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Тільки факти

Долучайте нових читачів
Прочитавши нашу газету, покажіть її друзям, 

знайомим, колегам, запропонуйте також перед-
платити.

86514

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!

В лютому 2022 року нашій газеті 

– 10 років.
Будемо разом 

у ювілейний рік газети.

Донбас: Росія всі 16 місяців зриває 
укладене перемир̀ я
З початку дії додаткових заходів щодо припинення вог-

ню, від 27 липня 2020 року, через обстріли російських 
збройних формувань станом на 22 листопада ц. р. загинули 
щонайменше 66 українських захисників, ще 275 військових 
дістали поранення. 

Майже через 8 років після розстрілів 
на Майдані кримінальна справа все 
ще не в суді 
Справу про масові вбивства на Майдані 18-20 лютого 2014 

року передадуть до суду, коли адвокати звинувачених ознайом-
ляться з матеріалами, які налічують більше 1500 томів. 

17 листопада Офіс Генерального прокурора повідомив, 
що завершено досудове розслідування щодо експрезиден-
та-втікача Віктора Януковича та дев’яти високопосадовців 
у справі про розстріли на Майдані. Їм може бути винесений 
вирок у вигляді довічного позбавлення волі.

Німеччина: нова коаліція вимагає 
від Росії припинити війну на Донбасі 
і повернути Україні Крим 
Нова правляча коаліція Німеччини в складі Соціал-де-

мократичної партії Німеччини, «Зелених» та Вільної демокра-
тичної партії представила свою коаліційну угоду. Там закли-
кають Росію припинити війну на Донбасі та віддати Україні 
незаконно анексований Крим.

Детальніше на 7 сторінці. 

ТСК назвала причини Іловай-
ської трагедії.

Тимчасова слідча комісія Вер-
ховної Ради вважає, що Іловай-
ська трагедія 2014 року спонукала 
Україну до Мінських домовленос-
тей, а призвела до неї неналежна 
організація оборони країни.

Джерело: заступниця голови 
парламентського комітету з питань 
національної безпеки, оборони та 
розвідки, голова ТСК Мар'яна Без-
угла на брифінгу, «Укрінформ». 

Пряма мова Безуглої: «ТСК вва-
жає, що основними причинами, які 
призвели до Іловайської трагедії, 
є неналежна організація оборони 
країни як системи політичних, еко-
номічних, соціальних, військових, 
інформаційних, правових, організа-
ційних та інших заходів щодо захисту 
держави в умовах збройної агресії.

ТСК встановила, що Іловайська 
трагедія мала не лише важкі вій-
ськові, але й не менш важкі полі-
тичні наслідки для країни.

Вона стала фоном зустрічі пре-
зидентів України та Російської Фе-
дерації, що відбулася 26 серпня 
2014 року в Мінську, і в значній 
мірі визначила підписання 5 ве-
ресня 2014 року Мінських домов-
леностей, які неоднозначно сприй-
маються як мешканцями тимча-
сово окупованих територій Доне-
цької та Луганської областей, так і 
мешканцями всієї України. 

А також прийняття 16 вересня 
того ж року не менш спірного за-
кону України «Про особливий поря-
док місцевого самоврядування в 
окремих районах Донецької та Лу-
ганської областей».

Деталі. Депутатка перерахува-
ла чинники, які, на думку ТСК, зна-
чною мірою зумовили події під Іло-
вайськом.

Зокрема це: невведення воєн-
ного стану, що призвело до дезор-
ганізації управління військовими 
діями; помилкові кадрові рішен-
ня і дії політично-військового ке-
рівництва; невжиття політичним і 
військовим керівництвом вичерп-
них заходів щодо деблокування 
Іловайського угруповання та ор-
ганізації коридору для виведен-
ня українських військ з оточення, 
результатом яких стала втрата со-
тень людських житті.

Члени ТСК у висновках також 
наголосили, що керівництво Мініс-
терства оборони та Генерального 
штабу ЗСУ часів Іловайської тра-
гедії системно протидіяло та бло-
кувало роботу попередньої комісії 
ВР з цього питання.

Безугла запевнила, що ТСК 
продовжить роботу з цього питан-
ня, після чого будуть оприлюднені 
всі висновки та пропозиції щодо 
напрацювання нормативних актів.

Передісторія.
У серпні 2014 року, перед 

Днем Незалежності України, від-
булось наймасштабніше вторгнен-
ня збройних сил Росії: на територію 
України йшли колони технік. Це під-
твердили у НАТО. На момент втор-
гнення сили ЗС РФ складалися з 9 
батальйонно-тактичних груп: 3500 
осіб особового складу, до 60 тан-
ків, до 320 БМД (БМП), до 60 гар-
мат, до 45 мінометів та 5 протитан-
кових ракетних комплексів.

24–25 серпня батальйони МВС 

України «Дніпро-1», «Миротворець», 
«Світязь», «Херсон», «Івано-Фран-
ківськ», Нацгвардії «Донбас» і сили 
сектора «Б» потрапили в оточення. 
28 серпня становище українських 
військових стало критичним.

29 серпня президент Росії Во-
лодимир Путін, граючи роль мирот-
ворця, запропонував підконтроль-
ним Росії бойовикам відкрити гу-
манітарний коридор, яким україн-
ські бійці, які склали зброю, могли 
б вийти з оточення. Однак під час 
забезпечення «зеленого коридо-
ру» під Іловайськом було здійснено 
інтенсивні обстріли.

За офіційними даними, під час 
Іловайської операції і подальшого 
розстрілу в так званому «зеленому 
коридорі» 366 українських воїнів 
загинули, 429 – дістали поранен-
ня різного ступеня тяжкості, 300 – 
потрапили у полон.

Офіс генпрокурора у квітні 
2021 року направив до Міжнарод-
ного кримінального суду інформа-
ційне повідомлення щодо фактів 
віроломного вбивства українських 
військових під час Іловайської тра-
гедії та оборони Донецького аеро-
порту.

Офіс генпрокурора України вва-
жав, що причиною загибелі україн-
ських військових під Іловайськом 
було пряме вторгнення збройних 
сил Росії. ОГПУ повідомив про під-
озру двом генерал-полковникам 
Збройних Сил РФ – Сергію Істра-
кову та Михайлу Мізінцеву.

«Українська правда», 
15.11.2021.

Pravda.com.ua

Вердикт слідчої комісії Верховної Ради:
причини – агресія Росії, а також дії нашої тодішньої влади 

Трагедія Іловайська

Фото Reuters
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Бліц-інформ Літературно-мистецька панорама

Чернігівщина аграрна
За підсумками попереднього року 

Чернігівщина четвертий рік поспіль є ліде-
ром по виробництву зерна на одну особу. 
За обсягами виробництва жита та куку-
рудзи область перша серед регіонів, про-
са – друга, вівса – третя, гречки та карто-
плі – сьома, соняшнику – восьма, молока 
– дев’ята. Вже на початок листопада було 
зібрано більше 3 млн.т зерна, і збирання 
його триває.

Станом на 1 листопада в сільському, 
лісовому та рибному господарстві зареє-
стровано 2205 юридичних осіб. У сільсько-
му господарстві зайнято 23 тис. штатних 
працівників, або кожен сьомий працюю-
чий області. Середньомісячна заробітна 
плата – 12269 грн, що на 12% більше, ніж 
рік тому, та на 7% більше, ніж у середньо-
му в області.

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

або коштами на підтримку діяльності Чер-
нігівського благодійного фонду «Захисти-
мо Україну!», який, у свою чергу, допома-
гає українській армії, родинам воїнів АТО.

Кошти можна перераховувати за та-
кими реквізитами: на картку «Приват-
банку» на ім'я Ясенчука Олександра: 
5168 7456 0409 2962. 

Краматорськ 
на Донбасі придбав 
автобуси Чернігівського 
автозаводу
Місто придбало 27 наших автобусів у 

лізинг на 60 місяців. Це автобуси «Еталон» 
A08128 «Троянда». Краматорськ планує 
оновити транспорт для пасажирських пе-
ревезень, і для цього купують десятки но-
вих автобусів.

Платники податків – 
на обороноздатність 
країни 395,5 млн грн 
військового збору
За січень – жовтень платниками по-

датків області сплачено понад 395,5 млн 
грн військового збору. Це на 67,8 млн грн 
більше, ніж за цей період минулого року. 
Підтримали обороноздатність понад 7 тис 
податкових агентів – юридичних осіб в 
сумі понад 365,5 млн грн та більше 18 тис 
фізичних осіб (приватних підприємців та 
громадян) в сумі 30 млн гривень. 

Повідомляє обласна 
Служба зайнятості
Протягом січня-жовтня в області за на-

правленням служби зайнятості 2,4 тися-
чі безробітних проходили професійне на-
вчання. Усі – на замовлення роботодав-
ців під конкретні робочі місця. Відтак, піс-
ля завершення навчання 96% безробітних 
були працевлаштовані.

Вчаться безробітні на базі професій-
но-технічних навчальних закладів області, 
у роботодавців, а ще – в центрах профе-
сійно-технічної освіти державної служби 
зайнятості, що діють в 11 областях Украї-
ни. Там професійне навчання проводить-
ся за 95 робітничими професіями та ба-
гатьма напрямами курсів цільового при-
значення. Зокрема, 1613 наших земляків 
навчалися в Сумському, Рівненському та 
Одеському центрах.

Строк навчання в ЦПТО залежить від 
професії (від місяця до року). Детальні-
ше на сайті: https://is.gd/mmu25t або ж 
зверніться за консультацією до будь-якого 
структурного підрозділу обласної служби 
  зайнятості.

Холминський 
будинок культури – 
серед переможців 

Всеукраїнського конкурсу
У 2017 році Міністерство культури України засну-

вало Всеукраїнський конкурс клубних закладів. Журі 
звертало увагу на матеріально-технічну базу, кадро-
ве забезпечення, інноваційні форми й методи роботи 
клубних закладів.

Цьогоріч у заключному турі Всеукраїнського огля-
ді-конкурсу взяли участь 23 клубні заклади з 21 об-
ласті України. Ось переможці.

І місце – будинок культури села Бузовиця Кельме-
нецького району Чернівецької області;

II місце – будинок культури села Холми Корюків-
ського району Чернігівської області та народний дім 
села Угорники Івано-Франківського району Івано-
Франківської області;

III місце – будини культури – села Білоцерків-
ка Миргородського району Полтавської області, 
ім.Т. Шевченка села Березняки Черкаського району 
Черкаської області, села Попельнасте Олександрій-
ського району Кіровоградської області.

Холминський будинок культури при організації 
дозвілля місцевого населення обирає нові та кре-
ативні методи, запроваджує багато творчих ініціа-
тив. Серед них гастрономічний фестиваль Derukha_
fest, конкурс серед чоловіків «Господар року», кон-
курс краси для дівчат «Міс Полісянка» та багато 
інших. 

Афіша грудня
Драмтеатр розпочинає свою зимову ро-

боту. В грудні тут буде весело та цікаво і дорос-
лим, і маленьким! Діти разом з батьками змо-
жуть подорожувати Книгою Джунглів у виставі 
«Мауглі» . Також всіх розважатиме інтрига Со-
лохи, Вакули та Оксани і всякої «чортівні» у ви-
ставі «Ніч перед Різдвом» за Гоголем у поста-
новці Андрія Бакірова. Чекає й цікава Ново-
річна концертна програма за участі артистів-
вокалістів, балету та оркестру театру.

А родзинка грудневого репертуару – 
прем'єра вистави «МарЛені» (режисер Андрій 
Бакіров), історія життя двох видатних жінок.

Чернігівський академічний театр ім. Т. Шевченка

Новий номер журналу 
«Літературний Чернігів» 
Чергове число щоквартального журналу 

Лiтературної спiлки «Чернiгiв», № 3 (95), відкриває добір-
ка поезій лауреата Національної премії України імені Та-
раса Шевченка Дмитра Іванова, до 75-річчя поета. Про 
його творчість розповідає київська науковиця Марина 
Дубрівська.

В номері оповідання Олександра Забарного, Василя 
Пабата, Ніни Кочубей, Інни Адруг, три психологічні нове-
ли редактора журналу Михася Ткача.

Поезію представляють Станіслав Новицький, Пилип 
Юрик, Ніна Горбань, Роксолана Стефанишин, Надія Се-
день, Михайло Сушко, Віра Козлова.

У літературознавчому розділі Григорій Самойлен-
ко з Ніжина пропонує дослідження про поетичну твор-
чість земляка Анатолія Шкуліпи, друкується робота Ми-
хайла Василенка «Ясна зоря народного небосхилу Мар-
ка Вовчка».

В номері фоторепортаж Владислава Савенка з вечо-
ра до 70-го дня народження багаторічного члена редко-
легії журналу Володимира Сапона – «Лірик, замислений 
в історію Чернігова». Колеги, друзі, рідні діляться спога-
дами про добру і незабутню людину. Олександр Олійник 
нагадує про 100-річчя автора першого пам’ятника Оста-
пові Вересаю у Сокиринцях – скульптора і поета Миколу 
Харченка, заодно розповідає про літературну атмосфе-
ру 60 – 70 років.

Журнал можна прочитати в бібліотеках області. Та-
кож триває передплата на нього. А в електронному ва-
ріанті журнал є за адресою: https://www.facebook.com/
LitChernihiv

Реставрація 
обласної 

філармонії
У межах президентської 

програми «Велике будівни-
цтво» триває реставрація 
пам’ятки архітектури – будів-
лі Обласного філармонійно-
го центру фестивалів та кон-
цертних програм. Тут монту-
ють нове механічне, світло-
ве, звукове та мультимедійне 
обладнання. Зал зроблять 
більш комфортним для гля-
дачів.

Проєкт вартістю майже 
32 мільйони гривень реалі-
зується коштом Державного 
фонду регіонального розви-
тку та за співфінансування з 
обласного бюджету вже тре-
тій рік.

У будівлі старі вікна вже 
замінені на сучасні енер-
гозберігальні, старі двері 
– на нові. Відреставровані 
кладка і фасади, замінена 
водостічна система. Робо-
ти над будівлею філармонії 
будуть завершені до кінця 
року.

Чемпіонат України з футболу, прем`єр-
ліга. 15 тур. 21 листопада, Чернігів. «Десна» 
– «Колос» – 0:1.

Знову програш на своєму полі, знову одно-
му з аутсайдерів. І хоч «Десна» останні 5 матчів 
року проводить з аутсайдерами, але й з ними 
треба грати уважно, адже вони борються за 
виживання в еліті. 

Стартовий склад нашої команди був такий: 
Литовка, Сафронов, Цимбалюк, Селін ( грав до 
53 хвилини), Болбат, Домбровський, Арвеладзе 
(до 79'), Тотовицький, Юрченко (до 79') , Завій-
ський, Безбородько (до 83'). Заміни: Масалов 
(з 79'), Дегтярьов (з 79'), 28. Будківський (з 83').

Знову відчутна перевага наших у першо-
му таймі, але невміння забивати дало взна-
ки. Гості поступово освоїлися. На 53 хвилині 
їхню контратаку зупинив Селін. поваливши су-
перника на газон перед самим нашим штраф-
ним майданчиком. Суддя розцінив це, як «фол 
останньої надії», і вилучив Селіна. Маючи на 
гравця більше, гості заграли ще сміливіше. 
І вже за 14 хвилин забили. Наші, попри гру в 
меншості, і далі мали перевагу, але так і не за-
били. Прикра поразка. 

16 тур. 27 листопада, Одеса. «Чорномо-
рець» – «Десна» – 0:1.

А тепер чергова перемога. Хоч матч вий-
шов зовсім не такий легким, як у першому турі 
між цими командами в Чернігові, коли наші 
легко перемогли дебютанта турніру – 3:0. Оде-

сити підсилилися кадрами, щоправда, і далі 
внизу таблиці. Але попередній матч показав, 
що і з аутсайдерами треба грати «на повну».

Головний тренер Олександр Рябоконь, ма-
ючи не такий значний вибір гравців, все ж зу-
мів зробити ряд змін порівняно з попереднім 
матчем. Деякі вимушені. Другий матч поспіль 
через захворювання на ковід пропускав наш 
капітан Єгор Картушов. Через видалення у по-
передньому турі – Селін. Натомість у старті 
вийшли Шевцов і, залікувавши травму, Воло-
шин – молоді перспективні гравці. Повернув-
ся, одужавши, і один з ключових гравців Ка-
литвинцев. Тренер дав перепочинок кращому 
бомбардиру Безбородьку, а в старті вийшов 
Будківський. який грає не так багато. 

Ось стартовий склад: Литовка, Сафронов, 
Цимбалюк, Болбат, Домбровський, Тотовиць-
кий, Калитвинцев, Волошин (до 46 хвилини), 
Шевцов (до 71'), Завійський, Будківський ( до 
71'). Заміни: Арвеладзе (з 46'), Безбородько (з 
71'), Дегтярьов (з 71').

При мінімальному рахунку, матч вийшов на-
пружений і видовищний. І господарі, і гості гостро 
атакували. Цього разу наші зіграли в захисті до-
сить надійно, захисникам допомагали всі гравці. 
А забили гол при кутовому. В минулому чемпіонаті 
наші взагалі були одними з кращих при стандар-
тах – подачі кутових, штрафних, нині поки що з 
цим гірше. Але цей кутовий вдало замкнув на 28 
хвилині Андрій Тотовицький. Далі майже півтора 
тайми обопільних атак рахунок не змінили. 

Наступний матч «Десна» грає вдома. На 
стадіоні ім. Гагаріна в неділю 5 грудня, о 19.30 
приймає «Маріуполь». Заключний матч року, 
третій у другому колі, наші грають за тиждень 
на виїзді з «Інгульцем». 

Турнірна таблиця чемпіонату після 16 ту-
рів. Різниця забитих і пропущених м`ячів, на-
брано очок.

«Динамо» 43 – 8 41

«Шахтар» 41 – 8 41 

«Дніпро-1» 29 – 16 34

«Зоря» 35 – 18 32

«Ворскла» 29 – 17 31

«Десна» 18 – 22 24

«Олександрія» 15 – 14 23

«Верес» 14 – 16 22

«Металіст-1925» 16 – 26 19

«Колос» 11 – 22 18 

«Рух» 15 – 20 16

«Львів» 12 – 23 16

«Чорноморець» 17 – 36 11 

«Інгулець» 11 – 26 10

«Минай» 11 – 25 10

«Маріуполь» 18 – 38 7

Матч «Інгулець» – «Рух» перенесено на піз-
ніший час. 

«Десна»: напружені матчі

03 18:30 «МарЛені» (прем'єра)

04 18:30 «МарЛені» (прем'єра)

05 12:00 «Всі миші люблять сир»

05 18:30 «Наймичка»

07 18:30 «За двома зайцями»

09 18:30 «Небезпечні зв’язки»

10 18:30
«Приборкання 
норовливого»

12 12:00 «Пригоди Тузика»

12 18:30 «Кайдашева сім’я»

14 18:30 «Боїнг-боїнг»

15 18:30 «МарЛені»

17 18:30 «Загадкові варіяції»

19 12:00
«Неймовірні пригоди 
Тузика»

19 18:30 «Ніч перед Різдвом» 

21 18:30 «Ніч перед Різдвом»

23 18:30 «Ніч перед Різдвом»

24 18:30 «МарЛені»

26 12:00 «Мауглі»

26 18:30 «Ніч перед Різдвом»

27 18:30
Святковий Новорічний 
концерт

28 12:00 «Мауглі»

28 18:30 «Ніч перед Різдвом»

29 12:00 «Мауглі»

29 18:30 «Ніч перед Різдвом»

30 12:00 «Мауглі»

Дата, початок і назва вистави
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Бліц-інформ

Літературно-мистецька панорама

Вшанували воїна УНР
На фасаді будівлі 1-го відділу Прилуцького район-

ного територіального центру комплектування та со-
ціальної підтримки (м. Ічня) відкрито меморіальну до-
шку Петру Івановичу Мариничу, хорунжому Армії Укра-
їнської Народної Республіки, козаку першого куреня 
першої бригади полку морської піхоти, учаснику Пер-
шого і Другого Зимових походів, борцю за свободу і 
незалежність України, уродженцю Ічні, розстріляному 
більшовиками у 22 роки.

Пам’ятну дошку встановлено Громадською органі-
зацією «Українська ініціатива» за сприяння Ічнянської 
міської ради та Інституту національнальної пам’яті.

Презентували віртуальний 
тур Прилуцькою фортецею
Фахівці Прилуцького краєзнавчого музею ім. В. І. 

Маслова розробили віртуальний 3-D тур Прилуцькою 
козацькою фортецею. В рамках проєкту «Віртуальний 
тур втраченою прилуцькою фортецею 17–19 ст.» вони 
створили тривимірний макет фортеці, який презенту-
вали онлайн.

Учасниками презентації стали: Агентство з розви-
тку приватної ініціативи, партнерські тур-агенції, му-
зейні заклади, викладачі шкіл та вузів міста, учнівські 
колективи. Під час зустрічі було висвітлено історію 
Прилуцького козацького полку, презентовано вірту-
альний тур, тематичні настільні календарі та листівки.

Віртуальна мандрівка прилуцькою фортецею роз-
міщена на сайті краєзнавчого музею, в розділі «Про-
єкти», і є загальнодоступною для користувачів.

СБУ виявила прихований 
арсенал вогнепальної зброї 
поблизу кордону з Росією 
та Білоруссю
СБУ продовжує проводити комплексні заходи з 

протидії незаконному обігу засобів ураження. У ході 
слідчо-оперативних дій у Чернігівській області вста-
новлено місцезнаходження прихованого арсеналу 
незареєстрованої вогнепальної зброї. 

Засоби ураження виявлено на території двох при-
ватних мисливських баз, які розташовані поблизу 
кордону з Російською Федерацією та Республікою Бі-
лорусь.

