аре-
штів серед діячів літерату-
ри і мистецтва. Григорій По-
рфирович був у числі 139 
підписантів листа на захист 

друзів і близьких знайомих. 
Його постійно вичитували 
на різних зборах, а в 1973 
році виключили із Спілки 
письменників України, по-
збавили можливості публі-
куватися. Лише у 1988 році 
Григорія Порфировича від-
новили в Спілці. Він встиг 
стати лауреатом премії іме-
ні М. Рильського за пере-
клади і Державної премії 
імені Т. Г. Шевченка за кни-
гу перекладів «Друге від-
луння». Григорій Кочур пер-
шим із трьох табірних дру-
зів пішов за світи. Це ста-
лося 15 грудня 1994 року.

Ще з одним нашим зем-
ляком звела доля Олек-
сандра Боніфатійовича. Це 

поет Іван Савич, народже-
ний у селі Савинки Корюків-
ського району, якого Григо-
рій Порфирович залучив до 
перекладів іншомовних по-
етів. Згодом актор згадає 
про нього так: «А Іван Са-
вич Лук̀ яненко, вірші яко-
го випромінювали добрі по-
чуття і носили в собі запал 
оптимізму, що передавав-
ся всім нам, його друзям по 
табору! Адже ж він, радян-
ський офіцер, був тяжко по-
ранений на війні, потрапив 
до полону, а потім одержав 
за це двадцять п̀ ять років, 
але не втратив віри у життя 
і неминучу справедливість. 
Ми зараз листуємось. Поет 
Іван Савич – член Спілки 
письменників, живе на Во-
рошиловградщині, видав 
кілька книжок. І лишився 
таким же життєлюбом…». 

Коли Олександру Бо-
ніфатійовичу у 1990 році 
було присвоєно звання 
народного артиста Украї-
ни, Іван Савич присвятив 
йому наступні рядки: «Мій 
добрий друже, ти вже став 
народний. /З цією вістю 
я не зовсім згодний. /Для 
мене ти народний відтоді, 
/Коли в далекі роки моло-
ді /В лихім краю снігів, дро-
тів, безправ̀ я /Тебе, Саш-
ко, по-справжньому пізнав 
я…». За десять років поет 
Іван Савич Лук`яненко за-
лишив цей світ. 

Наймолодшого з них, 
талановитого актора, не 
стало 9 вересня 2013 року. 
У пам'яті всіх, хто його 
знав, Олександр Боніфаті-
йович Гринько залишився 
душевною людиною. Його 
любили і ніжно називали 
Боніфатовичем. 

Людмила СТУДЬОНОВА
Чернігів

Доля подарувала їм 
дружбу
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Батурин — гетьманська столиця

Ілюстрація з журналу 
«Journal des Modes». 

Вересень 1801 р.

Кирило Розумовський 
славився своїм захопленням 
до колекціонування книг. На 
сьогодні тема бібліотечного 
зібрання гетьмана вичерпно 
не розкрита. Тому нами було 
поставлене завдання деталь-
ного вивчення книжкової ко-
лекції гетьмана, яка вміщува-
ла різноманітні драматичні, 
поетичні, прозові твори. До 
цього переліку належали й 
періодичні видання другої по-
ловини XVIII – початку ХІХ ст.

Тому для повноцінного 
та більш детального аналі-
зу бібліотеки гетьмана вар-
то звернути увагу на зібран-
ня періодичних видань, адже 
вони відзначаються опера-
тивністю та різноманітністю 
подання інформації, що дає 
можливість краще досліди-
ти інтереси гетьмана на тлі 
епохи.

Відомості про вподобан-
ня гетьмана в періодиці ми 
можемо знайти у листі Андрія 
Розумовського до батька від 
11 червня 1801 р., з якого 
нам відомо, що до цього року 
Кирило Розумовський отри-
мував «журнали» Гуфланда та 
«Лондонський кур’єр». Такий 
вибір видань говорить про 
різнобічність інтересів геть-
мана. Так, «журнал» Гуфланда 
висвітлював теоретичні осно-
ви медицини, провідні мето-
дики лікування тощо. Зовсім 
іншої тематики була газета 
«Лондонський кур’єр», яка пу-
блікувала місцеві новини та 
події.

Проте у листі Андрій Розу-
мовський зазначає, що геть-
ман більше «не желает» отри-
мувати дану періодику, тому 
він виписав ряд нових жур-
налів та газет. Загалом, згід-
но даного листа, до Кирила 
Розумовського щороку мали 
надходити примірники близь-
ко 11 газет та журналів з Ні-
меччини та Франції, відомос-
ті про які наведено нижче. З 
вибору тематики періодичних 
видань можна робити висно-
вок про вподобання та інтер-
еси гетьмана.

Так, Кирило Розумов-
ський, якому на той час було 
вже 73 роки, прагнув бути у 
вирі важливих світових подій 
та новин, тому слідкував за 
місцевими французькими та 

німецькими газетами («Journal 
de Francfort», «Le Spectateur 
du Nord», «Hamburger Zeitung» 
та «Salzburger Journal»).

Уже не будучи гетьманом, 
Кирило Розумовський про-
довжував цікавитись політи-
кою та системою державно-
го управління, про що свід-
чить передплата на газету 
«Mercure Universel». 

Навіть на схилі літ Кирило 
Розумовський слідкував за 
модою, тому не випадково на 
полиці його книжкової шафи 
лежали примірники журналу 
«Journal des Modes» – провід-
ного французького видання.

Відомо, що Кирило Розу-
мовський здобув гарну євро-
пейську освіту, займав посаду 
Президента Імператорської 
Академії наук. Тому не див-
но, що протягом усього жит-
тя прагнув до джерел науко-
вої інформації, якими на той 
час були видання «La decade 
philosophique» та «Annales des 
arts et des manufactures». 

Поряд із наукою важливе 
місце у житті гетьмана посі-
дала література, про що свід-
чить приватна бібліотека, а 
також передплата низки літе-
ратурних журналів – «Le Nord 
litteraire par Olivarius», «Le 
Mercure de France», «L’esprit 
des journaux».

Підсумувавши, можна 
сказати, що інтереси Кири-
ла Розумовського були різ-
нобічними. Вони засвідчують 
високу освіченість гетьмана, 
який і на схилі літ цікавився 

світовою політикою, літера-
турою, наукою та навіть мо-
дою. Питання, що стосуєть-
ся дослідження бібліотечного 
зібрання гетьмана, потребує 
подальших наукових дослі-
джень.

Анастасія ОЛІЙНИК

Автори публікацій – науков-
ці Національного історико-

культурного заповідника 
«Гетьманська столиця».

Генеральний 
хорунжий та його 

обов̀ язки
Генеральна військова канцелярія – вища 

державна військово-адміністративна устано-
ва Гетьманщини, створена в ході Національ-
но-Визвольної війни 1648–1657 рр. За допо-
могою неї гетьман здійснював військове, су-
дове, адміністративне, фінансове управління. 

