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Долучайте нових читачів
Прочитавши нашу газету, покажіть її друзям, 

знайомим, колегам, запропонуйте також перед-
платити.
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Триває 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!

Річниці Майданів
Помаранчевій революції – 17 років, Революції Гідності – 8 років

Так уже склалося, що обидва 
наші Майдани починалися, вибу-
хали в другій половині листопада. 
Можливо, це чистий збіг. Але без-
умовно, другий Майдан напряму 
пов'язаний з першим, з нездійсне-
ними очікуваннями від нього. 

22 листопада 2004 року почався 
перший Майдан – Помаранчева рево-
люція. Ключова причина – надто вже 
затягнувся в нас пострадянський «пе-
рехідний» період. Конкретно – приво-
дом стало рішення Центральної вибор-
чої комісії визнати переможцем друго-
го туру президентських виборів 2004 
року Віктора Януковича, кандидата то-
дішньої влади, очолюваної президен-
том Кучмою. Цьому кандидату про-
тистояв Віктор Ющенко, лідер коалі-
ції «Сила народу». До неї входили Блок 
Ющенка «Наша Україна», який мав по-
тужну фракцію в парламенті, і БЮТ – 
парламентський Блок Юлії Тимошенко, 
сформований на основі партії «Батьків-
щина». 

Другий тур виборів пройшов з вели-
кими фальсифікаціями на користь про-
владного кандидата. І проголошення 
його переможцем виборів викликало 
величезний протест по всій Україні, епі-
центром якого став фактично захопле-
ний учасниками протестів центр столи-
ці, найперше – Майдан Незалежності. 
Три тижні тривало протистояння. Май-
даном стала вся Україна. 

Глибокий політичний конфлікт у 
державі завершився мирно, рішен-
ням Верховної Ради. Парламент ухва-
лив компромісне рішення: провести 
третій тур виборів, точніше – повтор-
не голосування другого туру. Практич-
но це означало прогнозовану перемо-
гу Ющенка. Натомість тоді ж, 8 грудня, 
Рада ухвалила зміни до Конституції, 
які значно обмежували повноважен-
ня президента на користь парламен-
ту, Проте ці зміни мали набути чинності 
після чергових парламентських вибо-
рів весною 2006 року. 

Віктор Ющенко переміг при повтор-
ному голосуванні й у січні 2005 року 
вступив на посаду президента. Юлію 
Тимошенко він призначив прем’єр-
міністром.

Однак Помаранчева революція не 
принесла бажаних змін у державі че-
рез розкол політичних сил Майдану. Їм 
не вдалося отримати більшість на пар-

ламентських виборах 2006 року. А чва-
ри цих політичних сил, розпочаті ще во-
сени 2005 року, закінчилися поразкою 
Майдану і на президентських виборах 
2010 року, які виграв Янукович. Настав 
реванш антиукраїнських сил – регіона-
лів, Партії регіонів, здавалося б, сил, 
розгромлених першим Майданом. 

Такий реванш антиукраїнських сил 
викликав другий Майдан, який почався 
21 листопада 2013 року. Рушійними си-
лами його були: парламентська опози-
ція – три фракції партій «Батьківщина», 
«Свобода» і УДАР; масовий рух грома-
дянського суспільства; нормальний на-
ціональний бізнес, особливо мале і се-
реднє підприємництво. 

Другий Майдан тривав уже три мі-
сяці. Дійшло до боїв між повстанцями 
й силовиками режиму. У січні 2014-го 
були перші вбиті протестувальники. За-
вершилося все взагалі великою кров’ю 
– 18 і 20 лютого в центрі столиці заги-
нули понад сто учасників протестів, їх 
назвали Небесною Сотнею. Були заги-
блі і з боку силовиків. 

Як і в період першої революції, вла-
ду в цю надзвичайну кризу держави 
взяв до своїх рук парламент. Верховна 
Рада у 20-х числах лютого сформува-
ла своє нове керівництво, призначи-
ла уряд, ухвалила постанову, що пре-
зидент Янукович самоусунувся від ви-
конання повноважень, утікши з країни, 
відтак – призначила нові президент-
ські вибори на травень 2014 року. На 
них уже в першому турі переміг канди-
дат Майдану Петро Порошенко. Восени 
того самого року відбулися позачергові 
вибори Верховної Ради.

Минає 8 років. Проте основні гасла, 
вимоги другого Майдану, як і першого, 
поки що не виконані. Більше того, став-
ся ряд трагічних явищ, і деякі вперше в 
новітній історії України. 

В Україні – війна. Понад 13 тисяч 
убитих, десятки тисяч поранених, понад 
півтора мільйона біженців.

Україна втратила території – Крим 
і частину Донбасу. 

Обидві ці трагедії викликані заколо-
том сепаратистів на Донбасі і прямою 
агресією Росії. 

У державі триває корупція. Хоч 
люди виходили на Майдан не лише на 
захист державності, а й задля соціаль-
ної справедливості.

Наслідком розчарування уже у двох 
Майданах, у старих політичних елітах, 

були підсумки двох позаторішніх вибо-
рів: у квітні – президентських, у липні 
– парламентських. На президентських 
переміг Володимир Зеленський, з ре-
кордним для наших виборів результа-
том – понад 73 % голосів «За» у друго-
му турі. На парламентських виборах пе-
ремогла нова, очолювана Зеленським 
партія «Слуга народу». Причому, впер-
ше в історії нашого парламентаризму 
набрала мандатів більше, ніж інші пар-
ламентські партії, разом взяті. Але це 
лише зайве підкреслює розчарування 
громадян у тій попередній владі. 

Новій владі йде третій рік. Вона зі-
ткнулася з колосальними викликами. 
Крім всесвітнього – епідемії корона-
вірусу, це спадок проблем, що зоста-
лися від попередньої влади. Обурює 
людей, що непокараними за 5 років 
попередньої влади залишилися очіль-
ники режиму регіоналів, проти якого 
і постав другий Майдан. І при новій 
владі ця справа рухається повільно, 
зокрема розслідування вбивства Не-
бесної Сотні. А також не менш важли-
вого: відповідальності за путч сепара-
тизму на Донбасі, розв̀ язання там ві-
йни, відторгнення частини нашої тери-
торії. 

І все-таки якщо другий Майдан був 
потрібен, то чому саме? Щоб ліквіду-
вати антинародний режим регіоналів. 
Але як такий режим міг з’явитися? Він 
з’явився внаслідок ганебних чвар пе-
реможців першого Майдану, а також 
слабкості української демократії, нашо-
го громадянського суспільства. 

Усе це триває й нині. Щодо грома-
дянського суспільства, то це партій-
ний фарс, з його понад 350-ма партія-
ми, партійками на обслуговуванні олі-
гархів. На узбіччі суспільно-політичного 
життя колись потужні національно-де-
мократичні сили, і все ніяк не можуть 
об`єднатися.

21 листопада ми відзначаємо 
День Гідності і Свободи, встановлений 
Указом президента Ющенка. При регі-
оналах це свято знівелювали, «приєд-
навши» до Дня Соборності. Але ми за-
раз, як ніколи, маємо говорити про Гід-
ність і Свободу, про те, щоб утілити в 
життя гасла Майдану. Шлях до цього – 
зміцнення громадянського суспільства, 
об’єднання демократії.

Петро АНТОНЕНКО

Дати нашої історії
1 грудня – 30-та річниця Всеукраїнського 

референдуму за Незалежність
24 серпня 1991 року Верховна Рада України ухвалила 

Акт Незалежності, яким проголосила незалежну Україн-
ську державу. Тоді ж Рада постановила внести цей Акт на 
затвердження на Всеукраїнський референдум. Він  відбув-
ся 1 грудня 1991 року. На ньому понад 92 %  громадян. які 
проголосували,  підтвердили цей Акт, висловилися за неза-
лежність нашої держави. Примітно,  що більшість  громадян 
проголосували «За»  в кожному регіоні України.

Одночасно пройшли і перші президентські вибори. на 
яких переміг Леонід Кравчук, обраний першим президентом. 

Вже за тиждень, 8 грудня, у  Білорусі керівники Украї-
ни, Росії і Білорусі підписали Біловезьку угоду –  про ліквіда-
цію Союзу Радянських Соціалістичних Республік, до якого 
тоді ще входили ці нові незалежні держави. Кравчук,  Єль-
цин і Шушкевич підписали цей документ, потім ратифікова-
ний парламентами,  від імені своїх держав,   адже самі ці 
держави й були засновниками,  утворили СРСР у 1922 році. 

27 листопада – 
вшанування жертв Голодомору

Традиційно в останню суботу листопада ми вшановує-
мо пам`ять жертв Голодомору в Україні 1932 – 1933 років. 
Жахливого злочину комуно-тоталітарного режиму СРСР, 
що призвів до загибелі мільйонів українців. 

В країні пройдуть численні заходи з вшанування 
жертв цього Геноциду. Також запалимо в їх честь у наших 
оселях  Свічу Пам`яті. 

В лютому 2022 року нашій газеті – 

10 років.
Будемо разом 

у ювілейний рік газети.
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Бліц-інформ
88 % жителів області 
обрали сімейного 
лікаря
В області працює 595 лікарів пер-

винної допомоги: це сімейні лікарі, 
терапевти та педіатри. Отримати ме-
дичну допомогу на первинній ланці 
можна у 51 медзакладі області.

Загалом понад 860 тисяч жите-
лів Чернігівської області вже обрали 
свого лікаря та уклали з ним декла-
рацію.

Перелік безоплатних послуг, які 
надають сімейні лікарі, терапевти та 
педіатри, чітко визначений і вклю-
чає: консультації з метою профілак-
тики та контролю основних захворю-
вань, базові дослідження та аналізи, 
вакцинацію, створення електронних 
рецептів на «Доступні ліки», інсулін та 
електронних направлень на прове-
дення досліджень чи лікування та ін.

Навантаження на лікарів первин-
ної медичної допомоги велике. Тільки 
у 2021 році лікарі первинки в облас-
ті виписали понад 1 млн направлень, 
обстежили 373 тисячі пацієнтів, ство-
рили понад 340 тисяч електронних 
рецептів на «Доступні ліки» пацієнтам 
із хронічними захворюваннями.

Загалом у 2021 році Національ-
на служба здоров̀ я України уклала 
договори із понад 2200 надавачами 
первинної меддопомоги по всій кра-
їні та виплатила їм 16,7 млрд грн за 
надання допомоги пацієнтам. Понад 
78% українців уклали декларацію з 
лікарями, які надають первинну ме-
дичну допомогу. А це 32 млн 528 ти-
сяч громадян.

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

або коштами на підтримку діяльнос-
ті Чернігівського благодійного фонду 
«Захистимо Україну!», який, у свою чер-
гу, допомагає українській армії, роди-
нам воїнів АТО.

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

За сприяння служби 
зайнятості роботу 
знайшли 11 тисяч 
громадян

Про це повідомля-
ють у службі за-
йнятості, підво-
дячи підсумки 
роботи протягом 
с і ч н я - ж о в т н я . 

Крім того,1,8 тис. 
безробітних залучено 

до громадських та інших робіт тимча-
сового характеру, ще 2,4 тис. скеро-
вано на професійне навчання. За цей 
час послугами державної служби за-
йнятості скористалися майже 32 тис. 
безробітних, що перебували на облік.

На початок листопада в області 
налічувалось 9,7 тис. безробітних – 
на 15% менше, ніж рік тому. На кож-
не вільне робоче місце претендувало 
8 осіб.

Під час робочої поїздки на Чернігівщи-
ну 10 – 11 листопада члени Національної 
ради України з питань телебачення і ра-
діомовлення зустрілися з ліцензіатами, 
правоохоронцями і керівництвом облас-
ті. У нараді взяли участь голова Нацра-
ди Ольга Герасим’юк, член ради Максим 
Онопрієнко, голова облдержадміністрації 
В’ячеслав Чаус, представники місцевих 
медіа і кабельних операторів. 

Питання національної інформаційної 
безпеки – надважливе. Тому після при-
фронтових територій Національна рада 
вирушила з виїзним засіданням до при-
кордонної Чернігівщини, зазначила Ольга 
Герасим’юк: «Національна рада – це ор-
ган, який поставив перед собою мету за-
хищати інформаційний простір, хоч і в умо-
вах застарілого законодавства. Ми нама-
гаємося бути на передовій інформацій-
ної битви, захищати наше суспільство від 
фейків і пропаганди».

Результати дослідження, проведено-
го на замовлення облдержадміністрації, 
навів Валерій Чаус. 243 населених пунк-
ти прикордоння Чернігівщини мають про-
блеми із прийомом цифрового сигналу за-
гальнонаціональної телемережі. Із них 64 
– у Корюківському районі, 93 – у Новго-
род-Сіверському, 86 – у Чернігівському. 
Водночас там доступні для перегляду до 
30 російських телеканалів і чимало росій-
ських радіостанцій.

«На жаль, ми маємо проблему: це від-
сутність або невпевнений прийом вітчиз-
няного телесигналу, і ця проблема охо-
плює всі наші північні регіони. Якраз пів-
ніч – це кордон із Російською Федерацією 
і Республікою Білорусь. І за останні роки, 
на жаль, ми не дуже успішно рухаємось 
до подолання цієї проблеми», зауважив 
В’ячеслав Чаус.

Як уточнила представниця Національ-
ної ради в Чернігівській області Ірина 
Сенченко, сигнали від семи потужних ро-
сійських передавачів сягають територій 
на півночі Чернігівщини. Глибина проник-
нення іноземних телеканалів у форматі 
DVB-T2 на прикордонні місцями становить 
30 – 40 км. А от український телерадіо-

контент на цьому просторі розповсюджу-
ють лише із двох точок.

Допомогти у цій ситуації може розбу-
дова державної телемережі МХ-7. Вона 
має забезпечити більше українців без-
платним цифровим телебаченням, адже 
передбачається, що покриє не менше ніж 
90% території України і запрацює вже з 
весни наступного року.

Облдержадміністрація розробляє пі-
лотний проєкт у рамках реалізації про-
грами Міністерства цифрової трансфор-
мації «Інтернет-субвенція». Він полягає 
у підключенні сіл краю до швидкісного 
оптичного інтернету. В області до інтерне-
ту під’єднають 457 сіл і 1531 соціальний 
заклад у селах. Прагнення ж місцевої вла-
ди полягає в тому, щоби в окремо взято-
му селі всі оселі отримали безкоштовний 
інтернет-зв’язок та інтернет-телебачення 
за умови, що жителі відмовляться від при-
йому некодованих російських супутнико-
вих телепрограм і замінять це на україн-
ський контент.

Інтернет-простір є важливим аспек-
том інформаційної безпеки, підкреслила 
Ольга Герасим’юк, однак він сьогодні жод-
ним чином не регулюється: «Поряд із тра-
диційними медіа, такими як телебачення 
і радіо, які є ліцензіатами Національної 
ради, онлайн-середовище сьогодні – дже-
рело пропаганди і фейків. Тому ще одним 
конкретним кроком у роботі щодо інфор-
маційної безпеки регіону є прийняття за-
кону «Про медіа». І в цьому питанні потріб-
на активна робота всіх».

Максим Онопрієнко сказав, що На-
црада порушуватиме питання про вне-
сення прикордонних районів Чернігів-
щини до територій з особливим режимом 
мовлення: «Це – звільнення від ліцензій-
ного збору, можливість розпочати мов-
лення без конкурсних процедур». Такий 
статус дасть можливість компаніям пра-
цювати за тимчасовими дозволами і, та-
ким чином, забезпечити вітчизняним 
контентом жителів прикордонних тери-
торій.

За повідомленням 
сайту Нацради

Чемпіонат 
України з фут-
болу, прем`єр-
ліга. 14 тур. 
7 листопада, 
Львів. «Львів» 
– «Десна» – 
0:2.

В попередньому турі наші програли 
в гостях «Шахтареві» – 1:4. І хоч і одно-
му з грандів нашого футболу, але все ж 
можна було б вчинити більш гідний спро-
тив. Тому не випадково головний тренер 
Олександр Рябоконь зробив аж 7 замін 
у стартовому складі, порівняно з тим по-
переднім матчем. Причому, не побояв-
ся дати відпочинок, паузу загартованим 
бійцям і дав можливість проявити себе 
молодшим, новачкам, тим, хто грає мало. 
І річ не лише в тому, що суперник, як і на-
ступні 4 до кінця року, – в групі аутсайде-
рів. Досвід показав, що й з такими треба 
грати серйозно і уважно. 

Отже в старті вийшли: воротар Ми-
сак. захисники Сафронов, Цимбалюк, 
Масалов, Болбат, півзахисники Домб-
ровський, Тотовицький (один з лідерів 
команди відновився після травми і ві-
діграв 80 хвилин), Калитвинцев, Завій-
ський, форварди Безбородько, Шевцов. 
На заміну вийшли, причому одразу по пе-

рерві, Картушов і Будківський, трохи піз-
ніше – Арвеладзе, а наприкінці матчу – 
Селін і Дегтярьов. 

Господарі поля були настроєні рішу-
че: при перевазі гостей, все ж відповіда-
ли гострими контратаками. А от наші все 
не могли втілити перевагу в голи. Ста-
лося це вже в другому таймі, на його 7-й 
хвилині. Єгор Картушов зробив свій фір-
мовий прохід по лівому флангу, націле-
ну подачу у штрафну господарів. Захис-
ники винесли м`яч, здавалося б, подалі. 
Але тут з правого флангу налетів Вла-
дислав Калитвинцев і з ходу сильно про-
бив. Красень-гол! Це третій у чемпіонаті 
у Владислава, який зробив і чимало ре-
зультативних передач. Все ж, гра йшла 
доволі напружено, перемога «висіла на 
волосинці», поки на 82 хвилині Тарас За-
війський теж ударом здалеку не подвоїв 
рахунок. 

Ця перемога одразу перемістила 
«Десну» на дві сходинки вище. 

Наступний матч «Десна» грає вдома: 
21 листопада, в неділю, о 19.30 приймає 
«Колос». Це фініш першого кола. Цьо-
го року пройдуть і три тури другого кола. 
Далі «Десна» грає в Одесі з «Чорномор-
цем», приймає «Маріуполь» і грає в гостях 
з клубом «Інгулець». 

Турнірна таблиця чемпіона-
ту після 14 турів. Різниця заби-
тих і пропущених м`ячів, набрано 
очок.

 «Шахтар» 38 – 8 35 

«Динамо» 35 – 7 35

«Зоря» 33 – 16 29

«Ворскла» 23 – 11 28

«Дніпро-1» 21 – 14 28 

 «Олександрія» 14 – 10 23

«Десна» 17 – 21 21

«Верес» 12 – 15 19

«Металіст-1925» 16 – 22 19

«Рух» 13 – 18 13

«Колос» 8 – 21 11 

«Чорноморець» 16 – 29 11 

«Львів» 9 – 22 10

«Інгулець» 9 – 23 9

«Минай» 8 – 20 8

«Маріуполь» 17 – 32 7

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

П
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Як захистити інформаційні 
кордони країни

20 російських 
каналів і жодного 

українського: 
що дивляться селяни?

Це у селі Бучки на Новгород-Сіверщині, по-
близу кордону з країною-агресором. Як каже 
місцева жителька Лідія Коломійченко, така си-
туація склалася коли спочатку призупинили 
аналогове мовлення, а потім закодували укра-
їнські телеканали на супутнику. «Якщо це від-
ключити, то у мене одні російські показують, а 
мені ж хочеться українських. Ось і купила. І те-
пер щомісяця сплачую по сто гривень щоб по-
дивитися кіно. Шкода платити, але доводиться. 
І так пенсії тієї мало, але що ж робити, виходу ж 
іншого нема.»

Те ж саме й у жительки села Михальчина 
Слобода Тетяни Стихиляс: телевізор показує 
до двох десятків телеканалів, які можна по-
дивитися через приставку Т2. Щоб дивитись 
українські телеканали , вона встановила плат-
ну супутникову антену. Так зробила і частина її 
односельців.

На вежі в Новгороді-Сіверському стоять 
передавачі аналового мовлення, які транслю-
ють лише телеканали Суспільного. Решту укра-
їнських телеканалів на півночі Новгород-Сі-
верщини та Семенівщини зловити важко. Опе-
ратор «Зеонбуд» розташував свої передавачі 
Т2 в місті Шостка Сумської області. В Новго-
роді-Сіверському обладнання не схотів вста-
новлювати, каже Сергій Ковальов, директор 
Чернігівської філії Концерну радіомовлення, 
радіозв’язку та телебачення. «На цей час ми 
подали й реалізовуємо програму щодо запус-
ку «МХ7» – це державний мультиплекс, який 
повинен забезпечити мовленням у тому чис-
лі й в цьому районі… На опорі в Новгороді-
Сіверському буде розташований передавач, 
який буде залучений для мовлення в проблем-
них регіонах.»

Встановити цей передавач, сказав Кова-
льов, планують в травні наступного року. Дер-
жавний мультиплекс в Чернігівській області 
має охопити загалом шість станцій, в тому чис-
лі у Новгороді-Сіверському та Холмах. Також 
мають встановити додаткові опори для пере-
давачів.

Наразі Чернігівська філія Концерну очікує 
на надходження коштів, щоб розпочати роботи.

Суспільне мовлення

«Десна» перед фінішем 
першого кола чемпіонату 
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Бліц-інформ

Чернігівська міська бібліотека 
ім. М. Коцюбинського

Чернігів 2022 року: 
цікаві плани і проєкти
Виконком міської ради 11 листопада погодив про-

ект Програми економічного та соціального розвитку 
міста Чернігова на 2022 рік. Зокрема, для розвитку 
освіти та медицини планується: проведення капіталь-
них ремонтів лікарняних і навчальних закладів із за-
стосуванням енергозберігаючих технологій, придбан-
ня нового обладнання та устаткування; початок будів-
ництва початкової школи з дошкільним відділенням в 
мікрорайоні «Бобровиця». В транспорті продовжиться 
оновлення рухомого складу, встановлення інформа-
ційних табло на зупинкахі.

Планується реалізувати проєкти: з реконструкції 
скверу ім. М. Попудренка, влаштування паркових зон 
напроти Академії Пенітенціарної служби та біля му-
зичної школи №1. Крім того, будуть проводитись ре-
конструкція водопровідних мереж, будівництво цен-
тралізованої каналізації, поточні та капітальні ремон-
ти доріг. У галузі культури й туризму йдеться про обла-
штування музею Чернігова у будівлі Поштової станції 
на Валу; апробацію нових туристичних продуктів.

Проект Програми виноситиметься на розгляд 
міської ради.

Ніжинський університет 
налагоджує зв̀ язки 
з Пакистаном
Ніжинський державний університет ім. Гоголя від-

відав Надзвичайний і Повноважний Посол Ісламської 
Республіки Пакистан в Україні Ноель Ізраель Хохара. 
Під час зустрічі з ректором Олександром Самойлен-
ком було досягнуто низки домовленостей. Найближ-
чим часом буде підписаний документ про відкриття 
першого в Україні центру пакистанської культури на 
базі Ніжинського вишу, налагоджуватимуться зв’язки 
з університетом столиці Пакситану – Карачі. Мова та-
кож про спільні науково-дослідницькі програми, ви-
вчення вперше в Україні мови урду, стажування сту-
дентів університету в освітніх установах Пакистану, 
налагодження культурного, мистецького, освітнього 
обміну між громадянами обох країн, навчання грома-
дян Пакистану в Ніжинському університеті.

Мова урду належить до індоєвропейських мов, 
нею розмовляють більше 50 мільйонів населення Па-
кистану.

Гості були приємно вражені історією та сьогоден-
ням університету, музеєм рідкісної книги.

27,4% жителів області 
повністю вакциновані проти 
COVID-19
Станом на 15 листопада в області зроблено 556 

732 щеплення. Повну вакцинацію (2 дози) мають 223 
179 осіб або 27,4% дорослого населення. медицина 
нагадує: вакцинація – єдиний засіб не допустити по-
гіршення епідемічної ситуації. Крім того, треба дотри-
муватися хоча б трьох простих правил – дистанція, но-
сіння маски та користування антисептичними засоба-
ми. 

Громаду залучають 
до захисту довкілля 
Тупичівська громада, до цього – Городнянського. 

нині – Чернігівського, з моменту створення у 2017 р. 
підтверджує свою спроможність. Водночас постають 
завдання, вирішення яких потребує тривалого часу, 
зусиль не лише влади, а й жителів. Одним з таких пи-
тань є захист навколишнього середовища.

Днями семінар «Як громадськість може брати 
участь у формуванні екологічної політики громади та 
її реалізації» було проведено Сіверським інститутом у 
Тупичеві 12 листопада 2021 р. в рамках проєкту «Роз-
робка та сприяння запровадженню політики охорони 
довкілля Тупичівської громади на засадах партисипа-
ції». Проєкт реалізується за підтримки Європейського 
Союзу та Міжнародного фонду «Відродження».

Експерти семінару наголошували на можливостях 
жителів громад подати на розгляд ради пропозиції чи 
ініціативи. В якості прикладу звернули увагу на досвід 
в польських гмінах, де прозорість, відкритість є клю-
човими умовами у співпраці влади та громади.

Учасники зустрічі окреслили найбільш гострі про-
блеми: стан водойм на теренах громади (їх висихан-
ня); скорочення запасів питної води; забруднення на-
вколишнього середовища від діяльності Ковальов-
ського спиртового заводу.

Також зацікавилися пропозиціями щодо розвитку 
зеленого туризму на теренах громади. 

Відкритий лекторій 
«Розмовник»: лекція 

про козацтво
«Лицарі Великого Кордону: україн-

ське козацтво від першої згадки до Хо-
тинської війни» – такою була тема лек-
ції доктора історичних наук, професо-
ра Сергія Леп'явка, проведеної в рам-
ках відкритого бібліотечного лекторію 
«Розмовник». Цього року виповнюєть-
ся 400 років від завершення Хотин-
ської війни 1620 – 1621 років між Річ-
чю Посполитою та Османською імпері-
єю. Лекція була присвячена ситуації, 
яка склалася на українських кордонах 
задовго до початку цієї війни, відноси-
нам між Річчю Посполитою та Осман-
ською імперією, виникненню україн-
ського козацтва.

Відеозапис лекціїї можна буде пе-
реглянути на сайті Чернігівської місь-
кої Центральної бібліотечної системи. 

Клуб любителів 
фантастики створює 

альманах
Клуб при бібліотеці запрошує до 

створення альманаху фантастики 
«Стежками Середзем'я». Твори при-
ймаємо до 18 грудня на електронну 
скриньку бібліотеки ім. М. Коцюбин-
ського 4mcbsm@gmail.com. І вже по-
чали надходити перші оповідання до 
альманаху. Умови для цього. 

Обсяг прозових творів - до 40 тисяч 
знаків. Можна подавати кілька творів 
одного автора, сумарно не більш як на 
40 тисяч знаків. Для поетичних творів 
не обмежено кількість строф.

Участь в альманасі можуть брати 
як твори, які раніше не оприлюднюва-
лися, так і опубліковані в Інтернеті , а 
також ті, що брали участь в інших кон-
курсах.

6 листопада, відкрився освітньо-
культурний простір Гончаренко центр-
партнер Чернігів – місце, де діти та 
дорослі зможуть безкоштовно навча-
тися, а ті, хто має унікальні знання, – 
ділитися ними з нами. Чернігів став 
двадцять першим містом України, де 
запрацював Гончаренко-центр, пер-
шим простором, що відкрився на Чер-
нігівщині, та одинадцятим, який існує 
завдяки партнерству з місцевою гро-
мадою! Відкриття закладу стало мож-
ливим завдяки співпраці з Чернігів-
ською міською організацією Суспіль-
ної служби України.