Під час обшуків за місцями розташування об’єктів 
та адресами проживання представників їх адміністра-
ції правоохоронці вилучили: ручний кулемет Калашни-
кова калібру 7,62 мм; 4 гвинтівки іноземного виробни-
цтва з оптичним прицілом, пристроєм для безшумної 
стрільби і тепловізором; пістолет Макарова; револь-
вер; майже 400 набоїв різного калібру; димову шашку.

Крім того виявлено понад 400 одиниць спеціаль-
них відмичок для прихованого проникнення до житло-
вих приміщень.

У межах кримінального провадження за ст. 263 
(незаконне поводження зі зброєю, бойовими припа-
сами або вибуховими речовинами) Кримінального ко-
дексу України триває досудове розслідування.

Правоохоронці встановлюють всі обставини про-
типравної діяльності для притягнення до відповідаль-
ності винних осіб.

Заходи з викриття правопорушення проводили 
співробітники СБУ в Чернігівській області спільно зі 
слідчими обласного управління Національної поліції 
та за процесуального керівництва прокуратури.

Вирок вбивцям подружжя 
в Чернігові 
Довічне позбавлення волі та 13 і 14 років позбав-

лення волі. Деснянський районний суд виніс вирок ор-
ганізатору та учасникам подвійного вбивства подруж-
жя в серпні 2019 року на березі Десни у Чернігові. 

Трьох мешканців Чернігова суд визнав винними у 
крадіжках, розбійному нападі, бандитизмі, незакон-
ному поводженні з вогнепальною, холодною зброєю 
та боєприпасами, а також незаконному заволодін-
ні автомобілями. Організатора засудили до довічно-
го позбавлення волі з конфіскацією майна, а ще двох 
учасників до 13 та 14 років позбавлення волі з кон-
фіскацією майна.

За інформацією прокуратури у липні 2019 року 
36-річний раніше судимий за вбивство мешканець 
Чернігова організував банду. Разом з двома також 
раніше судимими спільниками вони викрадали авто-
мобілі з автостоянок, займалися крадіжками, вчинили 
розбійний напад на таксиста і заволоділи його авто.

17 серпня 2019 року організатор банди застре-
лив подружжя, 30-річну жінку та 41-річного чоловіка. 
Вбивство сталося біля пішохідного мосту у Чернігові. 
Затримали підозрюваних за пів години після вбив-
ства. В районі Красного мосту вони їхали на автівці 
убитих.

25 листопада в облдержадміністрації 
до Дня пам'яті жертв голодоморів відбула-
ся презентація книги «Чорні дошки» Укра-
їни. Чернігівська область». Майже 1000 
сторінок видання містять 50 архівних доку-
ментів та 610 матеріалів періодичної пре-
си, які описують процес запровадження 
режиму «чорних дощок» на теренах Черні-
гівщини. На ці «дошки» комуно-тоталітар-
на влада заносила села, які, на її думку, 
давали «мало» хлібозаготівлі. Тобто, з них 
уже було «викачано» все, що тільки можна. 
І це якраз у період Голодомору. На ці села, 
на селян, падали політичні і економічне ре-
пресії. 

– Це унікальна зібрання, яке вкотре 
відкриває очі на жахи тоталітарного ре-
жиму тих років. Потрапити до «чорної до-
шки» означало бути приреченим на голо-
дну смерть, – зазначив Сергій Бутко, ре-
гіональний представник Українського ін-
ституту національної пам’яті в області. 
– Проте не тільки люди ставали жертвами 
цього виду репресій. Установи, колгоспи, 
населені пункти та навіть райони підлягали 
занесенню на «чорну дошку».

Участь у презентації книги взяв Дми-
тро Байкєніч, один із упорядників видання, 

старший науковий співробітник Інституту 
дослідження Голодомору.

– Ідея створення книги виникла ще в 
2019 році. «Чорні дошки» використовува-
лися як інструмент морально-психологічно-
го тиску, спрямованого на знищення укра-
їнців. Ми намагалися знайти максимальну 
кількість доказів цього факту. Окрім тек-
стів, книга містить картосхеми, для ство-
рення яких використано оригінальні карто-
графічні матеріали 1930-х років, – наголо-
сив Дмитро Байкєніч.

Книга вийшла у світ за підтримки УІНП, 
ОДА та Всеукраїнського товариства «Ме-
моріал» імені Василя Стуса.

Також упорядниками видання є Олеся 
Стасюк, Катерина Лук’янець та Світлана 
Старовойт.

Під час заходу представники Держав-
ного архіву області, обласної універсаль-
ної наукової бібліотеки імені В. Королен-
ка, обласного історичного музею імені 
В.Тарновського та Національного універси-
тету «Чернігівський колегіум» імені Т. Шев-
ченка отримали для своїх закладів по при-
мірнику книги.

Електронна версія доступна на вебай-
ті УІНП. 

Монумент пам’яті 
жертв голодоморів 
нарешті встановлять 

і в Чернігові
Чернігівський міський голова Вла-

дислав Атрошенко 23 листопада на що-
тижневій розширеній нараді в міській 
раді дав доручення передбачити необ-
хідні видатки, можливо, за рахунок пе-
рерозподілу коштів бюджету міста, для 
встановлення монумента пам’яті жертв 
голодоморів в Україні. На думку місь-
кого голови, доречно розмістити мону-
мент біля Катерининської церкви, не-
подалік пам’ятного знаку Борцям за 
волю та незалежність України.

Україна внаслідок геноциду 1932–
1933 років, масових штучних голодів 
1921–1923 та 1946–1947 років втра-
тила мільйони людей. Точну кількість 
жертв і досі продовжують обговорюва-
ти історики. За підрахунками чернігів-
ських істориків, кількість жертв Голодо-
мору на Чернігівщині становила понад 
230 тисяч чоловік.

Громадськість міста і області давно 
вимагала від міської влади обласного 
центру спорудити такий пам`ятник, як 
це є в багатьох містах і селах країни. 

Безкоштовні курси 
української мови

Цей волонтерський проєкт БКУМ діє в 
Чернігові вже 6-й рік. Останні два роки кур-
си працюють при Центральній міській біблі-
отеці ім. М. Коцюбинського (вул. Кирпоноса, 
22).. Керівниця курсів – директорка міської 
центральної бібліотечної системи, кандидат 
філологічних наук Людмила Зіневич. 

У бібліотеці, на курсах проводяться кон-
сультації до іспиту на визначення рівня во-
лодіння державною мовою (запровадже-
ний відповідно до Закону «Про забезпечен-
ня функціонування української мови як дер-
жавної».

Вшанували жертв Голодомору
Перегляд фільму. У четверту суботу лис-

топада в нашій країні відзначається День 
пам`яті жертв Голодомору 1932 – 1933 ро-
ків в Україні. Цьому був присвячений 24 лис-
топада перегляд фільму «Гіркі жнива», з його 
обговоренням. 

Представлення збірника. 26 листо-
пада в бібліотеці відбулося представлення 
збірника документів і матеріалів «Чорні до-
шки» України. Чернігівська область». Він міс-
тить комплекс архівних документів, матері-
алів періодичної преси про репресивний 
механізм Голодомору-геноциду. 

Представлення провели співробітники 
Українського інституту національної пам`яті 
в Чернігові Сергій Бутко і Сергій Горобець. 

* * *
Розклад занять курсів: вівторок, чет-

вер, 17.00 – консультації до іспитів з укра-
їнської мови; середа, 17.30 – відкритий лек-
торій Т. В. Андрійчук; четвер, 17.30 і cубота, 
10.00 – безкоштовні курси української 
мови. Довідки за телефоном: 675-043.

Заняття на Курсах проводяться з дотри-
манням всіх вимог карантину у зв̀ язку з ко-
відом. 

В бібліотеці Ніжинського державного 
університету ім. М. Гоголя знайдено авто-
граф Ганни Барвінок – української пись-
менниці, дружини видатного письменни-
ка, публіциста та громадського діяча Пан-
телеймона Куліша.

Запис зроблено її рукою на книзі Шен-
рока «П. А. Кулиш» у 1902 році: «Много-
многоуважаемому Михаилу Николаевичу 
Бережкову в память об украинском деяте-
ле Кулише. А. Кулиш. 1902 г. 21 апр. Х. Ку-
лишовка». 

Цю книгу Олександра Михайлівна Бі-
лозерська-Куліш (літературний псевдо-
нім – Ганна Барвінок) подарувала про-
фесору історії Ніжинського історико-фі-
лологічного інституту М. М. Бережкову під 
час їхньої зустрічі, яка відбулася в Куліше-
вому будинку на хуторі Мотронівці (Ган-
нина Пустинь) під Оленівкою, неподалік 
Борзни.

Подробиці цієї зустрічі знаходимо у не-
давно опублікованому щоденнику профе-
сора: «На хуторе А. М. Кулиш (у села Оле-

новки)... Видел могилу П. А. Кулиша; видел 
милую А. М. Кулиш, вдову его, бравую ста-
рушку; она гораздо лучше, чем рисуют ее 
на портретах. Я очень рад, что выполнил 
свое намерение навестить ее и познако-
миться с нею. С удовольствием целовал 
руку ея.» 

Книга тривалий час перебувала у 
складі книжкового зібрання професора 
М. М. Бережкова, яке сьогодні зберігаєть-
ся у фондах бібліотеки НДУ. Відтепер книга 
з автографом займе почесне місце в екс-
позиції університетського Музею рідкісної 
книги.

Про це повідомляє Олександр Моро-
зов, завідувач музею рідкісної книги НДУ 
ім. Миколи Гоголя та музею Юрія Лисян-
ського

У Ніжинському університеті знайдено автограф Ганни Барвінок

Діячі культури 
і мистецтва 2 роки 
отримуватимуть 

державну стипендію
Президент України Володи-

мир Зеленський 15 листопада 
підписав Указ про призначен-
ня державних стипендій ви-
датним діячам культури і мис-
тецтва.

Відповідно до Указу Прези-
дента України від 10. 09. 2011 
року «Про державні стипендії 
для видатних діячів науки, осві-
ти, культури і мистецтва, охо-
рони здоров'я, фізичної куль-
тури і спорту та інформацій-
ної сфери», Володимир Зелен-
ський постановив призначити 
дворічну державну стипендію в 
тому числі чернігівцям:

Гольцову Віталію Володи-
мировичу – 1954 року наро-
дження, головному режисеро-
ві комунального підприємства 
«Чернігівський обласний теа-
трально-видовищний дитячий 
(ляльковий) театр ім. О. П. До-
вженка» обласної ради, заслу-
женому артистові України;

Судаку Валентину Івано-
вичу – 1950 року народжен-
ня, провідному майстрові сце-
ни комунального підприєм-
ства «Чернігівський облас-
ний академічний український 
музично-драматичний театр 
імені Т. Г. Шевченка» облас-
ної ради, народному артистові 
України.

Вілій Москалець 
та Володимир Кашка 
вшановані у Бахмачі 
пам̀ ятними дошками

В День української писемності та мови у Бах-
мачі на фасаді будинків, що по вулиці Соборнос-
ті, де мешкали письменники Вілій Москалець 
та Володимир Кашка, відкрили їм пам’ятні до-
шки. У заході взяли участь рідні видатних зем-
ляків, які поділилися теплими спогадами про 
письменників.

«Це непересічні події, і ці меморіальні дошки 
мають стати своєрідними охоронними грамотами 
нашої пам’яті. Видатні творці, талановиті майстри 
слова, на честь яких відкриті меморіальні дошки, 
– це не тільки наше минуле, а й візитівка Бахмач-
чини сьогодні», повідомляє сайт Бахмацької міської 
ради.

Ініціаторами виготовлення пам’ятних дошок 
виступили депутати Бахмацької міської ради ми-
нулого скликання, зокрема, Валерій Петренко та 
Михайло Виноградов. Втілив ідею в життя на бла-
годійних засадах підприємець Сергій Лях. Присут-
ні на заході були єдині в думці про необхідність по-
вного видання творів і Вілія Москальця, і Володи-
мира Кашки.

Вілій Москалець (01. 05. 1927, с. Матіївка Бах-
мацького району – 30. 06. 2001, похований у рідно-
му селі) – автор повісті «Сейм виходить з берегів», 
за сценарієм якої було знято однойменний фільм, 
численних оповідань та роману «В краю білокорих 
беріз».

Володимир Кашка ( 14. 07. 1954, с. Дубовий 
Гай Прилуцького району – 08. 10. 2006, Бахмач) 
– представник групи літераторів – дисидентів, які 
переслідувалися комуністичною владою. Автор по-
езій та роману «Житло». Один із засновників БОТУМ 
– Бахмацького осередку Товариства української 
мови імені Т. Шевченка, яке виступило ініціато-
ром встановлення першої в Україні пам’ятної плити 
гетьману Мазепі у Батурині.

Представили книгу «Чорні дошки» 
України. Чернігівська область»
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Повідомляє Служба безпеки України

Бліц-інформ
У бібліотеці ім.Короленка – 
«круглий стіл» щодо протидії 
насильству стосовно жінок 
і домашньому насильству 
У обласній бібліотеці ім. В. Короленка на плат-

формі ZOOM 18 листопада відбувся «круглий стіл» з 
теми «Протидія насильству стосовно жінок і домаш-
ньому насильству та боротьба із цими явищами». 
Захід було приурочено 10-річчю прийняття відпо-
відної Конвенції Ради Європи. У засіданні в онлайн-
форматі брали участь голова громадської організа-
ції «Центр «Розвиток демократії» (Київ) Елла Ламах, 
представники обласних департаментів – культури 
і туризму, національностей та релігій; сім'ї, молоді 
та спорту, обласного центру соціальних служб, ГО 
«Спілка жінок Чернігівщини». Загалом 52 особи: 
держслужбовці, науковці, підприємці, представни-
ки правоохоронних органів, служби у справах дітей, 
територіальних громад, громадськість, користувачі 
та працівники бібліотеки.

Говорили про Стамбульську конвенцію, про 
державну політику з питань запобігання та про-
тидії домашньому насильству, координаційні 
ради, які нині активно створюються у громадах 
області. 

Продовжити дискусію можна у соцмережах, 
де запис трансляції – на сторінці бібліотеки у 
фейсбуці та інстаграмі.

З Ніжина експортують 
у більш як у 20 країн 
кабачкову ікру, огірки, салати
Ніжинський консервний завод – один із най-

більших українських експортерів консервованої 
овочевої продукції.

Найпопулярнішими за кордоном є кабачко-
ва ікра, огірки та салати баклажанної групи, а 
також лечо й аджика. 

«Постачаємо товари у понад 20 країн сві-
ту, зокрема у США, Німеччину, Швецію, Велико-
британію, Чехію, Литву, Ізраїль, Канаду, Азер-
байджан. Але найбільші обсяги експортуємо в 
Німеччину та країни Балтії, – розповіла голо-
вний технолог підприємства Майя Бортник. – 
Крім того, ми виготовляємо для них консервова-
ні овочі під замовлення за їхньою рецептурою. 
Робимо зразок продукції, якщо замовника вла-
штовує якість, то випускаємо партію».

OneFM, Українське радіо 
і ТІМ ФМ отримали частоти 
для радіомовлення в області
Радіо OneFM і Українське радіо, отримали 

частоти для розгортання радіомовлення у при-
кордонні Чернігівської області, а телерадіоком-
панія ТІМ ФМ – у самому Чернігові, хоча остан-
ній на конкурсі протистояли потужні мережеві 
мовники.

За результатами конкурсу та рішеннями На-
ціональної ради з питань телебачення і радіо-
мовлення переможцями на частоти з цілодобо-
вим мовленням визначено:

ЧЕРНІГІВ - 102,4 МГц - ТОВ «ТРК «ТІМ», (Прилу-
ки, позивний «ТІМ ФМ»);

ГОРОДНЯ - 99, 2 МГц - ТОВ «СТУДІЯ «1,ФМ» 
(Чернігів, позивний «OneFM»);

с. ЛИНОВИЦЯ - 98,4 МГц - ТОВ «СТУДІЯ 
«1,ФМ» ( Чернігів, позивний «OneFM»);

смт. СЕДНІВ - 95, 8 МГц - ТОВ «СТУДІЯ «1,ФМ» 
( Чернігів, позивний «OneFM»);

м. СЕМЕНІВКА - 99, 5 МГц - АТ «НСТУ («Укра-
їнське радіо»).

Важливо зазначити, що населені пункти з 
частотами на даному конкурсі – це прикордоння 
області і України.

Стадіон названо на честь 
багаторічного капітана 
«Десни» Валерія Кравчинського 
В Сосниці громада нещодавно провели ре-

конструкцію центрального стадіону і вирішили 
присвоїти йому ім’я багаторічного капітана чер-
нігівської «Десни» та свого земляка – Валерія 
Кравчинського. 

Валерій Кирилович народився в 1938 році у 
Сосниці, а в 1947-му переїхав до Чернігова, де і 
здобував спортивну освіту. Кравчинський – най-
популярніший футболіст «Десни» 60-х років. До-
вше за будь-кого, сім років поспіль, був капітаном 
«Десни», ставши справжнім лідером команди, її ду-
шею. Зоряними періодами його стали 1965 рік, 
коли деснянці у розіграші Кубка Радянського Со-
юзу дійшли до 1\8 фіналу, а також 1968-й, вдалося 
здобути путівку до другої групи класу «А».

Голові Чернігівської 
обласної ради 

О. Б. Дмитренко
Шановна Олено Борисівно! 
Користуючись нагодою хочу 

висловити Вам свою повагу та 
підтримку. Водночас дозвольте 
звернутися до Вас з питання по-
дальшого функціонування добре 
відомого в Україні і світі Борз-
нянського художньо-меморіаль-
ного музею «Садиба народного 
художника України Олександра 
Саєнка», який є гордістю й окра-
сою Чернігово-Сіверської землі.

Меморіальний музей-сади-
ба Олександра Саєнка був ство-
рений 7 жовтня 1996 року і до 
червня 2002 року мав статус 
обласного. Рішенням Чернігів-
ської обласної ради від 20 черв-
ня 2002 року статус музею-сади-
би понижений до районного і він 
переданий з комунальної влас-
ності області до комунальної 
власності Борзнянського райо-
ну (з жовтня 2020 року – Борз-
нянської міської територіальної 
громади). Всі 25 років (урочисте 
відкриття музею відбулось 5 лис-
топада 1996 року) музей-садиба 
активно веде культурно-освітню, 
науково-дослідницьку, збираць-
ку, патріотично-виховну роботу, 
зберігає та примножує націо-
нальну мистецьку пам’ять Укра-
їни. За цей час музей відвідали 
представники з 15 країн світу 
(Австралія, Велика Британія, Ка-
нада, Німеччина, США, Франція 
та ін.), які захоплено сприймали 
і сприймають українське мону-
ментально-декоративне мисте-
цтво, зокрема унікальні колек-
ції авторських творів народного 
художника України Олександра 
Саєнка.

Олександр Саєнко належить 
до блискучої плеяди українських 
митців ХХ століття. Генеральна 
конференція ЮНЕСКО занесла 
його ім’я до списку видатних ді-
ячів світової культури. Творчість 
митця, за активної участі праців-
ників музею, презентована у мо-
нографіях та альбомах: «Олек-
сандр Саєнко: до становлення 
і розвитку українського мону-
ментально-декоративного мис-
тецтва ХХ століття», «Олександр 
Саєнко: мистецька спадщина і 
сучасність», «Шевченкіана Олек-
сандра Саєнка», «Мистецька ди-

настія Саєнків», «Путівник Му-
зею». 

У музейній колекції, яка по-
стійно поповнюється, налічуєть-
ся понад тисячу експонатів, 423 
з них належать до державної 
частини Музейного фонду Украї-
ни як національне надбання. За 
25 років (урочисте відкриття му-
зею відбулось 5 листопада 1996 
року) своєї діяльності музей-са-
диба О. Саєнка став важливим 
культурно-мистецьким центром 
Чернігівщини, оберегом наці-
ональної пам’яті та мистецької 
спадщини, який виховує молоде 
покоління в любові до своєї зем-
лі, культури і українського мис-
тецтва. Сьогодні музей-садиба 
Олександра Саєнка займає одне 
з перших місць за рейтингом Мі-
ністерства культури України се-
ред художньо-меморіальних му-
зеїв України.

Однак останнім часом є по-
боювання щодо збереження 
штату працівників музею, і так 
мінімального серед такої кате-
горії музеїв. У 2001 році було 
скорочено 0,5 ставки садівни-
ка. На даний момент припине-
но фінансування посади нау-
кового співробітника, у музеї 
залишився один творчий пра-
цівник – директор. Виникає 
проблема з опаленням примі-
щення через значне підвищен-
ня ціни на газ.

Ми, представники культур-
но-мистецької громадськості 
України, стурбовані подальшою 
долею Художньо-меморіально-
го музею «Садиба народного ху-
дожника України Олександра 
Саєнка» і можливою втратою уні-
кальної репутаційної складової 
української національної мис-
тецької спадщини, яку Міжна-
родна організація ЮНЕСКО за-
несла до списку видатних над-
бань світової культури. 

З огляду на викладене 
вище, звертаємося до Вас, ша-
новна Людмило Михайлівно, з 
проханням вже на найближчій 
сесії обласної ради розглянути 
ситуацію, що ставить під загро-
зу функціонування музею і під-
тримати рішення щодо повер-
нення музею-садибі Олексан-
дра Саєнка статусу музею об-
ласного підпорядкування та не 

допустити скорочення штатних 
музейних працівників. 