Свого часу ця адміністративна установа 
знаходилась і в Батурині – від 1669 р., коли 
місто було проголошено гетьманською рези-
денцією, і до 1708 р., коли цю резиденцію зни-
щило військо російського генерала О. Менши-
кова. Тобто за гетьманування Дем’яна Ігнато-
вича, Івана Самойловича та Івана Мазепи. 

До складу Генеральної військової кан-
целярії входила генеральна старшина: гене-
ральний обозний, генеральний писар, два ге-
неральних судді, два осавули, бунчужний та 
хорунжий.

Вже у другій половині ХVІІ ст. було чітко 
сформовано основні функції та доручення за-
значеної когорти урядовців.

Довгий період хорунжий разом із бунчуж-
ним не входили до складу генеральних стар-
шин, та, відповідно, несли звичайну службу 
при дворі гетьмана. Лише зі сходженням на 
гетьманство Івана Самойловича у 1672 р. ін-
ститут генерального хорунжого стає постійно 
діючим. 

Впродовж 1672–1687 рр. цю посаду обі-
ймають такі впливові козацькі старшини, як 
Григорій Карпович Коровка- Вольський та 
Степан Петрович Забіла.

До кола обов'язків генерального хорун-
жого входило пильнувати військові хоругви 
(корогви, знамена), а під час урочистостей 
виносити їх перед гетьманом. Також є припу-
щення, що у віданні хорунжого була так звана 
надвірна хоругва – загін козаків-компаній-
ців, які постійно перебували в гетьманській 
резиденції і відповідали за охорону гетьмана.

Цей прошарок старшини брав безпосе-
редню участь і в судових справах. Вони мо-
гли бути присутніми на засіданнях генераль-
ного суду як його члени. Інколи генерально-
му хорунжому доручали проведення слідства 
на місцях у справах розмежування земель, 
введення у володіння тощо. Відомо, що свого 
часу цих спеціалістів залучали до виконання 
дипломатичних місій. Зокрема, вони їздили з 
різними дорученнями до Москви: повідомля-
ли російський уряд про потреби козацького 
війська, про здобуті перемоги та ін. Разом з 
іншою генеральною старшиною брали участь 
у прийомі іноземних посланців. Як підтвер-
дження цьому – зустріч Михайлом Микла-
шевським у 1688 р. в Батурині московського 
посольства Ф. Шакловитого. 

Також генеральний хорунжий міг викону-
вати обов’язки наказного гетьмана. У серпні 
1689 р. Іван Мазепа відправляється до Мо-
скви, залишивши «на господарстві» у гетьман-
ській столиці генерального хорунжого Івана 
Ломиковського.

Оскільки уряд генерального хорунжого за-
ймав одне із нижчих місць у ієрархії верховної 
старшини, то траплялися випадки вивищення 
призначення генеральних хорунжих за гар-
ну службу до уряду полковника. Наприклад, 
у роки гетьманування Івана Самойловича, у 
1678 р. Григорій Коровка-Вольський стане 
стародубським полковником, а вже у 1682 р. 
він займе київське полковництво. Яків Лизо-
губ у 1687р. отримав від Івана Мазепи черні-
гівське полковництво. 

Також подальше службове просування 
могло привести колишнього хорунжого до 
уряду генерального осавула, як це трапилось 
з Михайлом Миклашевським та Іваном Ломи-
ковським.

Можемо підсумувати, що задля ефектив-
ного управління козацькою державою було 
здійснено розподіл влади. Уряд генерально-
го хорунжого мав свої особливості. Ці уряд-
ники виконували дипломатичні, судові, цере-
моніальні функції. Реалізовуючи свої посадо-
ві обов’язки, вони завдавали темпу розвитку 
апарату державної влади Гетьманщини.

Оксана СОХАНЬ

Що ж з неалкогольних напоїв пила ко-
зацька еліта? А те, що і зараз – узвар, чай 
та каву.

Кава набуває надзвичайного поши-
рення в період Гетьманщини і стає «мод-
ним елементом» придворного життя, тра-
диційним церемоніалом під час ділових за-
сідань, рад, банкетів та частувань.

Архидиякон Павло Алеппський, опису-
ючи подорож свого батька, антіохійського 
патріарха Макарія до України, відзначає 
про його дарунок гетьману Богдану Хмель-
ницькому – «посудину з кавовими бобами, 
оскільки той любив її». Брацлавський пол-
ковник Михайло Зеленський писав гетьма-
ну Івану Виговському: «оскільки ваша ми-
лість полюбляє каву, дві оки (приблизно 
1200 грамів) незабаром надсилаємо».

Не меншим гурманом кави був і геть-
ман Іван Мазепа. Чашка з написами «Іоана 
Мазепи» для «вина ісламу» є цьому підтвер-
дженням. «Вино ісламу» – таку абстрактну 
назву в ісламсько-арабській культурі мала 
кава. Здається що цей неалкогольний, не 
п’янкий напій, котрий стимулює інтелект, 
був навмисно створений для культури, що 
забороняє алкоголь. Подорожуючим Схо-
дом завжди впадав у вічі гарячий, чорний 
напій, яким турки й араби насолоджували-
ся так, як європейці вином і пивом.

Про каву згадують у своїх щоденниках і 
генеральний писар Пилип Орлик (називає 
напій «каффа»), і генеральний підскарбій 
Андрій Маркович (називає «кагве»). Остан-
ній залишив такий опис старшинського 
бенкету: «На столі в час бенкету не знати, 
чого було більше – свого чи чужосторон-
нього… Але не менше смаковинок приво-

зили купці з різних сторін … чай та каву».
Цікаво, що на теренах Російської імпе-

рії каву популяризував і запроваджував 
Петро І. Щоправда, тоді її називали зде-
більшого «гидким напоєм». Не дивлячись 
на це, каву пили, адже це було престижно!

У середині XVII століття чай частково 
витісняє багатовікову українську практику 
виготовлення різних освіжаючих, тонізую-
чих, зігріваючих напоїв – наварів та узва-
рів з місцевих рослин.

Популярними рослинами для заварю-
вання в Україні були листя іван-чаю, м’яти, 
материнки, чорниці, чебрецю, звіробою, 
пелюстки шипшини й троянди, липовий 
цвіт, свіжозрізані гілки вишні, малини, смо-
родини й сливи тощо.

Одними з перших ввозити чай з Китаю 
до Європи почали португальці, голландці та 
англійці. Враховуючи широкі дипломатич-
ні зв’язки батуринських гетьманів з різно-
манітними країнами не дивно, що чаюван-
ня стало повсякденним явищем. Спочатку 
він став відомим як лікувальний напій, але 
після декількох десятиліть його стали пити 
просто для задоволення. Чай був дуже до-
рогим, але модним. Чаювання отримало 
стильність та вишуканість. Для еліти, яка 
стежила за модою, він став невід’ємною 
частиною стилю.

Узвар давно заслужив собі звання 
українського національного напою. Здава-
лося б, звичайний компот із сушених фрук-
тів – та його смак не сплутати ні з чим. Ко-
зацька еліта добре знала, що сухофрукти 
– чудове джерело вітамінів. В описі май-
на гетьмана Івана Самойловича серед пе-
реліку усіляких речей згадується корзина 

з кришенями (висушеними шматочками 
яблук), які були привезені з Глухова.