Вітання, побажання успіхів та до-
цільні поради лунали від присутніх під 
час відкриття. «Базова річ Гончаренко 
центру – це англійська мова для дітей, 
підлітків та дорослих. Бо, щоб інтегру-
ватися у цивілізований світ, ми має-
мо розмовляти з ним на одній мові. Я 
впевнений: чим більше людей засво-
ять англійську, тим на краще майбут-
нє вони зможуть розраховувати», ска-
зав засновник просторів Олексій Гон-
чаренко. 

Серед гостей були керівниця про-
єкту Марія Донець та директорка про-
сторів Валентина Шульц. На відкрит-
тя завітали інтелігенція Чернігова, зо-
крема Олександр Ломако – секретар 
міської ради, Людмила Зіневич – ди-
ректорка Чернігівської міської центра-
лізованої бібліотечної системи, коор-
динатора проєкту безкоштовних курсів 

української мови, Сергій Лепявко – ав-
тор фундаментальних праць з історії ко-
зацтва та Чернігова, професор, Ірина 
Соломаха – знана громадсько-політич-
на діячка, Олександр Мисник – голова 
обласної організації політичної партії 
«Європейська Солідарність», Олена та 
Олег Головатенки – відомі журналісти, 
Лариса Фелун – кандидат педагогічних 
наук, відома перекладачка не тільки в 
Чернігові але й в країні, яка стала ви-
кладачем у Центрі. 

Ми щиро віримо, що Гончаренко 
центр-партнер Чернігів стане просто-

ром, який вплине на розвиток нашо-
го міста, бо ми ставимо собі за мету в 
співпраці з громадою виявити найакту-
альніші освітні та культурні проблеми і 
спільно знайти найефективніші шляхи 
їхнього вирішення. Приєднуйтесь до нас!

Гончаренко центр-партнер Черні-
гів працює з 10.00 до 18.00 у будні дні 
і з 11.00 до 18.00 у вихідні. 

Наші контакти: Чернігів, 
вул. Шевченка, 9. Тел.: (063) 
236-18-03, (096) 155-11-91, 
goncharenkocentrechernihiv@gmail.
com.

Цей волонтерський проєкт БКУМ діє 
в Чернігові вже 6-й рік. Останні два роки 
курси працюють при Центральній міській 
бібліотеці ім. М. Коцюбинського (вул. Кир-
поноса, 22).. Керівниця курсів – директор-
ка міської центральної бібліотечної систе-
ми, кандидат філологічних наук Людмила 
Зіневич. 

У бібліотеці, на курсах проводяться 
консультації до іспиту на визначення рів-
ня володіння державною мовою (запро-
ваджений відповідно до Закону «Про за-
безпечення функціонування української 
мови як державної».

Відкритий лекторій. Вже не перший 
навчальний рік свій авторський курс – 
відкритий лекторій веде на БКУМ канди-
дат філософських наук Тамара Андрійчук. 
Нині вона вже прочитала лекції: «Диво-
вижні кольори життя та творчості Миколи 
Глущенка (1901 –1977); «Злилися в мені 
мелодія й слова», Олександр Білаш (1931 
– 2003; «Михайло Грушевський без глян-
цю», до 155-річчя від дня народження; 
«Чернігівщина в житті і творчості Івана Ра-
шевського (1849 – 1921)»$ «Він боронив 
Україну своїм пером. С. Єфремов: трагедія 
людини та науковця». 

До Дня української писемності та 
мови. 6 листопада у міській бібліотеці ім. 
М. Коцюбинського на БКУМ відбувся кру-
глий стіл «Мовна асиметрія: регіональний 
вимір». 

Учасники обговорили мовну ситуацію 
в Чернігові, причини мовної асиметрії та 
проблеми впровадження Закону України 
«Про забезпечення функціонування укра-
їнської мови як державної».

Директорка ЦБС Людмила Зіневич 
розповіла про русифікаторську політику 
як царської Росії, так і СРСР, про історію 
спротиву чернігівських громадівців різ-
них поколінь та їхню боротьбу за україн-
ську мову, про мовний чинник у нинішній 
російсько-українській війні та інформацій-
ній агресії РФ. 

Чернігівський журналіст, письменник, 

один із засновників Літературної спілки 
«Чернігів» та обласного товариства укра-
їнської мови імені Т. Шевченка (1989) Вла-
дислав Савенок поділився спогадами про 
створення товариства. Кожен учасник по-
ділився своїм мовним досвідом і бачен-
ням мовної ситуації в Чернігові

Вітання науковцям. Бібліотека приві-
тала з Днем науки відомих чернігівських 
науковців, які протягом кількох років бе-
руть активну участь у проєкті Безкоштов-
них курсів української мови «Розмовник: 
відкритий лекторій». Це доктор історичних 
наук Сергій Леп’явко, кандидат філософ-
ських наук Тамара Андрійчук, кандида-
ти історичних наук Олександр Кухарук та 
Сергій Горобець.

Так, авторські курси Т. Андрійчук «Укра-
їнські меценати», «Нашого цвіту по всьому 
світу. Визначні культурні діячі української 
діаспори», «Видатні особистості України 
(ювіляри року)» викликали величезне за-
цікавлення у слухачів не лише в Україні, а 
й закордоном (кількість переглядів відео-
записів цих лекцій на сайті – близько ти-
сячі).

Лекції С. Леп’явка та О. Кухарука, при-
свячені маловідомим сторінкам історії 
Чернігова та України, викликають неабия-
ке зацікавлення відвідувачів та фахівців-
істориків.

Лекції співробітників Українського ін-
ституту Національної пам’яті С. Бутка та С. 
Горобця, присвячені трагічним та героїч-
ним сторінкам нашої історії, мають вели-
чезне патріотично-виховне значення, осо-
бливо для молоді.

Триває набір на курси. Розклад за-
нять: вівторок, четвер, 17.00 – консульта-
ції до іспитів з української мови; середа, 
17. 30 – відкритий лекторій Т. В. Андрій-
чук; четвер, 17. 30 і cубота, 10. 00 – Без-
коштовні курси української мови. Довідки 
за телефоном: 675-043.

Заняття на Курсах проводяться з до-
триманням всіх вимог карантину у зв̀ язку 
з ковідом. 

Безкоштовні курси української мови

Відкрито Гончаренко-центр
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Бліц-інформ
Представлення книги 
«Поляки в Ніжині»
В актовій залі Ніжинської гімназії № 2 

відбулося представлення книги «Поляки в 
Ніжині». Це 9-й випуск збірника статей і ма-
теріалів, присвячений пам’яті Фелікси Бє-
лінської. Вона була ініціатором налагоджен-
ня партнерських відносин між Ніжином та 
Польщею, засновником громадської орга-
нізації «Спілка поляків Ніжина «Астер» та 
впродовж двох десятиріч її очолювала. За-
хід відвідали високі гості – Консул Республі-
ки Польщі в Києві пані Дорота Дмуховська 
та радник Яцек Гоцлавський. Перед презен-
тацією гості оглянули польський клас, який 
устаткували на базі гімназії №2, де викла-
дають польську мову.

Міський голова Олександр Кодола під-
креслив дієвість та актуальність дружніх 
стосунків між братніми народами України та 
Польщі. «Ми фінансово підтримали видання 
даної книги, адже можна впевнено заяви-
ти, що ніжинці – українці польського похо-
дження, які завжди беруть активну участь у 
культурному та освітньому житті міста», на-
голосив він. 

Очільник міста подякував авторці кни-
ги Вероніці Мандрико за продовження пра-
ці, яку розпочала її мати Фелікса Бєлінська. 
Авторка подякувала за підтримку всім, хто 
допомагав з виданням і цього збірника, і 
всіх попередніх книг «Поляки в Ніжині».

Під час заходу пролунали вірші та пісні 
польською мовою у виконанні юних ніжин-
ців.

На Менщині знайшли 
унікальну знахідку 
віком близько 4000 років
До фондів Менського краєзнавчого му-

зею надійшлі унікальні експонати. Це два 
бронзові предмети: Один – це серп, інший 
дуже схожий на зубило. Обидва предмети 
знашов житель Дягови Леонід Калюжний 
під час земельних робіт. Після детально-
го вивчення виявилося, що вони ідентичні 
предметам так званої катакомбної культу-
ри раннього бронзового віку. Ця культура 
охоплювала сучасний Південь і Схід Укра-
їни, Подоння, Поволжя, Північний Кавказ 
сучасної Росії, частково Молдову та Руму-
нію. Її датують 2700 – 2000 роками до н. е. 
Представники цієї культури займались ско-
тарством (велика рогата худоба, вівці), у лі-
состеповій частині було поширене свинар-
ство.

Ці знахідки скоро можна буде побачити 
в експозиційних залах музею.

Вчителям Чернігова 
закуплено 383 ноутбуки
Вчителі 5 – 11-х класів закладів загаль-

ної середньої освіти міста отримають сучас-
ні ноутбуки зі встановленим програмним 
забезпеченням. Про це повідомив началь-
ник управління освіти міськради Василь 
Білогура. «Управлінням освіти їх отрима-
но 383 одиниці. Закупівля була здійснена 
за рахунок коштів державного бюджету та 
співфінансування з бюджету міста. Звісно, 
це не в повній мірі задовольнить потреби, 
проте вчителі матимуть змогу під час дис-
танційного навчання більше уроків прово-
дити у онлайн форматі. Маємо надію, що 
найближчим часом учні все ж таки повер-
нуться за парти, а отримана техніка дозво-
лить зробити освітній процес ще більш су-
часним та цікавим».

Кабінет Міністрів 21 квітня 2021 року 
прийняв постанову про надання субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам 
на заходи, спрямовані на боротьбу з кові-
дом та його наслідками під час навчально-
го процесу у закладах загальної середньої 
освіти. Згідно з документом була виділена 
державна субвенція на придбання ноутбу-
ків для вчителів. Загальна сума по Черніго-
ву – 7,675 млн грн. З них співфінансування з 
міського бюджету 2,303 млн грн, з держав-
ного – 5,372 млн грн.

11 листопада 2020 року на-
родилася Чернігівська обласна 
літературно-мистецька газета 
«Струна», вийшов її перший но-
мер. Рівно через рік вийшов юві-
лейний № 10. Газету створив і 
видає як її засновник і редактор 
Петро Антоненко, котрий водно-
час є і засновником та редак-
тором нашої газети «Світ-інфо», 
якій у лютому буде вже 10 років. 

Газета виявилася потрібною 
в інформаційному просторі об-
ласті. По-перше, такої газети досі 
не було. По-друге, існуючі звичай-
ні, не спеціалізовані газети Чер-
нігівщини, обласні і районні, а це 
десь біля 40 видань, в останні 
роки, на жаль, чомусь дуже зву-
зили на своїх сторінках літера-
турну і мистецьку тематику. 

Чернігівщина, Україна, Світ. 
Це девіз, що є в заголовку га-
зети «Струна», як і в нашій га-
зеті. За рік надруковано десят-
ки матеріалів про письменників 
області, України, зарубіжжя, в 
тому числі української діаспори, 
їхні твори. Вагоме місце займає 
також тема мистецтва. Ось пе-
релік основних публікацій і ав-
торів за рік.

ЛІТЕРАТУРА. Світ. Стефан 
Цвейг, Гі де Мопассан, Еріх Ма-
рія Ремарк, Габріель Гарсіа 
Маркес, О. Генрі, Карел Чапек, 
Екзюпері, Маріо Варгас Льоса, 
Болєслав Прус, Ярослав Гашек, 
Джером, Вілкі Коллінз, Артур 
Конан Дойл, Ернест Хемінгуей, 

Етель Ліліан Войнич, Джек Лон-
дон, Честертон, Бернард Шоу, 
Шолом Алейхем, Марк Твен, 
Агата Крісті, Жорж Сіменон, 
Марґарет Мітчелл, Жюль Верн, 
Ярослав Гашек, Еліза Ожеш-
ко, Буало-Нарсежак, Едгар По, 
Омар Хаям, Ларошфуко. 

Білоруська література (в 
оригіналі): проза – Уладзімір 
Арлов, поезія – Яугенія Яніщиц, 
Алєсь Бєли. 

Діаспора: Іван Багряний, 
Наталена Королева, Євген Ма-
ланюк, Олег Зуєвський, Петро 
Карпенко-Криниця, Леонід Пол-
тава, Оксана Лятуринська, Бог-
дан- Ігор Антонич, Василь Со-
фронів-Левицький.

Україна. Михайло Коцюбин-
ський, Опанас Маркович, Сте-
пан Васильченко, Ладя Моги-
лянська, Остап Вишня, Михайль 
Семенко, Павло Тичина, Василь 
Стус, Майк Йогансен, Михайло 
Драй-Хмара, Ліна Костенко, Пав-
ло Мовчан, Володимир Дрозд, 
Лесь Танюк, Анатолій Дімаров, 
Борис Олійник, Наталка Фурса, 
Домінік Арфіст, Марія Кучеренко. 

Чернігівщина. Проза: Петро 
Антоненко, Віталій Корж, Лю-
бов Пономаренко, Василь Чух-
ліб, Микола Клочко, Володимир 
Фриз, Валентина Мастєрова, 
Володимир Шкварчук, Людмила 
Зіневич, Кость Москалець, Во-
лодимир Кезля, Олександра Ді-
дович. ВолОдимир Сапон: «Меди 
і полини історії» (цікаве про лі-

тературу і мистецтво в історії 
Чернігівщини). Поезія: Микола 
Адаменко, Олександр Астаф̀ єв, 
Дмитро Куровський, Володимир 
Сапон, Володимир Кашка, Тетя-
на Череп-Пероганич, Петро Ку-
ценко, Раїса Борщ, Олена Тере-
щенко, Ірина Кулаковська, Ліна 
Ланська, Валентина Громова, 
Микола Будлянський, Микола 
Крупко. Літературна Прилуччи-
на: Микола Турківський, Олена 
Шульга, Микола Ткаченко, Ніна 
Ткаченко, Євген Постульга, Лілія 
Черненко, Валентина Грибенко, 
Ніна Горбань, Світлана Коробо-
ва, Тетяна Лепська. 

Інші публікації. Нобелів-
ські лабіринти України. Самви-
дав тоталітарного суспільства. 
Таємниці письменницьких шух-
ляд. Комуністичний режим про-
ти культури. Чехов як українець. 
Бунін і Україна. Студія «ВІАТЕЛ». 
Кіносвіт Олега Бійми. Цензура 
в СРСР. Роман Олеся Гончара 
«Собор». Таємниця і таїна «Тихо-
го Дону. Олександр Довженко: 
розсекречені документи спец-
служб. Валерій Шевчук: Цікаве 
про українських письменників. 
Українські сатира і гумор. Як бо-
ролися з українською мовою.

МИСТЕЦТВО. Зірки світо-
вого кіно й естради: Катрін Де-
ньов, Софі Лорен, Жерар Депар-
дьє, Жан-Поль Бельмондо, Ів 
Монтан, Карел Готт, Лілі Івано-
ва, Консуело Веласкес, Шарль 
Азнавур, Джордже Мар’яновіч, 

Мариля Родович, Анна Герман, 
Рафаель, Слава Пшибильська, 
Мірей Матьє, Джо Дассен, Емі і 
Юмі Іто. 

Література і мистецтво 
Польщі. «Знахар» – роман До-
ленга-Мостовича і фільм Єжи 
Гофмана. «Панни з Вілько» – 
повість Ярослава Івашкевича і 
фільм Анджея Вайди. «Лялька» – 
роман Болєслава Пруса і фільм 
Єжи Бера. 

Золотий фонд української 
естради: Володимир Івасюк, 
Тріо Маренич, Ігор Поклад, Дми-
тро Гнатюк, Жанна Боднарук, ан-
самбль «Мрія», Юлія Пашковська, 
Олександр Білаш, Василь Зін-
кевич, Ігор Шамо, Юрій Рибчин-
ський, Алла Кудлай, Анатолій Кос-
Анатольський, Андрій Демиденко, 
Анатолій Горчинський, Володимир 
Верменич, Анатолій Пашкевич. 

Чернігівщина. Театри – ім. 
Т. Шевченка і Молодіжний. Фі-
лармонійний центр: Капела бан-
дуристів, Симфонічний оркестр, 
«Сіверські клейноди», Акаде-
мічний хор. Музеї і заповідники 
Чернігівщини. 

Газету можна придбати в 
Чернігівському культурно-мис-
тецькому центрі «Інтермеццо» 
(вул. Шевченка, 9). Почитати – в 
бібліотеках Чернігова і області. 

Також газету можете чита-
ти на сайті газети «Світ-інфо», 
де розміщена і газета «Стру-
на», за адресою: http://svit11.
wordpress.com

«Пізнай свій край,…себе, свій 
рід, свій народ, свою землю – 

і ти побачиш свій шлях у життя!» 
(Григорій Сковорода )

З 16 березня 2020 року біблі-
отеки почали працювати в кон-
тексті нової реальності. Неста-
більність в суспільстві, пандемія, 
інфляція, людський фактор – все 
це створює невпевненість. Не-
обхідність проявити себе, не за-
губитись в морі інформації під-
штовхнули бібліотеки працюва-
ти по-іншому: в режимі он-лайн. 
Звичайно, основою роботи біблі-
отеки залишається КНИГА. Але 
виникла потреба змінити форми 
традиційних бібліотечних захо-
дів, внести в свою роботу різно-
манітність (наприклад, флешмо-
би, квести, театралізовані захо-
ди, презентації). В книгозбірнях 
створені простори позашкільно-
го навчання, ігрові простори, мі-
ні-музеї, медіатеки, інтернет-цен-
три тощо. Бібліотеки трансформу-
ються та розвиваються разом із 
суспільством. Але кожна бібліо-
тека унікальна, і можливості її та-
кож різні. І все ж бібліотекарі на-
магаються знайти в роботі свою 
індивідуальну родзинку. 

Бібліотека-філія №1 м. Черні-
гова, що по вулиці Козацькій, 28, 
підрозділ Центральної міської бі-
бліотечної системи, теж намага-
ється йти в ногу з часом. Вона 
перетворилась в культурно-до-
звіллєвий центр громади. Ініціа-
тива йде від людей – користува-
чів бібліотеки. Комфортний про-
стір, популярне, відкрите для всіх 
мешканців місце для спілкуван-
ня. Книгозбірня надає приміщен-
ня для зустрічей з цікавими людь-
ми, бібліотекарі радяться з чита-
чами, враховують їхні інтереси і 
потреби. 

Україна переживає націо-

нальне відродження. Тому сьо-
годні так важливо приділяти ува-
гу історичним кореням, націо-
нальній культурі, народним тра-
диціям. 

Головною темою роботи бі-
бліотеки, філії № 1, завжди було 
краєзнавство, а метою – поши-
рення краєзнавчих знань і пробу-
дження інтересу до історії рідно-
го краю. Адже Чернігівщина така 
багата на талановитих людей і 
народні традиції. 

У квітні 2021 року в читаль-
ному залі бібліотеки створено 
етнографічний куточок. Втілити 
ідею в життя допомогла грома-
да. Читачі підхопили цікаву ідею, 
допомогли зібрати предмети 
культури і побуту українців. Екс-
позиція містить експонати при-
кладного мистецтва, декоратив-
но-ужиткові предмети, побутово-
господарський реманент (інвен-
тар, майно), предмети народного 
побуту, які дозволяють глибше 
пірнути в атмосферу старовини, 
відкрити для себе майже забутий 
уклад селянського життя. Вишиті 

рушники та ікони створені рука-
ми сучасних майстринь, але вони 
повертають нас у далеке минуле.

Національний куточок в біблі-
отеці розширюється і має пере-
творитись в міні-музей автенти-
ки (справжній, дійсний). Вже до-
сить багато експонатів представ-
лено на полицях, але збиранням 
побутових предметів бібліотекарі 
не обмежуються. Українська ет-
нографія – це описова дисциплі-
на, це наука про людину, історію 
народу, не тільки про речі. Біблі-
отекарі роблять підбірки, збира-
ють матеріали, книги, проводять 
народознавчі розвідки, щоб ко-
жен відвідувач міг ознайомитись 
з письмовими дослідженнями, 
більше дізнатись про звичаї, по-
бут, світогляд свого народу. 

Перелік ремесел давньої 
України був досить великим. В 
наш час багато ремесл зникло. 
На щастя, залишились майстри-
самородки, деякі з них навчають 
молодь. Виставка в бібліотеці 
знайомить з ремеслами, народ-

ними майстрами і умільцями Чер-
нігівщини. Чернігово-Сіверська 
земля завжди славилась май-
страми. Фрески чернігівських 
храмів, декорування підлоги, 
декоративний розпис, виготов-
лення іграшок, ткацтво, худож-
нє різьблення, вироби чернігів-
ських майстрів-ювелірів, продук-
ція гончарів, майстрів-різьб’ярів, 
художні керамічні вироби, пред-
мети ковальства, залізні вироби 
масового вжитку, писанкарства 
Тема багатогранної культури не-
вичерпна. Тому вирішили зупини-
тись поки що на трьох напрямах 
розвитку ремесел, характерних 
саме для Чернігівщини: гончар-
ство, лозоплетіння та вишивка. 

З відкриттям Куточка пожва-
вився інтерес до історії рідного 
краю. Відвідувачі з задоволен-
ням знайомляться з речами, зі-
браними бібліотекарями та не-
байдужими читачами. Тут прово-
дяться екскурсії для мешканців 
мікрорайону, проходять засі-
дання Клубу за інтересами, май-
стер-класи, лекції з історії Черні-
гівщини. 

Тетяна ГАЛЬЦЕВА, 
бібліотекар

Від редакції. Подібні етно-
графічні куточки є або створю-
ються в усіх бібліотеках – філіях 
міської Центральної бібліотечної 
системи. А в централі системи – 
Центральній міській бібліотеці ім. 
М. Коцюбинського стараннями 
директорки бібліотеки і загалом 
ЦБС, кандидата філологічних наук 
Людмили Зіневич відкрито Центр 
поліської автентики, Гарний му-
зей користується великою попу-
лярністю у читачів, також тут про-
водяться екскурсії для школярів, 
студентів, всіх охочих.

Етнографічний куточок в бібліотеці 
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5. Глухий кут 
зовнішньої політики
«...В 2020-м в отечественную 

внешнюю политику пришла но-
вая реальность: дипломатия как 
конфиденциальный обмен мнения-
ми в поисках взаимоприемлемого 
компромисса оказалась невозмож-
на в принципе... В этих условиях ди-
пломатия становится просто излиш-
ней...» А. Гольц.

Психологічна прийнятність вну-
трішнього колоніалізму для росій-
ських еліт робить для них цілком 
прийнятною й імперсько-колоніаль-
ну зовнішню політику.

Але ж як добре все, начебто, по-
чиналось? 17 червня 1992 р. Прези-
дент Росії Б.Єльцин виступив у Кон-
гресі США з промовою, яку на Заході 
оцінили як історичну. Справді, було 
за що, бо Єльцин говорив про відмо-
ву від комуністичної ідеології та то-
талітаризму, виступав за свободу і 
обіцяв миролюбну зовнішню політи-
ку «нової» Росії. А рівно через вісім 
років у червні 2000-го вже Путін за-
явив про те, що «не може собі уявити 
Росію ізольованою від Європи» і «не 
виключає для Росії можливості ста-
ти членом НАТО».

Та щось пішло не так, бо сьогод-
ні Захід не лише не аплодує заявам 
Росії, а визнає її країною – поруш-
ником міжнародного права, «небез-
печним сусідом», «головною загро-
зою», яку треба стримувати і якій 
слід протидіяти. Безпрецедентним 
в історії дипломатії є той факт, що 
президент США назвав Президен-
та Росії «вбивцею». За цим словом 
більше, ніж ставлення до Путіна – це 
оголошення системи, яку він ство-
рив, нелегітимною.

Візьму на себе сміливість ствер-
джувати, що багато у чому існуван-
ню цієї системи слід «завдячувати» 
самому Заходу: з його політичною 
та фінансовою нерозбірливістю, не-
бажанням дивитися правді в очі, 
дитячою наївністю і замилуванням 
словами, а не аналізом дій. Не ка-
жучи вже про нестримне бажання 
заробити будь-якою ціною, прода-
ючи свій «товар» хоч дияволу. Захід 
став для російських «брудних» гро-
шей безпечним місцем для збері-
гання. Д. Кремер, колишній заступ-
ник Держсекретаря США пише: «...
Треба визнати, що наша ненажерли-
вість та відсутність прозорості у фі-
нансовій сфері зробили США прива-
бливим об'єктом для російських ка-
піталів...» (…). За оцінками відомого 
російського політолога А. Піонтков-
ського, якого поза всяким сумнівом 
можна назвати (з числа дуже неба-
гатьох) совістю російської інтеліген-
ції, йдеться про трильйон дол. США. 
А хто ж відмовиться від такої інвес-
тиції?!

На відміну від вельми позитив-
ного підходу Заходу до Росії, впро-
довж останніх 30-ти років Москва 
ніколи не лише не захоплювалася, а 
насправді заздрила і, навіть, нена-
виділа Захід за його ініціативність, 
успішність, свободу, гідність, неза-
лежність – усі ті чесноти, які були не-
відомі в самій Росії. Шкода, що цієї 
глибинної світоглядної прірви між 
Росією і Заходом там не хотіли бачи-
ти раніше, як не хоче її бачити бага-
то західних політиків навіть і тепер.

Викривлене і неосмислене 
сприйняття Росії Заходом і дає їй, на 
мою думку, можливість щоразу по-
вертатися до своєї справжньої сут-
ності, якою вона була завжди, за 
винятком невеликого «зиґзаґу Єль-
цина» у 90-х. Та й то, доволі умовно-
го, бо імперськість щодо пострадян-

ських країн у Кремлі нікуди не зни-
кла: як згадують найближчі соратни-
ки Б. Єльцина, він хотів нового, дещо 
реформованого СРСР у вигляді СНД, 
але з тим самим центром прийняття 
рішень у Москві. Лише завдячуючи 
рішучій протидії насамперед України 
його плани не було реалізовано (…).

Швидкому поверненню Росії «в 
свою родную имперскую гавань» 
допомогла комбінація впродовж 
2000-х років кількох сприятливих 
для Кремля факторів. Йдеться про 
позитивну для світового нафто-га-
зового ринку кон'юнктуру цін і нако-
пичення в Росії пристойних запасів 
нафтодоларів; некритичне ставлен-
ня Заходу до очевидних порушень 
прав людини як у самій Росії (підрив 
будинків з мирними мешканцями, 
як обґрунтування чеченських воєн 
з жахливими фактами злочинів з 
боку федеральної влади, пересліду-
вання і вбивства незгодних з крем-
лівським керівництвом опозиціо-
нерів у самій Росії та за кордоном), 
так і зовні (відсутність належної ре-
акції на російську агресію проти Гру-
зії у 2008 р.); відсутність в Росії гро-
мадянського суспільства, яке було б 
здатне впливати на владу; слабкість 
і неорганізованість російської опо-
зиції, а також глибоко вкорінений у 
свідомість населення консерватизм 
та шовінізм.

На такому тлі «вставання з ко-
лін», «повернення колишньої вели-
чі», «можем повторить» та інші псев-
доконцепти «особливої ролі» Росії 
знову стали мейнстрімом зовніш-
ньополітичного мислення Кремля. 
Ідея «русского мира», але не у куль-
турно-гуманітарному значенні, а як 
агресивна зовнішньополітична док-
трина, природньо для Кремля вписа-
лася у його традиційні імперські уяв-
лення.

Але на відміну від СРСР, який 
мав глобальне ідеологічне «обґрун-
тування» свого курсу у вигляді хоча 
й цинічно – брехливої, але для дея-
ких країн привабливої комуністич-
ної ідеології, що малювала всьому 
людству «щасливе майбутнє», сьо-
годнішня Росія не може запропону-
вати світу нічого, навіть на словах. 
Згадуваний «русский мир» не може 
«працювати» ніде, крім пострадян-
ського простору, та й то із значни-
ми обмеженнями. Ідея поділу світу 
за новою ялтинською змовою очіку-
вано не викликає на Заході жодної 
позитивної реакції. Сама Росія не є 
сьогодні прикладом у жодній важ-
ливій сфері соціального буття і, від-
так, не може нічим привабити. Вона 
просто здрібнилася. «...Если срав-
нивать сегодняшнюю российскую 
внешнюю политику с советской, она 
проигрывает ей по принципиально-
му вопросу. У нас нет никакого про-
екта. Мы ничего никому не можем 
предложить....– констатує Г. Юдін, 
професор Московської вищої школи 
соціальних та економічних наук (…).