Ніна Саєнко,
засновниця Художньо-мемо-

ріального музею «Садиба народ-
ного художника Олександра Са-
єнка», м. Борзна Чернігівської 
області, Заслужений діяч мис-
тецтв України,

засновниця і педагог Мис-
тецької студії імені Олександра 
Саєнка в Києві, Кавалер орденів 
княгині Ольги ІІІ і ІІ ст., президент 
Міжнародного благодійного фон-
ду «Фонд Олександра Саєнка»

Звернення Ніни Саєнко ПІД-
ТРИМУЄМО:

Тетяна Кара-Васильєва – 
доктор мистецтвознавства, дій-
сний член Національної Ака-
демії мистецтв України, завід-
увачка відділу декоративного 
мистецтва Інституту мистецтвоз-
навства, фольклористики та ет-
нології ім. М. Т. Рильського НАН 
України, Заслужений діяч мис-
тецтв України

лауреат Національної премії 
України імені Тараса Шевченка,

лауреат премії імені Дани-
ла Щербаківського, Платона Бі-
лецького;

Микола Жулинський – док-
тор філологічних наук, професор, 
дійсний член Національної ака-
демії наук України, директор Ін-
ституту літератури ім. Т. Г. Шев-
ченка НАН України, лауреат Дер-
жавної премії України ім. Т. Шев-
ченка;

Андрій Чебикін – дійсний 
член Національної Академії мис-
тецтв України, президент Націо-
нальної Академії мистецтв Укра-
їни, Народний художник Украї-
ни, лауреат Національної премії 
України імені Тараса Шевченка;

Микола Яковлєв – дійсний 
член Національної Академії мис-
тецтв України, віце-президент 
Національної Академії мистецтв 
України; 

Костянтин Чернявський – 
голова Національної спілки ху-
дожників України, Заслужений 
діяч мистецтв України, професор 
Національної академії образот-
ворчого мистецтва і архітектури;

Дмитро Степовик – доктор 
мистецтвознавства, філософії, 
теології, член-кореспондент Ака-
демії наук України, дійсний член 

Академії наук Вищої школи Укра-
їни, провідний науковий співро-
бітник декоративного мистецтва 
Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. 
М. Т. Рильського НАНУ, профе-
сор Київської Православної Бо-
гословської академії;

Ігор Ліховий – екс-Міністр 
культури і туризму України, дій-
сний член Комітету з пам’яток 
і пам’ятних місць при ЮНЕСКО, 
Заслужений працівник культури 
України;

Олександр Мельник – ху-
дожник-монументаліст, живо-
писець, член Національної спіл-
ки художників України, заступ-
ник голови секції монументаль-
ного мистецтва, член Правління 
КОНСХУ , куратор бієнале мисте-
цтва історичного жанру «Україна 
від Трипілля до сьогодення в об-
разах сучасних художників»

Олесь Соловей – художник 
монументального мистецтва, жи-
вописець, Заслужений діяч мис-
тецтв України, кандидат мисте-
цтвознавства, член Національної 
спілки художників України, завід-
увач кафедри живопису Націо-
нальної академії образотворчо-
го мистецтва і архітектури, про-
фесор;

Леся Майданець – художник 
декоративного мистецтва, мис-
тецтвознавець, член Національ-
ної Спілки художників України, 
Заслужений діяч мистецтв Украї-
ни, кандидат мистецтвознавства, 
професор Київської державної 
академії декоративно-приклад-
ного мистецтва та дизайну іме-
ні Михайла Бойчука, завідувач-
ка кафедри художнього тексти-
лю, нагороджена орденом Святої 
Варвари за роботу з глухонімими 
дітьми в Мистецькій студії імені 
Олександра Саєнка в Києві

Олександр Пухкал – профе-
сор Київського національного 
університету імені Тараса Шев-
ченка, член правління Міжна-
родного благодійного фонду на-
ціональної пам’яті України, док-
тор наук з державного управ-
ління, професор, , академік 
академії економічних наук Укра-
їни, Заслужений працівник на-
родної освіти України, народний 
депутат України 3-го скликання; 

Товариство 
«Чернігівське земляцтво».

12 жовтня 2021 року.

За матеріалами СБУ 
організатора наркоугруповання 
засуджено до 9 років позбавлення волі

На Чернігівщині до позбавлення волі засуджено 
організатора міжрегіонального наркоугруповання, 
яке спеціалізувалося на виготовленні та збуті нарко-
тичних засобів та психотропних речовин. 

Співробітники Служби безпеки України викри-
ли зловмисника у лютому 2019 року при спробі збуту 
300 грамів амфетаміну за ціною 75 тисяч гривень. У 
ході досудового розслідування встановлено, що в од-
ному з приватних домоволодінь фігурант облаштував 
нарколабораторію, де виготовляв марихуану та амфе-
тамін. Готова до продажу «продукція» великими пар-
тіями реалізовувалась через розгалужену мережу 
дилерів в різних регіонах нашої країни. Щомісячний 
«прибуток» від продажу наркотиків складав близько 
мільйона гривень.

Козелецький районний суд визнав зловмисника 
винним за ч. 3 ст. 307 (незаконне придбання, збері-
гання та перевезення з метою збуту наркотичних за-
собів в особливо великих розмірах) Кримінального 
кодексу України та призначив покарання у вигляді 
9 років позбавлення волі. Апеляційний суд Чернігів-
ської області залишив вирок без змін.

Заходи з викриття зловмисника проводились під 
процесуальним керівництвом Чернігівської обласної 
прокуратури.

Пресслужба СБ України в Чернігівській області

Підтримаймо культуру!
Звернення щодо Музею Олександра Саєнка в Борзні

Співробітники Служби безпеки 
України заблокували діяльність злочин-
ного транснаціонального угруповання. 
Зловмисники налагодили транзитний 
канал контрабандного переправлення 
анаболічних стероїдів через Україну до 
РФ.

За даними слідства, організува-
ли «бізнес» мешканці з різних регіонів 
України: одесит, киянин та жителі при-
кордонних районів Чернігівщини.

На територію України «товар» потра-
пляв з Республіки Молдова поза мит-
ними пунктами пропуску. Зловмисни-
ки отримували «передачу» від спільни-
ка з Молдови, а потім стероїди достав-
ляли на Чернігівщину, де в обхід митного 
пункту пропуску переправляли замов-
никам з РФ.

За інформацію спецслужби, контр-
абандний канал існував з початку року, 
а його щомісячний оборот сягав до 
1 млн грн.

У межах кримінального прова-
дження проведено обшуки за адре-
сами проживання зловмисників та за 
місцями зберігання «товару» в Черні-

гівській, Одеській областях та у Києві.
У ході обшуків вилучено понад 3 ти-

сячі пігулок Metandienon та інші речові 
докази протиправної діяльності.

Правоохоронці затримали органі-
затора контрабандної схеми відповідно 
до ст. 208 Кримінального процесуально-
го кодексу України. Наразі затримано-
му оголошено про підозру за ч. 1 ст. 201 
(контрабанда) та ч. 1 ст. 321 (незаконне 
виробництво, виготовлення, придбання, 
перевезення, пересилання, зберіган-
ня з метою збуту або збут отруйних чи 
сильнодіючих речовин або отруйних чи 
сильнодіючих лікарських засобів) Кри-
мінального кодексу України та обрано 
запобіжний захід у вигляді тримання під 
вартою.

Тривають слідчі дії для притягнення 
до відповідальності інших осіб, причет-
них до протиправної діяльності.

Викриття та блокування каналу 
контрабанди здійснювали співробітни-
ки УСБУ в Чернігівській області за про-
цесуального керівництва обласної про-
куратури.

СБУ ліквідувала міжнародний канал контрабанди 
анаболічних стероїдів до Росії з мільйонними оборотами
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6. Чи може Росія 
стати демократією?

«...Российской власти, на мой 
взгляд, достался просто-таки 
идеальный народ, которым она еще 
долго будет успешно пользовать-
ся...» В. Іноземцев.

Це питання хвилює сьогодні в 
Росії зовсім невеличку суспільну 
групу – притомну опозицію. Кажу 
про притомну, тому що «опозиція за 
викликом» є лише зручним і пригодо-
ваним інструментом Кремля для де-
монстрації «демократичності» Росії.

Мета притомної опозиції в Ро-
сії – спробувати змінити стан ре-
чей. Вона критикує владу, закликає 
і виходить на малочисельні протести, 
констатує погіршення ситуації з пра-
вами людини, говорить про «росій-
ський фашизм», пише відозви, апе-
лює до світового співтовариства, 
складає програми «прекрасной Рос-
сии будущего» тощо. Це – важливо, 
але критично мало. Питання в іншо-
му: чи зможе вона цим підняти міль-
йони на протест, який змінить владу?

Мета російської влади тради-
ційна – втриматися у своїх кріслах. 
Тепер набір інструментів дещо змі-
нився. Додалися цементування по-
літичного простору і репресії. Демо-
кратія владі не потрібна, для неї це – 
небезпека. Відверто, навіть цинічно 
висловив підходи Кремля до питан-
ня демократії колишній радник ро-
сійського президента В. Сурков: «Пе-
редозировка свободы смертельна 
для государства...». Путін, як він вва-
жає, не відмінив демократію, а лише 
поєднав її з «монархическим архети-
пом российского правления». «Этот 
архетип работает. В нем достаточно 
свободы и достаточно порядка»(…).

Мета російського населення? 
Про це трохи нижче.

Отже, як бачить ситуацію та 
сама притомна опозиція?

Ось, що пише, наприклад, про 
сьогоднішню Росію Л. Шевцова: 
«Відсутність альтернативи; страх на-
селення, що Росія повторить долю 
СРСР; паралізуюча епідемія – все 
це утримує стабільність. Щойно 
розвиток їй загрожуватиме, влада 
переводить Росію в режим загни-
вання. Коли гниєш – немає сил на 
бунт, і те, що розкладається, не може 
обвалитися. Гнити можна нескінчен-
но... Росія... намагається себе замо-
розити в минулому. Самотня держа-
ва, боягузливий політичний клас, де-
моралізовані влада і населення, яке 
стомилося від цієї влади. Ось наш 
нинішній пейзаж» (…). 

Близький до такого ж розумін-
ня ситуації й інший російський екс-
перт В. Пастухов, науковий співро-
бітник University College of London: 
«В 2020 году режим покончил с 
ложной стеснительностью и стал 
демонстративно смаковать наси-
лие. Пришла эпоха «полицейско-
го экскэгэбионизма» – теперь все 
зло обязательно напоказ и с оття-
жечкой. И отравление Навального в 
первую очередь об этом. Насилие из 
постыдного, вынужденного, при-
меняемого по необходимости и ис-
подтишка, стало универсальным, 
откровенным и демонстративным 
методом государственного управ-
ления... Голое насилие – ничем не 
ограниченное и ничего не стесняю-
щееся – вот истинная конституция 
России образца 2020 года»(…). 

Вже згадуваний О. Хоц наполя-
гає, що побудована за Путіна сис-
тема матиме своїм логічним завер-
шенням крах Росії, бо вона прире-

чена на стагнацію, а не на розвиток: 
«Путинизм, «подморозивший» импе-
рию в стадии полураспада, интуи-
тивно пресекает попытки превра-
тить нарисованный парламент в на-
стоящий (нарисованные партии – в 
реальные, и т.д.). Ценой такой «по-
дморозки» становится деградация, 
полицейщина, травля оппонентов, 
блокировка любых форм развития 
и – в конце концов – неизбежный 
развал империи...»(…). В іншій 
статті він наголошує, що «фаши-
зация» путинизма и холодная вой-
на с цивилизованным миром – это 
признак исторического финиша...» 
(…). 

Письменник Д. Биков звертає 
увагу на те, що Росія стала самодер-
жавною країною з абсолютною вла-
дою вождя: «...современная Россия 
– действительно страна без пер-
спектив. У нее есть одна перспекти-
ва – бесконечно долго консервиро-
ваться... У нас сейчас стопроцент-
ное самодержавие с абсолютно 
фальшивым декоративным парла-
ментом и, в общем, с абсолютной 
замкнутостью всех на одной фигу-
ре...» (…). 

Ніби узагальнюючи, публіцист 
О.Мельников констатує: «Стратеги-
ческий развал идет по всем лини-
ям – во внешней и внутренней по-
литике, военном строительстве 
и оборонной промышленности, 
экономике, науке и образова-
нии, медицине и культуре. То, что 
нынешний порядок склеен угро-
зами, репрессиями, пропагандой, 
способно длить его существова-
ние, но не может дать стране буду-
щего...» (…). 

Картина, як на мене, виглядає 
доволі безрадісною. А як же на неї 
реагує «глубинный народ»? От це 
справді цікаво.

«В России «демократия» или 
«страна без жуликов и воров» в ка-
честве абстрактного идеала воспри-
нимаются позитивно, но готовности 
бороться за этот идеал не порож-
дают. Власть наращивает давление 
на общество, идут процессы, людей 
бросают в тюрьмы по придуманным 
«засекреченными» свидетелями по-
водам – но обратной реакции так и 
нет», – констатує В. Іноземцев. (…).

Про відсустність у населення 
прагнення реагувати на обмеження 
свободи говорить й інший експерт Д. 
Орєшкін: «Если ты сидишь под лав-
кой, то и сиди там, под лавкой и жди, 
когда тебе бросят под лавку кость 
обглодать. Или ты борешься за свои 
права. Для этого надо их осознать 
конкретно. Мы это не умеем. Мы 
как нация еще не научились свои 
права осознавать как основу на-
шего существования. Потому что у 
нас нет культуры частной собствен-
ности. У нас нет культуры защиты 
своих прав...» (…). 

Цікаве спостереження про на-
строї населення робить журналістка 
К. Кириллова: «Судя по народным 
настроениям, недовольство рос-
сиян текущей ситуацией приобре-
тает все более левый окрас, что 
может в условиях «смутного вре-
мени» привести к взлету популяр-
ности радикально-левых популис-
тов большевистского толка. Одна-
ко очень трудно себе представить, 
чтобы российский «глубинный на-
род» увидел своих лидеров в пред-
ставителях либеральной оппози-
ции».(…). Останні «вибори» до «пар-
ламенту» Росії є якравим підтвер-
дженням цієї думки.

Показовою у зв'язку з цим, але 
одночасно і жахливою, є позиція ба-
гатьох росіян, про яку вельми від-

верто написав блогер О. Горний: «...
Россияне теоретически готовы к 
такому развитию событий (пере-
дачі влади від Путіна наступнику – 
прим.авт.), им (увага – прим. авт) 
важнее нищенская стабильность, 
чем разрушение страны и ката-
строфа, которая будет сопровож-
дать безвластие». (…).

У чому ж причина такої реакції 
населення на відвертий наступ на 
його права, точніше, її відсутності та 
готовності змиритися зі свавіллям 
режиму?

Російські експерти наголошують 
на кількох обставинах.

«России как страны единой по-
литической нации, как не было, так 
и нет», зауважує аналітик І. Ейдман 
(…).

У путінського режиму немає та-
кож ідеології, – пише І. Яковенко: 
«...он не содержит в себе идеоло-
гию, он не содержит образа буду-
щего, он содержит в себе мифоло-
гию. То есть разница между идеоло-
гией и мифологией заключается в 
том, что идеология – это образ буду-
щего, а мифология – это образ про-
шлого. И вот мифология вполне за-
меняет идеологию...» (...).

З іншого боку, є імперськість, 
яка просякла все російське суспіль-
ство і навіть лідерів «ліберальної 
опозиції». В. Зайдман зауважує: «... 
имперство не лечится, бывших им-
перцев, как и бывших чекистов, не 
бывает – сколько бы Навальный 
и его апологеты ни уверяли нас и 
западный политический истеблиш-
мент, что он изжил в себе имперство 
и национализм...» (…).

Але є ще й глибша причина. 
Йдеться про певні традиції народу. 
Ось що пишуть про це як російські 
класики, так і сучасні автори.

М. Горький (Пешков) у статті «О 
русском крестьянстве», яка вийшла 
у 1922 р. у Берліні, але ніколи не пу-
блікувалася в СРСР, наводить цікаві 
його характеристики. Зважаючи на 
той факт, що Росія на початок ХХ ст. 
була переважно сільською країною, 
можна в цілому екстраполювати 
такі оцінки на переважну більшість 
суспільства, бо і робітничий клас в 
основному рекрутувався з того са-
мого російського селянства.

На думку М.Горького, росій-
ський селянин (читай народ) пере-
конаний «в законности бесправия, 
в зоологической естественности 
анархизма». «...В русском крестья-
нине как бы еще не изжит инстинкт 
кочевника, он смотрит на труд паха-
ря как на проклятие Божье и боле-
ет «охотой к перемене мест». У него 
почти отсутствует – во всяком слу-
чае, очень слабо развито – боевое 
желание укрепиться на избранной 
точкe и влиять на окружающую сре-
ду в своих интересах...».

Специфічне світобачення ро-
сіян та їхню поведінку М. Горький 
пов'язує з величезною територією 
Росії, що дозволяло їм тікати від дер-
жави і жити відірвано від суспільних 
процесів впродовж цілих століть. Він 
погоджується з думкою українсько-
го історика М. Костомарова, яко-
го, правда, чомусь називає росій-
ським, що «...оппозиция против го-
сударства существовала в народе, 
но, по причине слишком большого 
географического пространства, она 
выражалась бегством, удалением от 
тягостей, которые налагало государ-
ство на народ, а не деятельным про-
тиводействием, не борьбой».

Продовжуючи цю думку, М. Горь-
кий зазначає: «...Безграничная плос-
кость, на которой тесно сгрудились 
деревянные... деревни, имеет ядо-

витое свойство опустошать челове-
ка, высасывать его желания. Выйдет 
крестьянин за пределы деревни, по-
смотрит в пустоту вокруг него, и че-
рез некоторое время чувствует, что 
эта пустота влилась в душу ему. Ниг-
де вокруг не видно прочных следов 
труда и творчества. Усадьбы поме-
щиков? Но их мало, и в них живут 
враги. Города? Но они – далеко и не 
многим культурно значительнее де-
ревни. Вокруг – бескрайняя равни-
на, а в центре ее – ничтожный, ма-
ленький человечек, брошенный на 
эту скучную землю для каторжного 
труда. И человек насыщается чув-
ством безразличия, убивающим 
способность думать, помнить пере-
житое, вырабатывать из опыта сво-
его идеи! Историк русской культуры, 
характеризуя крестьянство, сказал 
о нем: «Множество суеверий и ни-
каких идей». Цитуючи неназвано-
го іноземця, який вивчав життя ро-
сіян, автор погоджується з його ви-
сновком: «У этого народа нет исто-
рической памяти. Он не знает свое 
прошлое и даже как будто не хочет 
знать его».

Іншою характерною рисою ро-
сіян М.Горький називає жорсто-
кість: «... Я думаю, что русскому на-
роду исключительно – так же исклю-
чительно, как англичанину чувство 
юмора – свойственно чувство осо-
бенной жестокости, хладнокровной 
и как бы испытывающей пределы 
человеческого терпения к боли, 
как бы изучающей цепкость, стой-
кость жизни. В русской жестокос-
ти чувствуется дьявольская изощ-
ренность, в ней есть нечто тонкое, 
изысканное...».

На основі своїх особистих спо-
стережень автор приходить до ви-
сновку, що російська жорстокіть 
не є виявом садизму окремих осіб. 
Насправді, – це суспільна норма: 
«Если б факты жестокости являлись 
выражением извращенной психоло-
гии единиц – о них можно было не 
говорить, в этом случае они матери-
ал психиатра, а не бытописателя. Но 
я имею в виду только коллективные 
забавы муками человека». Торкаю-
чись теми жорстокості під час «рево-
люції», а насправді розв'язаної біль-
шовиками громадянської війни в 
Росії, М. Горький констатує: «Жесто-
кость форм революции я объясняю 
исключительной жестокостью рус-
ского народа».

Не надто компліментарно від-
гкується автор і щодо освітнього 
рівня росіян, їхніх здібностей до 
аналізу подій, їхні лінощі. Він, зо-
крема, пише: «...русский крестья-
нин...человек безграмотный и не 
привыкший мыслить... Это среда по-
лудиких людей... вся русская интел-
лигенция, мужественно пытавшаяся 
поднять на ноги тяжелый русский 
народ, лениво, нерадиво и беста-
ланно лежавший на своей земле, – 
вся интеллигенция является жерт-
вой истории прозябания народа, 
который ухитрился жить изуми-
тельно нищенски на земле, ска-
зочно богатой.... Беседуя с верую-
щими крестьянами, присматрива-
ясь к жизни различных сект, я видел 
прежде всего органическое, слепое 
недоверие к поискам мысли, к ее 
работе, наблюдал умонастроение, 
которое следует назвать скептициз-
мом невежества».

Не обійшов увагою М. Горький 
й моральні цноти росіян: «Да, чем 
другим, а великодушием русский 
крестьянин не отличается. Про него 
можно сказать, что он не злопамя-
тен: он не помнит зла, творимого им 
самим, да, кстати, не помнит и до-

бра, содеянного в его пользу дру-
гим» (…). 

Ось така дещо неочікувана від-
вертість знавця російських душ.

Наче підхоплюючи естафету, ін-
ший російський письменник М. Ні-
кулін написав, як на мене, страшні 
слова про майбутнє відселектова-
ного Другою світовою війною ро-
сійського народу: «...шло глупое, 
бессмысленное убийство наших 
солдат. Надо думать, эта селекция 
русского народа – бомба замедлен-
ного действия: она взорвется через 
несколько поколений, в XXI или XXII 
веке, когда отобранная и взлеле-
янная большевиками масса по-
донков породит новые поколения 
себе подобных...» (…). 

Вельми болючі характеристики 
дають своїм співвітчизникам й су-
часні російські дослідники «загадоч-
ной русской души».

Публіцист П.Матвеєв пише 
про «хорошо всем известные со 
времён Пушкина качества рос-
сийского народа – леность, отсут-
ствие любопытства, нежелание 
заниматься самообразованием. 
А также неизменную склонность 
к бесчестию и неизменную же го-
товность к предательству. Эти 
омерзительные качества и явля-
ются главным препятствием на его 
пути к самосовершенствованию. 
Равно и к возникновению чувства 
личной ответственности за всё 
происходящее – и с ним самим, и 
вокруг него» (…).

Оглядач радіостанції «Эхо 
Москвы» А. Орех звертає увагу на 
те, що в Росії живуть «...миллионы 
дремучих, невежественных лю-
дей, людей с кучей страхов и недо-
верия ко всему...» (…).