Узвар готували й готують із сушених 
фруктів – яблук, груш, вишень, слив, терену 
тощо. Основною вимогою при приготуванні 
узварів було дотримання послідовності за-
кладання їх у посудину під час варіння, вра-
ховуючи, що тривалість варіння фруктів до 
м’якості різна, а з перевареними фруктами 
узвар несмачний. Тому спочатку до готов-
ності варили сушені груші та яблука, а потім 
клали сливи, вишні, родзинки і давали один 
раз прокипіти. Після цього проварювали на 
фруктовому відварі бджолиний мед, зали-
вали ним зварені до м’якості фрукти й яго-
ди, доводили до кипіння, ставляли у холод-
не місце і давали настоятися протягом 5–6 
годин. Перед приготуванням узвару сушені 
фрукти близько 3-х годин тримали у холод-
ній воді для покращення смаку та зменшен-
ня часу варіння.

Традиційно узвар подавали до столу на 
Святвечір, та українцям він полюбився так, 
що його почали вживати у будь-який час.

Вся козацька еліта, в тому числі й ба-
туринські гетьмани, полюбляли пити до-
бре знайомі нам неалкогольні напої: чай, 
каву та узвар. Потрібен був час, щоб звик-
нути до них так, як ми сьогодні, але саме 
у період Гетьманщини формується сутність 
та важливість кавового і чайного обряду. 
Адже ці напої не лише вгамовували спра-
гу, але й освіжали, бадьорили, були смач-
ними і до того ж нагадували про гармоній-
ну єдність людини з природою та іншими 
людьми.

Оксана ЛОМКО

Неалкогольні напої козацької еліти

Періодична преса на книжковій 
полиці гетьмана Розумовського

Титульна сторінка журналу 
«Le Spectateur du Nord». 

1801 р. 
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Тарас Шевченко

Микола Гербель

Олександр 
Афанасьєв -Чужбинський

Володимир САПОН

«Меди і полини історії»
Продовжуємо публікацію 

краєзнавчої книжки «Меди і по-
лини історії» – відомого черні-
гівського письменника, журна-
ліста, краєзнавця Володимира 
Миколайовича Сапона (20. 07. 
1951 – 02. 10. 2017). Поч. в №№ 
175, 177–183, 185 – 208.

Кінець грудня 1845 го та пер-
ші дні нового року Тарас Шевчен-
ко провів у селі В’юниці та Пере-
яславі, де, незважаючи на хворо-
бу, пише поетичні твори, зокрема, 
і безсмертний «Заповіт». А вже 12 
січня бачимо його на традицій-
ному балу в Тетяни Волховської 
у Мойсівці Пирятинського повіту. 
Тут поет зустрічається з багать-
ма своїми друзями і знайомими – 
Григорієм Тарновським, Миколою 
Маркевичем, Віктором Забілою, 
знайомиться із князем Кейкуато-
вим – власником села Бігач непо-
далік Чернігова, та родиною Кате-
риничів з Марківців Козелецько-
го повіту.

Звідси вирушає в Ісківці Лу-
бенського повіту – до Олексан-
дра Афанасьєва -Чужбинського, 
який згодом залишить детальні 
спогади про відвідини Тарасом 
Григоровичем Ніжина і Чернігова.

Отже, відкриємо ці спогади: 
«…заїхав він до мене перед Мас-
ляною – блідий і з поголеною го-
ловою після недавньої пропасни-
ці. Тоді він постійно носив чорну 
оксамитову шапочку. Я й не знав, 
що він лежав хворий за кілька 
верст у Переяславському пові-
ті… Цього й останнього разу він 
заїхав до мене в Ісківці з метою 
запросити мене супроводжувати 
його по Малоросії; він мав намір 
перемальовувати старовинні речі 
по церквах та монастирях…»

По дорозі на Чернігів Шевчен-
ко і Чужбинський побували на яр-
марку у Лубнах і не пізніше вівтор-
ка 19 лютого були у Прилуках. Тут 
стався випадок, який не міг не 
занотувати Тарасів супутник: «В 
той час, як у Прилуках перепря-
гали нам коней – це було вночі, 
– на сусідній вулиці сталася по-
жежа. Горіла вбога халупа. Народ 
збігався, але гасили й допомага-
ли здебільшого євреї, бо в халупі 
жив їхній одновірець. Ми також 
прибігли на пожежу, і Тарас Гри-
горович кинувся рятувати майно 
погорільців. Він нарівні з іншими 
виносив різний мотлох, коли все 
закінчилося, виголосив промову 
до християнського населення, що 
діяло якось неохоче… Шевчен-
ко палким словом докоряв при-
сутнім за байдужість, доводячи, 
що людина в скруті й біді, хоч би 
якої була нації, хоч би яку сповід-
увала віру, стає нам найближчим 
братом».

Попереду був Ніжин, де поет 
провів не більше п’яти днів. Та-
расові вже довелося бачити його 
навесні 1843 року, коли їхав до 
Качанівки. Найбільше місто гу-
бернії на той час налічувало по-
над 9 тисяч жителів, в ньому діяло 
два десятки церков і два монас-
тирі. Упродовж двох століть місто 
славилося своєю торгівлею, зна-
чна роль в якій належала грець-
кій громаді – одній з найчисель-
ніших в Україні. Як колишнє пол-
кове місто, Ніжин посів помітне 
місце в історії доби Гетьманщини. 

Зокрема, тут у 1663 році відбула-
ся відома «Чорна рада», що зго-
дом лягла в основу однойменного 
історичного роману Пантелеймо-
на Куліша.

Та найбільш відомим для Тара-
са Шевченка Ніжин був відомим 
своєю гімназією вищих наук кня-
зя Безбородька, відкритою 1820 
року, в якій навчалося чимало 
його друзів і знайомих – Євген 
Гребінка, Аполлон Мокрицький, 
Віктор Забіла, Нестор Куколь-
ник, Василь Тарновський, Яків де 
Бальмен, Олександр Афанасьєв-
Чужбинський… 

Зрештою, випускником гім-
назії був і Микола Гоголь, з яким 
Шевченко так і не познайомив-
ся, висловлюючи пізніше з цього 
приводу жаль, зокрема, в листі до 
Варвари Рєпіної: «Перед Гоголем 
должно благоговеть как перед 

человеком, одаренным самым 
глубоким умом и самою нежною 
любовью к людям!» Ще навчаю-
чись в Академії мистецтв він ви-
конав ілюстрацію до повісті Гого-
ля «Тарас Бульба» – «Зустріч Тара-
са Бульби з синами», а у 1844 році 
написав вірш «Гоголю». 

Родом з Ніжина був Олек-
сій Сенчило- Стефановський, тут 
працювали Іван Сошенко і Капі-
тон Павлов. Згодом, на заслан-
ні, Шевченко не раз згадуватиме 
Ніжин у своїх повістях, зокрема, у 
«Близнецах» – білу хатинку «с са-
диком и цветничком, как раз про-
тив греческого кладбища», «кон-
дитерскую Неминая», річку Остер.