Насправді нема не лише концеп-
ції. Вже нема і зовнішньополітич-
них партнерів і друзів. Після агре-
сії проти України 2014 р. і провалу 
очікувань Кремля, що все скоро по-
вернеться до «бізнесу, як звичайно», 
Росія опинилася в міжнародній ізо-
ляції. Адже хто лишився? Кілька за-
лежних від Москви пострадянських 
країн тоталітарного штибу, а також 
Іран, Болівія, Куба, КНДР, Нікарагуа, 
Судан, Сирія, Зімбабве, Венесуела. 
Новими друзями невдовзі можуть 
стати людожерські режими ЦАР та 
М'янми. Вельми переконливий спи-
сок для держави, яка претендує на 
світову «велич»!

Свідомо не додаю до цього спис-

ку Китай, бо він не розглядає Росію 
рівноправним партнером, а лише 
вичікує, коли зможе і де-факто, і 
де-юре прибрати до рук територію 
теперішньої Росії на схід від Уралу. 
Це лише питання часу і безнадійних 
сподівань Кремля, що, може, якось 
минеться. Китайці, як відомо, у таких 
справах ніколи не були сентимен-
тальними. А протиставити їм Росія 
нічого не може. Так що крен Москви 
у бік Піднебесної та Азії в цілому, 
хоча і може розглядатися як певна 
альтернатива провалу політики на 
Заході, стратегічно створює для Ро-
сії реальну загрозу. А між тим не до-
дає нічого нового, адже немає осо-
бливої різниці, для кого бути сиро-
винним додатком – Заходу чи Сходу.

Кремлю за таких обставин вар-
то було б замислитися над заходами, 
які повернули б ситуацію до бодай 
певної нормалізації з цивілізова-
ним світом. Але що ми чуємо? Мож-
на було б, звісно, не звертати уваги 
на «зливання» у пресу зовнішньопо-
літичних програм через невідомих 
нікому авторів на кшталт якогось 
П. Акопова, в яких йдеться про си-
лове повернення територій колиш-
нього СРСР (…). Коли ж про аналогіч-
ні ідеї, але у вже глобальному плані, 
пише близький до Кремля політолог 
С.Караганов (…), стає зрозумілим, 
що такі публікації не є випадковими. 
«Манифестом нового русского фа-
шизма» назвав цей «твір» Карагано-
ва російський експерт О.Скобов (…).

Ще більше питань щодо адекват-
ності тих, хто у Москві приймає рішен-
ня, виникає, коли читаєш висловлю-
вання деяких високопосадовців. 
Наприклад, заступник міністра за-
кордонних справ РФ С. Рябков, від-
кинувши всі норми дипломатичної 
стриманості, «по – солдафонськи» 
прямо заявив: «Российская Феде-
рация должна, на мой взгляд, пе-
реходить к двухтрековому подхо-
ду: тотальное сдерживание США по 
всем направлениям, поскольку по-
литика США глубоко враждебна по 
отношению к России и противоре-
чит нашим фундаментальным инте-
ресам. Это первая сторона – сдер-
живание. Вторая сторона – это ди-
алог выборочный, вовлечение США 
только по тем сюжетам, которые 
нам интересны, не по тем сюжетам, 
которые интересны только им» (…). 
Не можна, звісно, не згадати й про 
заяви С. Лаврова про те, що у Росії 
з «Евросоюзом как с организацией 
отношений нет» (…), а «отношения с 
Западом хуже, чем во времена «хо-
лодной войны» (…). 

Голоси деяких російських екс-
пертів (напр., В. Фролов, див. Neue 
Zurcher Zeitung, 17. 11. 2020) щодо 
більш прагматичного підходу до кра-
їн пострадянського простору на цьо-
му тлі виглядають скоріш як спосіб 
вивчити можливу зовнішню реак-
цію, ніж визначену лінію поведінки.

Що ж є результатом такої «му-
дрої» політики? «...Западное сооб-
щество начало искать способ отго-
родиться от России рвом и поглуб-
же. Нужно было очень постараться, 
чтобы только 12% шведов, 23% гол-
ландцев, 26% британцев, 35% не-
мцев и 18% американцев сегодня 
воспринимали Россию позитивно...
Россия перестает быть для Запада 
предметом споров между сторонни-
ками и противниками. Подозрение к 
России становится объединяющим 
Запад фактором...», констатує Л. 
Шевцова (…). Тепер вже йдеться не 
про «підозрілість», а про пряму про-
тидію.

Зрозуміло також, що на постра-
дянському просторі для Росії наза-

вжди втрачені, зокрема, Грузія, Мол-
дова та Україна, а без останньої кон-
цепція «відновленої імперії» тріщить 
по швах.

За таких обставин йти у «зовніш-
ньополітичний наступ», – значить, не 
вміти адекватно оцінити міжнародну 
ситуацію, не розуміти його руйнівних 
наслідків для самої Росії і проводити 
самовбивчу політику.

До такого висновку підштов-
хує також і зміна підходів Заходу до 
проблематики санкцій. Відомо, що 
навіть після найбрутальнішого по-
рушення Москвою усіх можливих 
норм міжнародного права, що мало 
своїм наслідком окупацію Криму та 
частину українського Донбасу, За-
хід не поспішав серйозно карати 
Росію. Запроваджені санкції, хоча і 
були репутаційно негативними для 
Кремля, однак жодним чином не 
впливали на його поведінку. Як ви-
знають західні високопосадовці та 
експерти, мета санкцій полягала у 
тому, щоб надіслати сигнали, але 
не змінити систему. Ось, що гово-
рить посол Німеччини в Росії Р. фон 
Фріч, який працював там у часи по-
чатку російської агресії проти Укра-
їни: «...санкції – це політичний засіб, 
а не каральний інструмент... Вони не 
мають на меті змінити політичні за-
сади в якійсь країні. Вони маю три 
цілі: змінити певну політику, провес-
ти червоні лінії та продемонструвати 
рішучість, коли порушуються фунда-
ментальні принципи мирного спів-
життя» (…). 

Інший німецький політик, депу-
тат бундестагу від СДПН та з серпня 
2020 р. – координатор Федераль-
ного уряду щодо Росії, Центральної 
Азії та «Східного партнерства», Й. За-
атхофф, підтверджуючи викладену 
вище позицію щодо санкцій, пішов 
ще далі і заявив, що «діалог з Росі-
єю потрібний», а торгівля з нею – 
це «інше питання», її не слід згорта-
ти. Саме тому СДПН та він особисто 
підтримують, зокрема, будівництво 
«Північного потоку – 2» (…). 

Однак ситуація на санкційно-
му напрямку драматично змінюєть-
ся не на користь Росії. Це пов'язано 
з приходом до влади нового прези-
дента США Дж. Байдена, значним 
пожорсткішанням ставлення до Мо-
скви також з боку Великої Британії, 
Канади, ЄС та НАТО. Мова може йти 
про застосування не індивідуальних, 
а секторальних, або так званих «пе-
кельних санкцій», які здатні швидко 
завдати руйнівної шкоди російській 
економіці, а, відтак, і політичній сис-
темі Росії. Техніко – юридичні аспек-
ти такого кроку вже давно визначе-
но. Тепер ідеться лише про політичне 
рішення, яке Вашингтон може при-
йняти у будь-який момент. Квітневе 
2020 р. попередження США підтри-
мали й інші союзники.

Чим відповідає Кремль? Оскіль-
ки по – суті відповісти нічим, тради-
ційно використовується два інстру-
менти: пропаганда і залякування.

Важко не погодитися з думкою 
вже згадуваного О. Хоца про те, що 
«слабеющий режим, который дер-
жится только на репрессиях и про-
играл конкуренцию с Западом, 
всегда цепляется за идеологичес-
кие войны, как последнее сред-
ство для мобилизации нищего 
обывателя» (…). 

Образ підступного ворога, який 
оточив Росію, вимагає від цього са-
мого «нищего обывателя» забути про 
власні права, добробут своєї сім'ї, 
соціальні блага тощо для «обороны 
Отечества». А щоб любити його біль-
ше, так само більше треба ненавиді-
ти ворога.

Чи не першим завданням пропа-
ганди стає культивування ненави-
сті. Ось що пише у статті «Ненависть 
як національна ідея» психологиня 
З. Арутюнян: «В России очень лю-
бят культивировать ненависть. Мы 
постоянно кого-то ненавидим. Го-
сударство пропагандирует историю 
про врага. То, что действительно ка-
чается, и сильно, – это ненависть и 
разъединение. У нас каждый кейс 
превращается в священную вой-
ну. Это искусственная эскалация 
ненависти. Она разлита в воздухе. 
В этом, видимо, была какая-то ве-
ликая идея – поддерживать нена-
висть» (…).

Окремим важливим напрямком 
російської пропаганди є «подолання 
найбільшої катастрофи» ХХ ст., тоб-
то, тези про необхідність відновлен-
ня СРСР. Реваншизм, гегемонізм, ім-
періалізм знову стали домінантою 
російського політичного мислення. 
В Росії «...панує ідеологія імперіа-
лізму...», «...імперіалізм та російська 
агресія є першочерговою пробле-
мою у світі...Проблема більша, ніж 
просто у Путіні. Це питання імпері-
алістичної культури, яка історично 
притаманна Москві...», - зауважує 
американський аналітик Г.Пірчнер-
молодший (…).

Слід визнати, що російській про-
паганді вдається успішно працюва-
ти з внутрішньою аудиторією, адже, 
якщо понад 80% росіян схвалили за-
гарбання Криму, – значить витра-
чені мільярди доларів на пропаган-
ду спрацювали. Такому населенню 
дуже легко «продавати» будь-яку зо-
внішньополітичну авантюру.

Вже згадуваний І. Яковенко 
справедливо зазначає, що Кремль 
«... понимает патриотизм исключи-
тельно как унижение других стран 
и народов...». Україна у цьому плані 
є хрестоматійно – показовим при-
кладом. Ось, скажімо, до чого до-
говорився віце – спікер Держду-
ми П. Толстой: «Проблемы Украины 
мы обсуждаем потому, что Украи-
на – это часть России. Проблемы 
Украины мы обсуждаем потому, 
что это такие же русские люди, на 
которых поставили и довели до кон-
ца определенный эксперимент, 
который не прошел у нас. Поэтому 
это интересно, на мой взгляд» (…). 
Такі ідеї втовкмачуються у голови 
росіян вже впродовж багатьох ро-
ків. «...Пропаганда в Росії стає час-
тиною культури і, на жаль, є успіш-
ною», – робить невтішний висновок 
Г. Пірчнер-молодщий (…).

Проте не меншу увагу приділяє 
Кремль пропагандистській роботі 
також проти країн ЄС і НАТО. Сфор-
мована і активно працює ціла дер-
жавна машина, яка має на меті по-
слаблення єдності всередині цих со-
юзів, протиставлення Європи Аме-
риці, активну дезінформацію та 
формування викривленої реальнос-
ті у суспільствах країн Заходу, деста-
білізацію внутрішньої ситуації у них 
через розповсюдження недостовір-
ної інформації, підтримка будь-яких 
радикальних течій, діяльність яких 
розколює суспільство тощо. Лише 
останнім часом колективний Захід 
почав розуміти глибину інформацій-
ної загрози з боку Росії та вживати 
захисних заходів, що, зрозуміло ви-
кликає бурхливу реакцію Кремля 
– варто лише почитати стенограми 
брифінгів речниці МЗС Росії М. За-
харової.

Іншим традиційним та доволі діє-
вим інструментом Кремля є баналь-
не залякування, адже Росія за-
лишається другою ядерною 
потугою у світі.

Володимир ОГРИЗКО
Міністр закордонних справ України (2007 - 2009 рр.)
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Бліц-інформ
Польща та ще 
15 європейських 
країн 
не закривають 
кордони для 
українських туристів 
У Польщі повідомили, що, по-

при рішення ЄС про вилоучен-
ня України з переліку безпечних 
країн, українці зможуть відвід-
увати країну у туристичних цілях.

Про це запевнив очільник 
міністерства внутрішніх справ 
Польщі Маріуш Камінський під 
час розмови з головою україн-
ського МВС. За словами міністра 
МВС Польщі, Україна залишиться 
в «зеленій зоні» поїздок. 

Станом на 13 листопада для 
громадян України були відкриті 
кордони таких європейських кра-
їн: Польща, Греція, Латвія, Хор-
ватія, Нідерланди, Естонія, Кіпр, 
Швеція, Австрія, Чехія, Бельгія, 
Данія, Франція, Ірландія, Словач-
чина, Іспанія.

Європейський союз 9 листо-
пада вилучив Україну із «зелено-
го списку» країн через COVID-19. 
Натомість в МЗС запевнили, що 
це не призведе до тотального за-
криття кордонів. 

Чергові втрати 
на фронті: 
загинули двоє 
воїнів, один 
дістав поранення
Упродовж 12 листопада, 

з боку російсько-окупаційних 
військ зафіксовано 8 порушень 
режиму припинення вогню, 2 з 
яких із застосуванням забороне-
ного Мінськими домовленостями 
озброєння.

Внаслідок підриву на ворожо-
му невідомому пристрої двоє вій-
ськовослужбовців дістали пора-
нення, несумісні з життям. Заги-
нули підполковник Прусов Руслан 
Халилович і майстер-сержант Фе-
досєєв Вадим Вікторович.

Один наш воїн дістав вогне-
пальне поранення. Йому було на-
дано домедичну допомогу та ева-
куйовано до лікувального закла-
ду. Стан здоров’я військовослуж-
бовця – задовільний.

Українські захисники відкри-
вали вогонь у відповідь, не засто-
совуючи заборонене Мінськими 
домовленостями озброєння, та 
змусили противника припинити 
обстріли.

ЦВК зареєструвала 
трьох нових 
народних 
депутатів: 
всі від партії 
«Слуга народу»
Центральна виборча комісія 

зареєструвала народними депу-
татами Сергія Козиря й Віталія 
Войцехівського, які були обрані 
до Верховної Ради на проміжних 
виборах 31 жовтня в одноман-
датних виборчих округах №184 
(Херсонська область) та №197 
(Черкаська область).

Також народним депутатом 
зареєстровано Сергія Кострійчу-
ка, яких пройшов до парламенту 
за виборчим списком партії «Слу-
га народу», поданого на позачер-
гові вибори 2019 року, у зв’язку 
зі складенням депутатського 
мандату Іриною Верещук.

І це не тільки слова Путіна про 
готовність померти в ядерній ката-

строфі і «потрапити до раю», але і серйоз-
не нарощування новітніх озброєнь та прово-
кативна поведінка російських військових по-
близу територій країн НАТО, не кажучи вже 
про Україну. Переслідується, як здається, дві 
мети: підняти градус «патріотизму» всередині 
країни та визначити готовність Заходу пере-
йти до конкретних дій.

Складається враження, що зі зміною 
влади у США колективний Захід від слів про 
«стурбованість» та «занепокоєність» дає 
старт політиці реального стримування та про-
тидії агресивній політиці Росії. «Смерть мозку 
НАТО» виявилася лише красивою, але без-
відповідальною гіперболою – НАТО повер-
тає собі лідерські позиції у питаннях безпе-
ки і не лише у північно-атлантичному просто-
рі. Підтверджено обов'язковість дотриман-
ня положень ст.5 Вашингтонського договору, 
що відновило довіру членів Альянсу. Країни 
НАТО погодилися досягти домовлених раніше 
видатків на оборону у сумі 2% ВВП. Зупине-
но виведення військ США з Німеччини, нато-
мість вони з'явилися у Польщі та Румунії. По-
силилася присутність НАТО у Середземному 
та Чорному морях. Зросла підтримка з боку 
Альянсу щодо Грузії та України. Саме завдя-
ки тиску США та НАТО вдалося змусити Росію 
припинити небезпечну ескалацію на україн-
сько- російському кордоні у квітні 2021 р.

У Кремлі ніяк не можуть усвідомити той 
факт, що не Росія, а Китай є головним викли-
ком для США і Заходу в цілому. Причина зро-
зуміла: у той час, коли Китай стрімко нарощу-

вав свої економічні м'язи, Москва так само 
стрімко їх втрачала, перетворюючись у пере-
січну регіональну країну. Її надзвичайна ім-
портозалежність від Заходу, так само як і за-
лежність від постачання своїх енергоресур-
сів на той самий Захід, робить її надто враз-
ливою. І все менш цікавою. Саме тому на неї 
реагують все слабше. М. Касьянов формулює 
це так: «Россия не является приоритетом для 
Соединенных Штатов вообще в политике, по-
тому что мы за последние 15 лет преврати-
лись еще в меньшую страну, чем были... Мы с 
каждым годом скукоживаемся больше, боль-
ше, больше. И просто потрясывание оружием 
не означает, что мы становимся мощнее, и с 
нами должны больше считаться. Это не так...» 
(…).

Звісно, наведено лише думки окремих 
експертів та поодинокі факти. Але і вони свід-
чать про тенденцію: Москва не може більше 
реалізувати так, як їй хочеться, свої зовніш-
ньополітичні цілі.

Які висновки можна зробити?
Перше. За роки після розпаду СРСР і утво-

рення РФ її зовнішня політика еволюціону-
вала від ліберально – прозахідної до від-
верто агресивної. Вона знову повернулася 
до своєї імперської сутності.

Друге. Росія не має осмисленої концеп-
ції зовнішньої політики і не може запропо-
нувати іншим країнам світу нічого прива-
бливого для наслідування. «Русский мир» є 
продуктом з обмеженим ареалом застосу-
вання і до того ж провальним. Навіть союзни-
ки Росії ставляться до нього все підозріліше.

Третє. Росія опинилася в ізоляції від ци-

вілізованого світу. Її прагнення компенсува-
ти це «стратегічним партнерством» з Китаєм 
несе для неї відчутні ризики – вона не змо-
же уникнути ще більшої залежності від Пе-
кіна, апетити якого, зокрема, територіальні, 
невпинно зростатимуть.

Четверте. Попри очевидну недолугість і 
неспроможність конфронтаційної політики 
Росія продовжує залякувати і провокувати 
Захід, у.т.ч. в Україні. Нового розмаху отри-
мала інформаційно – пропагандистська ві-
йна, яку Росія веде проти Заходу. Така полі-
тика лише заохочує останній до жорстких дій 
у відповідь.

П'яте. Захід переходить до політики 
«стримування» Росії. Це може мати наслід-
ком запровадження т.зв. «пекельних санк-
цій», які у кінцевому підсумку призведуть до 
краху теперішнього політичного режиму в Ро-
сії.

Можна констатувати, що Росія, яка пре-
тендує на рівноправну участь у розв'язанні 
глобальних проблем, насправді опинилася 
на їхньому узбіччі. Це – природній резуль-
тат її агресивної політики, реальний «глухий 
кут» її зовнішньої політики. Хіба не має рації Г. 
Явлінський, коли пише: «...Россия оказалась 
страной с отрицательной репутацией. Стра-
ной, которой нет никакого доверия в мире. 
И именно в этом крах российской диплома-
тии и внешней политики. Мы сами отравили 
себя. Ложью... (…). 

«Українська правда», 24. 09. 2021
Pravda.com.ua

Поч. в №№ 208 – 209. Далі буде. 

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

Розпад Росії: загроза чи шанс?

Активи 
держпідприємств 

знизились на майже 
400 мільярдів

Станом на кінець першого 
півріччя 2021 року українські 
держпідприємства володіли ак-
тивами в розмірі 1261 млрд грн, 
що на 392 млрд грн (24%) менше 
порівняно з оціночною вартістю 
активів на кінець першого квар-
талу 2021 року. Про це йдеться 
в аналізі SOE Weekly моніторин-
гу, що проводить Мінекономіки.

Держава володіє 3331 
держпідприємствами (на 1 під-
приємство менше у порівнянні 
з кінцем першого кварталу). За-
гальна середня кількість штат-
них працівників становить 697 
тисяч (кількість працівників 
збільшилася за квартал на 13 
тисяч осіб).

1404 підприємства (42% від 
загальної кількості) є працю-
ючими, порівняно з 1369 пра-
цюючими на кінець першого 
кварталу. Близько 1476 держ-
підприємств є непрацюючими. 
Щодо решти 451 держпідпри-
ємств інформація відсутня. Се-
ред працюючих 832 підприєм-
ства є прибутковими, що стано-
вить 25% від загальної кількості 
держпідприємств.

За перше півріччя 2021 року 

сукупний прибуток держпідпри-
ємств становив 11 млрд грн (за 
неаудійованою звітністю). У пер-
шому кварталі цей прибуток ста-
новив 20,6 млрд грн Це свідчить, 
що у другому кварталі держпід-
приємства зазнали збитків на 
майже 10 млрд грн.

Держкомпанії змусили 
розкрити зарплати 

керівництва
Понад місяць діє закон, який 

зобов'язує державні компа-
нії розкривати інформацію про 
зарплати керівництва та рівень 
винагороди членів наглядових 
рад. Такі дані компанії повинні 
публікувати до 5 числа кожного 
місяця.

Яких компаній стосується 
цей обов'язок? За законом, до 
державних компаній належать:

господарські товариства (АТ 
і ТОВ), понад 50% акцій яких во-
лодіє держава;

державні унітарні підприєм-
ства та казенні підприємства;

державні організації, що 
мають на меті одержання 
прибутку.

Що, де та як мають розкри-
вати держкомпанії. Ухвалений 
парламентом на початку верес-
ня документ вносить зміни до 
законів «Про захист персональ-
них даних» та «Про доступ до пу-

блічної інформації». Від 2 жовтня 
до публічної інформації нале-
жить інформація про структуру, 
принципи формування, розмір 
оплати праці та винагороди ке-
рівництва держкомпаній.

До керівництва держкомпа-
ній, за законом, належать:

керівник, включаючи голо-
ву та членів колегіального ви-
конавчого органу; заступник ке-
рівника; члени наглядової ради.

Документ передбачає 
обов’язок щомісяця та щоро-
ку оприлюднювати інформацію 
про винагороди керівництва на 
сайтах держкомпаній.

Як і де потрібно розкривати 
згадану інформацію?

По-перше, інформація про 
структуру, принципи формуван-
ня та розмір оплати праці керів-
ництва держкомпаній належить 
до публічної інформації. Компа-
нії, визначені розпорядниками 
такої інформації, зобов’язані 
протягом п’яти робочих днів роз-
кривати її у відповідь на письмо-
ві запити будь-яких осіб.

По-друге, за законом, держ-
компанії зобов’язані розкрива-
ти інформацію про винагороду 
керівництва щомісяця (не пізні-
ше 5 числа наступного місяця) 
та за підсумками року (не пізні-
ше 1 лютого наступного року) на 
своєму сайті.

На жаль, поки що далеко не 
всі компанії виконують цю нову 
норму закону. Але і оприлюдне-
на інформація дає уяву про за-
хмарні місячні зарплати, з різ-
ними приплатами і доплатами, 
керівництва.

Лідирує не так давно забра-
ний у приватних власників, нині 
державний «Приватбанк»: се-
редня зарплата членів нагля-
дової ради – 691 516 гривень, 
керівника чи члена правління 
– 828 922 грн. На наступних 
місцях – теж банкіри, видно, їм 
в Україні живеться непогано: 
«Ощадбанк» – відповідні зарп-
лати 402 884 і 581 952; «Ук-
ргазбанк» – 129 388 і 462 327. 
«Укренерго» 227 700 і 411 067; 
«Укрексімбанк» – 412 708 і 390 
727.

У сотні тисяч гривень вигля-
дає зарплата керівників і членів 
наглядових рад у таких струк-
турах, як «Укрпошта», «Нафто-
газ України», «Аграрний фонд», 
«Автомобільні дороги України», 
«Енергоатом», «Укрзалізниця». 

Треба зазначити, що такі за-
хмарні зарплати з̀ явилися да-
леко не сьогодні, це є вже чи-
мало останніх років. І це в кра-
їні зі злиденним рівнем життя 
основної маси народу, з постій-
но зростаючими цінами і тари-
фами. 

Захмарні зарплати керівників 
державних підприємств – 

при їх величезній збитковості
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Український хор, Грубешів (Польща), 1940 рік.
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Вшановують 
жертв 

Голодомору 
Світовий конґрес українців опри-

люднив календар відзначень роко-
вин Голодомору 1932 – 1933 рр. – 
геноциду українського народу, до 
яких 27 листопада долучиться світо-
ве українство.

Цього року центральним заходом 
вшанування пам’яті жертв Голодомо-
ру, організованим СКУ, стане вебі-
нар «Голодомор і нація: вплив через 
покоління», за участі провідних істо-
риків та експертів із України та світу. 
Подія відбудеться 18 листопада.

Також Міжнародний координа-
ційний комітет СКУ у справі Голодо-
мору, у своєму нещодавньому звер-
ненні до українських організацій і 
громад, закликав українців по всьо-
му світі в суботу, 27 листопада ц. р., у 
Міжнародний день пам’яті жертв Го-
лодомору, вшанувати кожну дитину, 
жінку та чоловіка, які невинно заги-
нули під час цього геноциду: хвили-
ною мовчання о 19.32 за місцевим 
часом, запаленням свічок пам’яті 
у вікнах своїх будинків та участю в 
пам’ятних заходах і поминальних 
службах у місцевих громадах.

14 листопада біля пам’ятника 
Голодомору в Лос-Анджелесі (штат 
Каліфорнія) відбулося вшанування 
пам’яті жертв Голодомору у Ґранд-
парку.

21 листопада в Українській гре-
ко-католицькій церкві св. Богороди-
ці м. Коніерс (штат Джорджія), а та-
кож 

27 листопада у Катедрі Святого 
Патрика в м. Нью-Йорк відбудеться 
Соборна панахида за жертвами Го-
лодомору.

У конференц-залі Посольства України в США у Вашинґ-
тоні 30 жовтня відбулась урочиста церемонія вручення ре-
дакції тижневика Українського народного союзу «Свобо-
да» премії Фундації Омеляна та Тетяни Антоновичів за 2020 
рік в обсязі 25 тис. USD. На святкову подію прийшли голо-
вний редактор тижневика Андрій Нинка, його попередниця 
на цій посаді Рома Гадзевич, працівники редакції Степан 
Слуцький, Левко Хмельковський, Лев Іваськів, відомі дер-
жавні, політичні та громадські діячі, українські дипломати.

Урочистість відкрила промовою Оксана Маркарова, по-
слиня України в США, яка вшанувала пам’ять засновників 
фундації подружжя Антоновичів, для яких сенс життя поля-
гав у любові до України. Вони подарували понад 5 млн USD 
на важливі культурні проєкти в Україні та заснували 1981-
го щорічну премію, першим лавреатом якої став письмен-
ник Василь Барка. Фундація також пожертвувала 100 тис. 
USD на встановлення пам’ятника Голодомору у Вашинґто-
ні. Омелян Антонович був відзначений однією з найвищих 
державних нагород України – орденом Ярослава Мудрого 
п’ятого ступеню.

Олена Маркарова висловила подяку Ігорю Воєвід-

ці, Марті Богачевській-Хомяк, Сергію Плохію й іншим чле-
нам Номінаційного комітету, які продовжують цю шляхетну 
справу.

Добрим словом дипломатка згадала нагороджену пре-
мією найстаршу у світі газету українською мовою «Свобо-
да», яку безперервно видають у США вже 128 років. 