Нетривіальний погляд на роль 
російського народу у теперішніх 
внутрішньополітичних процесах ви-
словлює аналітик В. Пастухов. Його 
аналіз сучасної Росії дозволяє кра-
ще зрозуміти усю глибину кризи та, 
одночасно, безвиході, у якій опини-
лася ця країна.

В. Пастухов пише, що розмо-
ви про якусь нову, іншу Росію по-
збавлені смислу. На його думку, Ро-
сія жодним чином не змінилася по-
рівняно з її минулим літературним 
сприйняттям. Теперішня Росія є та-
кою, якою була і раніше, тобто, не-
змінною. «...она (Росія – прим.авт.) 
осталась на своей привычной ор-
бите. Путинизм – это и есть «ме-
дианная Россия», Россия как она 
есть (La Russiа com'e), от которой 
до дна столько же, сколько и до по-
верхности».

Він ставить питання про те, чому 
ж так сталося. І дає, як на мене, ціка-
ву відповідь. Експерт доводить, що 
причиною незмінності Росії є її...
народ. Вірніше та його величезна 
частина, яка живе за віковими за-
скорузлими уявленнями про світ, не 
бажає змінюватися і бачить навкру-
ги лише ворогів. Саме це і забезпе-
чує стабільність тих режимів, які ке-
рують Росією впродовж століть.

Говорячи про сьогоднішню Росію, 
В. Пастухов зазначає, що «главным 
компонентом системы, обеспечи-
вающим ее устойчивость, оказал-
ся «нерастворимый» обширный 
обывательский кластер. Именно на-
личие в России столь крупного руди-
ментарного социального образова-
ния, не подверженного разрушитель-
ному влиянию «идеологий», стало тем 
неподъемным грузом, который за ра-
зом раз мешает России уйти со 
своей традиционной истори-
ческой орбиты.

Володимир ОГРИЗКО
Міністр закордонних справ України (2007 - 2009 рр.)
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5 Помешал и на этот раз. 
Тяги русской интеллигенции 

(пресловутых 14%) элементарно 
не хватило, чтобы вывести на бо-

лее высокую орбиту такую махину. А 
то, что к махине этой прицепился Пу-
тин и консолидированные им кланы 
– это уже второй вопрос. Не было бы 
его, был бы кто-то другой. И будет еще, 
если эта массивная глыба «социаль-
ной мерзлоты» останется нерасто-
пленной».

Характеристика цієї «соціальної 
мерзлоти» не викликає у автора будь-
якого захоплення. Як і його попередни-
ки, він відзначає такі якості російського 
народу, якими навряд чи можна пиша-
тися: «Стабильность путинского режи-
ма держится на непробиваемой ло-
яльности обывательской массы. Вот 
где настоящее дно. Эта масса руко-
водствуется не идеями, а предрассудка-
ми. Ее интересы не выходят за пределы 
ее местечкового мирка. Она обожа-
ет власть как источник всех ценимых 
ею благ и одновременно ненавидит ее 
за то, что эти блага текут мимо ее. Ее 
социальный идеал – выйти «из грязи 
в князи», ничего не меняя по существу. 
Она мечтает быть «сверху» и счастлива, 
когда видит бывших сильных мира сего 
распластанными «снизу». Она алчна, 
прожорлива, плохо образована и зави-
стлива. Она смотрит расследования На-
вального как клуб кинопутешествий по 
чужим дворцам и мечтает жить так же, 
как герои этих расследований. Она – 
истинный демиург режима, хотя и не ста-
ла его бенефициаром».

Ядром цієї «мерзлоти» В.Пастухов 
бачить зґвалтоване і перетравлене 
радянською системою селянство, яке 
мімікрувало, але не змінилося у своїй 
патріархально – консервативній суті: 
«Кто же это? Это наш старый исто-
рический знакомый – неолитичес-
кое (патриархальное) крестьянство, 
выгнанное со своих насиженных мест, 
провернутое через мясорубку кол-
лективизации и индустриализации, 
спрессованное городом в пыльно-
ледяную глыбу, но сохранившие в не-
прикосновенности свой ментальный 
архетип – прагматизм, ограничен-
ность кругозора, предельно корот-
кий «радиус доверия», правовой ни-
гилизм и другие».

Логічним виглядає й висновок ав-
тора, коли він говорить про перспекти-
ви лібералізму в Росії. Таку можливість 
він логічно заперечує, бо «... режим Пу-
тина не имеет в своем генезисе ника-
кого либерализма и никогда, даже по-
сле Путина, Россия сама по себе на эту 
стезю не вернется. Нельзя вернуться 
туда, где не был».

Не погоджуючись із висновками 
окремих російських експертів про схо-
жість сучасної політичної системи в Росії 
з корпоративно-фашистською, В. Пасту-
хов зазначає, що насправді йдеться про 
«...модернизированное крепостниче-
ство, эксплуатирующее остаточную 
крестьянскую ментальность русского 
обывателя. В отличие от европейско-
го фашизма, (теперішній державний лад 
– прим.авт.) «по убытии» конвертирует-

ся не в либерализм, а в дикую русскую 
смуту» (…).

Про що це свідчить?
Перше. Притомна російська лібе-

ральна думка сумнівається у реаль-
ності проведення демократичних змін 
у Росії.

Друге. Головними причинами на-
звано три:

– небажання влади проводити будь-
які демократичні реформи;

– слабкість ліберальної опозиції;
– небажання населення змінювати 

звичний для нього уклад життя, зважаю-
чи на окремі особливості національного 
характеру росіян.

Третє. Існуючий сьогодні політич-
ний режим у Росії не має перспективи. 
Росію у її теперішньому вигляді чекає 
подальший занепад і крах.

Важко не погодитися з думкою вже 
згадуваного В. Пастухова: «У путинской 
России такой стратегии выхода (з кри-
зи – прим.авт.) нет. Модернизирован-
ное крепостничество – это дикое наси-
лие без конструктива. Оно антиинсти-
туционально, ничего не укрепляет, но 
все, что можно, доламывает, оставляя, 
в конце концов, страх и обман как две 
единственные реальные социальные 
скрепы.

Из праха собрано, в прах и обра-
тится – вот историческая формула 
нынешней российской власти».

«Українська правда», 25. 09. 2021
Pravda.com.ua

Поч. в №№ 208 – 211. 
Далі буде. 

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

Розпад Росії: загроза чи шанс?
У Вашингтоні – виставка «Голодомор 

очима українських художників»
У пам’ять про жертв Голодомору в Україні 1932-33 років у 

центрі столиці США відкрилася виставка, яка зібрала близько 
70 художніх творів, що оповідають про страшну трагедію. Експо-
зиція розміщується в Українському домі. Представлені картини, 
гравюри, плакати та інші твори художників – очевидців страшної 
трагедії. «Дуже й дуже важливо наочно розповідати про цю тра-
гедію, цю катастрофу, оскільки зображення варті більше, ніж ти-
сячі слів», вважає власник колекції художніх творів та співорга-
нізатор виставки, президент Американсько-Української ділової 
ради Морган Вільямс.

Посол України в США Оксана Маркарова підкреслила необ-
хідність притягнути до відповідальності режим, який організував 
геноцид у ті часи, особливо з огляду на те, що його послідовники 
зараз чинять агресію проти України.

Виставка демонструється у Вашингтоні до 3 грудня. 

58 років тому було вбито Джона Кеннеді
Трагедія породила десятки теорій змо-

ви і була названа «вбивством століття».
22 листопада 1963 року в Далласі, 

штат Техас, було застрелено 35-го прези-
дента США Джона Фіцджеральда Кеннеді. 
Йому було 46 років, йшов третій рік його 
президентства. 

Коли кортеж Кеннеді рухався по місту, 
по президенту, який їхав у відкритому ліму-
зині, відкрили вогонь. Перша куля влучила 
Кеннеді в шию ззаду, друга – в голову. Хоча 

президента встигли доставити в операційну, але там через півго-
дини після замаху констатували його смерть.

За звинуваченням у вбивстві Джона Кеннеді вже через пів-
тори години після інциденту було затриманого стрілка Лі Хар-
ві Освальда. Через два дні місцевий житель Джек Рубі застре-
лив Освальда просто у поліцейському відділку. Потім загадкова 
смерть спіткала і Рубі. 

Джон Фіцджеральд Кеннеді відомий всьому світу як людина, 
що розв'язала Карибську кризу і запобігла ядерній війні між США 
та СРСР.

Кеннеді пообіцяв, що США доставлять на Місяць астронавта 
і ініціював програму «Аполлон» – саме завдяки йому Штати пе-
ремогли в «перегонах до Місяця», а американець Ніл Армстронг 
став першою людиною, яка побувала на Місяці. Це сталося у 
1969 році. 

На Філіппінах померла найстаріша 
людина планети, остання, 

яка народилася в 19-му столітті
Жителька Філіппін Франциска Суса-

но, померла 22 листопада у віці 124 ро-
ків, у власному будинку у місті Кабанка-
лан у провінції Західний Негрос. За доку-
ментами Франциска Сусано народилася 
11 вересня 1897 року, за рік до того, як 
Іспанія відмовилася від панування над Фі-
ліппінами.

Щодо харчування, жінка вживала ба-
гато овочів і трохи м’яса, але не свинини. 
Не вживала алкоголь.

У Польщі спрощують легалізацію 
іноземців – трудових мігрантів 

Сейм Польщі ухвалив зміни до закону про іноземців, яким пе-
редбачається низка спрощень у процесі легалізації трудових мі-
грантів, серед яких найбільшу групу становлять українці.

Законом передбачається спрощення процедури надання по-
свідки на тимчасове перебування в Польщі (до трьох років) осо-
бам, які бажають працювати у країні триваліший період.

Зокрема, змінами передбачається скасування вимоги пода-
вати у пакеті документів до воєводських управлінь з питань іно-
земців документів про наявність місця проживання (договору 
оренди помешкання). Крім того, не потрібно буде подавати доку-
мент про регулярний і стабільний дохід іноземця, а замість нього 
– підтвердження про отримання мінімального доходу в Польщі. 

Законом передбачається розширення до 24 місяців можли-
вості праці іноземця в Польщі на підставі дозволу на сезонну ро-
боту та заяви працедавця про намір працевлаштувати іноземця.

На сьогодні в Польщі може перебувати приблизно 1,5 
млн українців. За перші три квартали цього року 49,7 тис. гро-
мадян України отримали посвідки на тимчасове (до трьох ро-
ків) чи постійне (5–10 років) проживання в Польщі, а загальна 
кількість українців, які володіють цими документами, зросла 
до 293,8 тисячі.

Фінляндія збирається стати 
найписьменнішою країною у світі 

Фінляндія має намір стати світовим лідером за рівнем гра-
мотності до 2030 року. Для цього у Фінляндії створили спеціальну 
національну агенцію з навчання грамоти.

Через консультаційні центри, освітні заклади та бібліотеки 
агентство сприятиме забезпеченню рівного доступу громадян до 
навичок читання та письма.

Крім того, для громадян збираються розширити можливості 
для навчання аналізу графічних даних (картинок із графікою чи 
статистикою), а також критичного аналізу матеріалів ЗМІ.

Фінляндія займає 31-е місце у світовому рейтингу письмен-
ності, який складає ЮНЕСКО (рейтинг очолює Ватикан).

Трагедія Іловайська
* * * 

Бої за Іловайськ, відомі та-
кож як Іловайський котел, – бо-

йові дії, що розгорнулися під містом 
Іловайськ Донецької області у ході Ро-
сійсько-української війни у серпні 2014 
року. На початковому етапі українські 
війська оточували проросійських бойо-
виків, а з 24 серпня українському угру-
пуванню в тил зайшла значна кількість 
регулярних військ РФ, змінивши хід боїв.

Операція почалася у перших числах 
серпня. 18 серпня, у ході запеклих боїв, 
українські силовики, що значною части-
ною складалися здобровольчих баталь-
йонів, увійшли в Іловайськ. Вони змо-
гли взяти під свій контроль частину міс-
та, однак після заходу значних сил регу-
лярних російських військ 23–24 серпня 
у тил українського угрупування з терито-
рії РФ, а також через дезертирство окре-
мих українських підрозділів, іловайське 
угрупування опинилося в оточенні. 

У ніч з 28 на 29 серпня Путін звер-
нувся до «сил ополчення» із закликом 
відкрити гуманітарний коридор для 
українських військових, що опинилися 
в оточенні. 29 серпня о 6:00 ранку ро-
сійський офіцер прибув до Многопілля і 
повідомив українській стороні, що вихід 
має відбуватися без зброї. Керівництво 
українськими збройними силами мовч-
ки нехтувало цими вимогами. О 8:15 
українські військові організованими ко-
лонами почали рух із міста за попере-
дньо домовленими з російською сторо-
ною маршрутами. 

Спершу українські колони безпере-
шкодно рухалися повз російські укріпле-
ні позиції, проте через деякий час росій-
ські війська відкрили вогонь, розстрі-
лявши колони на марші.

Бої під Іловайськом стали одним 
з переломних моментів війни на схо-
ді України: Збройні сили України втра-
тили ініціативу на Донбасі та перейшли 
від атаки до оборони. Важкі втрати спо-
нукали українське керівництво до укла-
дення Мінського перемир̀ я в рамках 
контактної групи Україна – Росія – ОБСЄ 
із залученням представників російських 
бойовиків. 

20 жовтня 2014 року голова Тимча-
сової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради 
Андрій Сенченко оприлюднив Проміж-
ний звіт, згідно з яким загальна кількість 
загиблих, поранених і солдат, які помер-
ли від ран у боях під Іловайськом, стано-
вить до тисячі осіб. Загальні ж втрати під 
час епізоду прориву з оточення біля Іло-
вайська за непрямими оцінками згідно 
звіту перевищили 300 осіб загиблими. 

2 вересня 2016 року Генеральний 
прокурор України Юрій Луценко підтвер-
див попередні дані слідства про 366 за-
гиблих осіб; 429 – отримали поранення 
різного ступеню тяжкості; 300 – потра-
пили у полон противника. Збройні Сили 
України понесли значні втрати озбро-
єння і військової техніки на суму майже 
300 млн грн.

4 вересня 2014 року Верховна Рада 
України створила для з'ясування обста-
вин тимчасову слідчу комісію з розсліду-
вання трагедії під Іловайськом на чолі з 
Андрієм Сенченком з «Батьківщини». 20 
жовтня ця ТСК заявила наступне (висно-
вки комісії):

1. В основі причин, які привели до 
Іловайської трагедії, полягають фунда-
ментальні проблеми в організації обо-
рони країни.

2. Незапровадження воєнного ста-
ну призвело до дезорганізації управлін-
ня військовими діями, що значною мірою 
зумовило Іловайські події.

3. Помилкові кадрові рішення істот-
но ускладнили обстановку, а неадекват-
ні дії міністра оборони Валерія Гелетея і 
начальника Генерального штабу Вікто-
ра Муженка призвели до Іловайської 
трагедії.

На думку членів комісії, трагічному 
розвитку подій реально могла перешко-
дити своєчасна реакція цих людей на ін-
формацію про вторгнення російських 
військ, що надходила з 23 серпня.

4 вересня 2014 року Генеральна 
прокуратура України відкрила кримі-
нальну справу через загибель силови-
ків в оточеному Іловайську на Донеччині.

5 серпня 2021 року генпрокурор 
України Ірина Венедіктова заявила про 

наміри розсекретити матеріали справи 
про Іловайську трагедію, СБУ скерувала 
клопотання до Генштабу.

Кримінальне розслідуваненя 
збройної агресії РФ. 2 вересня 2016 
року Генеральний прокурор України 
Юрій Луценко оприлюднив звіт «Про ре-
зультати розслідування кримінально-
го провадження за фактом розв'язання 
і ведення представниками влади та 
Збройних Сил Російської Федерації агре-
сивної війни проти України».

Було встановлено, що основним чин-
ником, який за висновками експертів 
знаходиться у прямому причинно-наслід-
ковому зв'язку з Іловайською трагедією, 
є військова агресія Збройних Сил Росій-
ської Федерації, пряме військове втор-
гнення на територію України. 

За матеріалами Української Вікіпедії.
* * * 

Щодо звинувачень Російської Феде-
рації не лише в трагедії Іловайська, а й 
загалом у агресії проти України, зокрема 
сприянню сепаратистам у захопленні час-
тини Донбасу і прямій участі в цьому, за-
гарбанню Криму, то Українська держава 
давно вже офіційно винесла такі вердик-
ти, звернулася з цим до світового спів-
товариства. І світ, зокрема, в особі ООН, 
Європейського Союзу, також однозначно 
підтримав цю позицію України, так само 
вважає окуповані райони Донбасу і Крим 
невід̀ ємною частиною України. 

А от щодо розслідування причетнос-
ті, вини тодішньої, 2014-го року, укра-
їнської влади до Іловайської трагедії, 
тут справи на місці. Згадана криміналь-
на справа так і не була завершена за 5 
років попередньої влади, яка, власне, 
окрім, звичайно Росії, й відповідальна за 
цю трагедію. Адже ця влада, новообра-
ний президент, новий уряд, парламент з 
оновленим керівництвом, на той момент 
були на чолі держави вже кілька місяців. 

Так само при попередній владі не 
було завершене розслідування загалом 
втрати частини Донбасу, а також Криму. 

Поки що не завершено ці розсліду-
вання і при нинішній владі, яка діє вже 
понад два роки.  
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Закордонне українство Донбас: 
Росія всі 16 місяців зриває 

укладене перемир`я
З початку дії додаткових заходів щодо 

припинення вогню, від 27 липня 2020 
року, через обстріли російських зброй-
них формувань станом на 22 листопада 
ц. р. загинули щонайменше 66 україн-
ських захисників, ще 275 військових діс-
тали поранення. Про це повідомила місія 
України Організації з безпеки та співро-
бітництва в Європі під час Форуму безпе-
кового співробітництва.

За даними української делегації, за-
галом з 27 липня 2020 року до 22 лис-
топада 2021-го зафіксували 2 848 пору-
шень тиші з боку Російської Федерації. У 
759 випадках окупанти використали за-
боронене Мінськими домовленостями 
озброєння.

Майже через 8 років 
після розстрілів на Майдані 
кримінальна справа все 

ще не в суді 
Справу про масові вбивства на Май-

дані 18-20 лютого 2014 року передадуть 
до суду, коли адвокати президента-втіка-
ча Віктора Януковича ознайомляться з 
матеріалами, які налічують більше 1500 
томів, повідомив прокурор Офісу Генпро-
курора Денис Іванов. «Зараз передача 
[справи] до суду залежить від дій [адво-
катів сторони захисту]: наскільки швид-
ко вони ознайомляться з цими томами і 
зможуть надати правову допомогу своїм 
підзахисним. З нашого боку – сприяння 
повне», зазначив Іванов.

17 листопада Офіс Генерального про-
курора повідомив, що завершено досу-
дове розслідування щодо експрезиден-
та-втікача Віктора Януковича та дев’яти 
високопосадовців у справі про розстрі-
ли на Майдані. Розслідуванням встанов-
лено, що екс-президент, ексголова СБУ, 
ексміністр внутрішніх справ, а також ко-
лишні керівник ГУ МВС України у Києві та 
їхні заступники, командувач внутрішніми 
військами МВС України, міністр оборони 
України, командир столичного полку Бер-
кута хотіли припинити масові акції про-
тесту, які ставили під загрозу перебуван-
ня при владі Януковича.

Генпрокурор Ірина Венедіктова зая-
вила, що Януковичу та іншим підозрюва-
ним у справі Майдану може бути винесе-
ний вирок у вигляді довічного позбавлен-
ня волі.

Нова коаліція ФРН 
вимагає від Росії 

припинити війну на Донбасі 
і повернути Україні Крим 
Партія Християнсько-демократич-

ний союз, лідерка якої Ангела Меркель 
останні 16 років була главою уряду, кан-
цлером Німеччини, програла цієї осені 
парламентські вибори. Нова правляча 
коаліція тепер складається з трьох пар-
тій: СДПН, «Зелених» та ВДП. 24 листопа-
да в Берліні була представлена їхня коа-
ліційна угода про основи внутрішньої і зо-
внішньої політики нової влади країни. 

Там виступають за відносини з Мо-
сквою, проте закликають Росію припини-
ти війну на Донбасі та віддати Україні не-
законно анексований Крим.

«Ми вимагаємо негайно поклас-
ти край спробам дестабілізації України, 
насильству на сході України та незакон-
ній анексії Криму. Шлях до мирного вре-
гулювання конфлікту на сході України та 
зняття відповідних санкцій залежить від 
повного виконання Мінських угод. Ми за 
вирішення заморожених конфліктів у ре-
гіоні», йдеться в угоді.

У коаліції також заявили про бажан-
ня співпрацювати з Росією в енергетич-
ному питанні та вирішенні глобальних 
проблем. Поруч із угоді міститься і кри-
тика, спрямовану обмеження громадян-
ських і демократичних свобод РФ.

Норт Порт, штат Флорида, США. 
Члени Громадського Комітету в пів-
денно-західній Флориді гідно від-
значили трагічну річницю Голодомо-
ру-Геноциду 1932-33 рр. в неділю, 
21-ого листопада.

В українських церквах св. Ан-
дрія та Входу в Храм Пресвятої Бо-
городиці було відслужено панахиди 
за жертв Голодомору-Геноциду, на 
яких члени Громадського Комітету 
тримали засвічені свічки. Після па-
нахиди всіх присутніх було запро-
шено до Осередку ім. св. Андрія на 
символічну перекуску – кусник хлі-
ба з медом та горнятко чорної кави.

Віра Боднарук, член управи Гро-
мадського Комітету, привітала при-
сутніх і згадала очевидців Голодо-
мору, які проживали в Норт Порті, 
але вже відійшли у вічність. Вона 
попросила Олю Бабчук прочита-

ти уривок вірша «Голодомор» пера 
Катерини Неміри, де представлено 
жахіття голодної смерті. Опісля було 
показано фільм Аріадни Охримо-
вич «Holodomor: Voices of Survivors» 
(2015). У фільмі показано жорсто-
ке нищення українського народу 
сталінським режимом, щоб здола-
ти увесь опір до колективізації. Цілі 
села вимирали голодною смертю, а 
інтелігенція була заслана в Сибір, 
де також гинула.