Шевченко і Чужбинський при-
їхали до Ніжина в день відкриття 
Всеїднівського ярмарку і зупини-
лися в готелі з колоритною на-
звою «Не минай», про який остан-

ній згадував: «Не минай», значить, 
не проїжджай, або не проходь 
мимо! Хитра назва! Втім, треба 
й те сказати, що для повітового 
міста і цей готель гарний: номери 
пристойні, хоча меблі не зовсім 
зручні, а страви досить смачні».

Далі автор спогадів зазна-
чає: «Приїзд Шевченка до Ніжина 
не міг лишитись таємницею. Две-
рі наші не зачинялися, особливо 
нас відвідували студенти, і серед 
інших М. В. Гербель, що був тоді на 
останньому курсі». На згадку про 
зустріч Тарас записав в альбо-
мі дев’ятнадцятирічного Миколи 
Гербеля перші чотири рядки свого 
вірша «Гоголю»:
«За думою дума роєм вилітає,
Одна давить душу, друга 

роздирає,
А третяя тихо, тихесенько плаче
У самому серці, може, й Бог 

не бачить.»
Вдруге Шевченко й Гербель 

зустрінуться 1860 року в Петер-
бурзі. Саме тоді колишній ніжин-
ський студент видав під своєю ре-
дакцією «Кобзар» Тараса Шевчен-
ко в переводе русских поэтов», де 
вмістив і власні переклади. Пізні-
ше ця книга в доповненому і до-
опрацьованому вигляді ще двічі 
побачить світ, залишаючись аж до 
початку ХХ століття одним з осно-
вних джерел знайомства росій-
ських читачів з поетичною твор-
чістю Кобзаря. Зберігся і лист 
Шевченка до сина Миколи Мар-
кевича – Андрія, 1857 року, в яко-
му він запитує: «Чи не зустрінеш-
ся ти часом з Гербелем, перевод-
чиком «Слова о полку Ігоревім». 
Воно хоч і зоветься Гербель, а та-
кий же сірий хохол, як ми з тобою, 
молодий мій друже».

Цей «сірий хохол», нашадок 
швейцарського архітектора, за-
прошеного Петром І до Росії, хоч і 
народився в Твері, дитинство про-
вів у місті Шостці Чернігівської 
губернії, де його батько генерал-
лейтенант Василь Гербель обі-
ймав посаду начальника порохо-
вого заводу. 

Мабуть, відвідав Тарас Шев-
ченко і сам Ніжинський ліцей – 
такий статус тоді мала колишня 
гімназія. Як художника його ці-
кавила там насамперед картин-
на галерея, яку з нагоди 25 річчя 
заснування навчального закла-
ду подарував ліцею його почес-
ний попечитель О. Кушельов-
Безбородько. Ще влітку 1845 
року він повідомляв міністра на-
родної освіти: «Я дарую ліцею 
картинну галерею, яку я придбав 
у різних містах Італії і Європи… 
Всього 175 картин у позолочених 
рамах з умовою, щоб ці картини 
були розміщені у вільних залах бу-
динку ліцею і служили розвиткові 
хорошого смаку і залишались за-
вжди власністю цього навчально-
го закладу».

Найповніше в галереї, що досі 
є окрасою Ніжинської вищої шко-
ли, представлено живопис епо-
хи Відродження. Значна частина 
картин – оригінали творів живо-
писців болонської школи, однією 
з перших серед яких є «Нарцис 
біля джерела» Агостіно Каррачі. 
Центральну частину залу прикра-

шає полотно «Марія Магдалина» 
пензля невідомого митця шко-
ли Тиціана. В колекції чимало ко-
пій, виконаних учнями Рафаеля, 
Корреджо, Тиціана, Мекеландже-
ло, Перуджіно, Вазарі. Фламанд-
ський, і нідерландський живопис, 
представлений роботами Брейге-
ля, Ван Дейка, Рубенса та інших.

Та повернемося знову до спо-
гадів Тарасового супутника. «У 
четвер ми пішли в Дворянське 
зібрання. Тут сталася невеличка 
пригода. Хтось з начальствующих 
осіб не хотів було впустити Шев-
ченка на тій підставі, що останній 
був в оксамитовій шапочці, але 
цьому педантичному мужеві пояс-
нили, що Тарас Григорович, хоч би 
в якому був убранні, робив честь 
своєю присутністю. Поет дуже 
сміявся з цієї пригоди».

Загалом Шевченка і його то-
вариша ніжинці зустрічали гос-
тинно, нудьгувати не доводилося, 
особливо в товаристві «чарівної 
М. С .К., відомої тоді красуні в Ма-
лоросії, що дурила всім голови», 
пише Афанасьєв Чужбинський. 
Мова йде про качанівську знайо-
му Тараса Марію Задорожню, яка 
на той час жила в Ніжині, де її чо-
ловік Андрій Кржисевич служив 
поліцмейстером.

Згадуючи про перебування 
Шевченка в Ніжині, Афанасьєв-
Чужбинський розповідає про ви-
падок, що трапився з ним в цьому 
місті і чудово засвідчив таку його 
рису як безкорисливість, бажан-
ня допомогти кожному, хто потра-
пив у скрутну ситуацію.

«Як тепер пам’ятаю, проки-
нулись ми в суботу досить рано, і 
поки не прибули гості і нам ще не 
час було вирушати до знайомих, я 
хотів піти у крамниці купити деякі 
припаси, бо ми збиралися виїхати 

після балу до Чернігова і в такий 
спосіб завершити Масляну. Вихо-
дячи з дому, я просив Шевченка 
приготувати чай.

– Не хочеться мені уставать, 
– промовив він, – щось я утомив-
ся, так би й кабанував цілісінький 
день. Нехай приносять самовар, 
а прийдеш – сам в зробиш чай. Я 
погодився і вийшов.

Повертаюся хвилин через 
двадцять. Тарас Григорович 
був одягнений. За столом сидів 
якийсь юнкер, пив чай і підливав 
собі у склянку рому з карафки, по-
даної послужливим номерним.

– От нам Бог і гостя послав, – 
сказав мені Шевченко.

Юнкер вважав за потрібне 

відрекомендуватися мені. До нас 
часто приходили відвідувачі, але 
коли я глянув на цього, в мене 
виникла якась темна підозра, що 
відвідувач цей з’явився до нас, 
власне, не через бажання позна-
йомитись з українським поетом, 
а з іншою метою. Але я намагав-
ся бути якомога привітнішим. Юн-
кер розповів кілька анекдотів, 
давно вже відомих, і коли не за-
лишилось більше рому, він, голо-
сно гукнувши номерного, нака-
зав подати ще карафку. Мені це 
не сподобалось і непокоїв мене 
не зайвий полтиник, а перспекти-
ва бути в товаристві з невідомим 
суб’єктом, який після закінчення 
другої порції рому міг стати не-
стерпним. Напившись чаю, юнкер 
відкликав Шевченка набік і щось 
шепотів хвилин зо дві, потім роз-
кланявся і вийшов.