Саме зі «Свободи» почалося заснування Українсько-
го народного союзу, а також його англомовного тижневи-
ка The Ukrainian Weekly. «Свобода» з самих початків стоя-
ла на українських національних позиціях, поборювала мо-
сквофільство, широко висвітлювала і висвітлює україн-
ське життя на еміґрації і в Україні, відіграла видатну роль 
у поширенні національної свідомості серед українських ім-
міґрантів у США, підтримувала акції на допомогу Україні і 
в обороні українців, переслідуваних у СРСР окупаційними 
режимами.

Після відновлення незалежности України «Свобода» 
значно розширила обсяг інформації про оновлену держа-
ву, залучила видатних політологів до аналітичного розгля-
ду подій в Україні, має ряд громадських кореспондентів в 
Україні. 

Премія Фундації Антоновичів – газеті «Свобода»

Провідники Світового конґресу 
українців долучилися до ІХ-ї Міжнарод-
ної наукової конференції «Українська 
діаспора: проблеми дослідження», яку 
організували Національний університет 
«Острозька академія» й Інститутом до-
сліджень української діаспори ім. проф. 
Любомира Винара.

СКУ на конференції представляли: 
Наталія Пошивайло-Тавлер, реґіональ-
на віцепрезидентка СКУ в Південній 
півкулі; Павло Садоха (на фото), реґіо-
нальний віцепрезидент СКУ у країнах 
Південної та Західної Європи, голова 
Спілки українців у Португалії; Аскольд 
Лозинський, президент СКУ в 1998 – 
2008 рр., президент Фундації Україн-
ського вільного університету; Марія Ку-
пріянова, виконавча директорка СКУ; 
Марта Кебало, головна представниця 
Світової федерації українських жіночих 

організацій при ООН.
Доповідачі представили досліджен-

ня на історичну тематику: вплив пово-
єнної імміґрації, внесок жіночих органі-
зацій у розвиток української діаспори, 
наукові розвідки з японістики україн-

ців, а також щодо актуальних тем, таких 
як проблеми українських громад у Єв-
ропейському Союзі, діяльність із проти-
дії насильству тощо. 

«Чому сьогодні так важливо гово-
рити про єдиний 65-мільйонний україн-
ський народ? Упродовж десятиліть ор-
ганізована діаспора продовжує бага-
тогранну роботу – виховує національ-
но свідомі молоді покоління українців, 
розбудовує українську державу, роз-
виває освіту, плекає мову, сприяє за-
лученню інвестицій до України, бореть-
ся за утвердження української Церк-
ви, сприяє визнанню правдивої пам’яті 
нашого народу. І сьогодні, коли Росія 
веде криваву війну проти України, ми 
пліч-о-пліч відстоюємо незалежність, 
суверенітет і територіальну цілісність 
України», зазначила у своїй промові 
п. Купріянова.

Річні збори Світового 
конґресу українців 

СКУ нещодавно провів Річні загальні збори, у яких взяли 
участь майже 200 делегатів і гостей, представників україн-
ських громад та організацій з понад 20 країн світу, аби під-
сумувати події року та поглянути у майбутнє світового укра-
їнства.

Це вже були другі Річні загальні збори СКУ, які відбува-
лися у віртуальному форматі, що дозволило зібрати провід-
них лідерів української діаспори та дискутувати найважливіші 
питання. 

Павло Ґрод, президент СКУ, згадав у вступному слові вели-
ку й активну українську громаду у РФ, представники якої цьо-
го року не змогли долучитися через аґресію російської влади, 
спрямовану щодо них.

Збори СКУ не залишилися поза увагою лідерів української 
держави. Зокрема, надійшло привітання президента України 
Володимира Зеленського, в якому йдеться, що завдяки злаго-
дженим зусиллям світової спільноти українців і плідній співп-
раці з українською державою, Україна впевнено перетворю-
ється на справжню європейську державу.Також вітання на-
діслали Руслан Стефанчук – голова Верховної Ради, Денис 
Шмигаль – прем’єр-міністр України, 

Конференція «Українська діаспора: 
проблеми дослідження» 

УКС передала допомогу 
українському військовому

«Українська Кредитова Спілка Лімі-
тед» передала допомогу на лікування 
Андрія Дячишина (на фото), який отри-
мав важке поранення голови від росій-
ського снайпера 29 серпня ц. р. «Коли 
Андрія транспортували літаком у Львів-
ський військовий госпіталь, паралель-
но в Канаді готували для нього фінансо-
ву допомога в рамках проєкту допомо-
ги українським важкопораненим бійцям 

«УКС допомагає Україні». Її особисто прилетів із Канади вручити Ро-
ман Млинко, інвестиційний менеджер УКС і куратор проєкту допомоги 
важкопораненим українським бійцям», ідеться в повідомленні фінан-
сової установи.

Андрієві 27 років, він сирота. Був на війні сім літ. Після поранення 
провів 23 дні в реанімації, з яких десять днів у комі. 

У Туреччині зареєстрували 
17-ту українську організацію

У м. Конія офіційно зареєстрували чергову українську діаспорну 
організацію – Українську асоціацію культури, взаємодопомоги та со-
лідарності, яка стала першою в історії міста офіційно зареєстрованою 
громадою слов’янської групи населення в Турецькій Республіці. 

Як розповіла Аліна Парасєй-Гочер, голова ново зареєстрованої 
асоціації культури, процес офіційного оформлення не зайняв багато 
часу, адже цьому сприяли українські дипломати та місцева влада.

Жінка проживає в Туреччині шість літ, останні 1,5 року – у Конії. 
За освітою – практична психологиня, має науковий ступінь кандидата 
психологічних наук, працює доценткою кафедри Психології та педаго-
гіки в Українському гуманітарному Інституті в Києві.

«Ідея створення Асоціації виникла в процесі налагодження контак-
тів із багатьма освіченими, творчими й активними українцями, які про-
живають у Конії. Маємо велику надію, що асоціація стане осередком 
активності, розвитку, спілкування української громади», заявила п. Па-
расєй-Гочер. На базі асоціації найближчим часом планують започатку-
вати українську суботню школу.

Це вже 17-та українська організація в Туреччині. Вони є, зокрема, 
в Анкарі, Стамбулі, Адані, Анталії, Бодрумі, Бурсі, Ізмірі, Кушадасі, Мар-
марисі, Самсуні.

За повідомленням агенції «Міст-онлайн».

Виїзне консульське 
обслуговування 
у штаті Флорида

Працівники Посольства України в США 6 – 7 листопада здійснюва-
тимуть виїзне консульське обслуговування громадян України у м. Норт-
Порт (штат Флорида). До переліку консульських послуг, що надаються 
під час обслуговування, належать: подання документів на оформлен-
ня біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон; 
отримання вже виготовленого біометричного паспорта (у разі, якщо 
документи були подані до Посольства України в США); прийняття на 
тимчасовий чи постійний консульський облік; оформлення довіренос-
тей на представництво інтересів чи на вчинення інших нотаріальних дій 
від імені особи в Україні; оформлення нотаріальних заяв (до Пенсійно-
го фонду України, заяви-згоди на виїзд неповнолітніх дітей за кордон 
тощо); прийняття документів для реєстрації громадянами України дітей, 
народжених у США; прийняття документів для оформлення залишення 
на постійне проживання за кордоном.

Прийом громадян відбувався в приміщенні Українського культурно-
го центру.

Тарас Багрій отримав 
орден України

Тарас Багрій, керівник відділу Конгресу українців Канади в Онта-
ріо, отримав орден «За заслуги» ІІІ ступеню за вагомий особистий вне-
сок у розвиток волонтерського руху, активну благодійну і гуманістичну 
діяльність. 

Посол Андрій Шевченко вручив Тарасу Багрію цю державну нагоро-
ду. Тарас Багрій очолював відділ Конґресу українців Канади в Торонто у 
2014- 2020 рр., а зараз є президентом відділу КУК в Онтаріо.

Багрій також є Почесним громадянином українського міста Дрогобич. 

Посвідчення закордонного 
українця отримав нащадок 

Грушевського
 У Торонто (Канада) посвідчення закордонного українця отримав 

нащадок видатного українського історика громадського та політичного 
діяча Михайла Грушевського.

«У Генеральному консульстві відбулася приємна подія – посвідчен-
ня закордонного українця отримав Олександр Грушевський, громадя-
нин Канади, який є нащадком нашого видатного співвітчизника Михай-
ла Грушевського», повідомили українські дипломати.
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Бліц-інформ
Японія 
доплачуватиме 
туристам
Країна сподівається відродити еконо-

міку зокрема і з допомогою внутрішнього 
туризму. Влада планує доплачувати турис-
там, які подорожуватимуть усередині дер-
жави. Раніше така практика існувала, про-
те через пандемію її скасували. Субсидії 
стануть частиною нової програми прем'єр-
міністра Фуміо Кішиди щодо боротьби з 
пандемією. Вони дають можливість місце-
вим туристам отримувати знижки на готелі 
та проїзд країною, у тому числі і за допомо-
гою авіакомпаній.

Програма доплат почне діяти із середи-
ни січня чи лютого приблизно до кінця квітня.

Щоб уникнути скупчення людей, зниж-
ки будуть більш вигідними у будні, а не у ви-
хідні. Субсидії на внутрішній туризм у Япо-
нії скасували у грудні минулого року через 
пандемію коронавірусу.

Японія – острівна держава у Тихому 
океані, яка славиться своїми густонаселе-
ними містами, імператорськими палацами, 
національними парками, храмами та свя-
тилищами. 

У Німеччині 
розпочався 
сезон карнавалів 
11 листопада об 11 годині 11 хвилин роз-

почався традиційний карнавальний сезон. 
11 у Німеччині вважається числом дурнів.

У Кельні тисячі людей у карнаваль-
них костюмах зібралися на гуляння. Взяти 
участь у карнавалі можна було лише вак-
цинованим від COVID-19 або тим, хто нещо-
давно перехворіли.

Сезон карнавалів у Німеччині тривати-
ме три місяці і завершиться перед велико-
днім постом.

Сукупна вартість 
робіт Пабло 
Пікассо – понад 
10 млрд доларів
Найбільш жаданими залишаються кар-

тини Пікассо, написані 1932-го, який нази-

вають «еротичним роком» у його творчості.
У 2020 році на аукціонах та артрин-

ках продали понад 3 тисяч картин худож-
ника загальною вартістю понад 600 млн. 
доларів. 

У США чоловікові, 
який пограбував 
банк, вдалося 
ховатися від поліції 
понад 50 років
У липні 1969 року Тед Конрад, який 

працював касиром у банку в Клевленді, 
штат Огайо, пограбував цей же банк. Тоді 
20-річному чоловікові вдалося вкрасти 
215 тисяч доларів, що, за нинішніми оцін-
ками становить 1,7 мільйона. Після робо-
чого дня Конрад вийшов із банку із папе-
ровим пакетом із грошима. Про крадіжку 
стало відомо лише за кілька днів. Сам Кон-
рад зник. Потім змінив ім’я на Томас Рен-
дел і втік до Вашингтона, округу Колумбія, а 
далі до Лос-Анджелеса. Зрештою він обла-
штувався у передмісті Бостона приблизно 
1000 км від місця злочину. Грабіжник жив 
скромним та непримітним життям.

Останні 40 років він пропрацював про-
фесійним гольфістом та у дилерському центрі 
з продажу вживаних автомобілів. Наприкінці 
життя він уже відчував фінансові складнощі.

У травні цього року чоловік помер від 
раку легенів, а перед смертю зізнався у 
своїх злочинах.

Українська громада в південно-захід-
ній Флориді (США) щороку в листопаді вшано-
вує пам’ять жертв штучного Голодомору 1932 
–1933 рр., заподіяного сталінським режимом. 
За останнім рахунком 10, 5 мільйона невинних 
людей померло голодною смертю в Централь-
ній, Східній і Південній Україні та на Кубані.

На Флориді у Норт Порті з рамени 56 Від-
ділу Союзу Українок Америки (СУА) в минулі 
роки були лекції про Голодомор-33, з участю 
очевидців, для студентів, у місцевій середній 
школі (North Port High School ). Через коро-
навірус це не було можливо минулого і цьо-
го року.

2 листопада, ц.р. на ширших сходинах 56 
Відділу Союзу Українок Америки референт-
ка зовнішніх зв’язків Віра Боднарук розпові-
ла про презентацію книжки під заголовком 
«Two Regimes. A Mother’s Memoir of Wartime 
Survival» у Florida State University. В першій час-
тині свого щоденника авторка книжки Теодора 

Вербицька описує жахливе пережиття голоду 
в Маріуполі та на Кубані з двома маленькими 
доньками. Її чоловік, директор технічної школи 
під Києвом, був засуджений сталінським ре-
жимом і пропав безвісті. Вона залишається 
сама з двома маленькими дітьми і ледве ви-
жила страхіття Голодомору на Кубані та в Ма-
ріуполі. Потім з приходом німців, у час Другої 
Світової війни, опинилася в німецькому таборі 
за колючим дротом в Штутгарті.

Рукопис-спогади Теодора Вербицька на-
писала, щоб залишилася пам’ять про загиблих 
людей, щоб її діти пам’ятали про свій рід, що 
вона думала і як реагувала на події.

Рукопис-щоденник Теодори Вербиць-
кої та картини її доньки Надії, яка закінчи-
ла студії мистецтва в Німеччині, опинили-
ся на «estate sale» у Флориді. Mimi Shaw та 
Kelly Bowen, які закупили всі картини і що-
денник, подбали щоб все було перекладено 
на англійську мову. В результаті це книжка 

«Two Regimes.A Mother’s Memoir of Wartime 
Survival», ілюстрована картинами Надії Вер-
бицької. Книжка та фільм, базований на ній, 
опрацьовані для вжитку у середній школі. У 
фільмі використана «Мелодія» Мирослава 
Скорика.

В неділю, 21-ого листопада, в українських 
церквах в Норт Порті буде відслужена пана-
хида за жертв Голодомору, а потім в Осередку 
ім.св. Андрія буде висвітлений короткий фільм.

Віра БОДНАРУК,
професор, голова Товариства 

Української Мови (США) 

На фото: частина виставлених книжок 
про Голодомор; Віра Боднарук виголошує до-
повідь про Голодомор; Галя Ліснича та Клара 
Шпічка біля столика: «Пам’ять про жертв Го-
лодомору-Геноциду»

Фото Клари Шпічки

Ухвалено важливу угоду 
ООН щодо клімату планети

У столиці Шотландії Глазго протягом двох тиж-
нів тривала конференція Організації Об'єднаних 
Націй з питань зміни клімату, в якіцй взяли участь 
200 країн. В підсумку делегації підписали Кліма-
тичний пакт.

Угода вимагає більш термінового скорочення 
викидів і обіцяє більше грошей для країн, що роз-
виваються, щоб допомогти їм адаптуватися до клі-
матичних впливів. Вперше в історії вона містить 
чіткий план зі скорочення використання вугілля – 
викопного палива, яке продукує найбільше вики-
дів парникових газів.

ООН попереджає про стрімкі зміни кліматич-
них умов, які становлять серйозні загрози люд-
ству.

«Результат конференції – це компроміс, який 
відображає інтереси, протиріччя та стан політич-
ної волі у сучасному світі. Це важливий крок, але 
цього недостатньо. Настав час переходити в ава-
рійний режим», заявив Генеральний секретар ООН 
Антоніу Гутерріш.

Кількість трудових мігрантів 
у Чехії виросла втричі: 

влада посилила перевірки
Згідно з даними чеських митних перевірок, 

кількість нелегальних працівників з-за кордону 
продовжує зростати. За останні 10 років у Чехії 
стало втричі більше трудових мігрантів.

На заході країни перевірки у місцевих компа-
ніях проводять щотижня. Деякі підприємства вже 
не раз порушували трудовий кодекс Чехії, а най-
більше нелегальних працівників фіксують у Пльзе-
ні, четвертому за величиною місті країни.

Чеські заводи часто залежать від іноземних 
працівників, оскільки інтерес чехів до роботи на 
складських підприємствах неухильно знижуєть-
ся. Наприклад, у компанії Grammer (Тахів) працює 
близько 500 співробітників, понад 20% з яких – 
іноземці. На підприємстві зазначають, що їм по-
трібні ще 60 працівників, на яких доведеться че-
кати близько пів року.

Мігранти з Монголії, В'єтнаму, України та інших 
країн часто вміють розмовляти чеською мовою, 
тому ми звертаємось до них і допомагаємо пере-
їжджати разом з сім'ями. Але це дуже довготрива-
лий процес, і безліч компаній не мають часу чека-
ти, тому наймають неофіційно, – пояснює праців-
ник відділу кадрів Grammer Мартін Куржея.

У Пльзенському краї працює близько 65 тисяч 
іноземців. Цьогоріч чеська митниця перевірила 
близько 500 з них – кожен сьомий не мав дозволу 
на роботу або інших необхідних документів.

Українці Флориди вшанували пам'ять жертв Голодомору 

Влада Росії хоче закрити 
знаменитий «Меморіал»
10 тисяч людей за два дні підписали петицію 

на підтримку «Меморіалу». Яке рішення не виніс 
би суд, «Меморіал» неможливо ліквідувати, пере-
конані правозахисники. Вони пообіцяли «продо-
вжити свою роботу, що б не трапилося». Більше 
10 тисяч людей за два дні підписали онлайн-пети-
цію «!Руки геть від Меморіалу – зупинимо ліквіда-
цію по суду ключових громадських організацій!» 
на сайті Change.org, випливає з даних, що постій-
но оновлюються, це станом на 14 листопада.

11 листопада 2021 року стало відомо, що ро-
сійська Генпрокуратура подала до Верховного 
суду адміністративний позов про ліквідацію рані-
ше визнаних «іноземними агентами» некомерцій-
них організацій «Міжнародний Меморіал», а про-
куратура Москви – аналогічний позов до Мос-
міськсуду про ліквідацію правозахисного центру 
«Меморіал».

Справа Андрія Сахарова. «Група некомер-
ційних громадських організацій «Меморіал», які 
виникли та розвивалися завдяки ідеям та пра-
ці найбільшого російського правозахисника та 
громадського діяча Андрія Дмитровича Сахаро-
ва, є ключовими у сучасній російській правоза-
хисній спільноті та російському суспільстві в ці-
лому», вказується в петиції. Їх ліквідація може 
спричинити закриття найважливіших історико-
просвітницьких та правозахисних проектів, та-
ких як, наприклад, «ОВД-Інфо» – інформаційний 
та правозахисний проект допомоги громадянам, 
які постраждали від переслідування державою з 
політичних мотивів, попереджають підписанти.

Ліквідація юридичних осіб та організаційних 
структур, можливо, не знищить, але суттєво об-
межить легальну діяльність істориків, просвіти-
телів, журналістів та правозахисників, які працю-
ють на користь російського громадянського сус-
пільства, захисту історичної пам'яті, прав, свобод 
та законних інтересів простих російських грома-
дян, зазначають автори петиції.

Співробітники «Меморіалу» дуже вдячні за 
підтримку, розповіла прес-секретар організації 
Наталія Петрова, коментуючи реакцію суспіль-
ства на новини про ситуацію навколо «Меморі-
алу». «Підтримка величезна і ми її дуже відчува-
ємо, – сказала вона. – 1 листопада ми дізнали-
ся, що держава вимагає ліквідувати «Меморіал». 
Суд за позовом про ліквідацію – 25 листопада. 
Це найбільша загроза існуванню організації за 
30 років».

«Меморіал» – це не лише юридична особа, а 
й усі, хто пам'ятають про радянський терор і ви-
ступають проти сучасних репресій. Ми продовжи-
мо свою роботу, що б не трапилося», наголосили у 
правозахисному центрі.

Франція вшановує 
жертв терактів 

2015 року в Парижі
13 листопада у Парижі і передміс-

ті столиці Сен-Дені відбулися жалобні 
заходи з нагоди шостої річниці терак-
тів у концертній залі «Батаклан», біля 
стадіону «Стад-де-Франс» та терасах 
кількох ресторанів столиці.

Зранку в суботу прем'єр-міністр 
Франції Жан Кастекс поклав вінок пе-
ред футбольним стадіоном «Стад-де-
Франс», де відбулася перша атака те-
рористів. Після цього глава уряду від-
відав у супроводі мера Парижа Анн 
Ідальго концертну залу «Батаклан» та 
паризькі ресторани, відвідувачів яких 
розстріляли терористи.

Перед «Батакланом» у присутності 
родичів загиблих та поранених під час 
атаки було зачитано імена всіх 90 уби-
тих шість років тому.

Хвилиною мовчання жертв па-
ризьких терактів вшанували також 
футболісти збірних Франції та Казах-
стану, перед зустріччю у суботу вве-
чері на паризькому стадіоні «Парк де 
Пренс» у відбірковму матчі Чемпіонату 
світу 2022 року.

Рік тому через локдаун жалобні 
заходи з нагоди п'ятої річниці терак-
тів відбулися в обмеженому форматі. 
Цього року жалобна церемонія збігла-
ся із процесом над обвинуваченими у 
причетності до теракту. Суд розпочав-
ся 8 вересня у паризькому Палаці пра-
восуддя та триватиме до кінця травня 
2022 року.

13 листопада 2015 року вибу-
хи пролунали неподалік від стадіону 
«Стад де Франс» у північному передміс-
ті Парижа, у кількох барах та кафе па-
ризького передмістя Сен-Дені та у са-
мій столиці. Крім того, терористи взяли 
у заручники відвідувачів концертного 
залу театру «Батаклан» у Парижі.

Жертвами атаки тієї ночі стали 
130 людей, ще понад 400 отримали 
поранення.

13 підозрюваних було зааре-
штовано, п'ятеро ув'язнених пере-
бувають у Бельгії, сім у Франції, один 
у Туреччині.

Режим надзвичайного стану, за-
проваджений у Франції у листопаді 
того року, було скасовано лише 1 лис-
топада 2017 року.
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Життя 
на Андріївському 

узвозі

Він українською почав принци-
пово говорити і писати, коли йому 
вже було за 30. Засуджував низь-
копробне графоманство в УРСР ви-
ключно з причини, що воно нівелю-
вало українську літературу як таку, 
коли на п'єдестал зносилася «вєлі-
кая і могучая». У період брежнєвщи-
ни без замилування дивився у теле-
візор, бо ним формували покірний 
радянський соціум.

 Він був талановитим, не зруч-
ним, не прогинався – і від того зайве 
міг пити. За власним бажання роз-
прощався з життям – якщо без кон-
тексту розглядати єдиний день смер-
ті. Трохи не дійшов до свого 50-ліття. 
Вирішив обірвати життя у власній 
квартирі, залишивши на прощання: 
«домучуйте інших».

 Опісля через 9 років за двотом-
ник творів йому –найкращому укра-
їнському новелісту другої половини 
ХХ століття – посмертно присвоїли 
найвищу тоді ще в уже розбурханій 
прагненням незалежності та само-
стійності УРСР мистецьку Шевчен-
ківську премію.

 Географія його життя: Полтав-
щина, Донбас, Харків, Київ. Син ре-
пресованого батька. Служив на Да-
лекому Сході. Його твори, перекла-
дені російською, періодично швидше 
друкували у московських виданнях. 
А ще здобували визнання за меж-
ами СРСР. Проте часто його – че-
рез принциповість – переслідувало 
безгрошів’я.

Його немає вже 41 рік! А 5 груд-
ня цьогоріч Григорові Тютюннику ви-
повнилося б 90. І це привід згадати 
Письменника й епоху.

 

Андріївський узвіз
Перша київська адреса Григо-

ра Тютюнника – Андріївський узвіз, 
34 – розкішний будинок 1901 року 
купця Слинко у стилі північного раці-
онального модерну з орнаменталь-
ними мотивами на балконних балю-
страдах, макаронами над портала-
ми головних входів. Він став житлом 
у 1960-х і для письменників, праців-
ників видавництв та редакцій. Тепер 
на будівлі, яку багато хто ідентифікує 
за ресторацією зі знаковою назвою 
про усім відомих Голохвостова і Про-
ню Прокопіну «За двома зайцями», 
зовсім напроти Андріївської церкви 
– барельєф з красивим профілем і 
констатацією «Тут у 1963-1967 ро-
ках жив і працював видатний укра-
їнський письменник Григір Тютюн-
ник». 

Сім’ї виділили крихітну кімнат-
ку на 2-у поверсі. Своє помешкан-
ня Григір іронічно називав навіть но-
рою. Хоча вигляд з вікна відкривав-
ся пречудовий, до Дніпра. І це на-
дихало. Герой його повісті-роздуму 
«День мій суботній», в якій є багато 
автобіографічних моментів, проки-
дається в обійсті, у вікна якого, зда-
ється, золото тече з хрестів Андріїв-
ської церкви.

Одна з найвідоміших звивиста 
коротка вулиця Києва – вимощена 
бруківкою, мабуть, ще за руських 
князів – майже від Софіївського со-
бору до «улюбленого, брудненького, 
але найдемократичнішого в цілому 
місті» Подолу тепер інша, аніж понад 
півстоліття тому, коли Григір Тютюн-
ник з великого вікна свого тимчасо-
вого житла бачив спроектовану іта-
лійського походження архітектором 
Растреллі однокупельну церкву з ве-
жами навкруг.

В інтерв'ю 2006 року дружина 
письменника, учителька української 
літератури однієї зі столичних шкіл 
Людмила Василівна, з якою позна-
йомилися і побралися ще студента-
ми Харківського університету, роз-
повідала про Андріївський узвіз так: 
«Ми там прожили декілька місяців. 
(Зрозуміло, жінці з малою дитиною 
було зручніше у селі у мами. – Авт.).

Там була тільки кімнатка, навіть 
кухні не мали. І стола не було. Гри-
гір писав на широкому старовинно-
му підвіконні біля єдиного вікна, яке 
виходило на Андріївську церкву. На 
цьому підвіконні написані «Дивак», 
«Крайнебо», «Вуточка». (…) Це була 
службова квартира, в якій до нас 
теж жив письменник, Міняйло, зда-
ється».

Унизу на Андріївському узвозі, 
у Музеї одної вулиці, окрема вітри-
на присвячена Григорові Тютюнни-
ку. Виставлено журнал «Крестьянка» 
1961 року, в якому надруковано ро-
сійською першу новелу ще студента, 
який вступив на навчання після чо-
тирьох років служби на флоті, «В су-
мерки», про матір і сина. Підпис: Гри-
горій Тютюнник-Ташанський. 

То був час, коли два сини з різни-
цею у віці у понад десятиліття одно-
го репресованого батька, але різних 
матерів, дивним чином мали однако-
ві імена в офіційних документах, і зі-
йшлися на літературній ниві. А трохи 
згодом – щоби розрізняти - молод-
ший стане Григором.

Хлопчиною Григір Тютюнник по-
невірявся з матір'ю по чужих людях 
у селі Шилівка на Полтавщині опісля 
того, як снаряд у війну влучив у їхню 
власну. У Києві сім'я письменника, з 
двома синами, теж постійно відчува-
ла гостроту квартирного питання, бо 
наступне житло – двокімнатна квар-
тира на Раєвського, у районі Будинку 
меблів на околиці Печерська, була 
невеличкою.

Утім жив і працював письменник 
у столиці майже 17 років у централь-
ній частині, що давало додаткову 
змогу відчувати до болю діаметраль-
ну разючість радянського життя лю-
дей у сільській місцевості України та 
пристосуванство і ницість багатьох 
мешканців у великому красивому 
місті з багатою історією.

За що репресували 
батька й інших 

родичів письменника?
Батька Григора Тютюнника за-

брали у 1937-му. Утім син запам’ятав 
його турботу і любов на все життя. 
Про це можна прочитати у творах 
письменника, в яких немало автобі-
ографічного.

Хлопцеві довелося пережити во-
єнні поневіряння, випробувати кол-
госпні та робітничі професії, навіть 
побути кілька місяців у виправній 
колонії у Божковому поблизу Пол-
тави (бо не відробив трирічне на-
вчання в училищі), відчувати на сво-
їх письменницьких творах цензуру – 
однак Тютюннику таланило в житті. 
Бо мав талант.