Після висвітлення фільму, при-
сутні мали можливість оглянути до-
шку, де були програмки з відзна-
чень Голодомору-33 в минулі роки. 
Тут також була виставка книжок 
на тему Голодомору в українській 
та англійських мовах та матеріяли 
на тему Голодомору-Геноциду для 
використання на лекціях «human 
rights» у середніх школах США.

Щира подяка членам управи 
Осередку за співпрацю.

Презентація нових видань 
У Полтавській обласній універ-

сальній бібліотеці ім. Івана Кот-
ляревського відбулася презента-
ція двох нових видань Полтавської 
«Просвіти» – «Драматичні поеми» 
Лесі Українки та «Прокляті роки» і 
«Попіл імперії» Юрія Клена. У пре-
зентації взяли участь голова об-
ласної «Просвіти» Микола Кульчин-
ський, кандидатки філологічних 
наук Віта Сарапин, та професор 
Світлана Ленська.

Зала була переповнена учнями та 
студентами, які виявили велике заці-
кавлення. Присутні вчителі і виклада-
чі отримади даровані примірники кни-
жок. Також було передано ці книжки 
всім полтавським бібліотекам.

Під сучасну пору в плані праці 
Полтавської «Просвіти» є переви-
дати книги про Григорія Китастого 
та спогади Валеріяна Ревуцького і 
Олександра Кошиця. Ця просвітян-
ська праця у перевиданні важної 
української літератури завдячуєть-
ся невтомному голові Полтавської 
обласної «Просвіти» Миколі Куль-
чинському, який не тільки вишикує і 
підготовляє матеріяли до друку, але 
також мусить шукати спонзорів на 
видання.

Члени Товариства Української 
Мови-Чикаго, США (ТУМ) вже довгі 
роки допомагають фінансово об-
ласним «Просвітам» України у їх ви-
давничій діяльності.

Віра БОДНАРУК,
професор, голова Товариства 

Української Мови (США) 

Українка перемогла па виборах 
до міської ради Нью-Йорка 

Інна Верникова впевнено 
пройшла до міської ради Нью-
Йорка на дільниці, що охоплює 
Брайтон Біч, густо заселений 
вихідцями з колишнього СРСР. 
Вона успішна нью-йоркська 
адвокатка. Народжена у Чер-
нівцях, у 12-річному віці разом 
із родиною еміґрувала до Спо-
лучених Штатів. Після вось-
ми років активної юридич-
ної практики у міґраційному 

та сімейному праві 37-річна мешканка Брукліну виріши-
ла спробувати себе у місцевій політиці. Роботу депутатів 
міської ради Нью-Йорка оплачують, однак гроші порівня-
но невеликі, але для Інни це не головне.

«Якщо виграю, маю припинити свою юридичну практи-
ку. Чесно кажучи, з точки зору розвитку кар’єри й оплати 
депутатство не є для мене значним підвищенням, але для 
мене це не так важливо, адже моя мета – зміни, які можу 
запровадити для міста. Я роблю це, бо люблю цю країну. І 
вдячна за те, що вона дає нам», сказала вона.

У Сполучених Штатах перемога у виборчій кампанії 
дуже залежить від команди волонтерів, які допомагають 
кандидату.

Молода політикиня обіцяє боротися за збільшення фі-
нансування поліції, хоче також підвищити бюджет санітар-
но-очисних служб міста.

У Сан-Антоніо 
видали етнокалендар

У м. Сан-Антоніо (штат Те-
хас, США) 14 листопада провели 
презентацію освітнього етнока-
лендаря на 2022 рік «Українська 
спадщина». На заході також екс-
понували виставку українсько-
американського проєкту «Бать-
ківська Хата. Homestead».

Такий календар вперше був 
представлений в серпні 2020-
го. Він набув великого резонан-
су як в теле- та медіа новинах, 
так і поміж української діаспори.

Цього року представили ще більше розмаїття народ-
ного одягу з різних областей Україні, головні убори, при-
краси.

«Наша місія популяризувати українську культуру, по-
ширити знання», зазначила керівниця проєкту Олена 
Браво.

Вшанували жертв Голодомору 

На фото: панахида в церкві св. Андрія, відправляє 
о. Олег Сацюк; Віра Боднарук і Оля Бабчук; 

книжки і матеріяли про Голодомор-Геноцид.
Фото Віктора Лісничого

Українка стала 
директоркою однієї 

з найстаріших 
британських шкіл

Катерина Ло стала директоркою 
престижної школи Camden School for 
Girls у Лондоні, однієї з перших серед-
ніх шкіл для дівчат у Великій Британії. 

Катерина еміґрувала України у 
дев’ять років, 1991-го, та зовсім не 
знала англійської мови. Жінка визнає, 
що аби досягти успіху, довелося дуже 
багато працювати.

Українка досягла успіхів у шкіль-
ному навчанні та продовжила освіту 
в Оксфордському університеті, де ви-
вчала математику. Згодом працюва-
ла в Японії, де викладала англійську 
мову. Потім повернулася, щоб жити в 
Лондоні та пройти курс підготовки вчи-
телів.

Вона в захваті від отриманої поса-
ди: «Ця школа – чудова та має багату іс-
торичну спадщину. Спадщина Френсіс 
Мері Басс, засновниці першої сучас-
ної середньої школи для дівчат і борця 
за права жінок, усе ще є невіддільною 
частиною шкільної культури». Вона має 
намір модернізувати школу та відкрити 
її для громади, а також запровадити ін-
новаційні методи навчання. 

Школа для дівчат в Камдені була 
заснована 1871 року. Її випускницями 
були відомі у світі та Великій Британії 
музикантки, композиторки, акторки, 
журналістки, співачки, науковиці, лі-
карки, громадські діячки та правоза-
хисниці.

У Торонто встановлять 
пам’ятник Анні Ярославні 

Пам’ятник доньці князя Ярослава Мудро-
го, яка свого часу стала королевою Франції, 
встановлять у Торонто. З такою пропозицією 
виступив Микола Поворозник, перший заступ-
ник голови Київської міської державної адміні-
страції, перебуваючи в Торонто. Крім Торонто 
пам’ятник запропонували встановити ще в од-
ному місті Канади – Монреалі.

Поворозник зустрівся з українською ді-
аспорою, відвідав український суботній на-
вчальний заклад «Рідна школа», де передав 
книги для шкільної бібліотеки. Також взяв 
участь у Toronto Global Forum, у відзначенні 
65-ліття створення Української спілки образот-
ворчих мистців Канади.

Поворозник зустрівся з Майклом Томп-
соном, заступником мера міста, й обговорив 
шляхи подальшої співпраці між спорідненими 
містами. Зокрема, ішлося про стажування й об-
мін фахівцями охорони здоров’я у питаннях бо-
ротьби з епідемією СНІДу та пандемією Covid-

Перший на Близькому 
Сході пам’ятник Шевченку

У місті Баабда (Ліван) відкрили пам’ятник 
Тарасу Шевченку. Церемонія відбулася в Укра-
їнському парку Баабди. З вітальним словом 
до учасників заходу зокрема звернулися Ігор 
Осташ – Посол України в Лівані; Антуан Хелу – 
голова муніципалітету Баабда-Луайзе. На від-
критті пам’ятника були присутні посли та ди-
пломати, представники муніципалітетів, укра-
їнської громади країни.

Пам’ятник Кобзареві, автором якого є лі-
ванський скульптор і випускник Української 
академії образотворчих мистецтв П’єр Карам, 
став першим на Близькому Сході та сотим за 
кордонами України. Поруч встановили стелу з 
висіченим на камені арабським перекладом 
«Заповіту», зробленим ліванським письменни-
ком Михайлом Нуайме, який навчався у Полта-
ві на початку ХХ ст.

На відкритті пам’ятника лунали пісні на ві-
рші Тараса Шевченка у виконанні українсько-
го бандуриста і композитора Ярослава Джуся, 
дітей української громади та громадян Лівану. 
Проєкт реалізували посольством України в Лі-
вані за підтримки муніципалітету міста Баабда-
Луайзе, Клубу ліванських випускників україн-
ських закладів вищої освіти та «Громади укра-
їнців Лівану».
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Рідкісну копію Конституції 
США продали 

за рекордні 43,2 млн доларів
Документ є одним із 11 відомих примір-

ників Конституції, підписаних 17 вересня 
1787 року. Рідкісну першу копію Конституції 
США продали на аукціоні Sotheby's за 43,2 
мільйона доларів, що є рекордною ціною для 
історичного документа. Особу переможця на 
аукціоні 18 листопада не розголошували.

Примірник був одним із близько 500, 
надрукованих напередодні підписання. Про-
даний з аукціону, був єдиним, що перебував 
у приватних руках.

Польські дайвери 
почали пошуки 

Бурштинової кімнати 
у Балтійському морі

Дайвери почали спуск до затонулого ко-
рабля на дні Балтійського моря. На його бор-
ту, як вважається, можуть лежати залишки 
втраченої Бурштинової кімнати.

Вона була виготовлена в Пруссії і трива-
лий час перебувала у Катерининському па-
лаці Петербурга (потім Ленінград). Але під 
час Великої Вітчизняної війни німецькі вій-
ська демонтували її та вивезли до Кеніг-
сберга. Далі сліди кімнати губляться.

Твір мистецтва вважався безповоротно 
втраченим десятки років. Але у травні 2021 
року польські дайвери виявили на дні Бал-
тійського моря німецьке судно «Карлсруе». 
Воно було потоплено Королівським флотом у 
1945 році за 43 милі від прибережного міс-
та Устка.

Дослідники мають підстави припуска-
ти, що «Карлсруе» міг перевозити Буршти-
нову кімнату. Судно вийшло у свій останній 
рейс із Кенігсберга з 360 тоннами вантажів 
на борту. Його супроводжувала охорона, що 
свідчило про наявність великих цінностей на 
борту.

«Саме у Кенігсберзі кімнату бачили вос-
таннє. Якщо німці збиралися переправити її 
через Балтійське море, то пароплав «Кар-
лсруе» був останнім шансом», заявив керів-
ник експедиції Томек Стачура.

Судно лежить на глибині 88 метрів. Дай-
вери вперше застосували для досліджень 
підводних роботів із камерами та виявили 
безліч замкнутих вантажних ящиків. Вони 
мають намір розкрити ці контейнери та вста-
новити їх зміст.

При огляді дослідники також помітили 
військову техніку, порцеляну, залишки ра-
мок для картин і полотна, що напіврозклали-
ся. Конструкція деяких ящиків показує, що їх 
могли взяти із музеїв

У Єгипті знайшли храм 
Сонця, якому понад 

4,5 тисячі років
У Єгипті археологи виявили один із хра-

мів Сонця, який датується серединою XXV 
століття до нашої ери. 

Команда виявила руїни храму в Абу-Гу-
рабі, приблизно за 15 кілометрів на південь 
від Каїру. У 1898 році археологи на цьому 
місці виявили храм Сонця Ніусерри – шос-
того фараона п'ятої династії, який правив 
Єгиптом між 2400 і 2370 роками до нашої 
ери. Але нинішні відкриття дозволяють при-
пустити, що цей храм побудували на руїнах 
іншого. На місці розкопок виявили печатки з 
викарбованими іменами фараонів, які пра-
вили до Ніусерри.

За словами керівника місії Массиміліа-
но Нуццоло, доцента кафедри єгиптології Ін-
ституту середземноморських і східних куль-
тур Польської академії наук, пам'ятник із 
сирцевої цегли «був значних розмірів», але 
Ніусерра ритуально зруйнував його, щоб по-
будувати свій власний храм. Учений пояс-
нив, що хоча ці храми були присвячені куль-
ту бога сонця Ра, фараон через споруджен-
ня храму узаконював свою владу, являючи 
себе як єдиного сина бога сонця на Землі.

Історики припускають, що всього було 
збудовано шість храмів Сонця, але тільки 
два з них були виявлені раніше. 

На Хмельниччині 
знайшли підземну 

галерею та артефакти 
часів Золотої Орди
У Кам’янці-Подільському археологи 

під час досліджень скверу біля Вірмен-
ського бастіону виявили раніше не відо-
му підземну галерею, а також артефак-
ти трипільської культури та часів Золо-
тої. На глибині 0,4–0,5 м в траншеї ви-
явили кут кам'яниці, що відома з планів 
середини XVIII ст. Увесь інший простір 
траншеї був зайнятий засипкою, в якій 
зустрічались артефакти трипільської 
культури, раннього залізного віку, доби 
середньовіччя і нового часу.

Вже на глибині 3 м археологи на-
трапили на фрагмент фундаменту більш 
ранньої кам'яниці, що датується XVII ст., 
а поруч – залишки господарської ями 
другої половини ХІІІ – першої полови-
ни XIV ст., коли місто було частиною Зо-
лотої Орди. Серед матеріалів того часу 
– фрагменти чаш на кільцевому піддо-
ні, одна з яких вкрита зсередини поли-
вою, та монета. Північніше було відкри-
то заглиблений котлован житла кінця 
XVI-початку XVII ст., який зруйнував над-
звичайно цікаву споруду більш раннього 
періоду – фрагмент підземної галереї. 
Має ширину 1 м, висоту 1,8 м.Це одна з 
рідкісних підземних галерей на Західній 
Україні, зведена раніше XVII століття.

Франція 
повернула Беніну 

артефакти, 
вивезених колоніальними 

військами
Франція повернула Беніну 

(Західна Африка) 26 цінностей та 
культурних артефактів, які коло-
ніальні війська вивезли в 1891 
році. Щоб забрати національні 
цінності, у Париж прилетіли пре-
зидент Беніну Патріс Талон і мі-
ністр культури Мішель Абімболя. 
Повертав артефакти президент 
Франції Емманюель Макрон на 
урочистій церемонії. Він назвав 
це історичним моментом спра-
ведливості.

Беніну повернули дерев'яні 
статуї, священні вівтарі та трон 
короля Дагомеї. Два місяці арте-
факти пробудуть у спецсховищах 
для акліматизації, після чого їх 
виставлять у музеї.

На аукціон 
виставили царські 

прикраси
Аукціонний дім Sothebys ви-

ставив на торги російські царські 
коштовності, які вивезли контра-
бандою з країни під час жовтне-
вої революції 1917 року. Ідеть-
ся про колекцію княгині Марії 
Павлівни – тітки останнього ро-
сійського імператора Миколи ІІ. 
Представники Sothebys сказа-
ли, що вона мала «фантастичну» 
колекцію коштовностей. Зіркою 
торгів називають помаранчево-
рожевий діамант у персні. Камінь 
вагою 25,62 карата оцінюють у 
$3,9—5,9 мільйона.

Прикраси були довірені другу 
Марії Павлівни – британському 
дипломату Альберту Генрі Стоп-
форду, який разом з іншими ко-
штовностями вивіз їх на зберіган-
ня в Лондон. Її брошку і сережки 
продає європейська княжа роди-
на, яка придбала їх на аукціоні у 
2009 році. Торги відбулися в Же-
неві 10 листопада.

Марія Павлівна втекла з ре-
волюційної Росії у 1918 році. В 
еміграції вона деякий час займа-
лася виготовленням вишивки та 
мережив, завідувала кооперати-
вом, що їх виробляв, працювала 
фотографом для журналів мод. 
Жила в Німеччині, Швеції, Іспанії. 
Померла у 1958 році в Німеччині.

У Німеччині знайшли 
скарб часів римських 

імператорів
Археологи виявили великий 

скарб, який датується часом рим-
ських імператорів, І та ІІ століття 
нашої ери. Цінності були виявле-
ні у місті Аугсбург на південному 
заході Баварії. Це 5600 срібних 
динаріїв, які весь цей час перебу-
вали у найстарішому районі міста 
Оберхаузен.

Цінні монети було викарбува-
но під час правління кількох рим-
ських імператорів, починаючи від 
Нерона (54–68 роки нашої ери), 
закінчуючи Септимієм (193–211 
роки).

Цікаво, що місто, розташо-
ване неподалік Мюнхена, було 
засноване за наказом давньо-
римського імператора Августа 
в 15 році до нашої ери. Спочат-
ку це був військовий табір, який 
невдовзі перетворився на форт, 
де могли перебувати до 3 тисяч 
солдатів.

Знайдені монети на той час 
були цілим багатством. На той час 
простий легіонер отримував від 
375 до 500 динаріїв на рік.

Крім монет було знайдено 
зброю, інструменти, прикраси та 
посуд.

55 чисел журналів «Нові по-
езії», «Наша культура» й «Сяйво» 
розмістили в електронній біблі-
отеці «Культура України» та на 
сайті «Бібліотека українського 
мистецтва». Оцифрування та ви-
кладення у вільний доступ часо-
писів відбулося в межах проєк-
ту «Екземпляри ХХ. Літературно-
мистецька періодика ХХ століття. 
Частина ІІ», який реалізовує ме-
діа «Читомо» за підтримки Україн-
ського культурного фонду.

Відтепер доступними стали: 
13 номерів журналу «Нові пое-
зії», 22 номери часопису «Наша 
культура», 20 номерів журналу 
«Сяйво».

Часопис «Нові поезії» — ви-
дання поетів Нью-Йоркської гру-
пи, що виходило у 1959–1971 
роках в Нью-Йорку. У ньому дру-
кували тексти членів групи, а та-
кож перекладну поезію. Жур-
нал «Наша культура» видавали у 
1935–1937 роках у Варшаві, а 
потім — у 1951–1953 роках у ка-
надському Вінніпезі, куди пере-
їхав його творець — науковець, 
мовознавець та лексикограф, 
громадський і церковний діяч 
Іван Огієнко.

Тут друкували статті з лі-
тератури, історії, мистецтва, 
богослів'я, мовознавства, етно-
графії, права, археології, палео-

графії, педагогіки, архітектури, 
етнографії, театру, музики, філо-
софії; літературні тексти; науко-
ву та літературну критику; ілю-
страції та багато іншого. Часопис 
«Сяйво» — видання, якому вда-
лося передати цікаву й інформа-
тивну панораму української куль-
тури 1910-х років, друкувалися 
ранні твори Тичини й Рильського, 
Олесь, Вороний і Чупринка. 

Друкована періодика, яку 50-
100 років тому видавали наші по-
передники, часто залишається 
незнаною й недоступною загалу. 
Окремі часописи розкидані по бі-
бліотеках, музеях, приватних ко-
лекціях в Україні та діаспорі. Але 
можливості цифрової ери дають 
змогу зробити навіть найбільш 
рідкісні видання відкритими для 
кожного у будь-якому куточку 
світу.

Електронна бібліотека «Куль-
тура України» НБУ ім. Ярослава 
Мудрого, яка розмістила оцифро-
вані часописи, започаткована у 
2011 році. Це проєкт, в якому бе-
руть участь 29 бібліотек, 22 нау-
кові установи і видавництва, 110 
авторів. На сьогодні бібліотека 
містить близько 13 тисяч відска-
нованих книжок та журналів.

У вільний доступ виклали 
літературно-мистецькі часописи ХХ століття

Англомовний переклад трьох 
томів «Історії України-Руси» 

Михайла Грушевського
Це грандіозний та 

надзвичайно важли-
вий. як для України, так 
і для представлення її у 
світі, етап. 17 листопа-
да відбулася презента-
ція чергових томів ан-
гломовного перекла-
ду, що був завершений 
Канадським інститутом 
українських студій.

Обговорення до-
робку Центру дослі-

джень історії України ім. Петра Яцика при Ка-
надському інституті українських студій та Ви-
давництва CIUS Press було організовано Ярос-
лавом Грицаком (Український Католицький 
Університет), Марком Стехом (Університет Аль-
берти) та Франком Сисиним (Університет Аль-
берти).

Памятку законсервували, щоб 
вберегти від негоди і вандалів

Древній кром-
лех, який знайшли 
навесні у Новоо-
лександрівці біля 
міста Дніпро, част-
ково засипали 
землею. Таким чи-
ном пам'ятку, ві-
ком у 5 тисяч ро-
ків, законсерву-

вали, аби уберегти від зимової негоди та вандалів. Далі 
потрібно розробити проєкт з музеїфікації, пам'ятки та 
втілити його в життя наступного року.

Брили кромлеху, який вважають старшим за Стоун-
хендж та піраміди в Гізі, засипали землею більш, ніж на 
половину.

Консервацією влада зайнялась після тривалого тис-
ку зі сторони активістів. Вони неодноразово зазначали, 
що пам'ятку знищує негода, а люди перетворили тисячо-
літній кромлех на вбиральню та «місце для проведення 
шабашів».

Мінкультури передасть костел Святого 
Миколая в користування парафії 

Це буде зро-
блено не пізніше 1 
червня 2022 року. 
Крім цього, Мініс-
терство культури 
має допомогти На-
ціональному будин-
ку органної музики 
знайти нове примі-
щення для репети-
цій та концертів – 
досі він розташову-
вався в костелі. На-
ціональний будинок 
має переїхати звід-
си до 1 червня 2022 
року.

Також сторо-
ни домовились, що 
релігійна громада 
буде дотримуватися 
вимог закону «Про 
охорону культурної 

спадщини», адже костел є пам'яткою культурної спадщини на-
ціонального значення.

Що стосується ремонту після пожежі, то залишилося підпи-
сати договір і, власне, виконати роботи (протягом 6 місяців від 
дати підписання договору).

Нагадаємо, що 3 вересня 2021 року в костелі Святого Ми-
колая сталася пожежа. Загоряння сталось між першим і другим 
поверхами, вогонь швидко поширився на покрівлю будівлі, од-
нак його швидко загасили.
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За рік до того, у 1962-му, Гри-
гір ще з Харкова, опісля як склав 
на останній сесії філософію на «4», 
а обидві літератури – на «5» , захо-
плювався: «Дзюба гримить-гуркоче 
по сторінках «Літературної України». 
Саме цей редактор-консультант від-
ділу першої книжки київського ви-
давництва «Молодь» ЦК комсомолу 
трохи згодом готуватиме до друку 
його дебютну книжку, яка, нагадає-
мо, вийшла 1966 року.