– Дай мені три карбованці, 
– сказав мені несміливо Тарас, 
дивлячись на мене з своєю до-
бродушною посмішкою, і по об-
личчю видно було, що він готовий 
розсміятись.

– Певно, тому? – спитав я сти-
ха, показуючи на двері.

Він махнув рукою. Я вийняв 
гроші. Шевченко взяв шапку і 
вийшов. Повернувшись, він роз-
повів мені, що юнкер, увійшов-
ши до нас у номер і відрекомен-
дувавшись, признався йому, що 
програв казенні гроші і просив 
позичити п’ять карбованців, не 
повернувши яких, він міг мати ве-
ликі неприємності. Тарас Григо-
рович по доброті душевній поста-
вився співчутливо до цього моло-
дого хлопця і обіцяв допомогти, а 
поки що запросив напитись чаю. 
Та коли гість, осушивши карафку 
рому, зажадав другої, то, незва-
жаючи на таке похвальне служін-
ня Бахусу, Тарас вирішив зменши-
ти пожертву і дав три карбованці. 
При цьому тільки жартома попро-
сив, щоб я не розповідав В. О. За-
кревському, який міг образитись 
за таку байдужість до справжньо-
го мочемордія. Він ніколи не від-
мовляв тим, що просили, а бували 
часи, коли в нас спільний капітал 
зменшувався до кількох гривен. 
Тарас Григорович завжди брав 
дрібну монету для подання милос-
тині. Співчуття до злиднів і горя ін-
ших приводило його іноді до най-
наївніших сцен, і це ще більше 
вабило кожного до його особи. 
Правда, після нахабного обма-
ну, коли він позбувався останніх 
грошей, він сердився і давав сло-
во бути обачнішим; але яке небудь 
нове жебрання, спритно скорче-
на міна, жалібний голос – і Тарас 
не витримував. Певна річ, пова-
жаючи таку його рису, я ніколи не 
казав йому про це, бо не влашто-
вувати ж слідство – варто чи не 
варто подавати милостиню; але 
багато знайомих із співчуття ра-
дили Шевченку берегти свої фі-
нанси.

– Я й сам знаю, – відповідав 
він, – та нехай лучче тричі одурять 
мене, а все таки учетверте подам 
тому, хто справді не бачив, може, 
шматка хліба».

Того ж суботнього дня після 
балу Шевченко і його товариш ви-
їхали з Ніжина в напрямку Черні-
гова, «де сподівалися побачити ці-
каву старовину».

П’ять днів у Ніжині
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Львів: «Золотий Лев»
Актори Чернігівського акаде-

мічного театру ім. Т. Шевченка на 
початку жовтня прибули до Льво-
ва на 32-й Міжнародний фести-
валь «Золотий Лев». Це не просто 
вуличний фестиваль, а театральна 
європейська традиція і один з най-
престижніших театральних фору-
мів України. Щороку він перетво-
рює Львів на величезну театраль-
ну сцену. 

Цього року тут можна було по-
бачити вистави світового визна-
ння, прем’єри, експериментальні 
постановки молодих театрів. «Зо-
лотий Лев» відбувався на наступ-
них локаціях: театр Воскресіння, 
Перший театр, театр Лесі, театр 
ім. М. Заньковецької, Довженко 
центр, площа перед Оперним теа-
тром. 

Ми повезли львів'янам виста-
ву у постановці молодої талано-
витої режисерки Анастасії Кузик 

«Наймичка». Кожен наш учасник 
поїздки отримав масу задоволен-
ня від перебування у цьому пре-
красному місті, актори насолоди-
лися оваціями львівського гляда-
ча. 

Також глядачі познайомилися 
із театральною творчістю одеси-
тів, киян, іноземних гостей із Угор-
щини, Польщі, Італії, Грузії, Канади, 
Ірану.

Сєверодонецьк: 
«СвітОгляд»

Вже стає доброю традицією 
участь театру у започаткованому 
в 2018 році за сприяння Мінкуль-
тури України Всеукраїнському те-
атральному фестивалі «СвітО-
гляд», що проводиться у місті Сє-
вєродонецьк на Луганщині. Надов-
го запам’ятався шанувальникам 
мистецтва блискучий виступ шев-
ченківців на першому фестивалі 

«СвітОгляд» з музичною комедією 
«Ніч перед Різдвом» за мотивами 
повісті Миколи Гоголя. У вересні 
наступного року вистава «Комедія 
помилок» Вільяма Шекспіра здо-
була перемогу в номінації «Най-
краще режисерське рішення»на ІІ 
фестивалі.

Цього року чернігівські артис-

ти взяли участь у фестивалі з ви-
ставою «Приборкання норовли-
вого», за п’єсою сучасного укра-
їнського драматурга Ярослава 
Стельмаха у постановці заслу-
женого артиста України Андрія 
Бакірова (на фото). Захоплюю-
че враження справила режисер-
ська інтерпретація класичної ко-
медії-фарсу, сповнена яскравого 
українського гумору. Глядачі отри-
мали справжнє задоволення від 
динамічного сценічного дійства, 
колоритних персонажів, музично-
го оформлення. 

Раїса МІНЕНКО, 
керівниця літературно-

драматургічної частини театру

8 жовтня на 95-му році життя 
відійшов у вічність талановитий фо-
томайстер Олексій Тихонович Гузь 
(20. 03. 1927 – 08. 10. 2021 рр.).

За довгі роки співпраці з об-
ласною універсальною науковою 
бібліотекою ім. В. Г. Короленка ми-
тець не лише презентував декіль-
ка своїх фотовиставок, а й став до-
брим другом бібліотеки.

Олексій Тихонович народив-
ся в селі Синявка Менського ра-
йону. З дитинства захоплювався 
малюванням, мріяв про фотоапа-
рат, який йому батько згодом обі-
цяв купити. Але спалахнула війна, 
яка зруйнувала не тільки мрії, а й 
все життя.

Батько, Тихон Іванович, разом 
з односельцями пішов на фронт, 
де загинув. Олексію в 14 років до-
велось взяти в руки батькову косу, 
навчитися від дідуся Кирила Деми-
довича правити кіньми та ходити за 
плугом, щоб разом з матір'ю пере-

жити два роки німецької окупації.
 Восени 1943 року, після звіль-

нення Чернігівщини від загарбни-
ків, Олексій поїхав у м. Щорс та 
почав працювати в паровозному 
депо. З 1944 по 1951 рр., після 
навчання в Ленінградському вій-
ськово-морському училищі, слу-
жив на кораблях Чорноморського 
флоту.

В Чернігів Олексій Тихонович 
приїхав разом із сім'єю у 1954 
році. Працював токарем на заво-
ді «Жовтневий молот», а дружина 
Тамара – в технічному відділі. За-
кінчивши заочно Ленінградський 
станково-будівельний технікум, 
став працювати конструктором-
технологом.