Утім, здається, Григір Тютюнник 
досить довго не забував настанови, 
яку вклав у вуста бабусі малого Ха-
ритона в повісті «Облога»: «…про тата 
краще нікому не розказуй, бо воно 
всякі люди на світі є: один пойме, ін-
ший одвернеться, ще й пальцем услід 
тицькатиме… Господь з ними…»

В автобіографії студент-випус-
кник Харківського університету 17 
березня 1962 року написав, що його 
батько Михайло Тютюнник помер у 
1948 році. У вступній автобіографії – 
інша дата цього суму, 1941 рік. Чогось 
не знав, а десь діяв і за тією мудріс-
тю: «краще нікому не розказуй». Бо 
в радянській системі переслідувань 
і показної моралі багато було охочих 
пхнути і потоптатися.

Навіть дехто із сучасних здобува-
чів наукових звань витлумачував пси-
хобіографію Григора Тютюнника так, 
щоб назвати письменника «мораль-
ним мазохістом з його наївною неу-
свідомленістю».

Розумні люди, маючи життєвий 
досвід, – не лишаються наївними, але 
розкриваються не багатьом.

Найвідвертіший опис Григора Тю-
тюнника з назвою «Автобіографія» да-

тований 30 липня 1966 року. Пояс-
нень цьому кілька. Найперше - ще не 
скували остаточно цензурою та пиль-
ним оком КДБ відгомін Хрущовської 
«відлиги», якій винесли вирок без-
кровним відстороненням уже майже 
як два роки тому від влади не те що б 
демократа Микити Сергійовича – лю-
дини свого часу, утім саме він на ХХ 
з’їзді КПРС засудив культ диктатора 
Йосипа Сталіна, який вимурував міль-
йонами безневинних жерт Великий 
Страх.

Письменник уже працює в Києві, 
де однак більше свободи для вільно-
думства, особливо у колах митців та 
інтелігенції, зокрема, у видавництвах. 
Згадаємо хоча б, що у вересні-грудні 
1965 року правдоборець Іван Дзюба 
написав трактат «Інтернаціоналізм чи 
русифікація?» А на початку того року 
він виступав у Будинку літераторів на 
вечорі з нагоди 30-ліття поета Васи-
ля Симоненка, якого не стало 28-літ-
нім. Молодий поет разом із художни-
цею Аллою Горською та тоді ще сту-
дентом театрального інституту Лесем 
Танюком у 1962-му виявили місця по-
ховань розстріляних органами НКВС 
на Лук’янівському у Києві та Василь-
ківському неподалік столиці, а також 
у Биківні.

Додавали впевненості написати 
правду про свою сім’ю Григорові Тю-
тюннику, напевно, і сподівання, що 
запустять зйомки 2-серійного фільма 
про до болю знайоме сільське життя 
за книжкою рідного по батькові бра-
та Григорія Тютюнника «Вир». Її, після 
смерті 41-річного автора, відзначили 
у 1963-му головною в республіці мис-
тецькою Шевченківською премією.

І Григір Тютюнник, за його сло-
вами, мав уже навіть офіційне під-
твердження реабілітації засуджених 
у 1937 році родичів, щонайменше од-
ного. Тож дозволив собі відвертість на 
папері, пишучи автобіографію на про-
хання краєзнавця Петра Ротача.

«У тридцять третьому році сімей-
ство наше опухло з голоду, а дід, бать-
ко мого батька, Василь Февдулович 
Тютюнник, помер – ще й не сивий був 
і зуби мав до одного міцні (я й досі не 
знаю, де його могила), а я в цей час – 
тоді мені було півтора року – перестав 
ходити (вже вміючи це робить), сміять-
ся і балакать перестав… У тридцять 
сьомому році, коли батькові сповни-
лось рівно сорок (він з 1897 року), 
його заарештували, маючи на увазі 
політичний мотив, і пустили по сибір-
ських етапах...

У 1957 році прийшов папірець, 
який сповіщав, що батько ні в чому 
не винен і реабілітований посмерт-
но. По тому, як забрали батька, ми за-
лишилися удвох: мати двадцятичоти-
рьохрічною вдовою (вона молодша за 
батька на шістнадцять років) і я. Мені 
тоді йшов шостий рік».

Детально розкласти усі події з 
Григорового дитинства дають змо-
ги лише архівні матеріали, зокрема, 
Управління Служби безпеки України 
в Полтавській області. Їх вивчив Олек-
сій Неживий – один з найуважніших 
дослідників біографії Григора Тютюн-
ника. Одне з останніх напрацювань лі-
тературознавця – розвідка «І бажаю 
всіх благ»: із життєпису Григорія і Гри-
гора Тютюнника», надрукована в жур-
налі «Слово і Час» у 2017 році.

Григорій і Григір – сини одного 
батька Михайла Васильовича Тютюн-
ника з села Шилівка на Полтавщині, 
але різних матерів. 

Михайло Тютюнник, якому тільки 
десь скоро буде 23 роки, розійшовся 
з першою дружиною - Ївгою Буденною 
ще до народження їхнього спільного 
сина 23 квітня 1920-го. Достеменна 
причина цього певному колу людей 
була точно відома, але навряд чи була 
однозначною для обох сторін.

Про Ївгу – матір зведеного стар-
шого брата Григорія і свого батька в 
біографічному «Корінні» Григір Тютюн-
ник напише: «розлучення було блиска-

вичне, без свідків і скандальної тяга-
нини, а одруження – важке. Справа 
в тому, що, коли майбутнє подружжя 
уже мало стати під вінець – традиція 
ця була тоді ще міцна,– місцеві духо-
вні власті категорично відмовилися 
його звінчати, бо за святцями Михай-
ло Тютюнник і Ївга Буденна були роди-
чі. Після кількох відчайдушних спроб 
виклопотати дозвіл на одруження по-
християнському батько, так нічого й 
не добившись, одяг святкову чумар-
чину, взяв харчу й подався пішки за 
сімдесят п'ять верств до Полтави шу-
кати щастя в архієрея. І таки знайшов.

Минуло вісім чи дев'ять місяців 
приймакування, як одного пізнього 
вечора батько перейшов міст і знову 
опинився в рідній оселі».

У той період саме вирувала в 
Україні боротьба за владу, понад де-
сяток разів за кілька років змінюва-
лася вона не лише в Києві: лютува-
ли загарбницькі армії Муравйова та 
Денікіна, до останнього відстоювала 
свою незалежність Українська На-
родна Республіка… 

А десь у 1920-их батько Ївги – Фе-
дот Йосипович Буденний став голо-
вою місцевого комнезаму – більшо-
вицького комітету незаможних се-
лян, що колективізував і розподіляв 
майно інших. У повіті діяли до того до 
40 повстанських загонів, які прагну-
ли української незалежності та само-
стійності. А остаточно радянська вла-
да утвердилася там до весни 1923 
року.

У виписці з протоколу № 9 за-
сідання Особливої трійки УНКВС по 
Полтавскій області від 4 – 5 груд-
ня 1937 року зазначено, що слуха-
ли справу № 2560 Зіньковського РВ 
НКВС про звинувачення Тютюнника 
Михайла Васильовича – українця, 
уродженця та жителя с. Шилівка Зінь-
ковського району Полтавської облас-
ті, кулака разкулаченого. «Служил в 
пєтлюровской армії, в арміі Дєнікіна». 
До арешту за статею 54-10 ч.1 Кримі-
нального кодексу УРСР (це про анти-
радянську пропаганду і агітацію) уже 
з десяток років працював у колгоспі. 
Не мовчав про недолугість колектив-
ного господарювання.

Постановили: відправити у ви-
правно-трудовий табір на десять (!) 
років. Відраховуючи з 30 листопа-
да 1937 року, коли арештували й об-
шукали (тобто, теоретично, мав бути 
звільненим наприкінці 1947 року). 
Розслідування провели дуже швид-
ко. Обвинувальний висновок і вирок 
були готові вже 4 грудня.

Михайло Тютюнник, коли ще й 
першого разу був неодруженим, пише 
Олексій Неживий, жив у сім’ї батька, 
на сім’ю з п’яти осіб якого припадало 
менше 10 гектарів землі. Ще дослід-
ник упевнений: «Шилівці також до-
бре знали, що в жодних військах він 
теж не перебував і розкуркуленим не 
був». Стосовно таких тверджень мож-
на сумніватися: бо не могли совєти 
родині лишити до 10 гектарів землі, а 
якщо було стільки – то були і худоба, 
і збіжжя. А для більшовиків – знаємо 
– і три колоски у руках навіть малих 
українських дітей були надлишком.

Хто бажав жити у незалежній 
Україні у 1920-их роках – цю інфор-
мацію приховували за совєтів опісля 
того, як вдалося вижити в повстан-
ських змаганнях.

Точно відомо, що засуджений Ми-
хайло Тютюнник 2 березня 1939-го 
прибув із Бєломорська, із Сарокла-
га – був такий Сороко-Обозерський 
ВТТ, організований попереднього 
року у Карелії в травні для прокла-
дання залізничного сполучення – на 
Біломоро-Балтійський комбінат, який 
носив ім’я Сталіна та усім відомий за 
скороченою назвою «Біломорканал», 
у місто Медвежегорськ. В архів-
ній справі зберігається про 
це документ.

Григір Тютюнник: перерваний політ

Григір Тютюнник. 1959 р. 
(Фото з книги «Бути письменником. 

Листи. Щоденники. Записники» 
(«Ярославів Вал», 2011 р.))

«Крестьянка» з першою 
надрукованою новелою Григора 
Тютюнника у Музеї однієї вулиці.

Григір Тютюнник на Андріївському 
узвозі, 34 жив у службовій 

квартирі на другому поверсі 
(Фото Валентини Самченко).

 Старшого сина Григір Тютюнник 
назвав батьковим іменем – 

Михайлом. 1974 р. 
(«Григір Тютюник у фотографіях 

Володимира Білоуса», Київ, 
«Твім інтер», 2005).)
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Григір Тютюнник: перерваний політ
І ще один є – поста-

нова президії Полтавсько-
го обласного суду від 29 груд-

ня 1973 року про відміну неспра-
ведливого вироку Тютюнникові Ми-
хайлу Васильовичу «за відсутністю 
складу злочину». Датою смерті бать-
ка Григора Тютюнника називають 
тепер 13 квітня 1943 року. З подро-
биць – лише досить загальний діа-
гноз про захворювання кишкового 
тракту.

А тим часом згадуються долі 
в’язнів Біломорканалу, які опису-
вав Олександр Солженіцин в три-
томній книзі «Архіпелаг ГУЛАГ» 
(акронім від «Главное Управление 
исправительно-трудовых ЛАГерей»). 
Вони дають розуміння, як там було 
у таборах чоловікові з Полтавщини, 
який привселюдно не боявся каза-
ти, що колгоспи – ярмо.

«З кінцем робочого дня на трасі 
лишаються трупи. Сніг засипає їхні 
обличчя. Хтось скрутився під пере-
вернутим візком, сховав руки у ру-
кава і так і замерз. Хтось завмер з 
головою, схованою поміж коліна-
ми. Там замерзли двоє, притулив-
шись одне до одного спинами. Це 
сільські хлопці, найкращі робітни-
ки, яких лише можна уявити… А вліт-
ку від неприбраних вчасно трупів – 
вже кістки, вони разом із щебенем 
потрапляють у бетонозмішувач. Та-
ким чином потрапили вони і в бе-
тон останнього шлюзу поблизу міс-
та Біломорська і назавжди лишать-
ся там». Це запис зі слів ув'язненого 
Дмитра Вітовського.

А 1930-ті стали безжальними у 
Шилівці на Полтавщині до багатьох 
родичів навіть ще не народженого, 
а потім малого Григора Тютюнника.

У 1937-му першим заарешту-
вали старшого брата його батька 
– Павла Васильовича Тютюнника. 
Це сталося 1 жовтня, а вже 13 лис-
топада судова трійка НКВС Полтав-
ської області на закритому засідан-
ні оголосила вирок – розстріляти, 
майно конфіскувати. Грами смерті 
засуджений отримав 25 листопада в 
Полтавській тюрмі… 

Тютюнник Павло Васильович ре-
абілітований Полтавським облас-
ним судом 31 березня 1965 року. 
Про офіційне підтвердження цього 
не міг не знати його небіж-письмен-
ник Григір.

Автор «Климка», «Облоги» й ін-
ших творів, які значно більше, аніж 
художня література (вони є літопи-
сом українського життя), – на пев-
ному життєвому етапі дізнався і про 
те, що засудженими у 1930-их були 
його родичі по материній лінії. Чи 
сам розпитував, чи люди у селі «під-
казали», які нічого не забувають, 
але навчені репресіями та голодо-
морами довго мовчати.

Напевно, саме ця родинна таєм-
ниця разом із давніми українськими 

традиціями шанобливого ставлення 
до батьків не дозволяли переважи-
ти у стосунках сина з матір’ю образі 
за її бажання любити іншого чолові-
ка, коли свого засудили. (А про обра-
зу писано-переписано уже не раз із 
часу першої публікації у всесоюзно-
му журналі новели Григора Тютюнни-
ка «В сутінки» 1961 року).

Те, що репресованим був і дід 
Григора Тютюнника по матері – Ми-
хайло Тимофійович Сивокінь, за ар-
хівними джерелами вдалося встано-
вити відносно недавно. Його зааре-
штували 20 лютого 1930-го – тільки-
но Михайло Тютюнник одружився з 
його донькою – значно молодшою 
19-літньою Ганною. 

Варто акцентувати, що дру-
га дружина у Михайла Тютюнника 
з’явилася через 10 років після роз-
ставання з першою. До того ж ко-
лишня – Ївга, яку називали ще Єв-
генією, ще за три роки до одруження 
батька її дитини теж вийшла заміж.

Фактично враз після того, як Ми-
хайло побрався з молодшою на 16 
років Ганною, ув’язнили наприкінці 
лютого 1930 року її батька разом з 
його рідним братом Сивоконем Кар-
пом Тимофійовичем та односельцем 
Сивоконем Єгором Івановичем.

«Указанниє гражданє в період 
бєлогвардєйскіх властєй оказива-
лі ім содєйствіє в расправах с рево-
люціонним крєстьянством, проводя 
сістематічєскую контррєволюціон-
ную агітацію, протіводєйствуя соці-
алістіческому переустройству сєла, 
сривая все проводімиє на сєлє со-
вєтской властью кампаніі», – йдеть-
ся в постанові про порушення кримі-
нальної справи за вже згадуваною 
54 статтею Кримінального кодекса 
УРСР.

І довідка Шилівської сільради 
підтверджувала їхнє куркульське 
походження, колишнє членство у 
Спілці хліборобів-власників. У про-
токолах допитів – рясні приклади 
антирадянської агітації. Особливо 
щедро їх надавав Федот Буденний…

Постановою судової трійки при 
колегії ГПУ УРСР від 28 квітня 1930 
року всі троє Сивоконів з Шилівки 
засуджені до п’яти років висилки в 
північні райони.

А довідка прокуратури Полтав-
ської області про реабілітацію Сиво-
коня Михайла Тимофійовича від 13 
лютого 1989 року так і лишилася в 
архівній справі, пише Олексій Нежи-
вий. Ніхто з родичів реабілітованого 
у селі Шилівка уже не проживав.

«Хулігана 
ми в комунізм 
не візьмемо»

Справи літературні, поетичні – 
справи політичні, про це добре зна-
ли у 1950 – 1980-их ті, хто потра-
пляв всередину творчо-видавни-
чої сфери в СРСР. Приналежність до 
Спілки письменників – як і до будь-
якої іншої безальтернативної твор-
чої спілки в УРСР і цілому тоталітар-
ному Союзі – була завуальованим 
способом міцно прив’язати талант 
до ідеологічної машини, яка пого-
джувала тексти, виплачувала гоно-
рари, забезпечувала житлом.

І коли в кишені чи шухляді ще й 
червона книжечка з портретом Ле-
ніна всередині та словами «Партія 
– ум, чєсть і совєсть нашей епохі» 
– перспектив і матеріальних благ 
ще більше. Заохочувалося відверте 
словоблуддя – де прикрашені «світ-
лі» будні і свята та возвеличувало-
ся щасливе комуністичне майбутнє, 
в якому «мір, май, труд, достіженія в 
космосє і счаслівиє дєті».

Щоб розуміти, що Григір Тютюн-
ник жив зовсім в іншому світі – хоч 
і на добре знайомих сучасникам те-
риторіях – заглянемо в досить не-
давню історію.

Ось пожовкла газета «Правда» 
за 19 квітня 1958 року, суботній ви-
пуск. Зрозуміло, російською мовою. 
Орган центрального комітету ко-
муністичної партії Радянського со-
юзу (в оригіналі всі слова з великої 
літери).

Із мантрою «Пролетарії всєх 
стран, соєдіняйтесь!» Зауважують: 
46-ий рік видається, 14 503 номер 
загалом і 109-ий за попередніх 3,5 
місяця. Ціна номера – 30 коп.

Зроблена у московській редак-
ції газета, яка доходила в усі най-
менші населені пункти Радянсько-
го Союзу, віддрукована у типогра-
фії видавницта «Радянська Україна» 
(тобто тираж для союзної республіки 
друкувався в її столиці). Централізо-
ване пресове видавництво тоді було 
в Києві на вулиці з назвою Прозо-
рівська, 59. Так була названа після 
Другої світової, згодом – французь-
кого письменника-комуніста Анрі 
Барбюса. 

Це ще край Печерська – нині 
там новий житловий комплекс із 
французькою назвою.

Вулиця нещодавно переймено-
вана на Тютюнника – Василя, ко-
мандувача Дієвої Армії Української 
Народної Армії. Однофамілець го-
ловного героя цієї оповіді помер 
29-річним від ускладнень тифу на-
прикінці 1919-го – коли відстою-
вали Українську Народну Республі-
ку перед тим, як більшовицько-ро-
сійсько-радянська влада «братньо» 
укорінилася (замордувавши мільйо-
ни українців) аж до 1991-го.

Але ще весна 1958 року. Григір, 
незважаючи на не зовсім юні роки – 
студент-першокурсник Харківського 
університету. Старанно вчиться, за-
коханий в Лю (так називав майбут-
ню дружину). 

А газета «Правда» на трьох пер-
ших сторінках у той час масштабно 
інформує про завершений напере-
додні ХІІІ з’їзд ВЛКСМ. Трохи не на 
половину титульного аркуша – фото 
аплодуючих понад півсотні людей, 
які встали, за спиною плескаючого у 
долоні на передньому плані Микити 
Хрущова. Це президіум і в одній особі 
перший секретар ЦК КПРС та голова 
Ради міністрів СРСР, який для збли-
ження з народом для всіх ще й «това-
ріщ». Місце дії – Москва, Кремль.

Партійно-лідерська промова 
має назву «Виховувати активних і 

свідомих будівників комуністичного 
суспільства». Складається з розді-
лів «Зберігайте і примножуйте рево-
люційні традиції», «У праці, навчанні і 
боротьбі загартовується нова люди-
на», «Учитися, жити і працювати по-
комуністичному».

Понад три десятки разів по не-
малому тексту редактори акценту-
ють жирним шрифтом: «Оплески», 
«Гучні оплески», «Тривалі оплески». 
Поміж цього трохи є «Пожвавлення». 
Це коли Микита Сергійович, напри-
клад, згадував: «Люди мого поколін-
ня добре пам’ятають період робіт-
ничих факультетів, коли юнаки і ді-
вчата поєднували навчання і працю. 
Вісім годин у цеху і стільки ж за кни-
гою. Малувато залишалося для сну, 
але, як мовиться, «кто в молодос-

ті много спіт, тот і жизнь просвістіт» 
(зрозуміло, все говорилося росій-
ською мовою).

Є навіть помітки «Сміх». «Я чув, 
що є, коли організацію вечорів моло-
ді розпочинають із дзвінка у міліцію: 
«Надайте міліціонера, ми вечір молоді 
хочем провести». Саме після цих слів 
зібранню стає веселіше. Після чого 
«товаріщ» Хрущов продовжує озвучу-
вати діалог: «А зачєм міліціонер? – 
Как зачєм? Унімать хуліганов!»

І далі просторікує: «Невже у ко-
мунізм візьмемо і хулігана, і мілі-
ціонера, щоб його приструнчував? 
(Знову «Сміх»).

«Ні, хулігана ми в комунізм не ві-
зьмемо, доведеться з ним тут, у со-
ціалізмі, розпрощаться». Ну, і далі 
про те, що «комсомол у першу чергу 
повинен виявляти нероб, хуліганів, 
п’яниць, не чекаючи, допоки вони 
вчинять якийсь розбій, у громад-
ському порядку чинити необхідні за-
ходи попередження і виховання».

І згадував Микита Сергійович 
Чеховське оповідання «Радість», в 
якому колезький реєстратор Мітя 
Кулдаров, який захоплено розпові-
дав домашнім про те, що про нього 
дізнається «вся Росія» (звичайно ж, 
Росія в Радянському союзі найго-
ловніша, а не «рівність братніх на-
родів»), бо газета надрукувала, що 
він… п’яним потрапив під коня.

Ну, і звичайно, усе те показне зі-
брання - про «бальшіє дастіженія».

А в кінці, коли всі встали, окли-
ки: «Комуністичній партії слава!», 
«Партії слава, слава!», «Да здрав-
ствуєт Комуністіческая партія! Ура!».

З молоддю Москви делегати 
з’їзду зустрічалися «под дробь бара-
банов, звукі горнов». І все, про що 
писали в «Правді», – треба було вті-
лювати в життя, «чинити необхідні 
заходи попередження і виховання».

 

Знову кайдани на слово
Партія й органи намагалися без-

жально виловлювати інакодумців. 
Так, 20 травня 1961 року радянський 
суд у Львові почав розправу над чле-
нами Української робітничо-селян-
ської спілки, яку очолював юрист 

Левко Лук’яненко. Крім нього по 
справі судили Івана Кандибу, Степа-
на Віруна, Василя Луцківа, Олексан-
дра Лібовича та інших. Їх організація 
виступала – несусвітня для тих часів 
зухвалість – за відокремлення Украї-
ни від СРСР і Москви.

Вироки були дуже суворими. Лев-
ка Лук’яненка засудили до cмертної 
кари, яку пізніше замінили 15 роками 
ув’язнення. (Загалом за дисидентську 
діяльність він чверть століття проведе 
у тюрмі та на засланні). Великі термі-
ни отримали інші: від 15 до 10 років.

Тим часом наприкінці того року 
Максим Рильський напише: «Брато-
продавці з білими руками//І з чорни-
ми серцями — ось вони, // Що всла-
ли анонімними листами// Дорогу у 
кар’єру та в чини! // І ходять ще! І ще 
земля їх носить... // (…) І піт кривавий 
їм чола не росить// Під каяття нестерп-
ним тягарем!// Не сняться діти їм оси-
ротілі// І на могилах скорбні матері...»

Треба згадати, що одним із по-
штовхів для вільнодумства в СРСР 
стало винесення з мавзолею у Мо-
скві 31 жовтня 1961 року тіла Ста-
ліна (через понад 4,5 років після різ-
кої критики диктатора Микитою Хру-
щовим на ХХ з’їзді КПРС, яка втім 
не була надрукована у пресі). Та по-
дія підштовхнула російського пое-
та Євгена Євтушенка написати вірш 
«Спадкоємці Сталіна», який тільки за 
прямою вказівкою першого секре-
таря ЦК партії оприлюднили у газеті 
«Правда» лише 21 жовтні 1962 року.

«Але як із нащадків Сталіна – 
Сталіна вивести?» Цього запитання в 
політичній поезії було досить, щоб – 
неочікувано з’явившись багатоміль-
йонним тиражем – для одних вона 
стала сигналом розправити плечі, а 
інших змусила спричинити неабияку 
активність «закручувати гайки», щоб 
рятувати власну шкуру. 

Саме через викривальну пози-
цію сталінщини Микитою Хрущовим 
та його найближчим колом, певний 
період навіть уже за правління Лео-
ніда Брежнєва, у Москві могли про-
пускати у друк переклади творів 
українських авторів, які табуювала 
київська цензура. А в УРСР – зважа-
ючи на масштаби репресій, починаю-
чи уже з 1919 року, – тих, з кого не 
можна було вивести Сталіна, хто слу-
жив виконавцем сталінських нака-
зів, було чи не найбільше.

Інформацією про євтушенків-
ських «Спадкоємців Сталіна» з «Прав-
ди» Григір Тютюнник поділився з Ар-
темівська у листуванні до однокурс-
ника досить скоро після публікації 
вірша-маніфесту. Взагалі, він читав 
багато, періодики зокрема.

Уже 22 березня 1963 року теж 
у листі напише: «З величезною три-
вогою прочитав я матеріали зустрічі 
письменників з керівною силою. Ти 
розумієш, до чого все це було затія-
но? Кільце в рило вставляли, щоб не 
рилися. Ех!.. Знову кайдани на сло-
во. А теорійку ж яку придумали! Ті, хто 
буде ремствувати на керівні засади 
начальства, – ті є обивателі. Аван-
сом, значить, щоб ярличок був на 
вільнодумців. Яке це все знайоме з 
часів так званого культу».

Валентина САМЧЕНКО
«Україна молода», 05. 11, 2021

Далі буде.

Мати Григора Тютюнника – 
Ганна Михайлівна Сивокінь 

у Шилівці із фотографом 
Володимиром Білоусом. 1984 рік.

Григір Тютюнник із двоюрідною 
сестрою. 1957 р. (Архівне фото)

Григір Тютюнник. 1974 р. 
(Фото Володимира Білоуса).

Григір Тютюнник та Іван Драч. 
1977 р. 

(Фото Володимира Білоуса).
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Календар 
всесвітньої історії

19 листопада
Народилися: 1711 – Михай-

ло Ломоносов, російський уче-
ний; 1888 – Хосе Рауль Капа-
бланка, кубинський шахіст, тре-
тій чемпіон світу (1921–1927 
рр.)

Померли: 1698 – Петро 
Дорошенко, гетьман України 
(1665 – 1676); 1993 – Леонід 
Гайдай, радянський кінорежи-
сер.

20 листопада
1945 – у Нюрнберзі розпо-

чався трибунал над лідерами 
Третього Рейху.

Народився: 1717 – Григорій 
Кониський, український пись-
менник, церковний і культур-
ний діяч.

Помер: 1910 – Лев Толстой, 
російський письменник.

21 листопада
1783 – у небо над Парижем 

здійнялася перша пілотована 
людиною повітряна куля братів 
Монгольф’є.

1877 – Томас Едісон винай-
шов фонограф.

1906 – у Вільнюсі вийшов 
друком перший номер білорусь-
кої газети «Наша нива».

2013 – вечірнім мітингом 
на майдані Незалежності роз-
почалася Революція Гідності, 
другий Майдан.

Народилися: 1694 – Воль-
тер, французький письменник, 
філософ, просвітитель; 1896 – 
Михайло Вериківський, україн-
ський композитор.

22 листопада
1764 – указом цариці Кате-

рини II скасовано гетьманство 
в Україні.

1960 – запорізький завод 
«Комунар» випустив першу пар-
тію легкових автомобілів «Запо-
рожець».

2004 – початок Помаран-
чевої революції. День Свободи.

Народився: 1890 – Шарль 
де Ґолль, французький військо-
вий та політичний діяч, прези-
дент Франції в 1958 – 1969 рр.

Померли: 1916 – Джек Лон-
дон, американський письмен-
ник; 1963 – Джон Кеннеді, 35-
ий президент США, загинув уна-
слідок замаху.

23 листопада
1852 – в Англії запрова-

джені перші поштові скриньки.
1889 – у Сан-Франциско 

(США) почали діяти перші му-
зичні автомати.

Помер: 1983 – Микола Ба-
жан, український поет.

24 листопада
Народився: 1888 – Дейл 

Карнегі, американський психо-
лог, педагог, письменник.