Наприкінці серпня – на початку 
вересня 1965-го репресивна сис-
тема ув’язнила за антирадянщину 
та самвидав Богдана, Михайла та 
Ольгу Горинів, Івана Геля, Миросла-
ву Зваричевську, Ярославу Менкуш, 
Євгенію Савчук-Кузнєцову, Михай-
ла Косіва, Михайла Осадчого, Івана 
Світличного, Опанаса Заливаху, Ми-
хайла Масютка – загалом близько 
трьох десятків українських правдо-
любів: науковців, митців, інженерів, 
студентів. Про арешти повідомля-
ли з Києва, Львова, Івано-Франків-
ська, Тернополя, Луцька.

Активно виступав проти пору-
шення прав людей радянсько-ком-
партійною системою Іван Дзюба. 
Він з однодумцями протестував 
проти загратування активістів. По-
радившись з літературознавцями 
Михайлиною Коцюбинською та Юрі-
єм Бадзьом, вирішили публічно ого-
лосити про арешти на прем’єрі філь-
му Сергія Параджанова «Тіні забу-
тих предків» 5 вересня у кінотеатрі 
«Україна» у Києві. «Хто проти репре-
сій – встаньте!» прозвучало. Однак у 
часи суцільного контролю, зрозумі-
ло, це не мало аж на стільки велико-
го розголосу.

Тому наступним кроком стало 
те, що Іван Дзюба уже наприкінці 
року звернувся з розлогим аналі-
зом, над яким працював упродовж 
трьох місяців, до керівників УРСР: 
першого секретаря ЦК КПУ Петра 
Шелеста і голови уряду Володимира 
Щербицького.

На початку автор зауважу-
вав, що не отримали зворотнього 
зв’язку депутатські запити письмен-
ника Михайла Стельмаха, поета Ан-
дрія Малишка, композитора Георгія 
Майбороди. До ЦК КПУ колективно-
го листа підписали авіаконструктор 
Олег Антонов, кінорежисер Сергій 
Параджанов, поети Ліна Костенко 
та Іван Драч, омпозитори Віталій Ки-
рейко і Платон Майборода.

У грунтовному трактаті-аналізі 
«Інтернаціоналізм чи русифікація?», 
завершеному наприкінці 1965-го, 
Іван Дзюба чітко окреслив свою по-
зицію протесту проти утисків україн-
ської мови, культури, науки в СРСР. 
Вказуючи, наприклад, що у 1963 
році з загальної кількості газет в 
Україні 2366 українською мовою 
виходило тільки 765, тобто менше 
третини. Або те, що україномовних 
книжок тоді друкували 4,3 відсотка 
від загальної кількості, коли укра-
їнців нараховували 17 відсотків в 
СРСР. Завдяки тому, що текст ав-
тор пересипав цитатами Леніна, це 
на кілька років уберегло літерату-
рознавця від арешту і дало можли-
вість його рукопису поширитися за 
кордоном.

Ще одиним із найвиразніших 
утисків в українскій літературі того 
часу стала заборона «Собору» Оле-
ся Гончара. Вперше твір вийшов у 
січневому номері журналу «Вітчина» 
у 1968 році. Уже був підготовлений 
переклад російською для «Дружби 
народів». І раптом виявилося, що 
письменник «ганьбить Україну». Піс-
ля нищівної критики наступні майже 
два десятка років цей твір замовчу-
вали.

Орлиним, соколиним назвав ро-
ман Олеся Гончара у листі автору 16 
лютого 1968 року Григір Тютюнник, 
романом-набатом. «В наш час, ніби 
тихий, ніби благий – тільки вужи-

не шелестіння під ногами чути… – і 
«Собор»! Здавалося б, нормалізація 
(як же: культу не було, були «окремі 
помилки», генерали аплодують сто-
ячи його ім’ю, названому началь-
ством; керівничі дами, комсомолки 
в сорок років, переконують пись-
менників-початківців, що 37-й рік не 
такий уже й злочинний, що декому 
тоді справедливо «дали прикурить») 
– і раптом «Собор». Здавалося б, усе 
минулося, «пройшло без сучка й за-
доринки»: народ, від якого забрано 
й приховано історію його духу, як 
приховують від прийомної дитини, 
хто її батьки і куди вони поділися, – 
народ цей звик, «безмолствует» – і 
раптом «Собор»!

І ще… ось вони, ці палаци, а ось 
і люди. Знайомтесь! Тут є директор 
(підполковник в одставці), тумбочки 
біля ліжок, липучки, стукачі й шаш-
ки; тут борються за звання…»

У серпні того 1968-го, після вве-
дення радянських військ у Чехосло-
ваччину, ЦК КПРС ухвалив секрет-
не рішення про посилення ідеоло-
го-пропагандистської діяльності, 
зокрема, доручивши КДБ СРСР по-
силити роботу проти дисидентсько-
го руху.

«Уже не тільки генерали та ко-
лишні активісти батога, але й «на-
род» нахвалює Сталіна. Скучив за 
«трепетом!» – такі слова уже на по-
чатку 1970 року Григір Тютюнник за-
лишить у записнику.

А ближче до кінця того року, 28 
листопада, у Василькові поблизу 
Києва буде підступно вбито худож-
ницю-дисидентку Аллу Горську. По-
хорон 7 грудня на віддаленому сто-
личному Берковецькому кладовищі, 
нашпигованому міліцією й КДБіста-
ми, перетворився на мітинг протес-
ту проти режиму.

Ще майже через два роки, на 
початку 1972-го, КГБ УРСР розпо-
чав операцію «Блок». Арештували 
тоді Василя Стуса, Євгена Сверстю-
ка, Миколу Плахотнюка, В’ячеслава 
Чорновола, Ірину Стасів-Калинець, 
по другому колу Івана Світличного, 
Івана Геля, інших. За менше, аніж 
два роки, тоді було загратовано в 
УРСР понад 100 дисидентів.

Івана Дзюбу виключать зі Спіл-
ки письменників, до того уже не ви-
пускаючи на сторінки видань його 
літературознавчої критики. А 1973-
го засудять до 5 років ув’язнення 
та 5 років заслання за антирадян-
ський “Інтернаціоналізм чи русифі-
кацію?» й паплюження радянської 
дійсності.

Після арешту Івана Дзюби та 18-
ти місяців утримання в неволі саме 
Григір Тютюнник буде одним із не-
багатьох, хто навідав засуджено-
го за антирадянщину – таким чи-
ном публічно показуючи підтримку, 
коли багато хто відвернувся. Хоча 
близько до того вони спілкувалися 
не часто.

Через стан здоров’я засудже-
ний написав прохання про помилу-
вання. Для одних це стало причи-
ною кпинити Івана Дзюбу за покору; 
інші цуралися його, бо здогадували-
ся, що за ним продовжувало стежи-
ти КДБ. Григір Тютюнник завітав до 
Дзюби додому буквально на другий 
чи третій день після його повернен-
ня. У квартирі була стримана розмо-
ва. «Я знав, що квартира прослухо-
вується», – згадує Іван Дзюба.

А коли вийшов проваджати гос-
тя, вважав за потрібне сказати «про-
бач» – за те, що не йшов до кінця у 
боротьбі. У відповідь почув: «Іване, 
цій вині 300 років».

На небайдужих, борців проти 
утисків прав людей та розправ над 
українськими активістами в СРСР 
тоді навішували звичне «антирадян-
щина». А в діаспорних сатиричних 
виданнях генсека ЦК КПСР Леоніда 
Брежнєв на «цензурі» зображували 
таким діалогом: «А що з вашими дис-

идентами?» – «Такіх у нас нєт! Єсть 
только досиденти, сиденти або од-
сиденти».

Або ще з сумних жартів тих часів: 
«Який тепер у вас, в Україні, напря-
мок у малярстві? – Репресіонізм!..»

«Моє ім'я викидають 
з літератури»

 Принципова правда про радян-
ське життя у різні часи у Києві і в 
селах у літературних творах Григо-
ра Тютюнника робила його інстру-
ментом для інших у кар’єрних зма-
ганнях. Так, пасквіль у ЦК партії про 
«зрадницький» твір письменника у 
журналі «Вітчизна» вдарив рикоше-
том по головреду видання, крісло 
якого вабило інших. Утім, зрозумі-
ло, відразу покарали і письменни-
ка. У видавництві «Веселка» (фасад 
маскування радянського агітпропу 
прикрашали виключно назви, що 
вписувалися в ефемерні макети по-
будови щасливого утопічного кому-
нізму) посеред робочого дня скли-
кали термінову нараду, де голову-
вав цензор – працівник Головліту.

- У дитячому видавництві – і не-
благонадійні. Це неприпустимо! – 
відчував владу над зібранням гість, 
якого не виставиш за двері. – Від-
повідальність за це на кожному.

Перечити натиску патроновано-
го КДБ чоловіка охочих не знайшло-
ся. Григора у видавництві цього дня 
не було.

–Від сьогодні прізвище Тютюн-
ник не має з'явитися ні як автора 
книжки, ні як перекладача. Неза-
мінних у нас нема, – якось так само-
закохано хизувався своєю владою 
над іншими цензор. Упевненості го-
ловлітовцю додавало те, що подібні 
слова його колеги з приборкування 
вільнодумства казали в усіх київ-
ських видавництвах.

Трохи про «Веселку» – видав-
ництво, яке нині уже понад деся-
тиліття має статус національного 
видавництва. Воно веде початок 
від Дитвидаву УРСР, заснованого 
до річниці з дня народження Тара-
са Шевченка 9 березня 1934 року 
у Києві. Після вимушеної зупинки у 
роки Другої світової відновило ро-
боту 1956 року як редакція літера-
тури для дітей існуючого видавни-
цтва «Молодь».

 У свою чергу «Молодь» була 
створена ще 1923 року у Харко-
ві – маріонетковій столиці більшо-
вицької УРСР. Спочатку називала-
ся «Молодий робітник», «Молодий 
більшовик». Просто «Молоддю» ви-
давництво стало 1945 року, розмі-
щувалося у центрі Києва, на вулиці 
Пушкінській, 28; нині там – управ-
ління Держагентства резерву Укра-
їни.

Уже у 1960-их редакція літера-
тури для дітей «Молоді» стала окре-
мим видавництвом «Веселка» – 
відтоді його емблему з дівчинкою 
у віночку з книжкою в руках мо-
жуть згадати принагідно трохи не 
всі. Приміщення виділили – за Бе-
сарабським ринком, Бассейна, 2. 

(У 1980-ті було зведено новий ви-
давничий дім «Веселки» у районі 
Лук'янівки, де неподалік побудува-
ли й нову ВПШ – корпуси Вищої пар-
тійної школи, яка структура ідеоло-
гічної освіти у різні періоди з дво-, 
три- та чотирилітнім терміном на-
вчання діяла з 1946 року).

Але повернемося у Спілку пись-
менників, куди Григір Тютюнник 
прийшов зі своїм другом Петром 
Засенком, який був на екстренній 
нараді з цензором у «Веселці». Коли 
закінчилося публічне муштрування 
співробітників видавництва – за-
телефонував «неблагонадійному», 
спантеличив його звісткою. Хоча 
уже не перший рік Григора не ба-
лували припрошуванням друкува-
тися. 

У самому середмісті Києва в од-
ному розкішному приміщенні-осо-
бняку поблизу знаменитого будинку 
з химерами Владислава Городець-
кого – всеукраїнська організація 
і столична письменницькі органі-
зації знаходяться й понині. А тоді в 
1970-их Григір Тютюнник та Петро 
Засенко пішли з будинку ні з чим.

Підтримки навіть конкретними 
словами не отримали. Хоча спочат-
ку побачили Григорового земляка 
– секретаря республіканської, ви-
сококласного спеціаліста з теорії 
соціалістичного реалізму, уже деся-
ток років лауреата Шевченківської 
премії (Леонід Новиченко). І голову 
київської – Юрія Збанацького, ще 
з часів Другої світової Героя Радян-
ського Союзу, пізніше відзначено-
го Шевченківкою й багато ордено-
носного, який дозволяв у 1974-му 
собі голосувати проти виключення 
з партії «ворога народу», теж фрон-
товика-письменника Миколи Ру-
денка.

Пішов тоді один проти всіх. Ма-
буть, і тому що його перший роман 
«Таємниця Соколиного бору» друку-
вався у журналі «Дніпро», коли ре-
дактором був Микола Руденко. А пе-
ред тим разом з Олесем Гончаром 
та Дмитром Білоусом Микола Ру-
денко допоміг уникнути Юрію Зба-
нацькому наслідків переслідувань 
компартійного високопосадовця.

Хоча вже наступного року саме 
Юрій Збанацький особисто пропо-
нував позбавити Миколу Руденка 
членства у письменницькій спілці, 
який натякав на необхідність лікві-
дувати колгоспів, критикував марк-
сизм-ленінізм.

«Від свідомої контрреволюції, 
антирадянщини ліки одні. Я пропо-
ную переродженця Руденка із чле-
нів Київської організації Спілки 
письменників України виклюдити 
за дії не сумісні з вимогами Стату-
ту Спілки письменників України», – 
це слова голови столичної органі-
зації з протоколу №3 засідання її 
правління від 20 травня 1975 року, 
на якому були присутніми 32 особи 
під головуванням Юрія Збанацько-
го. Микола Руденко не прийшов, хоч 
і тричі припрошували. (Документ 
зберігається в Центральному дер-
жавному архіві-музеї літератури і 

мистецтв України).
Ба, більше!
П’ятим питанням того зібрання 

було: «персональні справи М. Ру-
денка та Г. Тютюнника». Григоро-
ві закидали «про негідну поведінку 
члена організації, який у нетвере-
зому стані образив старших това-
ришів». І так уже не вперше, подібну 
«виховну роботу» до того зафіксова-
но і в протоколі у 1973 році.

Справді образив чи публічно 
лінчували, щоб приборкати норов-
ливого правдолюба? 

Напевно, донесли, кому треба, 
і про категоричну відмову Григора 
Тютюнника від пропозиції покра-
щити його ж життя вступом у пар-
тію, яка звучала у колі знайомих, які 
на його запрошення зайшли у неве-
лику двокімнатну квартиру пись-
менника у районі Будинку меблів.

– Григоре, ти би писав заяву в 
партію. Три-чотири речення на па-
пірці – і партквиток у кишені, – за-
пропонував тоді спілчанський се-
кретар.

Не отримавши відразу словес-
ної відсічі, а лише напружений по-
гляд, співрозмовник продовжив:

– Ти ж знаєш, це відкриває ба-
гато можливостей. Як і те, що люди 
без твого таланту, а мають вищі го-
норари за книжки. Твої ж – вида-
ні в Москві, збірка в Прибалтиці – 
із партквитком разом гарантують 
відразу щонайменше премії Ленін-
ського комсомолу. А це ж і добрі 
гроші. А в тебе ж двоє козаків рос-
те…

За ті хвилини неначе й дружньої 
пропозиції у Григоровій голові, на-
певно, промайнули Шилівка з ре-
пресованими Тютюнниками і Сиво-
конями; депресивний Донбас, де не 
пробитися українській мові; Харків, 
куди тимчасово переносили столи-
цю УРСР, щоб надійніше «зачистити» 
все справді українське… Але був не 
багатослівним:

– Я у твою партію не піду.
– Чому? – трохи розгубився 

«агітатор» від такої лаконічності.
– Бо твоя партія вбила мого 

тата. Все!
Й ініціатор розмови, думаєть-

ся, насправді був дуже задоволений 
таким завершенням не надто при-
ємної від початку для нього розмо-
ви. По-перше, закінчитися вона мо-
гла значно бурхливіше. По-друге, 
з таким членом КПРС точно би не 
обійшлося без великого головно-
го болю. Та, врешті-решт, почував-
ся просто благодійником: він же хо-
тів, щоб краще жилося не лише цьо-
му зухвалому Григору, а й його дітям.

А з другом Петром Засенком, 
коли після наганяя видавництву від-
махнулися від чергових проблем 
Григора Тютюнника у Спілці, зустрі-
лися і наступного дня. Письменник, 
якого наказали не друкувати, встиг 
уже за власною ініціативою сходити 
до знайомого у ЦК.

Опісля не стримував обурення: 
«Правда життя – це негативна риса 
для оповідання, виявляється. Фа-
рисеї! – ділився емоційно про своє 
спілкування Григір. – Виходить, за 
те, шо я спробував написати лише 
напівправду, – моє ім'я викидають 
із літератури. А коли б я написав усю 
правду – вони мене просто вбили 
б…».

«Якось приїхав у вихідні до сво-
єї самотньої матері і ще з вулиці по-
чув, що у хаті на два голоси співають: 
«Ой ти місяцю, я зіронька ясная, ой 
ти парубок – я дівчина красная...». 
Заходжу, а там мати з Григором, – 
розповів Петро Засенко, один із 
кращих друзів Григора, з яким його 
звів Київ. – Він без попереджен-
ня завітав, бо мав бажання побу-
ти з тими, хто його розуміє… А піс-
ня, до речі, була записана саме 
на Бориспільщині Миколою 
Лисенком.

Григір Тютюнник: перерваний політ

Петро Засенко і Григір Тютюнник. 1969 р.
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Григір Тютюнник: перерваний політ
Григір 

Тютюнник 
в’язнем почувався 

без природи
 «Доведеться мені все літо сидіти 

в Києві (пішов референтом конкур-
су в «Молодь») і плакати за селами 
і річками, та лісом, та місячними но-
чами», – напівжартома напише він у 
листі у квітні 1979 року.

А вже наприкінці літа, у серпні, 
буде 47-річний письменник відвер-
тим: «Єдина перешкода, щоб піти 
з міста – немає грошей на хату. А 
вони дорожчають, з кожним роком 
дорожчають».

Раніше, ще на початку 1965-го 
ділився з родичем: «Отакий я сіро-
штан. Не бачу кури, не бачу лугу, сте-
пу – і порожньо в душі…» А про міс-
то відгукувався: «стін багато, маши-
нами в морози так воняє, що не про-
дихнеш».

А на початку літа тоді і взага-
лі розпач роз’їдав: «Мені вже в Ки-
єві сумно». Бо хотілося на село, по-
під верболозом побовтатись, пого-
моніти вночі біля сосни; тугукнуть на 
мосту, щоб у річці Ташані аж зорі по-
гасли; побейкатися лугами кудись, 
чортій куди…

Найкращий відпочинок для ньо-
го був – майже поза суспільством. 
Коли є час і можливість читати хоро-
шу літературу, ловити рибу і слухати 
птахів. А ще – тріщання ломаччя під 
ногами лосів, хрюкання диких поро-
сят. І бачити чи уявляти, як заєць п’є 
воду із Псла і витирає вуса лапою, як 
його літературний Маркіян, випив-
ши чарку.

«…На Полтавщину кортить – 
страх. Усе покинув би й полинув…», 
– напише у 1969-му. Не зацикленим 
на матеріальних статках людям поза 
містом навіть найменша хатина не 
видається кліткою, бо вільно дихати 
допомагають сонце, дерева, річка…

«Хата наша, батьківська й діді-
вська, старовинна, з плетеним бов-
дуром і без віконниць, стояла над 
шляхом, що веде з Полтави до Гадя-
ча. Стояла при самій греблі – вся у 
вербах, берестах, жовтій акації та 
бузині», – згадував Григір Тютюнник 
у розповіді «Коріння».

Про те, що хата була простора, 
як загін, – найімовірніше, дитяче 
сприйняття, коли не лише дерева 
великі. Зовсім аскетично була обла-
штована: жовта нефарбована лава, 
стіл, високий чорний комод, поби-
тий шашелем, і дерев'яне ліжко душ 
на чотири, під яким ішов димохід від 
грубки, яку топили взимку на ніч, 
щоб спати було тепліш. 

У дворі був колодязь, єдиний на 
весь куток Гасанівку, – а це означа-
ло, що воду у ньому приходило брати 

немало людей, з якими немало спіл-
кувалися, бо інакше не могло бути. 
Заходили й ті, хто їхав на Зіньків чи 
звідти поверталися.

Всі Хтудули – так прозивали по 
дідові Тутюнників у селі Шилівка 
– не прибирали від гостей зі столу 
дерев'яне коритчатко з січеним тю-
тюном. А скрутити цигарку для се-
лян – то завжди був час для перепо-
чинку від сільської роботи. До того ж 
Хтудули любили побалакати й уміли 
гарно копіювати односельців, тобто 
посиденьки не були нудними.

 …І чомусь тут згадується, що на 
Зіньківщині 100 років існував полк 
Війська Запорозького…

Найкращим веселуном був стар-
ший батьків брат – Павло Васильо-
вич, ще й гарно співав. Це той, кого 
у 1937-му першого заарештують і 
практично відразу, за рішенням трій-
ки, розстріляють у Полтаві. У 1930-ті 
він уже був одружений і жив окремо.

«Жив пребідно, ходив узимку в 
семилатаній сірячині та дерев'яних 
постолах. Проте ніколи не журився з 
цього і ні на кого не нарікав, бо знав: 
не хазяїн він, не його стихія – земля. 
Шукав лише якоїсь компанії, слуха-
ча й глядача, а знайшовши, веселив, 
одначе сам при цьому ніколи не смі-
явся. Він умів перекривити, скопію-
вати мало не кожного шилівця й ши-
лівчанку, беручи від кожного найха-
рактерніше й трактуючи його в най-
кумедніший спосіб».

Може, й поплатився за те, що 
«пошивався в чудопала-розважаль-
ника».

Але повернемося ще у Шилівку 
на початок 1920 року. Михайло піс-
ля менш ніж річного невдалого при-
ймакування опинився в «рідній осе-
лі – з хворою матір'ю, що вже кіль-
ка років не володала ногами (коли 
баба пряла, то дід або хтось із хлоп-
ців крутили прядку, а вона тягла 
нитку), та двома братами: старшим, 
Павлом, і молодшим, ще підлітком, 
Филимоном».