6 років працював старшим 
майстром на інструментальному 
заводі, 15 років – на заводі ав-
тодеталей, спочатку начальником 
технологічного бюро інструмен-
тального цеху, згодом – начальни-

ком бюро раціоналізації, винахід-
ництва, нової техніки та технічної 
інформації.

Для сім'ї він за своїм проектом 
побудував дім, посадив сад, а для 
сімейного відпочинку на приро-
ді зробив моторний гідрореактив-
ний човен, на якому разом з дру-
жиною, сином Олексієм та донь-
кою Наталією плавали по Десні.

Тільки в 1955 році здійснила-
ся давня мрія фотохудожника: на 
премію за впроваджену раціона-
лізаторську пропозицію він ку-
пив свій перший фотоапарат «Мо-
сква-2».

Понад 60 років Олексій Тихо-
нович не розлучався з фотоапа-
ратом, а своє бачення природи та 
любов до неї зображував у робо-
тах. Фотопейзажами митець, вете-
ран праці, учасник бойових дій ді-
лився з усіма романтиками, люби-
телями природи та мистецтва. 

На святкуванні 140-річчя за-

снування бібліотеки 28 березня 
2017 року  Олексій Гузь подарував 
бібліотеці серію фоторобіт «Хра-
ми Чернігова» і додав побажання: 
«Нехай ці фотографії вас оберіга-
ють, а я стану вашим янголом-охо-
ронцем».

Роботи фотомайстра прикра-
шають стіни закладу. Світло життя, 
тепло творчості та іскра незлам-
ного духу назавжди залишаться у 
фотографіях Олексія Гузя та обе-
рігатимуть бібліотеку – його дру-
гий дім.

Чернігівська обласна 
універсальна наукова бібліотека 

ім. В. Г. Короленка

Іван Антонович Кочерга, відо-
мий український драматург, наро-
дився 6 жовтня 1881 року в містеч-
ку Носівка на Чернігівщині. Батько 
працював залізничним службов-
цем, сім’я часто переїздила з міс-
ця на місця, нарешті осівши в Чер-
нігові. З малих літ добре малював, 
тож йому пророчили кар’єру відо-
мого художника. Однак більше за-

хоплення викликала гра в театр – 
юнак клеїв дерев’яних ляльок, ма-
лював декорації, разом із батьком 
відвідував театр.

Закінчив чернігівську гімна-
зію, навчався на юридичному фа-
культеті Університету святого Во-
лодимира в Києві. Але юристом 
так і став, повернувшись у Черні-
гів до коханої дівчини – Аделаїди 
Соколовської. Працював чинов-
ником у контрольній палаті, дру-
кував солідні театральні рецензії 
в «Чернігівських губернських відо-
мостях». 

В 1910-му написав першу п’єсу 
«Пісня в келиху», яку розіслав у різ-
ні театри, але відповіді так і не 
отримав. Натомість помітний успіх 
мала наступна п’єса – водевіль 
«Дівчина з мишкою» (1913). Твір 
з фривольно-пікантним сюжетом 
тричі друкували в петербурзькому 

видавництві «Театральні новинки», 
його постановки здійснювали сто-
личні й провінційні театри, воде-
віль навіть екранізували.

Незабаром переїхав у Жито-
мир. Революційні події не викли-
кали в Івана Кочерги особливого 
ентузіазму, але на початку 1920-
х до того російськомовний драма-
тург почав писати українською, 
якою володів бездоганно. Напри-
кінці 1934-го переїхав до Києва, 
поринувши в активну громадську 
та творчу роботу.

Митець прагнув показати жит-
тя складним і розмаїтим, герої 
його творів – часто особистості 
неодномірні й суперечливі. Серед 
найбільш відомих творів – «Май-
стри часу», «Пророк», «Фея гірко-
го мигдалю», «Алмазне жорно», 
«Ярослав Мудрий». Особливе міс-
це в творчості Івана Кочерги по-

сідає драматична поема «Свіччи-
не весілля» (1930). Вона торкаєть-
ся теми литовського панування в 
Україні, про яку майже не згадува-
ли в радянські часи. Поему поста-
вили лише в 1935-му, після чого й 
почався її тріумфальний похід теа-
тральними сценами.

Іван Кочерга володів багатьма 
мовами, добре знався на світовій 
літературі, історії, міфології. Вод-
ночас були періоди, коли його май-
же не друкували й не ставили, тоді 
виживав за рахунок перекладів.

Помер 29 грудня 1952-го в Ки-
єві, похований на Байковому кла-
довищі.

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут 
національної пам’яті 

Чернігів

Наталка 
ФУРСА

Наталка Фурса на-
родилася 1964 року в 
Полтаві, але раннє ди-
тинство провела на Іч-
нянщині, в с. Більма-

чівка, тож своєю малою батьківщиною вва-
жає й чернігівську землю. У 1971 році сім’я 
перебралася на Полтавщину, на іншу гілку 
родового дерева, – в селище Ромодан, що 
на Миргородщині. Закінчила факультет жур-
налістики Київського державного універси-
тету ім. Т. Шевченка. Працювала журналіст-
кою у ЗМІ, редактором у видавництвах Киє-
ва та Київщини, довгий час жила у Полтаві. 
З 2011 року знову мешкає в Ромодані, на 
творчій роботі.

Автор виданих у Києві і Полтаві поетич-
них книжок «Окрик» (1993), «Дар Любові» 
(1997), «Страсті по Страті» (2000, 2001), «Не-
облітане небо» (2002), «Нічого, крім повто-
рень» (2004), «Пилок і пил» (2015), книги ма-
лої прози «Зінське щеня» (2017). Член Націо-
нальної Спілки письменників України (1997).

У серпні 2020 року в полтавському ви-
давництві «Дивосвіт» побачила світ поетич-
на книжка Наталки Фурси – «…ані вирію, ані 
скиту…». Перша презентація пройшла на по-
чатку вересня в Чернігівській центральній 
міській бібліотеці ім. М. Коцюбинського». А 
це вірші з рукопису нової книжки. Написані 
буквально за останню декаду вересня. 

* * *
Я Вас два дні любила… Так ліхтар
погаслий любить серед ночі – клена,
що світиться осіннім сокровенням,
палкі слова стискаючи в устах.

Ви їх не відпускали у політ –
хоча вони пекли Вам серцевину...
Смиренне, прохолодне і невинне,
Ви тільки сяйво віддавали в світ.

А я ховала у в’язку пітьму
жадобу крадія і скупість злидня…
Я Вас два дні любила – ненаситно,
як люблять в чарі й чадному диму!

Я знала: ненадовго ця мана…
Я знала: скоро стане голо й чорно,
і нас обох липкий туман огорне, 
а потім поховає пелена…

Спасибі Вам за довгу світлу зиму…
за те, що студить жар і гріє згар…
Я Вас два дні любила – як ліхтар
погаслий 
 любить 
 промінь незгасимий...

* * *
Сніги не впали – й не розтали.
Нема ні криг, ні кришталю.
…Я Вас ніколи не кохала,
але любила – і люблю.
Наш квітень не розквітнув – вицвів,
віддавши пахощі джмелю.
Та Ви ж бо знаєте різницю
між «не кохала» і «люблю».