Померли: 1722 – Стефан 
Яворський (Симеон Яворський), 
релігійний діяч, поет, філософ; 
1934 – Михайло Грушевський, 
історик і Голова Української 
Центральної Ради.

25 листопада
1905 – у Лубнах вийшов 

перший номер газети «Хлібо-
роб», першого легального укра-
їнського видання в підросій-
ській Україні.

Народилися: 1810 – Мико-
ла Пирогов, російський хірург; 
1838 – Іван Нечуй-Левицький, 
український письменник. 

26 листопада
1939 – СРСР порушив пакт 

про ненапад із Фінляндією, що 
спричинило початок Зимової 

війни між цими країнами.
Народилися: 1806 – Пилип 

Морачевський, український 
громадський діяч, поет; 1934 – 
Юрій Литвин, український пись-
менник і правозахисник.

Помер: 1855 — Адам Міц-
кевич, польський поет, діяч на-
ціонально-визвольного руху.

27 листопада
Народилася: 1863 – Ольга 

Кобилянська, українська пись-
менниця.

Помер: 1937 – митропо-
лит Української Автокефальної 
Православної Церкви Василь 
Липківський, був розстріляний 
більшовиками у Києві.

28 листопада
1928 – на Одещині ство-

рено першу в СРСР машинно-
тракторну станцію (МТС).

2006 – Верховна Рада 
України визнала Голодомор ак-
том геноциду проти українсько-
го народу.

Народилися: 1880 – Олек-
сандр Блок, російський поет; 
1881 – Стефан Цвейґ, австрій-
ський письменник; 1890 – Зі-
наїда Тулуб, українська пись-
менниця.

Померла: 1970 – Алла Гор-
ська, українська художниця, 
громадська діячка, дисидентка.

29 листопада
1947 – Генеральна Асамб-

лея ООН схвалила план поді-
лу Палестини на єврейську й 
арабську держави.

Народилися: 1778 – Григо-
рій Квітка-Основ’яненко, укра-
їнський письменник; 1899 – 
Григорій Косинка, український 
письменник, розстріляний у 
1934 р. 

Помер: 2001 – Віктор 
Астаф’єв, російський письмен-
ник.

30 листопада
Народилися: 1835 – Марк 

Твен, американський письмен-
ник; 1874 – Вінстон Черчилль, 
британський державний діяч; 
1951 – Назарій Яремчук, укра-
їнський співак.

Помер: 1983 – Анатолій 
Кос-Анатольський, український 
композитор.

1 грудня
День національної єдності з 

нагоди Всеукраїнського рефе-
рендуму 1991 року, коли понад 
90% громадян висловилися за 
незалежність України. 

1891 – винайдено гру бас-
кетбол (американський учитель 
фізкультури Джеймс Нейсміт 
запропонував своїм учням за-
кидати футбольний м’яч у ко-
шики).

Народилися: 1909 – Анато-
лій Кос-Анатольський, україн-
ський композитор; 1918 – Ге-
оргій Майборода, український 
композитор.

2 грудня
1015 – князь Ярослав Му-

дрий посів у Києві престол.
1991 – незалежність Укра-

їни визнали першими Канада і 
Польща

Народився: 1890 – Олек-
сандр Шумський, український 
радянський державний діяч, 
активний поборник українізації 
1920 – 1930-х.

Помер: 1959 – Олександр 
Греків, український військовий 
діяч, генерал-хорунжий армії 
УНР. 

Радіо Свобода продовжує публі-
кувати розповіді нащадків родин роз-
куркулених у рамках проєкту «Роз-
куркулення: як сталіенський режим 
нищив українське вільне селянство». 
Проєкт реалізовується спільно із Наці-
ональним музеєм Голодомору-геноци-
ду. Цього разу – свідчення про сталін-
ський терор проти українського селян-
ства на Дніпропетровщині, Житомир-
щині і Вінниччині.

Від: Олександр Єрещенко
Мого прадіда Дідівського Павла 

Леонтійовича, 1901 року народження 
із села Купеч Коростенського району, 
також звинуватили в контрреволюцій-
ній діяльності та в жовтні 1937 році за-
арештували.

Вислали на 10 років у Каргопольлаг 
Архангельської області.

Це вислання триває досі, бо до цьо-
го часу не знаємо, що з ним сталося і де 
він.

Про вислання я дізнався із архі-
вів Житомирської області, хоч на запи-
ти в так званій «дружній державі» (Росії 
– ред.) отримував відповіді про відсут-
ність даних про таку людини. І це при за-
вірених копіях із «ДЕЛА» ... Хоч би вказа-
ли місце поховання... Можливо, колись і 
вдалося б вклонитися на могилі.

Від: Anna Rachmaninova
Мама моєї мами – моя бабуня, 

Мельничук Параскева Василівна 

1898 р.н. проживали з чоловіком Ан-
дреєм Панасовичем і 5-ма дітьми в 
селі Рожепи Жмеринського району Ві-
нницької області.

Були небідні, бо важко працювали 
і все мали.

Прийшли більшовики і все забрали: 
збіжжя, корову, свиней, птаство, вівці і 
все з хати. Навіть весільні бинди (стріч-
ки – ред.).

Усе позабирали і почався голод.
Біда прийшла страшна. Дідо пішли 

працювали на МТС, то змащували руки 
солідолом (густе мастило, суміш міне-
рального масла й кальцієвого мила – 
ред.), а вдома зчищали його, і на ньому 
бабуня смажили млинці з лободи. Їли 
через силу.

Моя мама до смерті не переносила 
запах солідолу.

Одного разу дідо принесли в кише-
ні, у підвернутих рукавах і штанах, тро-
хи гороху. Дали дітям трішки, а решту 
сховали. Та десятирічний Іванко підгля-
нув, де схованка, заліз туди і з'їв весь 
горох за раз. До ранку дитина у страш-
них муках померла.

Та й інші не вижили б всі, якби не 
пес Рябко.

Тоді у селі всіх собак і котів поїли, а 
вони свого Рябка ховали в шопі (хлів – 
ред.) і випускали вночі.

Рябко кожну ніч полював якусь ди-
чину – то ховраха, а то навіть і зайця... 
Половину з'їдав сам, а половину при-
носив вдосвіта до хати. Варили з того 
якусь юшку і так дожили до першої зе-
лені в лісі.

Ще бабуня розповідали, що одна 
жінка, звали Ксеня, задушила хлоп-
чика 11-ти років, і ним годувала інших 
четверо діток. Про це довідалися сусі-
ди, викопали за кілька кілометрів від 
села в полі могилу і заставили нести 
рештки дитини на плечах до могили. 
Доки мати дійшла до місця – збожево-
ліла.

Мої бабця вже після Голодомору 
трохи не померли, бо не могли нічого 
їсти – все віддавали дітям і чоловікові. 
То дідо силоміць її годували.

У селі вимерло дуже багато сімей. 
Бабуня називали прізвища, але я вже 
забула. Пам'ятаю Шийко і Лобода.

Бабця ніколи крихти не викидала – 
збирала з столу і їла. А, боронь Боже, 
падав кусень хліба долу, то піднімала 
його, цілувала його і сварила нас, щоб 
шанували хліб, бо є хліб – є життя.

Від: Petya Pet
Мiй рід Баштаненків – козацький. 

Вони були переселенцями зі Запороз-
ької Січі, відкіля моїх предків вигнала 
російська цариця Катя (Катерина ІІ – 
ред.).

Жили мої дід з бабусею у Солонян-
ському районі Дніпропетровської об-
ласті.

Їх теж більшовики пограбували, чи, 
як вони казали, розкуркулили. Діда ви-
слали у табір. Він будував Біломорка-
нал.

Бабуся моя врятувала діду життя, 
бо возила йому сушений пасльон, який 
не знайшли на горищі чекісти. Дякуючи 
цьому він не помер від виснаження.

А от їхня маленька донька – помер-
ла у голод.

Потім почалася війна і діда відпра-
вили на фронт – «змивати кров’ю» так 
звані «злочини проти комуністичної 
системи».

Тільки після війни з діда зняли всі 
звинувачення.

Ірина ШТОГРІН
Радіо Свобода, 05. 07. 2021

Якщо ваш рід розкуркулили – роз-
кажіть нам про це. Ми просимо пові-
домити прізвище та ім'я ваших рід-
них, їхній вік, кількість членів роди-
ни і роки народження дітей, де вони 
жили (село район, область), що мали 
(земля, худоба, реманент, приміщен-
ня), як працювали (самі чи залучали 
працю найманих робітників), що ви-
робляли, і переповісти історію їхньо-
го «розкуркулення». Важливі і факти, і 
емоції, які переживали люди. Якщо ви 
маєте фотографії чи документи, про-
симо їх також нам надіслати. Деталі 
можуть допомогти людям знайти рід-
них. Пишіть на адресу: Radiosvoboda@
rferl.org

«Залізна леді», Марга-
рет Тетчер (13. 10. 1925 
– 08. 04. 2013) – прем’єр-
міністр Великобританії 
(1979 – 1990) – це ціла епо-
ха в правлінні не тільки од-
нієї країни, але й цілої Євро-
пи. За 11 років її правління 
економіка Англії зросла в 
три рази, здійснено політич-
ні реформи, модернізаціюб. 
Великобританія стала одні-
єю з провідних країн Євро-
пи і світу. Ось кращі цитати 
цієї великої жінки.

90% наших турбот стосу-
ється того, що ніколи не ста-
неться.

Я виключно терпляча, за 
умови, що врешті-решт буде 
по-моєму!

Якщо жінка проявляє ха-
рактер, про неї кажуть: «По-
гана баба». Якщо характер 

проявляє чоловік, про ньо-
го кажуть: «Він хороший хло-
пець».

Ніколи не слухайте осу-
ду на свою адресу. Бо на-
віть якби ви вміли ходити по 
воді, будьте впевнені, хтось 
обов’язково скаже: «Дивіть-
ся, він навіть не вміє плавати».

Справа не в тому, скільки 
часу ви проводите з дітьми, 
а в тому, скільки любові та 
уваги приділяєте їм під час 
спільного перебування.

Ніколи не здавайся і ти 
побачиш як здаються інші.

Чому я вирішила ста-
ти політиком? Все просто. Я 
була дуже страшною для про-
ституції і занадто дурною для 
крадіжок.

Якщо сімейне вогнище 
і є центром життя, то все ж 

він не повинен бути кордо-
ном прагнень, честолюбства 
і спраги успіху.

Неможливо зрозуміти 
всіх, якщо не прислухатися 
до кожного.

Будинок повинен бути 
центром, але не кордоном 
світу жінки.

Пристрасть до перемоги 
палає у кожному з нас. Воля 
до перемоги – питання тре-
нувань. Спосіб перемоги – 
питання честі…

Якщо ви хочете щось об-
говорити – ідіть до чоловіка, 
якщо хочете реально зроби-
ти – ідіть до жінки.

Жінки значно краще за 
чоловіків вміють говорити 
«ні».

Єдиний спосіб піднятися 
на вершину драбини — дола-

ти сходинку за сходинкою, по 
одній за раз. І в процесі цього 
підйому ви раптом виявите у 
себе всі необхідні якості, на-
вички і вміння, потрібні для 
досягнення успіху, якими ви, 
начебто, ніколи не володіли.

Сам чорт не розбере, 
чому у нас швидше посува-
ються ті, які йдуть назад.

«Врятував пес Рябко, ділився упольованим»: 
свідчення про розкуркулення на Дніпропетровщині, Житомирщині і Вінниччині

Маргарет Тетчер

Заарештовані так звані «вороги 
народу», «куркулі і підкуркульники», 

які чинили опір розкуркуленню 
і примусовій колективізації. Із виставки 

у Києві, приуроченій роковинам 
Голодомору-геноциду 1932 – 33 років. 

2007 рік

Розкуркулювачі. Донеччина. 1932 
рік. Автор зйомки: М.Н. Железняк. 

ЦДКФФА України імені С. Пшеничного

ГУЛАГ

Так звані «стройки века» – колосальні 
«гідропроєкти» СРСР були зведені 

ручною працею мільйонів репресованих – 
розкуркулених і засуджених за полі-

тичними статтями. Будівництво 
Біломорсько-Балтійського каналу. 

ГУЛАГ
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Комісія була заснована 14 листопада 
1896 року. Головами комісії в різні часи 
були Г. Милорадович, Є. Зеленецький, кн. 
В. Голіцин, О. Рачинський; зберігачем му-
зею – Є. Корноухов. Членами ЧГВАК. були: 
Б. Грінченко, О. Русов, М. Коцюбинський, Г. 
Коваленко, В. Тарнавський, А. Верзилов, 
М. Бережков, М. Подвойський, Є. Корноу-
хов, В. Модзалевський, І. Рашевський, Я. 
Жданович, М. Макаренко, П. Скоропад-
ський, М. Стороженко, А. Стороженко, Г. 
Нарбут, М. Василенко та ін. Звання почес-
них членів комісії мали В. Антонович, В. 
Іконников, П. Уварова, Д. Багалій, М. Вла-
димирський-Буданов, М. Сумцов, М. І. Пе-
тров, Д. Яворницький, Д. Самоквасов, Б. і 
В. Ханенки.

До пріоритетних напрямів наук. діяль-
ності ЧГВАК належали: дослідження цер-
ковних пам’яток, церковної історії та біо-
графій визначних земляків, генеалогії міс-
цевого дворянства, україїнської старши-
ни. В архіві та музеї комісії було зібрано 
чимало писемних та речових пам’яток.

Члени комісії досліджували архіви 
Чернігівського губернського правління, 
канцелярії губернського предводителя 
дворянства і Чернігівської казенної пала-
ти. Станом на 1915 в історичному архіві 
комісії зберігалося майже 20 тис. справ, у 
т. ч. – 8 томів Румянцевського генераль-
ного опису Малоросії з архіву Чернігів-
ського губернського статистичного комі-
тету. Зібрання губернської вченої архів. 
комісії згодом стало складовою частиною 
майбутнього губернського (обласного) ар-
хіву.

1912 р. ЧГВАК . розпочала співпра-
цювати з утвореною при Російському іс-
торичному товаристві спеціальною комісі-
єю зі збирання відомостей про наявність 
місцевих архівів та умови зберігання в 
них документів. 1913 р. зібрану комісією 
інформацію про стан 86-ти архівів губернії 
було надіслано до Російського історичного 
товариства. 

1914 р. члени ЧГВАК створили у скла-
ді комісії спеціальне «архівне бюро» і про-
довжили дослідження місцевих сховищ, 
приділивши увагу і раніш неохопленим 
архівам волосних правлінь та судів. Зби-
рання документів супроводжувалося їх 
науковим опрацюванням та публікаціями 
на сторінках «Трудов Черниговской архив-
ной комиссии». Упродовж 1898 – 1918 ви-
йшло друком 12 випусків «Трудов...» Окре-
мими виданнями вийшли «Любецкий си-
нодик» (1902) та «Актовая книга Стародуб-
ского городового уряда 1693 г.» (1914).

Члени ЧГВАК здійснювали нагляд за 
проведенням земельних робіт під час бу-

дівництва в історичній частині Чернігова, 
збирали дані про археологічні об’єкти на 
території Чернігівської губернії (1902 була 
розроблена «Програма для збирання сві-
доцтв археологічних, історичних та етно-
графічних Чернігівської губернії»). В архе-
ологічних розкопках, що проводилися ко-
місією, брали участь В. Шугаєвський, Є. 
Корноухов, П. Добровольський, кн. В .Го-
ліцин, В. Модзалевський, Н. Сахновський.

Члени ЧГВАК опікувалися збережен-
ням місцевих пам’яток – чернігівських со-
борів та монастирів, Юр’євої божниці в с. 
Старгородка (нині у складі м. Остер), пала-
цу гетьмана К. Розумовського в Батурині. 
Діячі ЧГВАК приділяли увагу місцевим ет-
нографічний пам’яткам, фольклорним до-
слідженням. Серед членів комісії були ві-
домі українські етнографи: Г. Коваленко, 
Б. Грінченко, С. Гатцук.

Музейна колекція ЧГВАК почала фор-
муватися 1895 р. , до офіційного відкрит-
тя комісії. Станом на 1907 р. в музеї на-
лічувалося близько 3 тис. експонатів. 
Об’єднання зібрання комісії з колекцією 
пам’яток, що залишилася після 14-го Ар-
хеологічного з’їзду, додало до колекції ба-
гато археологічних матеріалів. Музей Чер-
нігівської вченої архівної комісії викону-
вав і функцію пропаганди істор. минулого 
краю. Кількість відвідувачів музею скла-
дала 2 – 3 тис. осіб на рік. Комісія мала 
наукову біббілоеку, яка 1909 налічувала 
5277 томів.

ЧГВАК активно співпрацювала з інши-
ми науковими товариствами. Починаючи 
з 1899 р., її делегати були присутніми на 
кожному археологічному з’їзді. 

Значною віхою в діяльності комісії 
було забезпечення підготовки та прове-
дення в Чернігові 1908 14-го Археологіч-
ного з’їзду. Ця подія активізувала процес 
вивчення місц. пам’яток, привернула ува-
гу місцевого населення до минулого краю.

На початку 20 ст. відносини ЧГВАК з 
місцевими властями були відзначені го-
стрим конфліктом радикально налашто-
ваних членів комісії (І. Шраг, М. Коцюбин-
ський та ін.) з чернігівським губернатором 
О. Хвостовим у 1904 р. Комісія перетво-
рилася на осередок національного руху і 
стала своєрідним громадсько-політичним 
центром губернії.

Припинила існування 1919 року. 

Інна КАРСИМ

Енциклопедія історії України: т. 10,
НАН України. Інститут історії України. - К.: 

В-во «Наукова думка», 2013

Археологи знайшли підземелля, попе-
редньо - два підвальних приміщення будів-
лі дворянського зібрання кінця XVIII століт-
тя. Про це кореспонденту Укрінформу по-
відомив керівник археологічних робіт, кан-
дидат історичних наук, доцент Ніжинського 
державного університету ім. М. Гоголя Іван 
Кедун.

«У ході реконструкції вулиці Гоголя, 
під час нагляду за закладанням дренаж-
ного колодязя, ми виявили рештки цегля-
ної кладки. Розчистили її, дослідили і зна-
йшли отвір. Ми туди спустилися і побачили 
підвальне приміщення з двох кімнат. Одне 
площею приблизно 7х9, друге - 7х3 метри, 
кімнати розділяє арка. Заміри - поверхне-
ві, бо там важко дихати, небезпечно пере-
бувати, і тому робили ми їх дуже швидко», 
розповів археолог.

За його словами, попередньо – це під-
вали колишньої будівлі дворянського зі-
брання кінця XVIII ст., яка, за спогадами 
ніжинців, стояла ще в 50-х роках минуло-
го століття. Зруйнували її, очевидно, в пе-
ріод масового знесення старих будівель у 
Ніжині. Вхід у підземелля засипали, коли 

поруч будували пам’ятник видатному зем-
ляку-мореплавцю Юрію Лисянському (під-
земелля знайшли у сквері його імені).

Досліджувати знахідку, зауважив Ке-
дун, будуть не раніше весни наступного 
року. Адже, по-перше, на це треба отрима-
ти фінансування, а по-друге, в старе підзем-
не приміщення не можна напускати холоду.

«Там велика вологість, повітря про-
мерзне і цегла почне руйнуватися. Тому 
найкраще – законсервувати і вже в теплу 
пору року досліджувати», зазначив спів-
розмовник.

Кедун додав, що підземелля дворян-
ського зібрання – не перша археологічна 
знахідка на вулиці Гоголя в цьому році. Ра-
ніше там виявили рештки дерев’яної мос-
тової XVIII ст., залишки торгових рядів того 
ж періоду, старовинної бруківки. Роботи на 
вул. Гоголя тривають з початку літа.

У 2002 році в Ніжині біля Всіхсвятської 
церкви археологи знайшли підвальні при-
міщення грецького магістрату XVII ст., які 
використовувались, зокрема, як винні по-
греби. Досліджують їх з 2015 року. Міська 
рада планує створити там музей.

Чернігівська губернська 
вчена архівна комісія

До 125-річчя заснування

У Ніжині під час ремонту вулиці 
знайшли старовинне підземелля

Жемчужников Олек-
сій Михайлович (10(22). 
02. 1821 – 25. 03 (07. 04) 
1908) – російський поет, 
сатирик і гуморист україн-
ського походження, брат 
художника Л. М. Жемчуж-
никова і поета В. М. Жем-
чужникова. 

Народився у 1821 році 
у с. Почеп Мглинського по-
віту Чернігівської губер-
нії. Походив зі шляхетської 
родини. Син сенатора, 
цивільного губернатора 
Санкт-Петербурга Михай-
ла Михайловича Жемчуж-
никова і княгині О. О. Пе-
ровської (позашлюбної 
доньки О. К. Розумовсько-
го, сина гетьмана Кири-
ла Розумовського). Дово-
дився небожем відомому 
письменнику Антонію По-
горельському (О. О. Перов-
ському), двоюрідним бра-
том письменнику Олексію 
Толстому.

Вчився у Санкт-
Петербурзі в гімназії та в 
училищі правознавства. 
Служив у сенаті; пізні-
ше був помічником статс-
секретаря Державної 
ради. Його кар'єра розви-
валася досить успішно, од-
нак у 1858 році він неспо-
дівано вийшов у відставку.

У 1858 –1863 роках 
мешкав у Калузі, наїж-
джав у Москву, тісно спіл-
куючись зі своїм товари-
шем по навчанню, чоло-
віком своєї сестри, ка-
лузьким губернатором 
Віктором Арцимовичем 
(відомим політиком ре-
форматорського крила), а 
також із колишніми дека-
бристами, які жили в Калу-
зі, передусім із Гавриїлом 
Батеньковим.

У 1863–1884 роках 
Олексій Жемчужников 
живе за кордоном, зокре-
ма у Німеччині, Швейца-
рії, Італії, Франції. Повер-
нувшись до Росії, пере-
важно мешкає в Тамбові 
і Тамбовській губернії, у 
маєтку свого зятя Михай-
ла Баратинського (роди-
ча поета Євгенія Баратин-
ського). Тут він займаєть-
ся складанням віршів. У 
1900 році його обрали по-
чесним академіком Росій-
ської академії наук. Помер 
Олексій Жемчужников у 
Тамбові.

На ранньому етапі 
творчості Жемчужникова 
її найпомітнішою части-
ною було створення разом 
із братом Володимиром і 
двоюрідним братом Олек-
сієм Толстим літературно-
го образу Козьми Прутко-
ва. Друкується Жемчуж-
ников з 1850 року у жур-
налах «Современник», 
«Отечественные записки», 
«Искра». У 1859–1869 ро-

ках Жемчужников не дру-
кувався і майже не писав. 
Згодом поступово, осо-
бливо після повернення в 
Росію у 1884 році, почав 
повертатися в літературу. 
Перша книга його віршів 
видана лише в 1892 році, 
однак уже як том визна-
ного майстра, з портретом 
автора та автобіографією. 
У 1900 році до 50-річчя лі-
тературної діяльності пое-
та вийшла у світ нова збір-
ка – «Песни старости».

Він є автором комедії 
у віршах «Странная ночь», 
віршів «Сумасшедший», 
«В чем вся суть»; сатирич-
них віршів і поеми «Сны», 
«Сказки о глупом бесе и 
мудром патриоте»; грома-
дянської лірики, лірики ко-
хання, природи.

У творчості Олексій 
Жемчужникова перева-
жає патріотична сатира, 
але в його поезії багато 
чистого ліризму. З осно-
вних мотивів лірики осо-
бливо сильним у нього є 
відчуття природи. Ліричні 
вірші Жемчужникова, як і 
його сатира, посідають по-
чесне місце в російській 
поезії.

«Вікіпедія»

Гімн правнука 
гетьмана

Нащадок Кирила Розу-
мовського, брат художни-
ка Л. М. Жемчужникова та 
поета В. М. Жемчужнико-
ва, старший із трьох братів 
Жемчужникових – Олексій 
Михайлович, один із «бать-
ків» Козьма Пруткова.

Його батько – сена-
тор, цивільний губерна-
тор С.-Петербурга, дозво-
ляв собі мати власну дум-
ку і висловлювати її са-
мому Аракчеєву. Мати 
– Ольга Олексіївна Перов-
ська з роду Розумовських-
Перовських; померла, коли 
синові було 12.

Зросійщений українець 
учився у Санкт-Петербурзі 
в гімназії та в училищі пра-
вознавства. Його кар’єра 
розвивалася успішно, але 

роль гвинтика в бюрокра-
тичній машині його не вла-
штовувала. Поет не терпів 
брехні «професійних патрі-
отів»:
«Вы все, в ком так любовь 

к отечеству сильна,
Любовь, которая всё 

лучшее в нём губит –
И хочется сказать, что 

в наши времена,
Тот честный человек, кто 

родину не любит.»
У 1858 р., у віці 37 ро-

ків, Олексій Михайлович 
звільнився. Наступного 
року Олексій Жемчужни-
ков уклав щасливий шлюб 
із молодшою на 12 років 
Лізаветою Дьяковою, ро-
дичкою Лева Толстого. Її 
батько – полковник Олек-
сій Дьяков, мати – бароне-
са Марія Д`Альгейм. У моло-
дих знайшлося троє дочок і 
син Володимир. Та чорна 
смуга не оминула Жемчуж-
никових: важко захворів і 
помер маленький син. Коли 
занедужала дружина, Жем-
чужникови майже на 20 ро-
ків виїхали за кордон, жили 
у Німеччині, Швейцарії, Іта-
лії, Франції.

У 50 років поет овдовів. 
Якось він блукав берегом 
Рейну і благав небо втаму-
вати біль душі, а піднебесся 
озвалося тужливим «кру», і 
у Олексія вирвалося:

«О, как больно душе, как 
мне хочется плакать!

Перестаньте рыдать 
надо мной, журавли!..»

Так 28 жовтня 1871-го 
року правнук гетьмана Ки-
рила Розумовського Олек-
сій Жемчужников у німець-
кому Югенгеймі написав 
свою найсильнішу поезію 
«Осінні журавлі» – гімн усіх 
емігрантів ХІХ і ХХ ст.

Ганна ЧЕРКАСЬКА

Олексій 
Жемчужников

Осенние журавли
Сквозь вечерний туман мне под небом стемневшим
Слышен крик журавлей всё ясней и ясней…
Сердце к ним понеслось, издалёка летевшим,
Из холодной страны, с обнаженных степей.
Вот уж близко летят и все громче рыдая,
Словно скорбную весть мне они принесли…
Из какого же вы неприветного края
Прилетели сюда на ночлег, журавли?..

Я ту знаю страну, где уж солнце без силы,
Где уж савана ждет, холодея, земля
И где в голых лесах воет ветер унылый, —
То родимый мой край, то отчизна моя.
Сумрак, бедность, тоска, непогода и слякоть,
Вид угрюмый людей, вид печальный земли…
О, как больно душе, как мне хочется плакать!
Перестаньте рыдать надо мной, журавли!..
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Батурин — гетьманська столиця

Зараз нам, жителям Батурина, складно 
уявити непрохідні ґрунтові дороги на вулицях 
нашого містечка, адже майже всі вони мають 
тверде покриття. У минулі ж часи все було по-
іншому.

Ось як згадує німецький лікар Отто фон Гун 
про свої відвідини Батурина восени 1805 р.: «В 
Батурине была такая страшная грязь, что мы 
видели подле самой нашей дороги увязшую в 
грязи не весьма малую лошадь, около которой 
стояли многие мужики и советовались, как бы 
ее вытащить». 

Ще й на початку ХХ ст. на Великому тракті 
– дорозі, що поєднувала Київ з Москвою і яка 
утворювала головну вулицю Батурина (сучас-
на вулиця імені В. Ющенка та провулок Геть-
манський) в сезон дощів стояла така багнюка, 
що не функціонували базари, а коли ґрунт по-
чинав підсихати, залишалися глибокі й небез-
печні вибоїни та смердючі калюжі. 