Найпрацьовитішим і найвідпо-
відальнішим, за описом Григора Тю-
тюнника, був саме його батько. Він, 
середульший з-поміж трьох братів, 
теслярував в окремій хатині, яка 
стояла на подвір’ї Хтудул разом з ко-
морою. Робив прості селянські ме-
блі, діжки, ступи, возики. Змайстро-
ване батьком ліжко молодший син 
репресованого Михайла навідував 
у шилівчан, розповідають, навіть в 
останній приїзд у рідне село.

Після смерті хворої матері Ми-
хайлові довелося взяти на себе 
основні клопоти по господарству: 
порався на грядках і коло печі, їз-
див із батьком Василем Феодулови-
чем на ниву. А ще стриг і голив ши-
лівських дядьків. Вечорами сидів 
над книжками.

«Батько любив літературу, знав 
напам'ять трохи не всього «Кобза-
ря», чимало поезій Пушкіна, а «Пол-
таву» так часто декламував згодом 
старшому синові, що той без тексту 
теж вивчив її», – напише в «Корінні» 
Григір. Згадає і про те, що батько го-
тувався стати вчителем.

Михайло залишався турботли-
вим до першого сина, навіть не жи-
вучи з його матір’ю. Ще з часів, коли 
на спориші грався, зажив малий на 
два двори через міст.

Батько його порятував від скар-
латини, взявшись наполегливо від-
везти у лікарню, коли обходилися 
домашнім лікуванням. А вже стар-
ший син прийшов батькові з новою 
сім’єю на допомогу школярем. 

«Якось Григорій по дорозі в шко-
лу забіг до нас уранці й поклав перед 
татом, що пухлий сидів за столом, 
підперши голову долонею, окраєць 
хліба, – написав Григір Тютюнник. – 
Тато розломив той окраєць надвоє, 
половину дав Григорієві в школу, а 
другу ще раз розломив – шматочок 

собі й шматочок мені – й ледве ви-
мовив: «Спасибі, сину. Любий ти в 
мене ростеш», – і став помаленьку 
їсти, затуливши очі долонею».

Не складно вирахувати, про 
який рік йдеться, коли пухли люди в 
українських селах... Це другий Голо-
домор, з найбільшим числом жертв 
– за підрахунками навіть промос-
ковських істориків - до 4 млн, за 
об’єктивнішими – не менше 7,5 млн 
людей.

А про ставлення Михайла до мо-
лодої другої дружини в автобіогра-
фічному оповіданні «В сутінки» читає-
мо: «він молився на них (матір – Авт.), 
мов на ікону, роботу з рук вихвачу-
вав». А жінка хвалилася: «Я ще було 
сплю, а він, дивись, уже й корівку здо-
їв, і дровець уніс. Стане ото на коліна 
та й складає по одному обапілку, щоб 
не гримнути, не розбудити».

Та молодій Ганні, коли Михайла 
заарештували, не під силу наодинці 
було справитися з душевним болем, 
точно сільським осудом та без чоло-
вічої уваги. Не зупиняла її й присут-
ність малого сина, коли піддалася на 
залицяння ласого стрибнути у греч-
ку одруженого чоловіка.

«Це сталося в сорок другому 
році. Зима. (…) А вони ждуть його 
увесь вечір та й цілий день ждали. 
Знають, що в нього жінка й діти, зна-
ють, що завтра вранці наші ворота 
будуть облиті дьогтем і їй доведеть-
ся шкребти їх ножем, ховаючи об-
личчя в хустку,— знають, а ждуть». 
Так описує Григорій Тютюнник у літе-
ратурному творі празниково вбрану 
матір. Те, що це біографічний спогад 
підтверджує лист Григора до дружи-
ни від 28. 01. 1958 року.

Або в іншому творі – як марення 
уві сні хлопця йде оповідь про «той 
день – останній день мого дитин-
ства», коли зійшла з дому мама. «І тут 
взялася звідкись мама – в чорній, 
напущеній на лоба хустці й з жовти-
ми розпушеними косами на грудях.

«Еге ж, – сказала вона, див-
лячись на бабусю звисока і че-
рез плече,– тепер кличте, хоч розі-
рвіться! У-у... Іроди! Зав'язали мені 
світ своїм арештантом, теперечки 
рюмсаєте? Прокляті! Казала: мов-
чи, скам'яній, ні пари з уст – послу-
хав?! Р-розумаки, бодай ви пощез-
ли! Піду... На шахти, в Харків, в Алма-
Ату... Я ще жить хочу, жить! Ха! Мені 
ще, слава богу, не п'ятдесят, а двад-
цять п'ять!» – і кинулася вибирати зі 
скрині своє манаття: сорочки, коф-
ти, сукні, намиста...

«А дитина? – заплакала бабуся. 
– Схаменися, дочко, що ти робиш?»

Кожен з цього уривка може до-
думувати конкретну драматичну іс-
торію. Однозначне в ній буде лише 
світовідчуття саме Григора: «Я за-
вжди був сам».

У недатованому записнику Гри-
гора Тютюнника, який дослідники 
за змістом означають завершенням 
служби на Тихоокеанському флоті, 
яка тривала у 1951 – 1955 роках, 
читаємо: «У дитинстві, було, мати 
мені казала: «Слухай матір і виконуй 
кожне її слово. Пам’ятай: покірне 
теля двох маток ссе». І тут же суво-
ро, безапеляційно додавала: «На лід 
не йди. Інші йдуть, так у них батьки 
є, є кому чоботи справити». Але я не 
хотів дві матки ссати і йшов на річку 
у своїх червононосих потріпаних від 
старості чоботах».

Він ніколи не зрікався матері. 
Уже будучи відомим письменником, 
приводив її, по селянськи вдягнену, 
у видавництво у центрі Києва. Що-
правда, дехто вбачав у цьому на-
віть нарочите прагнення приверну-
ти увагу до малозабезпеченості. І 
талановитий син дійсно не міг мате-
ріально забезпечувати, окрім влас-
ної сім’ї, ще й матір, бо сам періодич-
но був без роботи або з мізерними 
гонорарами. Напевно, дратувався 

Григір небажанням матері хоч тро-
хи самовдосконалюватися (як то на-
вчитися краще грамоті) та розуміти, 
що київське життя інше, аніж шилів-
ське.

Зіставивши різні джерела інфор-
мації стосовно дати так званого дру-
гого заміжжя матері письменника, 
дослідники доходять висновку, що 
жінка впустила до себе приймака не 
1948 року, а аж 1956, – пише у дис-
ертації «Психопоетика творчості Гри-
гора Тютюнника» 2019 року Яна Да-
ценко. На це вказувала сусідка Ган-
ни Михайлівни – тітка Настя і, зре-
штою, сам Григір.

Є ті, хто намагається просто впи-
сувати письменника в лекала об-
ставин «неповної сім’ї». Формально 
це так, утім усе значно ускладнюють 
пережиті письменником два Голодо-
мори, репресії близької рідні у 1930 
і 1937 роках, Друга світова війна та 
цензурно-ідеологічні утиски у часи 
брежнєвського застою.

 

Два Григорії 
і дядько Филимон

За початковими документами, 
обидва сини Михайла Тютюнника 
з Шилівки на Полтавщині мали ім’я 
Григорій. Усе списали на те, що дід по 
матері старшого, чаркуючись, поки 
дійшов до сільської ради, щось пере-
плутав з іменем – і замість бажано-
го Георгія (Їгоря) у свідоцтві про на-
родження років через 15 побачили 
близьке за звучанням, але інше. (На-
справді подібний випадок тих часів 
непоодинокий. Траплялося в україн-
ських селах, скажімо, що Ніна була 
записана Неонілою і т.п.).

Оскільки Григорій-молодший піз-
ніше став письменником, то саме він 
ввійшов у літературу з іменем Гри-
гір. У 1960-му його новелу «В сутін-
ки» розбирали на студентській літе-
ратурній студії. А в березні через рік 
він залишить щоденниковий запис 
про відповідь з московського жур-
налу «Крестьянка», яку чекав чоти-
ри місяці.

«Оповідання надрукують у най-
ближчому номері», – ці слова тішили. 
Втім, уточнення про те, підписувати 
його подвійним прізвищем Тютюн-
ник-Ташанський чи просто Григорій 
Тютюнник, – частина заздрісників 
підняла на кпини. (Ташань – назва 
річки на Полтавщині).

Власне автор за позитив вва-
жав, що його сприйняли за масти-
того письменника-брата. А дехто по-
чав підсміюватися, що твір погоди-
ли для друку тільки тому, що читали 
його як твір уже відомого літерато-
ра. У редакцію листом Григір уточ-
нив, що має однофамільця письмен-
ника, тому і подвійне прізвище.

«Після того, як не стало бать-
ка, доля розлучила нас із Григорієм 
на п'ятнадцять років: мене забрали 
з Шилівки в Донбас тітка й дядько, 
Григорій поступив до Харківського 
університету. Різні дороги, різні долі. 
Я знав, що в мене є брат, – знав і не 
більше», – констатував Григір у «Ко-
рінні».

Запам’ятав старшого брата 
26-річним у 1946 році, коли той не-
подалік від ремісничого училища по-
серед центральної вулиці зіскочив 
з кузова ЗІС. Ще тоді Григорій-стар-
ший гостював у хаті, де молодшого 
зведеного брата з його матір’ю піс-
ля того, як розбомбило їхню оселю, 
прийняли пожити. Старшого якісь 
жінки повчали, що треба їхати дона-
вчатися у Харків, а не женитися на 
закинутій війною в село бідовій та-
тарці, що працює на молочарці.

Після розставання з батьком 
Григорові поталанило тим, що він по-
трапив у сім’ю учителів. Хоч не зали-
шилося детальних спогадів про при-
чини й обставини переселення най-
молодшого з трьох Хтудул Филимо-
на на Донбас, вони очевидні – брат 
двох «ворогів» народу вирішив за-
вчасно віддалитися від ймовірного 
покарання. А малого сина Михайла, 
якби залишився він у Шилівці, могли 
би взагалі у ті роки суцільних репре-
сій забрати «для перевиховання» як 
дитину з родин «ворогів народу».

Филимон Васильович мав пре-
красну пам'ять, смак до образного 

слова і був неповторний розповідач, 
– так його характеризував племін-
ник, який був майже сином. Певний 
час наймолодший з трьох братів на-
віть керував шилівським драмгурт-
ком.

У 1929 році він одружився з На-
талією Рябовецькою з сусідньої Тро-
янівки. У Шилівці вона працювала 
учителькою початкових класів. Коли 
перебралися на Луганщину, викла-
дала й українську мову та літературу.

Коли Филимона мобілізували під 
час війни, його дружина з новона-
родженою донькою і підліток Григір 
перебралися на Полтавщину. Коли 
фронтовик повернувся – сім’я знову 
опинилася у Щотово.

Григір Тютюнник після демобілі-
зації з флоту закінчив вечірню школу, 
а потім з 13 жовтня 1955 року по 20 
червня 1957-го працював тока-
рем в депо Щотове (м. Антра-
цит) Луганської області.

Григір Тютюнник в’язнем 
почувався без природи. 1973 р. 

(Фото Володимира Білоуса).

Дядько Филимон (ліворуч) та Григорій Тютюнник 
з дружиною Оленою Черненко. 1959 р.

Брати Тютюнники. Львів. 1960 р.
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Календар 
всесвітньої історії

Уже студентом він 
напише після візиту до 

дядька: «Щотово справи-
ло на мене гнітюче враження, і 

лише тоді я зрозумів, яким життям 
довелося би мені жити, якби я не 
вступив учитися: все ті ж п’янки у 
буфетах, все ті ж сварки, вульгар-
ності й одноманіття, від якого я ра-
ніше не з’їхав з глузду тільки тому, 
що навчався у школі і для спосте-
режень не лишалося часу».

Учитель бухгалтерської спра-
ви Филимон Васильович, за сло-
вами племінника, все частіше за-
глядав у «рюмашку», залишаючись 
добряком. А в 1959-му у нього ви-
явили серйозні захворювання ле-
гень і серця.

І вже 11 квітня 1961 року Гри-
гір гранично відвертий у листі бра-
тові: «Після смерті дяді я став не-
стерпно одиноким. Тому не можу 
і не хочу більше мовчати. До біса 
політику і суперечки, принципові 
дурниці та безпідставні гордощі. 
Час мудріший за нас. Тепер я хочу 
одного: теплого братового сло-
ва. Мені більше несила згадувати 
найщиріші хвилини наших стосун-
ків – з болем та мукою за те, що 

вони не повторяться».
…Григорія Тютюнника – випус-

кника Харьківського університету, 
фронтовика зі складним поранен-
ням, який двічі був у полоні, не ста-
не теж дуже скоро, уже 29 серпня 
1961 року.

Особливо болючою була ця 
втрата для молодшого Тютюнника. 
Бо тільки-тільки-но повністю поро-
зумілися і зблизилися брати. А не-
розривно зріднилися трохи раніше 
– узимку 1960 року, коли Григір на 
канікулах пробув близько трьох 
тижнів у старшого в Кам’янці- 
Бузькій на Львівщині. «Курінь» – 
так весело називали своє те спі-
віснування брати.

Тоді, до речі, 12 – 14 січня Гри-
гір потрапив на ІІ пленум правлін-
ня Спілки письменників України 
у Львові. На тому зібранні Вадим 
Собко був невдоволеним: «…Йшла 
величезна робота, летіли в космос 
ракети, Чиж вирощував рекордну 
кількість свиней. Долинюк дава-
ла надзвичайні рекорди по виро-
щуванню кукурудзи, атомний кри-
голам борознив океан, вводили-
ся в дію нові заводи, домни, краї-
наодержала таку кількість чавуну, 

сталі, нафти, електроенергії, про 
яку й не мріяли колись. А в журна-
лі «Дніпро» і «Жовтень» з'явилось 
близько 30 оповідань, в яких про 
ці величезні подвиги радянського 
народу і, зокрема українського, не 
сказано жодного слова».

У записнику Григір занотує: 
«Невже література – історія еко-
номічного прогресу».

Нагадаємо, Тютюнник-стар-
ший активно писати почав ще у 
1950-х роках. Тоді вийшли друком 
його збірки поезій «Журавлині 
ключі», новел «Зорані межі» та по-
вість «Хмарка сонця не заступить». 
У 1960-му побачила світ перша 
частина найвагомішого його тво-
ру – «Вир». Друга – посмертно. За 
цей правдивий роман про сіль-
ське життя, якому непросто було 
пробитися, Григорія Тютюнника 
нагородять Шевченківською пре-
мією, коли письменник уже пішов 
у засвіти.

Валентина САМЧЕНКО
Сайт «Аргумент», 06. 11. 2021.

Опубліковано у виданні 
«Україна молода»

 Закінчення. Поч. в № 211.

3 грудня
1879 – Томас Едісон уперше публіч-

но продемонстрував роботу лампи роз-
жарювання.

1967 – хірург Крістіан Барнард 
здійснив у Кейптауні (Південна Афри-
ка) першу в світі успішну транспланта-
цію серця.

Народився: 1722 – Григорій Сково-
рода, український філософ.

4 грудня
1992 – IV Всеукраїнський з'їзд На-

родного руху України перетворив НРУ 
на політичну партію, а її головою обрав 
В'ячеслава Чорновола.

Народилися: 1963 – Сергій Бубка, 
український спортсмен, олімпійський 
чемпіон зі стрибків з жердиною.

Помер: 1131 – Омар Хайям, пер-
ський поет, математик, філософ.

5 грудня 
1879 – у США запатентували першу 

автоматичну телефонну станцію. 
1936 – ухвалена Конституція СРСР.
Народилися: 1803 – Федір Тютчев, 

російський поет; 1867 – Юзеф Пілсуд-
ський, польський військовий і держав-
ний діяч, перший керівник відродже-
ної Польщі (очільник держави в 1918 
– 1922 рр., прем’єр-міністр у 1926 – 
1928 рр. і 1930 р.).

Помер: 1791 – Вольфганг Амадей 
Моцарт, видатний австрійський компо-
зитор.

6 грудня 
1917 – парламент Фінляндії ухва-

лив рішення про відокремлення зі скла-
ду Росії та проголошення незалежної 
держави

1991 – Верховна Рада ухвалила 
Закони «Про оборону України», «Про 
Збройнi сили України». День Збройних 
сил України. 

Народилися: 1871 – Микола Воро-
ний, український поет доби Розстріля-
ного Відродження; 1903 – Микола Ко-
лесса, український композитор, дири-
гент, педагог; 1913 – Микола Амосов, 
визначний медик, учений у галузі кар-
діохірургії й біокібернетики.

7 грудня 
Народилася: 1900 – Катерина Біло-

кур, майстриня народного декоратив-
ного живопису.

Помер: 1870 – Михайло Вербиць-
кий, український композитор, хоровий 
диригент, священик, автор музики укра-
їнського гімну «Ще не вмерла Україна».

8 грудня 
Народився: 1878 – Михайло Оме-

лянович-Павленко, український вій-
ськовий діяч, генерал-полковник Армії 
УНР, головнокомандувач УГА, команду-
вав операціями І Зимового походу. По-
мер у Парижі.

1991 – у Віскулях (Біловезька пуща, 
Білорусь) президенти України Леонід 
Кравчук, РРФСР – Борис Єльцин і го-
лова Верховної Ради Республіки Біло-
русь Станіслав Шушкевич підписали до-
кументи про ліквідацію СРСР і створен-
ня СНД. 

9 грудня 
1990 – лідер «Солідарності» Лех Ва-

ленса всенародним голосуванням об-
раний першим президентом оновленої 
Польщі.

Народилися: 1861 – Євген Чика-
ленко, український меценат, агроном, 
землевласник, видавець, публіцист, 
один із засновників українських що-
денних газет на Наддніпрянщині – «Гро-
мадська думка» (1906) і «Рада» (1906 – 
1914); 1863 – Борис Грінченко, пись-
менник, учений-мовознавець, один з 
організаторів товариства «Просвіта»; 
1925 – Патріарх Володимир (Василь 
Романюк), релігійній діяч, богослов, 
дисидент, багаторічний в’язень радян-
ських таборів, член Української Гельсін-
ської групи, Патріарх Київський і всієї 
Руси-України в 1993 – 1995 рр.

10 грудня 
1948 – Генеральна Асамблея ООН 

ухвалила Загальну декларацію прав 
людини. Відтоді 10 грудня відзначаєть-
ся як День прав людини. 

11 грудня
Народилися: 1909 – Микола Ле-

бідь, від 1941 р. – заступник Степа-
на Бандери в ОУН (б), один із засно-
вників Української Головної Визволь-
ної Ради, генеральний секретар закор-
донних справ УГВР; 1918 – Олександр 
Солженіцин, російський письменник, 
політв’язень, лауреат Нобелівської пре-
мії з літератури 1970 р.

12 грудня 
Народився: 1890 – Андрій Мель-

ник, військовий і політичний діяч, пол-
ковник армії УНР. Організатор формації 
Січових стрільців у Києві, Української 
військової організації. Від 1938 р. – го-
лова Проводу ОУН (м), «мельниківської». 
У 1957 р. висунув ідею створення світо-
вого об’єднання українців на еміграції, 
реалізовану 1967 р. зі створенням Сві-
тового конгресу вільних українців.

1955 – британський інженер Кріс-
тофер Кокерел запатентував судно на 
повітряній подушці.

1979 – Політбюро ЦК КПРС ухвали-
ло рішення про введення радянських 
військ до Афганістану. 

13 грудня 
Народилися: 1877 – Микола Ле-

онтович, композитор; 1893 – Мико-
ла Хвильовий (Фітільов), письменник, 
громадський діяч. 1928 – Євген Свер-
стюк, громадський діяч, доктор філосо-
фії, дисидент.

Помер: 1963 – Василь Симоненко, 
український поет-«шістдесятник», діяч 
руху дисидентів.

14 грудня 
1911 – експедиція норвежця Руа-

ля Амундсена у складі шести осіб упер-
ше в історії людства досягла Південно-
го полюса. 

Народилися: 1654 – Данило Апос-
тол, гетьман Лівобережної України у 
1727 – 1734 рр.; 1840 – Михайло Ста-
рицький, письменник, театральний 
діяч.

Померли: 1583 – Іван Федоро-
вич (Федоров), перший відомий укра-
їнський друкар, гравер. Заснував дру-
карні в Москві й Острозі, працював та-
кож у Львові й Литві; 1799 – Джордж 
Вашингтон, один із батьків-засновни-
ків США, перший президент Сполучених 
Штатів у 1789 – 1797 рр; 1989 – Андрій 
Сахаров, радянський фізик і громад-
ський діяч, лауреат Нобелівської премії 
миру 1975 р., академік, дисидент; 2000 
– Мирослав-Іван Любачівський, карди-
нал, предстоятель Української греко-
католицької церкви в 1984 – 2000 рр.

15 грудня 
1791 – у США після ратифікації Кон-

гресом набув чинності Білль про права 
– перші десять поправок і доповнень 
до Конституції 1787 р., які законодавчо 
закріпили основні цивільні права (сво-
бода совісті, слова і друку, зборів, но-
сіння зброї). 

1934 – розстріляні Григорій Косин-
ка та Кость Буревій, українські пись-
менники, обвинувачені радянською 
владою в причетності до націоналістич-
ної терористичної організації.

16 грудня
1976 – стала до ладу друга лінія ки-

ївського метро. 
Народилися: 1770 – Людвіг ван 

Бетховен, видатний німецький компо-
зитор; 1775 – Джейн Остін, англійська 
письменниця; 

Померли: 1897 – Альфонс Доде, 
французький письменник; 1965 –Ві-
льям Сомерсет Моем, англійський 
письменник. 