Не в’яне сонце – бо не сонях.
Хміль не блукає во хмелю.
Я Вашу стежку на долонях
не прочитала – та люблю.
Стелилась осені солома – 
шлях зупинити журавлю…
Ви десь за обрієм – і тому
я навіть обрій той люблю.

Мені ніколи Вас не мало.
Ніч не минає – бо не сплю…
Я Вас ніколи не кохала,
але любила – і люблю.
І це моє маленьке щастя 
Вам не розбити без жалю,
бо, може, й правда, що не Вас я,
а лиш любов свою люблю…

* * *
Люблю твоє повернення – й своє…
це вгадування-впізнавання в тиші…
і обережну радість: ми ще є!
й надію обережну (що рідніші).

Ця кревність, що мовчить, але трима!
Ці пальці понад прірвою у житі,
що тягнуться фалангами всіма
назустріч – щоб, торкнувшись, затремтіти…

Та знов вони спиняються за мить:
цей страх – як вітер! – шарпає блакить…
ця згадка, що стримить – як протяг – в спині…

Люблю це поривання – я до ми,
коли вогонь вгортається в дими,
коли дими прострілює проміння…

Театр ім. Шевченка – на фестивалях

Олексій Гузь: 

«Я стану вашим янголом-охоронцем»

Драматург Іван Кочерга родом із Носівки



№209   21 жовтня 2021 року№209   21 жовтня 2021 року
Світ-Світ- інфоінфо1616 Світ домашнього читання

Думки авторів публікацій можуть не збігатися з 
позицією редакції. Автори публікацій несуть від-
повідальність за їх достовірність. 
Видрукувано у ПАТ «ПВК «Десна» (м. Чернігів, 
проспект Перемоги, 62). Тираж — 1000.

Чернігівська 
обласна інформаційно-
аналітична газета.

Зареєстрована у Головному управлінні юстиції 

Чернігівської області. 

Свідоцтво про державну реєстрацію: 

серія ЧГ № 501-150 Р  від 26 жовтня 2011 року. 

Засновник і редактор — Петро АНТОНЕНКО.
Поштова адреса газети: 14000, Чернігів, 
вул. Шевченка, 9, КМЦ «Інтермеццо». Ел. адреса: 
antonpetro@meta.ua і antonpetro@ukr.net
Сайт газети: http://svit11.wordpress.com

Школа психології

СвітСвіт-- інфоінфо

У світі цікавого

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

Афоризми Еміля Кроткого
Еміль Кроткий (справ-

жнє ім'я – Еммануїл Яко-
вич Герман, 26.12.1892, 
с. Зіньківці. Кам`янець-
Подільського району 
Хмельницької області – 
10.02.1963, Москва) – ро-
сійський поет, сатирик. 

 Актор стає собою 
тільки тоді, коли зображує 
іншого.

 Будь простим, але 
не задуже! Найпростіша – 
амеба. 

 Він був уже лисий, 
але писав усе ще кучеряво. 

 Він давно вже вва-
жався відомим письмен-
ником, але ніхто про це не 
знав.

Було колись...
Найкасовішим філь-

мом на залишається фільм 
Джеймса Кемерона «Ава-
тар». На другому місці «Ти-
танік» того ж Кемерона. Ці-
каво, що якщо враховува-
ти інфляцію долара, то най-
успішнішим проектом досі 
залишається шедевр Ві-
ктора Флемінга «Віднесе-
ні вітром», знятий за моти-
вом однойменного роману 
Маргарет Мітчелл. 

Премія Оскар – щоріч-
на премія Академії кіне-
матографічних мистецтв і 
наук, що проходить тради-
ційно в Лос-Анджелесі.

«Бен Гур» – перший 
фільм, який отримав відра-
зу 11 Оскарів. Ця подія від-
булася в 1959 році. Рекорд 
досі не побито, але його по-
вторили. Фільми «Титанік 
(1997)» і «Володар кілець: 
Повернення короля (2003)» 
також набрали по 11 Оска-
рів.

Куточок 
гумору

– Ти живеш за законом 
чи по совісті?

– Та по ситуації. 

☺ ☺ ☺
– Миколо, тобі вже 40 

років. Ти думаєш нарешті 
женитися?

– Думаю, мамо. Якби 
не думав, давно б оженив-
ся. 

☺ ☺ ☺
– Лікарю, на сьомий 

день вашої дієти у мене по-
чалися сексуальні сни!

– Будь ласка, доклад-
ніше.

– Лежу я зовсім гола на 
людному пляжі, а море до 
країв наповнене борщем!

☺ ☺ ☺
Дружина думає, що я на 

роботі. Коханка думає, що я 
у дружини. А я поїхав на ри-
боловлю та виспався!

☺ ☺ ☺
– Дівчино, можна мені, 

як вашому депутату, запро-
сити вас на вечерю?

– Можна, колега.
– Чому колега? 
– Бо я теж повія, тільки 

не політична.

Корисні порадиКорисні поради

 Шар льоду, що покриває Антарктиду, місцями 
досягає 4 км

 У Бразилії зосереджено 30 відсотків усіх тропіч-
них лісів, що залишилися на Землі.

 Найбільше листя росте на пальмі рафія - 20 ме-
трів завдовжки.

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). 

Якщо під час варіння яєць додати у воду трохи 
соди, шкаралупа знімається швидко і легко.

Сира картопля – відмінний засіб для повернен-
ня блиску металевого кухонного начиння. Особливо 
корисно натирати нею кухонні ножі. Для цієї мети піді-
йде і невелика кількість лимонного соку.

Очистити кавомолку можна подрібнивши в ній 
невелику жменьку рису. Отримане борошно слід вида-
лити і протерти апарат сухою тканиною.

Безкоштовні курси 
української мови

Чернігівська міська центральна бібліотека 
ім. М. Коцюбинського (вул. Кирпоноса, 22).

Розклад занять:
Вівторок, 17.00 – Консультації до іспитів з україн-

ської мови. 
Середа, 17.30 – Відкритий лекторій. Лектор – кан-

дидат філософських наук Т. В. Андрійчук. 
Четвер, 17.00 – Консультації до іспитів з української 

мови. 
Четвер, 17.30 – Безкоштовні курси української 

мови. 
Субота. 10.00 – Безкоштовні курси української 

мови. 
Довідки за телефоном: 675-043.

Неправильно Правильно

Спокійної ночі На добраніч

Ставити на стіл Подавати на стіл 

Справа в тому Річ у тім

Справилися із завданням Впоралися із завданням

Ставити до відома Доводити до відома

Ставити на голосування Виносити на голосування

Найважливіше – близь-
кі люди. Завжди ставте їх на 
перше місце. Вони важливіші 
за роботу, хобі, комп’ютер.

Речі збирають пил. Чим 
меншою кількістю речей ви 
обростаєте, тим ви вільніші. 
Обирайте їх з розумом.