Звісно, Батурин не був винятком, така кар-
тина спостерігалася по інших населених пунк-
тах Російської імперії, де питання облаштуван-
ня доріг стояло надзвичайно гостро, а «мосто-
вих» (вимощених деревом або камінням шля-
хів) практично не було.

Упорядкування доріг лягало на плечі меш-
канців містечка. В 1867 р. батуринський волос-
ний старшина звертався до конотопської пові-
тової земської управи із запитом про виділення 
коштів «с казенной суммы», для оплати придба-
ного для облаштування дорожніх ділянок мате-
ріалу, а саме: «90 саж. хвороста на гати, 28 саж. 
лозы на лески (дранка), 600 шт. столбиков к 
лескам». Загальна сума складала 253 руб., ко-
шти були виділені вже в липні того ж року, але 
дороги за рахунок цього не надто поліпшилися.

Не кращою була ситуація і з дорогою, що 
з’єднувала Батурин з Бахмачем. 16 жовтня 
1890 р. батуринський волосний старшина Ли-
маренко надіслав до Конотопської повітової 
земської управи повідомлення, що батурин-
ське сільське товариство не може зібрати ко-
шти на капітальний ремонт даної дороги, адже 
ця дорога не місцевого значення, а транзитна, 
і тому вимагає значно більших затрат. По цій 
дорозі кожного дня їдуть перевізники з лісом, 
вапном, глиняним посудом та іншими товара-
ми, а також везуться різні

товари з Бахмацької залізниці. Тому ко-
штів, виділених земським товариством (1500 
руб. сріблом) недостатньо.

Для покращення справ по ремонту доріг в 
1904 р. між Конотопською земською повіто-
вою управою та Чернігівською губернською 
земською управою був укладений договір про 
відпуск кредитів з дорожнього капіталу. Згідно 
поданого кошторису у Батурині планувалося: 
вимощення Базарної гори (5042 руб. 42 коп.), 
побудова заливного дерев’яного мосту через 
лівий рукав Сейму з в’їздом на нього (320 руб. 
68 коп.).

У 1906 р. до Батурина завезли камінь – 
«булижник» для вимощення головної вулиці, 
який склали на вершині спуску її до Сейму. 
Але дорогу так і не вимостили. Кмітливі міс-
цеві мешканці розібрали значну частину цьо-
го будівельного матеріалу для власних потреб. 
У березні 1913 р. виконуючий обов’язки ко-
нотопського повітового справника доповідав 
чернігівському губернатору І. Стерлигову про 
необхідність брукування вулиць Батурина, 
адже «если он (булижник) пролежит еще не-
сколько времени, то возможно предположить, 
что камня совершенно не останется». Ймовір-
но, спуск до річки Сейм, який за народним зви-
чаєм носить назву «Базарна гора», у цей час і 
був вимощений тим «булижником».

За спогадами місцевої жительки Раїси 
Іванівни Небощицької (28. 07.1928 –19. 05. 
2010), під час окупації Батурина нацистськими 
військами (1941–1943) їхні союзники мадяри 
виконували ремонт бруківки, що вела з центру 
Батурина до річки Сейм – ту саму Базарну гору 
(довжиною 246 м).

Досі в Батурині збережена забрукована ді-
лянка дороги довжиною 332 метри, яку місцеві 
жителі називають «Булижна». Вона знаходить-
ся в південно-західній околиці міста, на полі № 
176/7415, агрохолдингу UkrLandFarming. Віро-
гідно, цю дорогу збудували військові царської 
армії. Вела вона від Бахмацького битого шляху 
(продовження сучасної вулиці імені В. Ющенка 
на південь) до місця дислокації літніх військо-
вих таборів, які розташовувалися в одному з 
мальовничих районів Батурина «Шовковиця». 
Можливо, це саме та бруківка, що признача-
лася спочатку для центральної вулиці містечка.

Наталія ДРОБЯЗКО

Автори публікацій – науковці Націо-
нального історико-культурного заповідника 
«Гетьманська столиця».

Столиця – не лише адміністра-
тивний центр, місце розташування 
органів державної влади, а певний 
символ держави та нації. 

За увесь період бурхливої укра-
їнської історії столичне місто нашої 
держави неодноразово змінюва-
лося. Особливо часто столиця змі-
нювалася у період становлення та 
функціонування Української козаць-
кої держави. За досить короткий іс-
торичний час існування Гетьман-
щини: від утворення у 1648 р. – до 
1781 р. – остаточної інкорпорації 
території козацької держави до Ро-
сійської імперії, столичними містами 
були Чигирин, Гадяч, Немирів, Бату-
рин та Глухів. 

Деякі козацькі столиці після зміни 
політичної кон’юнктури втрачали сто-
личний статус і поринали у забуття, а 
інші на довгий час ставали своєрідни-
ми символами української нації. Од-
ним із таких міст-символів є Батурин. 

У 1669 р. Батурин став резиден-
цією гетьмана Дем’яна Ігнатовича. 
Головною причиною влаштування 
гетьманської резиденції саме в Ба-
турині, на думку дослідників, було 
його географічне розташування, 
стан укріплень та особисті уподо-
бання гетьмана. 

За невеликий проміжок часу Ба-
турин перетворився на справжню 
столицю козацької держави, ставши 
політичним, військовим та економіч-
ним центром Гетьманщини. Але роз-
виток міста обірвали трагічні події 
1708 р., коли спроба українського 
гетьмана Івана Мазепи вийти з-під 
протекторату московського царя 

наштовхнулася на жорстоку проти-
дію. У відповідь на виступ Мазепи 
московські війська взяли в облогу 
гетьманську столицю. Під ранок 13 
листопада 1708 р. військо вдерло-
ся до міста і перебило козацьку за-
логу, після чого були вирізані й міс-
цеві жителі, у тому числі – жінки та 
діти. За один день загинуло від 10 до 
15 тис. осіб. 

Гетьман І. Мазепа був оголо-
шений зрадником, а новим гетьма-
ном, якого за наказом московсько-
го царя Петра І обрали у Глухові, став 
62-річний стародубський полковник 
Іван Скоропадський. Разом із пере-
несенням столиці до Глухова мос-
ковський уряд з новою силою про-
довжив наступ на козацькі права та 
вольності. 

Після смерті Петра І імперська 
політика щодо України, зважаючи на 
зростаючу напруженість російсько-
османських відносин, дещо посла-
билася. В умовах підготовки до війни 
було ліквідовано Малоросійську ко-
легію і повернуто гетьманат. У жов-
тні 1727 р. гетьманом став 73-річний 
миргородський полковник Данило 
Апостол. За його правління відсто-
ювались українські інтереси. Тоді ж 
піднімається питання Батурина. У 
травні 1729 р. гетьман разом з усі-
єю генеральною, полковою та сотен-
ною старшиною надіслав до Петра ІІ 
особливе прохання – дозволити по-
вернути столицю до Батурина. Геть-
ман переконував царя у невигіднос-
ті географічного розташування Глу-
хова, відсутності зручних комуніка-
цій та слабкості його матеріальної 

бази. Також апелював тим, що попе-
редні гетьмани мали свої резиденції 
саме в Батурині. 

Безумовно, у прагненні зміни-
ти столицю Данило Апостол із стар-
шиною керувалися не лише еконо-
мічною доцільністю. Адже тоді, коли 
відбувалися ці події, Батуринська 
фортеця лежала в руїнах. За описом 
1726 р. на її території ніхто не жив, 
а все населення мешкало на перед-
містях. Укріплення, які ніхто не лаго-
див, зовсім осунулися. У межах їхніх 
решток стояли руїни двох мурованих 
церков – Живоначальної Трійці та 
недобудованої Миколаївської, а та-
кож залишки мурованого гетьман-
ського будинку і кам’яної комори. 

Припускаємо, що для гетьмана 
Скоропадського та, особливо, Апос-
тола, розквіт служби яких припав на 
батуринський період (1669 – 1708), 
глухівський період (1708 – 1734) уо-
соблював наступ імперської політи-
ки, реакцію на антиколоніальний ви-
ступ Івана Мазепи, втрату видатних 
здобутків їхніх батьків. Вони нама-
галися повернутися до мазепинсько-
го Батурина як символу милої серцю 
минувшини, коли Гетьманщина сяг-
нула свого найвищого розквіту. Мос-
ковська влада прохання козацької 
верхівки тоді проігнорувала. Лист з 
України залишився без відповіді.

Після смерті Д. Апостола у 1734 
р. замість обрання нового гетьмана 
було утворено колегіальний орган, 
який мав керувати Гетьманщиною, – 
Правління гетьманського уряду. Але 
навіть голова Правління гетьман-
ського уряду, князь А. Шаховський 

розумів значення Батурина для ко-
зацької держави. У 1734 р. він подає 
прохання про повернення столиці 
до Батурина, аргументуючи тим, що 
останній найбільше відповідає ви-
могам гетьманської резиденції. Це 
прохання царська влада також про-
ігнорувала, не відповівши нічого.

Після сходження на престол Єли-
завети Петрівни офіційний курс ро-
сійської влади щодо Гетьманщини 
зазнав значної лібералізації. У 1750 
р. у Глухові новим гетьманом обрали 
22-річного Кирила Розумовського 
– молодшого брата фаворита імпе-
ратриці. Амбітний юнак одразу роз-
почав клопотання про повернення 
столиці до Батурина. Прохання геть-
мана задовольнили, своїм указом 

Сенату і грамотою К. Розумовсько-
му Єлизавета дозволила повернути 
гетьманську резиденцію до Батури-
на, підкресливши в обох документах, 
що Батурин за православною тради-
цією треба неодмінно освятити. 

Отже, Батурин був не тимчасо-
вою резиденцією гетьмані, як Гадяч, 
Умань чи Немирів, а справжньою 
столицею Гетьманщини – центром 
політичного та культурного життя, 
а також своєрідним символом, за 
який розгорнулася ідеологічна бо-
ротьба. Чи не вважаючи Батурин іс-
тинною столицею Гетьманщини Ки-
рило Розумовський побажав бути 
похованим саме у ньому?

Сергій НІКІТІН

Посада писаря з’явилася 
в давні часи. У Київській Русі 
писарі жили при княжих дво-
рах, готували різні документи 
й листи, описували події, які 
сталися в князівстві. У Запо-
різькій Січі посаду військово-
го писаря вважали дуже по-
чесною. Він очолював Січову 
канцеля рію, керував писаря-
ми в козацьких підрозділах. 
Особу на цю посаду обирала 
Козацька рада. Писарськими 
атрибутами слугували кала-
мар і перо.

Стрімкий розвиток Геть-
манської України з середини 
XVII століття тісно пов’язаний 
із організацією документоо-
бігу у державі. Генеральний 
писар при Генеральній вій-
ськовій канцелярії Війська 
Запорізького здійснював за-
гальне керівництво всім діло-
водством у країні. На місцях – 
сотенні, полкові, міські, судо-
ві писарі. Зважаючи на те, що 
канцеляристи вели справи як 
внутрішнього, так і міжнарод-
ного характеру, їх роль у жит-
ті держави була значною і, 
як свідчить український поет 
кінця XVII – початку XVIII ст. 
Климентій Зіновіїв у вірші «О 
писарах розных...», була до-
сить виснажлива, вимагала 
не лише здібностей, фізичних 
сил, але й великого розумо-
вого напруження.

Писар мав володіти, як 
мінімум, латинською і поль-
ською мовами, мати кілька-
річну писарську практику, во-
лодіти навичками каліграфії, 
добре знати граматику, син-
таксис, риторику, логіку. Тому 
на цю посаду могли претен-
дувати лише випускники ви-
щих класів колегій або брат-
ських шкіл. Тих, хто прояв-
ляв здібності, – атестували. 
Для атестації майбутній пи-

сар мав подати так звану ав-
тобіографію – «сказку». У ній 
майбутній спеціаліст вказу-
вав, звідки він родом і свою 
освіту. Цей документ мали за-
свідчити 3–4 свідки. Для на-
вчання канцелярській спра-
ві та удосконалення ділового 
письма новоприбулих писа-
рів прикріплювали до стар-
шого канцеляриста. 

Документація розподіля-
лась на офіційно-службову – 
універсали, накази, привілеї, 
листи, договори, угоди, стат-
ті, інструкції, реєстрові книги, 
повістки тощо – та приватну 
– листи, щоденники, запис-
ки. Офіційно-службова доку-
ментація була чітко визначе-
на щодо форми й створюва-
лася з максимальним дотри-
манням усіх вимог тодішнього 
діловодства: розташування 
тексту на аркуші паперу, вжи-
вання стандартних виразів, 
графіка та стиль письма, роз-
мір та якість паперу. Для цьо-
го при канцеляріях існували 
довідники для керівництва 
писарською роботою – «Кни-
га глаголя листовня», «Фор-
ма для писаря суда Генераль-
ного», «Форма для сочинения 
переписи».

Документи складались 

українським скорописом, як 
живою українською мовою, 
так і канцелярським стилем, 
за яким більшість слів скоро-
чувались (наприклад, пртлого 
влчтва – пресветлого вели-
чества). Окремі документи, як 
от універсали та листи до ро-
сійських царів, писались так 
званим парадним письмом 
з деякими елементами деко-
ративних і художніх прийомів. 
Його часто вважають пись-
мовим відображенням укра-
їнського бароко XVII–XVIII ст.

Для підготовки докумен-
тів з другої половини XVII ст. 
писарі використовували ві-
тчизняний папір. Його виго-
товляли з волокон льону, ко-
нопель, кропиви та ганчір’я, 
а чорнило робили із солей за-
ліза і дубильних речовин. Ін-
струментами письма служило 
гусяче, іноді павине перо.

XXI ст. – час всеохоплю-
ючого розвитку науки й тех-
ніки. Сьогодні, створюючи до-
кументи, статті, художні тво-
ри, листи, ми використовуємо 
комп’ютерні програми. 300 
років тому праця писаря була 
почесною, складною й філі-
гранною.

Марина ХАРМАК

Боротьба за відновлення столиці 

Вигляд Батурина до зруйнування 1708 р. Реконструкція В. Коваленка, 
малюнок С. Дмитрієнка, 2007 р. 

Писарська справа у Гетьманщині

Універсал гетьмана Івана Мазепи. 1690 р. Батурин.

Батуринська бруківка
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«Коли нема кого любить...»
Перед тобою, читачу, один 

із найкращих живописних пор-
третів пензля Тараса Шевченка. 
Ця юна жінка зі сумними очима 
– княгиня Катерина Федорівна 
Кейкуатова.

Але, перш ніж розказати про 
неї, звернемося до листа В. І. Ка-
раваєвої з Чернігова. 

«Родом я, – пише Валенти-
на Іванівна, – із села Бігач Мен-
ського району. Там пройшло моє 
дитинство. А потім доля розпоря-
дилася так, що довелося вчити-
ся, працювати і жити далеко від 
нього. Але завжди у пам’яті рід-
не село. Воно чудове. Дві цен-
тральні вулиці розділяє річка, 
що зветься Берег. Село оповите 
зеленню, навколо нього – ліси. 
Частина річки називається Ста-
вом, а над ним стоїть давня му-
рована церква... В дитинстві 
чула від бабусі багато цікавих 
оповідей про минуле села. Але 
все ж справжньої його історії 
не знаю. Розкажіть про мою ма-
леньку батьківщину...»

Дещицю розкажемо. І допо-
може в цьому портрет княгині 
Кейкуатової.

Упродовж багатьох деся-
тиліть село належало відомій 
козацько¬старшинській роди-
ні Лизогубів. А коли в 1770 році 
дочка Якова Лизогуба Ганна ви-
йшла заміж за князя Петра Кей-
куатова, то отримала від бать-
ка у посаг Бігач. Там і оселило-
ся подружжя. Князь Кейкуатов 
походив із знатного татарсько-
го роду, представники якого ще 
кілька століть тому перейшли на 
службу до російських царів. Взя-
ли собі слов’янські імена, прийня-
ли православну віру. Але, звісно, 
залишився у крові азійський ха-
рактер. 

У Петра Івановича він проя-
вився у солдафонстві – заборо-
нив селянам селитися біля бере-
гів Снову, сам розпланував під лі-
нійку вулиці, щось на зразок май-
бутніх аракчеєвських військових 
поселень. Самодурством, зну-
щаннями над своїми селяна-
ми відзначався і його онук Ми-
кола. Сучасники залишили про 
нього неприємне враження. Зо-
крема, історик, приятель Тара-
са Шевченка Микола Маркевич 
про свою зустріч з князем на од-
ному з балів написав: «З приміт-
них осіб за красою була княгиня 
Кейкуатова, а за бридкістю її чо-
ловік».

Саме Микола Кейкуатов і за-
просив Тараса Шевченка у Бігач 
намалювати свою дружину і дітей 
– від першої дружини Софії, яка, 
згідно з місцевими переказами, 
померла, не витримавши деспо-
тизму чоловіка. На час приїзду 
Шевченка ранньої весни 1847 
року він вже був одружений вдру-
ге – на Катерині Федорівні. Не 

з власної волі, не по любові ви-
йшла вона заміж за вдівця, стар-
шого за себе більш ніж на 20 ро-
ків...

Народилася в Седневі у сім’ї 
відставного штабс-¬капітана Фе-
дора Бутовича. Разом з молод-
шою сестрою закінчила Одесь-
кий інститут шляхетних дівчат. 
Але саме тоді померли і бать-
ко, і сестра. Як жити далі, адже 
за матір’ю та за братом Яковом, 
вчителем, залишалося лише пів-
сотні селян у сусідніх Черниші і 
Хотівлі. Отоді й вирішила Марія 
Яківна віддати дочку за багатого 
вдівця з Бігача.

Нещасливою виявилася 
доля молодої княгині – вона та-
кож невдовзі померла, народив-
ши доньку, яку теж назвали Ка-
териною. Князь же одружився 
втретє...

Світлий образ Катерини Кей-
куатової став для Шевченка 
останнім спогадом про свободу – 
при поверненні з Бігача від Кей-
куатових його заарештували за 
участь у Кирило¬Мефодіївському 
товаристві і на десять років від-
дали в солдати. Він пам’ятав про 
неї, її трагічну долю, передбачив-
ши смерть, вивів у повісті «Княги-
ня», де князя Кейкуатова називає 
Мордатовим, а її матір засуджує 
за те, що віддала «безталанну Ка-
трусю» у руки деспота. Згадує про 
неї також у поемі «Княжна»:
«Невесело на світі жить, 
Коли нема кого любить. 
Отак і їй, одній¬-єдиній, 
Ще молодій моїй княгині, 
Красу і серце засушить 
І марне гинуть в самотині – 
Аж страшно!..»

Та повернемося до портре-
та. Упродовж тривалого часу до-
слідники творчості Шевченка 
билися над розгадкою – кого ж 
він намалював у Бігачі. Назива-
лося кілька жінок із родини Кей-
куатових. І лише майже півсто-
ліття тому відомий шевченкоз-
навець із Петербурга Петро Жур 
документально встановив – на 
портреті Катерина Кейкуатова, 
жінка трагічної долі, що не пи-
тає, хто ти – княгиня чи проста 
селянка...

Володимир САПОН

«Меди і полини 
історії»

Продовжуємо публікацію краєзнавчої книжки «Меди і по-
лини історії» – відомого чернігівського письменника, журна-
ліста, краєзнавця Володимира Миколайовича Сапона (20. 07. 
1951 – 02. 10. 2017). Поч. в №№ 175, 177–183, 185 – 210.

17 жовтня 1696 р. у Прилуках 
народився Яків Андрійович Марко-
вич – український письменник-ме-
муарист, державний діяч Гетьман-
щини. Він день у день упродовж 50 
років писав історію України. Яків 
Маркович – прадід письменника 
Опанаса Марковича, чоловіка Мар-
ка Вовчка (Марії Вілінської).

Батько Якова, Андрій Марко-
вич, дослужився до полковника Лу-
бенського полку, став генеральним 
обозним, другою особою в країні 
після гетьмана. Мати Якова, сотни-
ківна Ганнуся Маковська із Кролев-
ця, народила дев’ятьох синочків, 
найзнаменитішим серед яких був 
Яків. Невисокий, міцний хлопчина з 
великими імлистими очима, густим 
витким волоссям був допитливим.

Дід Марко подбав, щоб онук 
здобув щонайкращу освіту в Київ-
ській академії. Яків Маркович був 
улюбленим учнем ректора акаде-
мії, професора Феофана Прокопо-
вича, який порадив здібному юна-

кові ніколи не розлучатися з кни-
гою.

Після закінчення академії, Яків 
Маркович одружився з чернігів-
ською красунею Оленою Полубот-
ківною – внучатою племінницею 
гетьмана Івана Самойловича та до-
чкою наказного гетьмана Павла 
Леонтійовича Полуботка. Якову Ан-
дрійовичу дуже не повезло в родин-
ному житті. Четверо його синів по-
мерло, поживши на білому світі рік-
два. Найбільше прожив син Олек-
сандр – всього 14 літ.

Улюблений учень Феофана 
Прокоповича упродовж 14 років 
був наказним лубенським полков-
ником, потім – генеральним під-
скарбієм (міністром фінансів) Укра-
їни, займав інші визначні посади. 
Маркович усе життя домагався від-
новлення гетьманату в Україні, і 
саме він подав гетьманську булаву 
останньому гетьману України Кири-
лу Розумовському.

Яків Маркович був одним з най-
освіченіших людей Гетьманщини, 
добре володів польською, німець-
кою, російською, французькою та 
латинською мовами; займався пе-
рекладами творів європейських 
авторів, писав вірші та прозу; був 
знавцем мистецтва, грав на лют-
ні та клавікордах, добре знався на 
медицині. В його домі була пристой-
на, зі смаком підібрана бібліотека.

Із 1715 року Яків Маркович 
взявся продовжувати записи істо-
ричних подій під назвою «Кройніка», 
які вів його тесть Павло Полуботок.

Яків Андрійович вів щоденні за-
писки, «Діаріуш», не переривав це 

ні на день упродовж півстоліття, 
майже до останніх своїх днів. Ці 10 
томів містять історію Гетьманщини. 
Яків Маркович першим у нашій істо-
рії почав укладати родоводи.

Окрім державних та літератур-
них справ, займався й суто комер-
ційними. Саме з прізвищем Яко-
ва Марковича пов’язане відкриття 
фарфорової глини в Полошках.

У 1745 році померла коха-
на дружина Олена Павлівна. Че-
рез три роки після її смерті мод-
ник і гульвіса Маркович одружив-
ся вдруге. Молода дружина – Ма-
рія Прохорівна Лисенко народила в 
1752 році поважному панові гене-
ральному підскарбію сина Михай-
ла, який став продовжувачем роду.

Помер Яків Андрійович 20 лис-
топада 1770 року, поховали його у 
родинному маєтку в селі Сварко-
вому неподалік від колишньої геть-
манської столиці, міста Глухова, в 
якому більшу частину життя прожив 
Маркович.

Уперше «Щоденні записки гене-
рального підскарбія Якова Андрі-
йовича Марковича» побачили світ 
у 1859 році. Їх у двох томах пере-
клав російською та видав у Москві 
онук Якова Андрійовича – Олек-
сандр Михайлович Маркович, теж 
письменник, український історик 
і етнограф. Більш повне видання 
цієї праці здійснив у Києві, в 1893-
1897 рр. О. М. Лазаревський під на-
звою «Щоденник генерального під-
скарбія Якова Марковича» у трьох 
томах.

Ганна ЧЕРКАСЬКА

«Я згасаю і якось дуже швид-
ко. Хапаюсь за життя, борюсь за 
кожну хвилину життя. Дякую Богу, 
що свідомість ясна і я можу чита-
ти, слухати, дивитися. Болить душа 
за Україну, просто згораю. Обна-
глівші московські ієрархи бандит-
ським лексиконом баламутять ми-
рян, оголошують патріарха Варфо-
ломія єретиком і багато інших нісе-
нітниць. А братія мовчить і потурає 
окупантам, на державному рівні 
ніхто не проводить роботи з цими 
проповідниками расової, віроспо-
відальної ненависті та ворожнечі».

Це було в останніх повідомлен-
нях від Олега Калиняка, про смерть 
якого щойно повідомив настоятель 
парафії у Рубанці, засновником ко-
трої був покійний. А ще Олег Петро-
вич Калиняк – лікар, якого знала 
вся округа. Він був справді народ-
ним лікарем – не те що не відмов-
ляв усім страждущим, але брав ма-
шину і особисто відвозив хворих, 
яких було треба, в обласну лікарню, 
нянчився з ними...

Він йшов до морально вбитих 
совєтчиною старих колгоспниць у 
зникаючому селі і гірко бідкався 
над їх пиятикою, що була наслідком 
старої системи безпросвіття і без-
суття буття. Він роками оберігав, 
як лев, Рубанківську дільничну лі-
карню, хоч це йому коштувало зви-
нувачення у хабарництві, яке спро-
вокувало бахмацьке неукраїнське 
керівництво місцевої медицини, а 
виконавцем став ниций «работнік 
культури» із Гайворона.. Тоді на його 
захист селяни шкарубкими пальця-
ми так масово ставили підписи, що 
я здивувався – і в Дмитрівці, і в Те-
решисі, і в Рубанці, в Гайвороні.

Він був таким лікарем, що його 
досі згадують добрим словом і в 
Дептівці на Конотопщині, де він 
працював до переїзду в Рубанку, і 
біля лінії фронту, де навіть проро-
сійськи настроєні донеччани ви-
знали його своїм. Галичанина, між 
іншим... До речі, Олег Калиняк до-
бровольцем пішов на фронт, і спо-

чатку канцелярські вояки оприді-
лили його не медиком, як слід би, а 
чи то навідником гармати чи щось 
таке. Він слухняно підкорився вій-
ськовій дисципліні, аж доки не роз-
дивилися уже на лінії фронту, що 
таки ж доцільніше медика викорис-
товувати саме як медика.

Олег Калиняк слухав «Радіо Ва-
тикану», що не заважало йому ста-
ти засновником української право-
славної парафії у Рубанці на Бах-
маччині, першим старостою якої він 
і був. Він був людиною щирої віри, 
яку, на жаль, зустрічаєш не часто 
навіть серед священиків. Ми з ним 
ще встигли обговорити книги Ерн-
ста Ренана про життя Ісуса Христа і 
апостолів та він мене палко підтри-
мав, коли я писав про походження 
Спасителя і апостолів…

В останньому повідомленні Олег 
Петрович писав, що читає біогра-
фію…Шекспіра авторства С. Шен-
баума. Він був справді інтелектуа-
лом із широким колом зацікавлень. 
Сільський лікар, що читає біографію 
Шекспіра, слухає «Радіо Ватикану», 
розмірковує про книгу Ренана, звіс-
но, вивчає останні медичні видання 
– скажіть мені, що в наш час нема 
таких святих подвижників, як то 
було в земській медицині!

А ще ж він у своїй лікарні знай-
шов і прочитав записи своїх попе-
редників – лікарів 1930-х років, які 
шифрували записи про Голодомор. 
Шифрували, бо антиукраїнська вла-
да переслідувала за саму навіть фік-
сацію голодоморних смертей. Тепер 

ці записи – у київському музеї.
Олег Калиняк – голова Бах-

мацької районної «Просвіти», був 
депутатом обласної ради. А коли 
приїздили із забічного села за док-
тором – він сідав на підводу і їхав 
пособляти хворому.

…Я думав, що сталося чудо, коли 
він зі своїм діагнозом і після шести 
опромінень повернувся у Рубанку 
до роботи і хвалився, що за день не 
хотів навіть прилягти. Власне, чудо й 
сталося – ще півроку він був серед 
нас. Завдяки доньці поїздив по Гру-
зії, захоплюючись країною і людьми. 
Завдяки друзям побував у Холодно-
му Яру, звідки хвалився, що навіть 
забув про хворобу…

…Тепер я знаю – святі точно є 
серед нас. Просто за їх життя ми не-
здатні їх розпізнати.