Життя – це те, що за-
раз. Ми завжди чекаємо не-
ймовірного майбутнього, але 
життя вже триває. Навчіться 
жити сьогоденням.

Страх – це ілюзія. Біль-
шість речей, яких ми боїмося, 
ніколи не трапляться. Але на-
віть якщо вони відбуваються, 
то можуть виявитися не таки-
ми страшними, як здавалося.

Борги вам не потрібні. 
Витрачайте гроші за своїми 
можливостями. Живіть віль-
но. Борги не дозволять вам 
цього зробити.

Ваші діти – це не ви. Ви 
приводите дітей у цей світ і дба-
єте, доки вони стануть здатни-
ми подбати про себе самостій-
но. Навчайте їх, любіть, підтри-
муйте, але не намагайтеся змі-
нити. Кожна дитина унікальна і 
має прожити своє життя.

Дружба вимагає уваги. 
Оберігайте дружбу, як живу 
рослину.

Вік – це число. У 30 ви 
сприймаєте 50 як жахіття. А в 
50 почуваєтеся, наче вам все 
ще 30. Наш вік не повинен ви-
значати ставлення до свого 
життя.

Позерство будує стіни. 
Вдаючи з себе когось іншого, 
ми притягуємо не своїх лю-

дей, а тих, кому подобається 
наш образ, а не наша суть.

Фізична активність – ру-
шійна сила. Це безкоштовні 
ліки від усіх хвороб.

Образа завдає болю. 
Відпустіть її. Іншого правиль-
ного шляху просто немає.

Пристрасть насичує жит-
тя. Оточуйте себе людьми, які 
викликають у вас захоплен-
ня, надихають. Займайтеся 
тим, що вас запалює.

Подорожі розширюють 
світогляд. Вони роблять нас 
цікавішими, глибшими, вчать 
взаємодіяти з людьми. Не від-
мовляйте собі навіть у подо-
рожах своєю місцевістю.

Ви не завжди праві. За-
вжди є хтось розумніший за 
вас, а ваші відповіді не за-
вжди вірні. 

Все минає. Що б не від-
бувалося, воно мине, з часом 
зміниться

Не бійтеся змін. Сприй-
майте їх як нове завдання, як 
пригоду.

Ви не можете контролю-
вати інших. Так, хочеться, 
щоб оточуючі поводилися, як 
нам подобається. Але пова-
жайте унікальність і незалеж-
ність тих, хто поруч з вами.

Ваше тіло – це храм. 
Кожному щось в собі не по-
добається. Але це ваше тіло. 
Ставтеся до себе з любов’ю.

Подяка робить люди-
ну щасливішою. Причому не 
тільки ту, кому адресована 
подяка, а й ту, хто подяку ви-
словлює.

Чесність із собою – це 
свобода. Будьте вільни-
ми від самообману і само-
осліплення.

Дрібниці теж важливі. 
Всі ми чекаємо великих пе-
ремог і досягнень, але ж вони 
складаються з дрібних, іноді 
ледь помітних кроків. Цінуй-
те їх.

Слова мають значення. 
Думайте, перш ніж говорити.

Простіше – краще. Жит-
тя сповнене складнощів, плу-
танини, які роблять його тіль-
ки гіршим. Просте життя дає 
простір для радості.

Ніколи не пізно. «Пізно» 
– це лише виправдання для 
того, щоб не намагатися.

Дії зцілюють тугу. Пере-
станьте страждати і зробіть 
хоч що-небудь, аби посміхну-
тися.

Забобони і стереотипи 
згубні. Будьте відкритим для 
нових можливостей та ідей. 
Як багато цікавого відкриває 
життя, якщо не обмежуватися 
стереотипами.

Хвилюватися безглуз-
до. Хвилюватися варто лише 
в тому випадку, якщо це до-
поможе вирішити проблему. 
В інших випадках при хвилю-
ванні ви просто не в змозі ді-
яти адекватно.

Любов – це відповідь на 
будь-яке питання. Любов – 
це те, чому ми тут. Сила, яка 
рухає світом. Діліться нею і 
висловлюйте її кожен день.
(За матеріалом Ольги Рубцової, 

журнал Psychology)

Це допоможе легше сприймати 
себе і життя

Британець випадково 
записався на марафон 

і пробіг понад 
42 кілометри

38-річний Мет Уілхаус записався на 
Манчестерський напівмарафон. Він хо-
тів взяти участь в забігу для збору грошей 
для лікарні в пам'ять про свого покійного 
батька. «Скорочений забіг» організували в 
один день з забігом на марафонську дис-
танцію, 42 кілометри 195 метрів. Уілхаус 
переплутав час і прийшов на старт повно-
го марафону. Йому довелося здолати дис-
танцію в два рази довшу. Чоловік добіг до 
фінішу за 4 години 47 хвилин.

Метеорит пробив 
дах будинку 

і впав на подушку 
жінки, яка спала

Інцидент стався в Канаді, у провінції 
Британська Колумбія, в місті Голден. Мете-
орит впав за кілька сантиметрів від голови 
місцевої жительки Рут Гамільтон, пробив-
ши дах її будинку. Жінка прокинулася від 
сильного шуму і побачила, що на її подушці 
лежить камінь. З’ясувалося, що це уламок 
метеорита. Рут Гамільтон не постраждала і 
вирішила зберегти метеорит на пам’ять. 

 «Я тепер зрозуміла, що життя безцін-
не, і воно може обірватися в будь-який мо-
мент, навіть якщо ви думаєте, що у своєму 
ліжку ви в безпеці», сказала Гамільтон.

Боснієць побудував 
для дружини будинок, 

який обертається
В Боснії винахідник-самоук Воїн Кусіч 

побудував для дружини будинок, який обер-
тається довкола своєї осі. Спонукала дружи-
на, яка весь час хотіла все нових краєвидів з 
їхньої оселі. «Я втомився від її скарг і сказав 
дружині: «Побудую тобі будинок, який обер-
тається, щоб ти могла обертати його, як хо-
чеш», розповів боснієць.

Будинок, розташований на рівнині по-
близу міста Србац. Довкола – поля, що пе-
реходять в ліси та річки. Зведення будинку 
зайняло шість років. 

Ресторан – 
по коліна у воді

У передмісті столиці Таїланду Бангкоку 
відкрили ресторан. Він працює лише під час 
підтоплень і тому відвідувачам доводиться 
сидіти по коліна у воді.

Ресторан почав свою роботу в лютому 
2021 року. Його планували як місце на бере-
зі річки, де відвідувачі могли б насолоджува-
тися краєвидом. Регулярні підтоплення спер-
шу дошкуляли. Але згодом відвідувачі, місце-
ві жителі та туристи, звикли і навіть у захваті. 
Екзотичний ресторан швидко став популяр-
ним. Офіціанти в гумових чоботах несуть за-
мовлення людям, які сидять по коліна у воді. 
Кожні 15 хвилин біля ресторану пропливає 
моторний човен, що формує хвилі. Інколи 
вони просто змивають усе зі столів, тому гос-
тям закладу потрібно бути пильними.