Василь ЧЕПУРНИЙ
Фейсбук, 05.11.2021.

 
Від редактора газети. Це фото 

я зробив у травні 2011 року в Ба-
турині. То був просвітницький похід 
з нагоди 150-річчя перепоховання 
Тараса Шевченка в Україні. акція, 
проведена всеукраїнськими Рухом 
і «Просвітою». Я був учасником по-
ходу як журналіст, зробив великий 
фоторепортаж про акцію у всеукра-
їнську газету «Слово Просвіти», де 
тоді працював. 

Маршрут проходив останнім 
шляхом Кобзаря, там же, де за пів-
тора століття до цього пливла Укра-
їною домовина Тараса, де в містах і 
селах українці приходили попроща-
тися зі своїм Поетом. Зокрема, це 
Кролевець, Батурин, Борзна, Ніжин, 
місця, де Тарас бував і за життя. 

У Гетьманській столиці Батури-
ні відслужили панахиду в недав-
но збудованій Покровській церкві, 
точніше сказати – відбудованій за-
мість зруйнованої радянською вла-
дою старовинної церкви. Потім мі-
тинг біля стін храму. Саме тут, в чис-
лі інших, виступає і просвітянин, лі-
кар Олег Калиняк.

Яків Маркович

Святі є серед нас…
Пам’яті Олега Калиняка – українця, лікаря, просвітянина
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У Женьки зросту – метр 
двадцять з кепкою. Його і в очі 
й поза очі називають Коротким. 
Тільки баба Наталка, найближ-
ча сусідка, кличе по імені. Вона 
і їсти коли погукає, а ще насва-
рить за те, що п’яний, або за те, 
що город бур’янами заріс. 

– Ось побачиш, Женько, 
приїдуть бандити на дорогій ма-
шині, напоять і заберуть у тебе 
землю. 

Женька посміхається щер-
батим ротом – зуби вибив Коль-
ка Бугай, коли бив його біля ма-
газину. Ніхто не заступився, 
сміялися та гикали, наче він і не 
людина. Баба Наталка тоді ска-
зала: «Уб’ють тебе. Ось поба-
чиш. Напився і йди додому, чого 
ти дерешся між люди?». 

– Уб’ють? – Женьці боліло 
в роті, а найбільше боліло в гру-
дях – душа, чи що – він не знає. 
– Тоді за мене в тюрму поса-
дять. 

– Дурний ти, – сердилася 
Наталка, – наче тобі полегшає. 

– Так, за мене ж накажуть. І 
буде їм усім. – Женьці теплішає 
від самої думки, що за нього по-
карають. Бо завжди тільки його 
карали. Обікрадуть у когось 
льох і тягнуть Женьку до буце-
гарні. Міліціонери намнуть ре-
бра та й відпустять. І за теля, що 
пропало на вигоні, били Жень-
ку, і за Наталчину козу, хоча жін-
ка й божилася, що хлопець ніко-
ли чужого не візьме.

– Багато за твого батька й 
матір наказали, як їх переїха-
ли на трасі? Іно-о-оземці – кла-
няйся їм тепер у пояс. А що двоє 
дітей залишилися сиротами – 
то нічого? 

Наталці й досі болить не 
тільки те, що сусідів убили на 
трасі, а що й убивць ніхто не 
покарав, бо ж німці. Ще й зви-
нуватили Женьчиних батьків, 
мовляв, п’яні переходили шлях. 

– Вони ж Сашика забрали, 
– Женька ніби вже й збайдужів 
до тих, що задавили його бать-
ків. Тоді йому і двох років не ви-
повнилося. А Сашкові – п’ять. 
Старшого брата німці усино-
вили, а його забрала батькова 
сестра. Тітку він зненавидів ще 
малим за те, що била його ре-
менем і щодня дорікала куснем 
хліба, хоча він його і не часто 
бачив. Тільки й наїдався у шко-
лі – там Женьку годували без-
платно. Підріс і пішов жити в 
батьківську хату. Тітка приходи-
ла, силою забирала, а він знову 
тікав. Поки баба Наталка не за-
ступилася: «Катре, не муч хлоп-
ця, бо в міліцію заявлю. І сиріт-
ських грошей більше не тронь – 
він і сам зуміє розпорядитися». 

Та Женька не зумів. Друж-
банів завелося повна хата. Лед-
ве школу закінчив і то дев’ять 
класів. Баба радила вступити 
до якогось училища, а він ска-
зав: «На роботу піду». А де вона 
у селі та робота. Хіба дров кому 

нарубати чи в городі скопати. 
Тільки за таку роботу Женьці 
пляшку дають, мало хто й за стіл 
посадить та нагодує. 

У хмелю він дурний. Як іде 
по вулиці – кричить несамови-
то. Важко розібрати, що кри-
чить, і кожного разу – інше, хоча 
вже давно ніхто не звертає ува-
ги на той крик, ніби ніхто й не 
чує. І чим більше не чують, тим 
страшніше кричить Женька. За-
зирає в чужі двори, комусь по-
грожує, а то й просто рикає, мов 
звір. 

Кілька років тому в Жень-
ки несподівано з’явився скарб. 
Йому під президентські вибори 
безкоштовно оформили Дер-
жавний акт на батьківські паї. 
Аж на дванадцять гектарів. І 
не де-небудь, а на Дем’яновому 
полі, де не земля, а золото – 
каже баба Наталка. Віддали до-
кументи урочисто ще й у краси-
вій папці. Женька довго ту пап-
ку тримав на столі у світлиці. Аж 
поки одного разу по телевізо-
ру почув, як селян убивають за 
землю. Злякався, сховав папку 
в шухляду під велику батькову й 
материну весільну фотографію, 
навіть клямку зробив, бо шух-
ляда часто сама відчинялася. А 
торік його покликали в сільську 
раду підписати договір із яко-
юсь фірмою на оренду землі. 
Довго умовляли, розповідали, 
що Женька з того матиме, та він 
затявся: «Земля Сашику, брато-
ві моєму». І не підписав. 

Про старшого брата йому 
колись розповіла баба Натал-
ка й показала на фотографії, де 
Сашко сидить на дивані й три-
має на руках малого Женьку. 

З того часу він чекає брата. 
Малим рахував, скільки тому 
років. І не раз побитий, погро-
жував своїм кривдникам: «Ось 
приїде мій Сашик із Німеччи-
ни – я йому все порозказую». 
Ті дражнилися, називали брата 
Гітлером, і Женька знову бив-
ся. І тітці, було, говорив, коли 
та шмагала його по чім попало. 
Правда, тітка не зважала: «При-
їде. Аякже. Він давно вже й за-
бувся про оце задрипане село». 
Та Женька не вірив. Навіть сер-
це завмирало, коли по їхній ву-
лиці проїжджала іномарка. 

А віднедавна Женька зліг. 
Став кашляти кров’ю. Руки піт-
ні, ноги холодні, а голова, ніби 
розпечений казан. Баба Натал-
ка хотіла піти до сільської ради, 
щоб викликати лікаря – він від-
мовився – грошей немає. Та й 
до лікарні їхати ні в чім: усе ста-
ре й зношене. Баба сама ва-
рила якісь трави, носила їсти. 
Наче попустило, уже й по хаті 
став потроху тупати. Стане біля 
вікна й дивиться на дорогу. А 
то якось запитав у Наталки: «А 
коли народився мій Сашик?». Та 

подумала трохи: «Наче влітку. 
Твій батько сіно косив у лузі, а 
матір запитало на роди. Так я бі-
гала у сільську раду, щоб викли-
кали «швидку». Точно в косови-
цю народився. Здоровий такий 
– у батька вдався». 

Женька ніколи не допи-
тувався, у кого він удався, бо 
мати й батько були рослими. 
Тепер ось думав про те, що, на-
певно, смерті однаково, якого 
він зросту. Й добре, що малий 
– менше дощок на труну піде. 
Коли побачив на дорозі чорну 
іномарку – злякався. Дочов-
гав до дверей, принишк, при-
слухаючись до голосів на доро-
зі й пожалкував, що не віддав 
Наталці папку з документами. 
«Уб’ють і землю заберуть, а що 
я Сашику лишу?», – схлипнув чи 
то від болю чи відчаю і зайшов-
ся кашлем. Не хотів, щоб виби-
вали двері – сам відчинив. При-
речено чекав, що скрутять руки, 
кудись потягнуть, але перед 
ним стояла молода гарно вбра-
на жінка. Привіталася, сказала, 
що перекладачка й запитала, 
чи не він Дяченко Євген? 

Його брат високий і зовні 
набагато старший від Женьки. У 
світлому костюмі – таких у селі 
ні в кого немає. Зайшов до хати, 
став, наче вкопаний і дивить-
ся на Женьку. А той усміхаєть-
ся ніяково, аж винувато, бо в 
хаті свинушник, на столі лазять 
мухи, а його ліжко схоже на бар-
ліг. Брат щось сказав перекла-
дачці, і вона знову запитує в 
Женьки, чи справді він Дяченко 
Євген і чи тут жили його батьки?

– Тут жили, – у Женьки чо-
мусь на очі навернулися сльози. 
– А я Женька, Женька! – він аж 
подався до брата, але той чо-
мусь відсахнувся. – Та скажіть 
же йому, що я Женька, – забла-
гав перекладачку.

Вони самі розмовляли про 
щось між собою – брат і пере-
кладачка. У брата погляд суво-
рий і сердитий голос. Він мор-
щиться, щось каже і дивиться 
на Женьку, але перекладачка 
того не перекладає. Врешті за-
говорила:

– Олександр не розуміє, 
чому ви так живете. Він їхав по-
бачити батьківський дім…

– Так, а я що?.. – розвів 
Женька руками. – Це ж і дім… 
– Відчув, що більше не встоїть, 
опустився на ліжко. А брат наре-
шті обдивився кімнату, зазир-
нув у другу, потім відкрив двері 
ще в одну, і Женька несподіва-
но почув: «Ukrainische schwein» 
(«Українська свиня».) Зрозумів 
сказане без перекладачки й у 
грудях забракло повітря. 

Він кашляв довго й надрив-
но, здавалося, ще трохи й за-
палі груди розірве важке бухи-
кання. Хотілося щось сказати, 
закричати оцьому… Гітлерові 
та Женька лише застогнав і ви-
плюнув кров у долоню.

* * *
Допиваєш розбурхану осінь. 

Щербате горня
Ще парує, пече в почорнілі потріскані 

пучки.
Обсідає верхівки тривожне дурне 

вороння,
Раптом спурхує з місця нервово, 

поквапливо, рвучко.

Допиваєш повільно, смакуючи кожен 
ковток,

Полинові дими. Ніжиш крапель 
химерні коралі.

І прилиплий до денця самотній 
круглястий листок,

Мов застиглий сургуч, – червоняста 
печатка печалі.

Перегортує вітер засохлі тонкі 
пелюстки.

Перевіює час тирсу істин в товстих 
фоліантах.

Розсипаються спогади, трухнуть 
вервечки хисткі.

До гротеску маліють ферзі, королі, 
росинанти...

Цю густу пряну осінь без домішок, 
фільтрів, принад

Допиваєш. Всотовуєш плавне легке 
кружеляння.

О, який же прозорий в цнотливім 
оголенні сад!

Як бринить на вітрах кришталеве 
сріблясте мовчання...

* * *
В час, коли зникають усі відтінки, 

присмаки, пахощі,
В час, коли завмирають усі вигуки, 

хрипи, схлипування,
Гарячкові порухи, нервове смикання...
Коли застигають кроки,
Зупиняються годинники,
Рвуться ланцюжки на хрестиках,
Шворки на ладанках,
Розсипаються чотки, 
Стираються обриси, змиваються риси...
Коли тільки голі гілляки
Перевертають темряву розчепіреними 

вилами...
О цій порі на тусклуваті лампадки
Стомлених зірок
Злітаються метелики,
Прозорі, безтілесні,
Мов зіткані зі світла й дрібки пуху.
То душі найдорожчих.
Тільки ми
Спимо у теплих коконах
До рання...

* * *
Ми зустрінемося за декілька
Щільно напханих метушнею і гамором 

десятиліть,
Звичайно ж, випадково
(Все найважливіше завжди трапляєтся 

випадково),
В тихому парку зморшкуватого міста.
Так само падатимуть каштани,

Підстрибуючи на асфальтових 
доріжках.

Так само прилипатиме до черевиків 
облиняле вологе листя.

І, перш ніж сльози змусять мене 
відвести погляд,

І, перш ніж правнук потягне тебе їсти 
морозиво,

Ми матимемо зо дві хвилини.
Дві хвилини, наповнені мішаниною
Напівзабутих запахів, затертих 

спогадів, недоладних рим.
Дві хвилини, яких нам завжди 

не вистачало,
Аби договорити, аби наважитись...
Цілих дві хвилини
І сяйво осені ув очах безтурботного 

неба.

* * *
Так порожньо, мов загасили душу.
Вкляк в горлі стогін. Не зробить ковтка.
Густим багрянцем горобина юшить.
Скорботи стиглість пружна і гірка.

Так зимно. Пробирається під шкіру
Колюча тирса сточених надій.
Холоне сонце десь, в шарах ефіру,
Як та сльозина на щоці блідій.

І все непевне, все за сон пливкіше.
І гайворони лиш - співці біди -
Хрипким речитативом трощать тишу.
Сповзає твань у згублені сліди.

Та сталось вже, вже відпалало - досить!
Бреду крізь рвану осінь навмання.
Що ж горнеться до ніг, що ж ласки 

просить
Убране в іній кволе листеня?

* * * 
Там, де ти ще мою тримаєш руку
У мозолястім затишку долонь,
В шорстких обіймах
Полохливу, ніжну,
Як паросток, напіввідкрита брунька...
Там осінь нерозважна, недозріла
Струмує по витких вертких лозинах,
Аби згубитись в обважнілих гронах
Напівпрозорим світлом бурштиновим...

Там, де ти ще мою тримаєш руку,
Там сни м'які, пухнаті, тонкорунні
І невагомі, ніби крильця феї
Чи помах тюлей...
Плавний рух смичка.
І свічники, і запах каніфолі...
І осипаються троянди на пюпітр.
І ноти пелюсток, відлуння скрипки
Там, де ти ще мою тримаєш руку...

Туди, де ти тримав мене за руку,
Ні путівця.
Вирує вічна хуга.
Довкруж замети в півбудинка.
Скипень все вибілив, все виморив 

дощенту.
Лише тремтить, колотиться в долоні
Серед химерних розгалуджень ліній
Живий промінчик
Від твого тепла.

Ірина 
КУЛАКОВСЬКА 

Народилася в 1976 році. Меш-
кає в Чернігові. Пише вірші, прозу, 
пародії. Друкувалася в періодичних 
виданнях, колективних збірках, аль-
манахах. Авторка поетичних збірок 
«Скіфія Висохлих Сліз», «Нехай про-
ллється сніг». Деякі вірші покладено 
на музику чернігівськими музикан-
тами. Лауреат обласного конкурсу 
«Краща книга року», дипломант Між-
народного літературного конкурсу 
«Гранослов».

Це нові вірші авторки, поезії ни-
нішньої осені. 

Валентина МАСТЄРОВА
Народилася 1 вересня 1957 року в селі Сивки Черні-

гівського району. Закінчила Михайло-Коцюбинську серед-
ню школу, радіо механічне училище, працювала на підпри-
ємствах Чернігова. Згодом закінчила з відзнакою факультет 
журналістики Київського університету ім. Т. Шевченка Три-
валий час працювала журналісткою: Менської райгазети, 
обласної газети «Гарт», редакторкою Чернігівської райгазе-
ти. 1991 року стала переможницею міжнародного літератур-
ного конкурсу «Гранослов», 1997-го – всеукраїнського кон-
курсу «У свічаді слова». Перша книга «Так плакало дерево» 
з̀ явилася 1992 р. Потім вийшли книги прози «Крила», «Суча 
дочка», «Смарагд», «Мавра». У 2020 році вийшов роман «Тобі 
скажу», на матеріалі історії Чернігівського краю 11 – 12 сто-
літь. Член Національної спілки письменників України з 1993 
року. Лауреатка премії ім. М. Коцюбинського 2004 року. 
Нині мешкає в селі Красилівка, до цього – Козелецького, 
нині Чернігівського району. 

Гітлер
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СвітСвіт-- інфоінфо

У світі цікавого

Школа української мови

  

Несподівані 
думки
 Ніщо так не діє тобі 

на нерви, як міцні нерви 
твого ворога.

 Туман в голові за-
звичай конденсується в 
словесну воду.

 Розум, який вдаєть-
ся довгий час вдало прихо-
вувати від оточуючих, на-
справді є дурістю!

 Мрії збуваються на-
багато частіше, ніж очіку-
вання від їх збування.

 Погано, коли все доб -
ре: обурюватися нічим.

Було колись...
За історію вручення 

кінопремій відомий один 
випадок небаченого ак-
торської благородства. У 
1998 році удостоєний ста-
туетки «Золотий глобус» 
Вінг Реймс піднявся до мі-
крофона, але не для того, 
щоб забрати нагороду. Він 
викликав на сцену свого 
«конкурента» по номінації 
– літнього Джека Леммона, 
одного з акторів, що зігра-
ли головні ролі у знамени-
тій комедії «В джазі тільки 
дівчата», і з задоволенням 
вручив статуетку йому. 

Красень Сильвестр 
Сталлоне в юності страж-
дав від знущань однолітків: 
вони висміювали його зо-
внішність і акцент. Не див-
но, що хлопець почав пус-
кати в хід кулаки і уславив-
ся завзятим. Перед тим як 
почати акторську кар̀ єру, 
Сталлоне працював вики-
дайлом в одному з барів, 
прибирав нечистоти в зві-
риних клітинах і професій-
но грав у карти на гроші.

Куточок 
гумору

Зрештою я зрозумів: 
кращої за дружину ніко-
го не знайти. Залишилося 
тільки знайти дружину.

☺ ☺ ☺
Є два розряди холос-

тяків: одні занадто швидкі, 
щоб їх впіймати, інші занад-
то повільні, щоб варто було 
їх ловити.

☺ ☺ ☺
Є люди, що усе своє 

життя не можуть відвикну-
ти від своєї молодості.

☺ ☺ ☺
Батько звертається до 

сина:
– Кажуть, ти зустріча-

єшся з Галею з дев’ятого 
під’їзду.

– Зустрічаюся! А що, не 
можна?

– Та ні, чому ж. Я ко-
лись, у твоєму віці, теж із 
нею зустрічався!

☺ ☺ ☺
До магазину заходить 

чоловік і каже:
– Дайте мені пляшку го-

рілки.
Продавчиня:
– З собою?
– Ні, без вас.

Корисні порадиКорисні поради

 Маса середньостатистичної хмари – приблизно міль-
йон тонн.

 300 сонячних днів у році буває в Марокко, Ніцці, Бріс-
бені (Австралія), Монте-Карло, Уссурійську.

 Жителів Уганди не злякаєш громом, бо в країні дощ з 
грозою йде 250 разів на рік.

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). 

Догляд за ванною. Кахельну плитку рекомендується 
протирати водою з оцтом, у співвідношенні 1:5. Можна ско-
ристатися і мильним розчином, додавши в нього трохи наша-
тирю, це допоможе плитці знову засяяти. Металеві поверх-
ні досить протерти ганчіркою, змоченою в розчині мильної 
води.

Одяг з оксамитової тканини з часом лисніє і мнеться. 
Розправити оксамит можна, помістивши одяг у ванну на ві-
шалку: пара від гарячої води легко поверне первозданний 
вигляд оксамиту. Під дією пари зім’яті ворсинки, набухаючи, 
випрямляються. Після процедури одяг потрібно висушити в 
провітрюваному місці.

Æàðòîìà i âñåðéîç
«Діти й дурні завжди говорять правду», зауважує старо-

винна мудрість. Висновок: дорослі й мудрі люди ніколи не гово-
рять правди. (Марк Твен).

«Подейкують...» – ось уже половина брехні. (Томас Фуллер). 
«Чи віддали б ви життя за свої переконання?» «Звісно, ні. 

Зрештою, я ж можу й помилятися». (Бертран Рассел). 
І тільки неписьменні могли читати її думки. (Гуго Штейнгаус). 
Cобака: єдина істота, яка любить вас більше, ніж ви самі. 

(Генрі Уілер Шоу). 
Hіхто не став би вас слухати, якби не розраховував сам 

вставити слівце. (Едгар Хау). 
Є велика різниця між людиною, яка хоче прочитати кни-

гу, й людиною, якій потрібна книга, щоб почитати. (Гілберт Чес-
тертон). 

Є критики, що вважають твір автора епіграфом до своєї 
рецензії. (Станіслав Єжи Лєц). 

Неправильно Правильно
Стати в нагоді Стати у пригоді

Столовий гарнітур Гарнітур для їдальні

Страждати від посухи Терпіти від посухи

Строго кажучи Точно кажучи

Судячи з усього Як видно з усього

Суспільна значимість Суспільна вагомість

Скажемо чесно: ми не завжди дивимо-
ся на годинник, коли їмо. А варто. Іноді та 
чи інша їжа, з’їдена не в свій час, може при-
нести неприємності. Тому краще правиль-
но розподілити продукти по часу, і ваш ор-
ганізм буде отримувати від них максимум 
користі. Ось який час краще і гірше підхо-
дить до різних продуктів.

Рис. Кращий час – день. Вдень обмін 
речовин набагато швидший, що дає мож-
ливість спалити всі калорії з вуглеводів. 
Найгірший час – вечір: сприяє набору ваги.

Яблуко. Кращий час – ранок: завдяки 
вмісту клітковини (пектину) яблука спри-
яють гарній роботі шлунково-кишкового 
тракту й запобігають запорам; пектин усу-
ває канцерогени. Найгірший час – увече-
рі і перед сном: органічні кислоти викли-
кають підвищену кислотність і дискомфорт 
у шлунку; пектин створить навантаження 
для травної системи у нічний час.

Солодощі. Кращий час – ранок: інсу-
лін, який виробляється нашим організмом, 
краще бореться з цукром вранці; за весь 
день буде чимало можливостей витратити 
калорії.

Найгірший час – вечір: цукор сприяє 
набору ваги; цукор зробить подразнюючий 
ефект на травну систему, що призведе до 
неспокійного сну.

Банани. Кращий час – в обід:завдяки 
високому вмісту клітковини банани допо-
магають травленню; банани – натуральні 
антациди (знижують кислотність), що спри-
яє нейтралізації печії. Найгірший час – піз-
но ввечері: можуть призвести до утворен-
ня слизу і простуд; з’їдені на порожній шлу-
нок, банани можуть призвести до розладу 
з-за високого вмісту магнію.

М’ясо. Кращий час – день: м’ясо – 
складний для травлення продукт; завдяки 

високому вмісту білка сприяє підвищен-
ню фізичних сил і покращує концентрацію. 
Найгірший час – вечір: призводить до не-
гативно впливу на травну систему і призво-
дить до неспокійного сну.

Бобові. Кращий час – вечір: багаті кліт-
ковиною боби, квасоля і сочевиця допома-
гають травленню і знижують рівень холес-
терину; вони сприяють хорошому сну.

Найгірший час – ранок: з’їдаючи вран-
ці або вдень багаті клітковиною бобові, 
ви ризикуєте роздратувати апетит і надалі 
з’їсти зайвих калорій.

Волоський горіх. Кращий час – вечір: 
вони містять багато корисних речовин, у 
тому числі омега-3 жири і антиоксиданти; 
покращують стан мозку. Найгірший час – 
ранок/день/ніч: в цей час доби волоські го-
ріхи матимуть меншу користь для організ-
му.

Інжир і абрикоси. Кращий час – ра-
нок: прискорюють обмін речовин; запуска-
ють травну систему. Найгірший час – вечір: 
спричиняють погіршення травлення і утво-
рення газів.

Тверді сири. Кращий час – ранок: для 
деяких вегетаріанців це відмінна заміна 
м’яса; у помірних кількостях запобігає на-
бору ваги і здуттю живота. Найгірший час 
– вечір: складний для травлення, сир може 
призвести до погіршення травлення і набо-
ру ваги.

Молоко. Кращий час – на ніч: тепле мо-
локо заспокоює організм і поліпшує сон. 
Найгірший час – ранок: без подальшого 
значного фізичного навантаження молоко 
складне для перетравлення, що може зру-
шити ваш графік прийому їжі.

Звичайно, ніхто не може змусити нас 
харчуватися саме так, але по можливості 
дослухатися варто.

Коли краще їсти ті чи інші продукти

День Книги рекордів 
Гіннесса відзначають що-
року 9 листопада, почи-
наючи з 2005-го. Станом 
на цей день було продано 
100 мільйонів екземплярів 
цього довідника.

У книзі нерідко фіксу-
ють дивакуваті рекорди.

Українка Ольга Лящук 
потрапила до Книги ре-
кордів Гіннеса за швидкіс-
не роздавлювання кавунів 
своїми стегнами. У 2016 
році стронгвумен роздав-
лювала ногами три кавуни 
за 14 секунд, а за два роки 
– вже за 7 секунд. До того 
ж, українка здобула титул 
найсильнішої жінки, піс-
ля того, як дев'ять разів за 
одну хвилину підняла вагу 
227 кілограмів і пробігла 
240 метрів із вантажем 82 
кілограми.

2008 року Кевін Шел-
лі за хвилину розбив 46 си-
дінь унітазів головою. Ре-
кордсмен був внесений до 
Книги рекордів Гіннесса.

У Вівіан Вілер найдо-
вша борода серед жінок 
у світі. На момент рекорду 
її довжина досягала 25,5 
см. У американки спадко-
ва хвороба – гіпертрихо-
за, через яку у неї підви-
щено зростання волосся 

на деяких ділянках тіла. 
Раніше вона соромилася 
бороди і голилася, але за-
раз пишається своєю осо-
бливістю.

2008 року Джекі Біб-
бі тримав у роті за хвіст 
одночасно одинадцять 
змій протягом 10 секунд. 
З 1999 року американець 
дев'ять разів з'являвся на 
сторінках Книги рекордів 
Гіннесса. Його не зупини-
ла навіть втрата ноги піс-
ля отруйного укусу однієї зі 
змій. Крім цього, він побив 
ще один рекорд – 45 хви-
лин пролежав у ванній кім-
наті з 195 рептиліями.

У ротовій порожнині 
Віджея Кумара з Індії 37 
зубів. Це було офіційно під-
тверджено у 2014 році у 
Книзі рекордів Гіннеса.

23-річний хлопець з Ін-
дії Кумар Махарана у 2017 
році запхав у рот рекорд-
ну кількість пластикових 
трубочок – 459 штук. Він 
протримав їх у роті протя-
гом 10 секунд без допомо-
ги рук. 

Бджоляр Ши Пінг з Ки-
таю обожнює бджіл. Чоло-
вік зміг протримати на тілі 
330 тисяч бджіл одночас-
но. Фермер наголошує, що 
під час встановлення ре-

корду у 2008 році його не 
вкусила жодна бджола.

Такеру Кобаяші став 
багаторазовим рекор-
дсменом зі швидкісного та 
кількісного поїдання їжі. 
Його максимум – 53 хот-
доги за три хвилини. Впер-
ше рекорд японець вста-
новив у 2001 році, а потім 
підтверджував свій статус 
кілька разів поспіль.

Мілан Роскопф зі Сло-
ваччини у 2009 році жон-
глював трьома бензопила-
ми, зробивши 62 вдалі під-
кидання поспіль.

До Книги рекордів 
Гіннесса занесено чи-
мало дивних рекордів, 
пов'язаних із тваринами. 
У список у 2013 році вне-
сли пса на прізвисько Чар-
лі, гавкіт якого вважається 
найгучнішим у світі – 113 
децибелів.

Джерело: 
«Новости Ю». 

Дивні рекорди з Книги Гіннесса