Григір Тютюнник: перерваний політ

В українській історії корот-
кого (1914–1991) ХХ століття 
немає великого сенсу відо-
кремлювати «мирні» міжво-
єнні десятиліття від двох сві-
тових воєн. Міжвоєнну добу 
можна назвати мирною лише 
номінально. Це була «війна ін-
шими засобами». Тому є сенс 
умовно говорити про 1914–
1945 роки як про одну вели-
ку Тридцятилітню війну ХХ 
століття/

«Історична правда» з лю-
бязного дозволу автора пу-
блікує уривки з нової книж-
ки Ярослава Грицака «По-
долати минуле: глобаль-
на історія України», яка 
щойно вийшла у видавництві 
«Портал».

Коротка історія 
українського 
пограниччя

Іванові Мазепі приписують 
пісню про чайку. Вона починаєть-
ся словами:
Ой горе тій чайці, горе тій небозі,
Що вивела чаєнята при битій 

дорозі.
У пісні співається про чума-

ків, які їхали дорогою і забрали 
чаєнят. Чайка просить чумаків 
віддати дітей. Але марно: чумаки 
відповідають, що з її «діток була 
добра каша».

Вважають, що образ чай-
ки тут – це осиротіла матір, дітей 
яких забрали в полон татари. «Ис-

тория Русов» натомість говорить, 
що в пісні йдеться про «страд-
ницьку і гноблену Малоросію».

Пісню про чайку датують кін-
цем ХVІІ століття. Тоді українські 
землі майже сорок років (1648–
1686) були тереном воєн, коли, 
за словами козацького літопис-
ця, кров «лилася рікою, і рідко хто 
в цій крові руки не вмочив».

Історія українських земель у 
1914–1945 роках нагадує ситу-
ацію з тих часів. За одною з оці-
нок від початку Першої світової 
війни і до кінця Другої в Україні 
насильницькою смертю загину-
ли кожен другий чоловік і кож-
на четверта жінка. За іншими, 
консервативнішими, оцінками 
на українських землях демогра-
фічні втрати за 1914–1945 роки 
становили близько п'ятнадцяти 
мільйонів осіб.

Ці оцінки неможливо верифі-
кувати: ніхто не вів точного облі-
ку жертв під час світових воєн, а 
міжвоєнні описи населення не-
достовірні. Існує, однак, інший 
показник, який дозволяє уявити 
масштаби катастрофи. Це – очі-
кувана тривалість життя, один із 
найдостовірніших критеріїв сус-
пільного добробуту. Умовно ка-
жучи, це термометр, за допомо-
гою якого можна виміряти тем-
пературу суспільства.

Порівняння тривалості життя 
в Україні і в «старій Європі» (Євро-
пейському Союзі перед його роз-
ширенням на схід у 2004 році) 
упродовж усього ХХ століття буде 
не на користь України. Мешкан-

ці України, на відміну від решти 
європейців, жили в середньому 
на шість-дванадцять років мен-
ше. Однак двічі – у 1932 - 33 та 
в 1942-43 роках – ця різниця до-
сягала катастрофічного розриву 
у тридцять-сорок (!) років.

Якими б великими й трагічни-
ми не були людські втрати в 1942 
році, вони не викликають поди-
ву: як-не-як, ішла війна. Однак у 
1932–1933 роках війни не було. 
З формального погляду це були 
мирні роки. Звідси напрошуєть-
ся висновок: в українській істо-
рії короткого (1914–1991) ХХ 
століття немає великого сенсу 
відокремлювати «мирні» міжво-
єнні десятиліття від двох світо-
вих воєн. Міжвоєнну добу мож-
на назвати мирною лише номі-
нально. Це була «війна іншими 
засобами». Тому є сенс умовно 
говорити про 1914–1945 роки 
як про одну велику Тридцятиліт-
ню війну ХХ століття.

Як показують найновіші до-
слідження, останній висно-
вок стосується не лише Украї-
ни. За винятком Британії, Фран-
ції та кількох нейтральних кра-
їн, кінець Першої світової війни 
в 1918 році на Європейському 
континенті не був кінцем масо-
вого насильства. Майже всюди 
два міжвоєнні десятиліття були 
позначені революціями, держав-
ними переворотами, громадян-
ськими війнами, терором та по-
громами.

Але навіть на цьому тлі за-
гальноєвропейської катастрофи 
1914–1945 років український 
приклад вирізняється. Досить по-
рівняти частоту зміни влади за 
цей період. Кожна з таких змін 
була запрошенням до нової хви-
лі терору. Якщо між 1914-м і 1945 
роками в Лондоні влада засадни-
чо не мінялася жодного разу (змі-
ну урядів тут не беремо до уваги), 
у Берліні, Москві, Петрограді, Па-
рижі – два-три рази, у Варшаві і 
Празі – п'ять разів, то у Львові – 
вісім, у Києві – 11, а на одній за-
лізничній станції в Донбасі лише 
протягом першої половини 
1919 року влада міняла-
ся аж 27 разів!

Одна велика Тридцятилітня 
війна ХХ століття
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Одна велика Тридцятилітня 
війна ХХ століття

Найбільша часто-
та цих змін припадає на 

територію між Берліном і Мо-
сквою. Це землі теперішньої Бі-

лорусі, трьох балтійських держав, 
Польщі та України. Тімоті Снайдер 
назвав цю територію «кривавими 
землями» (bloodlands). Україна пе-
ребувала в самому її центрі.

За порівняно короткий час – 
упродовж якихось п'ятнадцяти років 
(1932–1947) – на українських землях 
відбулася зразу декілька геноцидів. 
(Геноциди тут розумію в широкому 
значенні, так, як це пропонував ав-
тор цього терміну Рафал Лемкін, – 
як акти масового насильства, що 
ставили під загрозу існування ці-
лих груп або шляхом фізичного зни-
щення, або створенням таких умов, 
за яких вони не могли відтворюва-
тися як група із власною культурою 
та ідентичністю).

Такими геноцидними актами 
були: ліквідація «куркулів» як кла-
су в 1930-31 роках; Голодомор 
1932-33 років; т. зв. «польська» та 
«грецька» операції НКВС; Голокост 
та ліквідація ромів; три масові ак-
ції винищення, коли нацисти зни-
щували радянських військовопо-
лонених (1941-44), українські на-
ціоналісти – польське населення 
(Волинська різанина 1943 року) та 
польське підпілля – українців; три 
масові депортації: кримських та-
тар з Криму (1944); польського на-
селення з західних земель Україн-
ської РСР та українського населен-
ня з південно-східних земель кому-
ністичної Польщі.

Окрім цих актів, список масо-
вого насильства включає також 
репресії, які хоча й не мали гено-
цидного характеру, але все ж спри-
чинили численні жертви: сталін-
ський Великий Терор 1937-38 ро-
ків, радянські депортації населен-
ня Західної України 1939-41 років 
і терор радянської влади в ході бо-
ротьби з антикомуністичним наці-
оналістичним підпіллям на тих же 
західноукраїнських землях у 1944-
50 роках.

Такий список можна скласти й 
для інших «кривавих земель». Але 
український список щонайменше 
на одну-дві позиції довший. Скажі-
мо, у Білорусі не було місцевого ма-
сового націоналістичного підпілля, 
а Литва і Польща не знали Голодо-
мору...

Тімоті Снайдер починає історію 
«кривавих земель» з голоду 1932-
33 років. Голод, однак, не був пер-
шим актом масового насильства. 
Він був відлунням більшовицько-
селянської війни 1918-20 років. 
Зі свого боку, ця війна була поро-
дженням революції 1917 року, а 
революція 1917 року – породжен-
ням Першої світової війни. Іншими 
словами, акти масового насиль-
ства не відбувалися самі собою 
– вони були пов'язані довгим лан-
цюгом причинно-наслідкових та 
інших зв'язків.

Внаслідок такого переплетен-
ня зовнішніх і внутрішніх обставин 
у 1914–1945 роках в Україні роз-
горілися одночасно не один-два, а 
декілька конфліктів:

– українські землі були одним 
із головних воєнних театрів у двох 
світових війнах;

– з початком російської рево-
люції 1917-го й аж до кінця Другої 
світової війни українські землі були 
одною з територій, де вирішувала-
ся доля радянського режиму;

– Перша світова війна дала по-
штовх українському національному 
рухові, метою якою було створення 
української національної держави;

– кожна з цих ліній конфлік-
ту супроводжувалася локальни-
ми громадянськими війнами; най-
кровопролитнішою була війна між 
російськими білими і червоними 
в 1918-20 роках; але паралель-
но велися менші війни: між україн-
ськими лівими (уряд УНР) та україн-
ським правими (уряд гетьмана Ско-
ропадського) в 1918 році, а під час 
Другої світової війни – між різними 
фракціями українського націона-
лістичного руху (бандерівцями та 
мельниківцями);

– паралельно з цими війнами 
чи вслід за ними виникали локаль-
ні міжнаціональні конфлікти, го-
ловним серед яких був польсько-
український;

– і нарешті, Україна була тери-
торією масового селянського руху, 
який поєднував елементи соціаль-
ної і національної революцій, але 
не зводився до жодної з них. Цей 
рух у 1917–1920 роках відобразив-
ся в антипоміщицьких погромах; у 
боротьбі селянської армії Махна на 
Півдні та селянських повстанських 
загонів у Центральній Україні; 1930 
року – у масових селянських по-
встаннях проти колективізації; під 
час Другої світової війни елементи 
селянського руху простежувалися 
в діяльності націоналістичної Укра-
їнської повстанської армії 1940-х 
років.

Жоден із цих конфліктів не діяв 
сам по собі, усі вони були тісно 
взаємно переплетені. Сумарно це 
збільшувало насильство до майже 
астрономічних масштабів. Гостро-
та конфліктів визначалася високи-
ми ставками. Боротьба за Україну 
вирішувала долю не лише Украї-
ни, але й усієї Східної Європи, а з 
огляду на особливо важливу роль 
цього реґіону у світовій геополі-
тиці мала певний вплив і на весь 
світ.

За інших обставин такою роллю 
України можна було би пишатися. 
Але не в 1914–1945 роках, коли 
мешканці українських земель опи-
нилися на геополітично вразливо-
му пограниччі в часи воєн і револю-
цій. У першій половині ХХ століття 
Україна стала одним із найнебез-
печніших місць для життя у світі. 
Цей факт служать сумною ілюстра-
цією до метафори України як чайки, 
яка звила гніздо край дороги.

1914–1945: підсумки
Україна як модерна нація наро-

дилася у вогні війни та революції. 

А це означає, що вона відповідно 
має родові травми воєнного і ре-
волюційного насильства.

Перша травма пов'язана з ма-
теріальними шкодами. На момент 
проголошення української неза-
лежності в 1991 році в Україні було 
важко знайти родину, власність 
в якій переходила би з рук в руки 
протягом трьох поколінь – від діда 
і баби до батька й матері, від бать-
ка й матері до сина та дочки. Збе-
реглися лише поодинокі речі: ста-
ра пожовкла фотографія, вишита 
сорочка зі скрині, музичний інстру-
мент. Майже немає випадків, щоби 
по родинній лінії впродовж трьох 
поколінь передавали головний сі-
мейний капітал – будинки, коштов-
ності, акції чи грошові збереження. 
Кожне покоління мусило фактично 
починати з нуля.

Матеріальні втрати були на-
слідком двох світових воєн. Але го-
ловний удар по власності припа-
дає на час колективізації селян-
ських господарств. Внаслідок неї 
докорінно змінилося ставлення до 
власності взагалі. Досить сказати, 
що в традиційному селі до краді-
жок ставилися дуже гостро. Злодіїв 
карали, часом жорстоко, особливо 
якщо йшлося про крадіжку худоби 
– тоді могли забити до смерті.

Пояснення цієї звичаєвої нор-
ми просте: у суспільстві, що перебу-
ває на грані виживання, крадіжка 
коня чи корови могла означати го-
лодну смерть для сім'ї. Після колек-
тивізації, коли приватна власність 
зникла, крадіжки стали нормою. 
Українські приказки: «Не вкра-
деш – не проживеш» або: «Україна 
– рідна мати, що вкрадеш, те й бу-
деш мати» походять з радянських 
часів. Логіка цих приказок проста: 
оскільки держава нас обікрала й 
обкрадає, то ми маємо право, а на-
віть святий обов'язок, відповісти їй 
тим самим.

Ця нова «традиція» пережила 
радянські часи. Власники сучас-
них великих аґрарних фірм в Укра-
їні скаржаться, що внаслідок кра-
діжок вони втрачають до тридцяти 
відсотків прибутку, і великим до-
сягненням вважається звести їх до 
семи-восьми відсотків.

У містах найбільшої шкоди за-
вдала Друга світова війна. На від-
міну від Першої, коли до масової 
появи танків та літаків головні бит-
ви велися поза містами, у Другій 
світовій війні найбільші битви були 
«міськими». Так само переважно 
міськими були групи населення, які 
першими підлягали знищенню, – 
євреї, а також політична й культур-
на еліта.

У сумарному ефекті міське на-
селення зазнало величезних втрат 
– в окремих випадках, як-от у Киє-
ві чи Львові, до вісімдесяти відсо-
тків. А це означає, що значна час-
тина тих, хто після війни перебрав-
ся до цих міст, живе в будинках та 
квартирах, які до війни належали 
комусь іншому.

Неповага до власності власти-
ва всім (чого лише варта пошире-
ність піратства в сучасній Україні!) 
– бізнесменам, які організовують 
рейдерські захоплення чужої влас-
ності, державним чиновникам, які 
ці захоплення толерують, а часом 
і самі влаштовують. Так чи інак-
ше, з огляду на українське минуле 
знадобиться багато часу й зусиль, 
аби культура чесного бізнесу стала 
нормою.

Наступний наслідок – поширен-
ня корупції. Звичайно, корупція – 
явище складне і має багато причин. 
Але фактом є те, що найкорумпова-
ніші країни – це водночас країни, 
які зазнали в минулому найбільшо-
го насильства. Що й зрозуміло: ко-
рупція за таких умов стає частиною 
стратегії виживання. Незалежна 
Україна «славиться» корупцією. На-
скільки довгий слід суспільства екс-
тремального насильства – залиша-
ється лише здогадуватися.

Але найбільша родова травма 
України має соціально-демографіч-
ний характер. Війни призвели до 
величезних втрат серед усіх груп 
населення. Були, однак, групи, які 
пропорційно зазнали втрат най-
більше: чоловіки призовного віку, 
євреї та середній клас. Відбував-
ся «дарвінівський добір навпаки»: 
від репресій і на фронті найперше 
гинули найактивніші, найчесні-
ші, найінтеліґентніші, найпрацьо-
витіші. Виживали пристосуванці, 
які не виявляли активної позиції, 
були соціально апатичними. Один 
зі свідків розкуркулення в україн-
ському селі казав: «Людей висла-
ли, самі людішки осталися».

У загальному підсумку війна і 
революція 1914–1945 років по-
збавили українське суспільство 
найактивнішої частини. Таким сус-
пільством було легше управляти 
й маніпулювати. Після 1945 року 
Україна нарешті стала упокоре-
ною. Виняток становила лише За-
хідна Україна. Їй пощастило двічі: 
вона мала коротший досвід радян-
ської влади і м'якшу версію німець-
кої окупації.

Тут, на західноукраїнських зем-
лях, в останні роки до і перші роки 
після війни вела боротьбу проти 
радянської влади Українська по-
встанська армія. Ця боротьба була 
одним із прикладів наймасовішого 
спротиву комунізму – на рівні Буда-
пештського повстання 1956 року, 
Празької весни 1968 року та поль-
ської «Солідарності» 1980-х років.

Це зовсім не означає, що серед 
українців не було людей, які не під-
тримували радянську владу. Їх було 
мало в 1941 році, але значно по-
більшало в 1943–1944 роках. По-
воротним фактором стали фронто-
вий досвід та досвід нацистської 
окупації. Війна привела до появи 
нового покоління еліт – т. зв. фрон-
товиків.

Постійна загроза смерті на 
фронті звільнила їх від страху пе-
ред сталінським терором і зроби-
ла ініціативними й певними своїх 
сил. Перемога над нацистською Ні-
меччиною по-новому леґітимізува-
ла радянський режим – а в україн-

ському випадку додавала відчуття, 
що українці завдячують своєму ви-
живанню Кремлю та союзу з росій-
ським народом.

У повоєнній Україні українська 
ідентичність існувала у двох фор-
мах – національній та радянській. 
Територіально відмінності між цими 
двома формами більш-менш збіга-
лися з довоєнним кордоном 1939 
року. Національна форма доміну-
вала на Заході України, радянська 
– на решті території. Різниці в укра-
їнському населенні обабіч кордону 
були значними і перед війною. Війна 
посилила їх у рази внаслідок дуже 
відмінного досвіду німецької окупа-
ції та антикомуністичного націона-
лістичного підпілля.

Але образ «двох Україн» не опи-
сує реальний стан добре. Річ у тому, 
що ані радянській, ані національній 
формулі української ідентичності 
не вдалося стати ідентичністю біль-
шості. Стан свідомості більшості 
найкраще описати як амбівалент-
ність – коли люди поєднують фраг-
менти обох ідентичностей.

Цей стан є сукупним ефектом 
радянського і нацистського на-
сильств. Вони зробили українців 
апатичними й пасивними. Українці 
не були схильні довіряти один од-
ному, довіра рідко коли виходила 
за межі родини й кола найближчих 
друзів. Дослідження показують, що 
брак довіри був однією з головних 
рис поведінки українців під час ні-
мецької окупації. Але українське 
суспільство перебувало в цьому 
стані ще задовго до того, як німці 
прийшли в Україну в 1941 році. Де-
зінтеґрація суспільних зв'язків по-
чалася ще під час Першої світової 
війни та революції, а смертельного 
удару по них завдав радянський те-
рор 1930-х років.

Амбівалентність описує не 
лише стан українського радянсько-
го суспільства. Вона також описує 
загальний ефект «модернізації че-
рез насильство». Є перемоги, які з 
часом перетворюються на пораз-
ки. У 1960-80-х роках навіть «пере-
можені» європейські країни мали 
набагато кращі соціальні та еконо-
мічні показники, аніж СРСР.

З плином часу стало важливим 
не те, хто виграв, а хто програв ві-
йну, але те, хто зумів краще модер-
нізуватися без війни і революції. 
Секрет успішної модернізації поля-
гає не у швидкому, а в сталому роз-
витку. СРСР міг швидко модернізу-
ватися в 1920-30-х роках і навіть 
досягти запаморочливих результа-
тів. Однак радянська модерніза-
ція виявилася неконкурентоздат-
ною, щойно масове насильство 
почало вивітрюватися з Європей-
ського континенту. Насильство не 
може творити нічого сталого.

Що, однак, залишилося від 
нього, то це «довга тінь минулого» 
– коли, за словами французької 
приказки, «мертвий тримає живо-
го». Для багатьох українців ця тінь 
може слугувати виправданням їх-
ніх невдач. Але в тих, хто не хоче в 
них застрягти, тим сильнішим має 
бути бажання це минуле подолати.

Ярослав ГРИЦАК,
доктор історичних наук, 

професор Львівського 
університету ім. Франка, 
викладач в Українському 

католицькому університеті, 
автор 11 книг

«Українська правда» – 
«Історична правда», 16.11.2021.

Pravda.com.ua
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Батурин — гетьманська столиця

Цей сезон у Національному історико-
культурному заповіднику «Гетьманська 
столиця» відбувся під девізом «У нас без-
печно, пізнавально, переконливо, зруч-
но!». 

Розкажемо про туристичні здобут-
ки музею просто неба – меморіального 
комплексу Цитадель Батуринської форте-
ці. За 10 місяців 2021 року послугами охо-

плено майже 45 тисяч осіб, що розвиває 
внутрішній туризм країни.

Навесні, ми підготували нові інтер-
претаційні екскурсії, оновили традиційні 
екскурсії та виставки. Дуже популярною 
серед відвідувачів заповідника є вистав-
ка «Ясновельможні гетьмани. Життя для 
України» в Гетьманському будинку, що де-
монструє роль в українській історії Бог-
дана Хмельницького і Івана Виговсько-
го, Дем’яна Ігнатовича, Івана Самойло-
вича, Петра Дорошенка, Івана Мазепи та 
Пилипа Орлика. У цьому році її відвіда-
ло понад 7 тисяч екскурсантів. Це тимча-

сова виставка, яка діє у теплу пору року. 
Вона розкриває устрій гетьманського бу-
динку як центру влади української козаць-
кої держави і повсякдення гетьманів. Що-
разу ми доповнюємо її новими цікавими 
експонатами. Цьогоріч це копії музейних 
предметів із колекцій різних музеїв Украї-
ни. Поповнення колекції здійснено завдя-
ки підтримці Конотопської благодійної ор-
ганізації «Світанок» та особисто мецената 
Євгена Сура. 

Час гетьманства Івана Мазепи відзна-
чився широкими контактами з Кримським 
Ханством, цьому присвячено частину екс-
позиції в Гетьманському будинку.

Протягом 2021 року Цитадель Бату-
ринської фортеці відвідали Голова Медж-
лісу кримськотатарського народу Р. Чуба-
ров, Президент України 2005–2010 рр. В. 
Ющенко, міністр закордонних справ Укра-
їни Д. Кулеба, фронт-мен фольк-рок-гурту 
«Kozak System» І. Леньо, поважні історики 
зі США, представники діаспори, багато ін-
ших гостей. 

Ось відгук Рефата Чубарова: «Геть-
манська столиця Батурин – один з бас-
тіонів боротьби за українську ідентич-
ність як в минулому, так і в сьогоденні. 
Зачаровані славною історією України. 
Зобов’язані відповідати прагненням на-
ших предків, забезпечивши єдність укра-
їнського і кримськотатарського народів. 
Слава Україні!». Віктор Ющенко зазна-
чив: «Хай цей музей дає можливість кож-
ному, хто його відвідає, відчути своє рід-
не коріння, відновити загублену пам’ять, 
усвідомити власну історичну місію перед 
своїм народом, перед своєю Державою, 

перед своїми дітьми та онуками». 
Одним із перших серед музейних за-

кладів України заповідник «Гетьманська 
столиця» розпочав надавати нові сервіси 
з продажу квитків та поліграфічної про-
дукції, що стало дуже актуальним в період 
пандемії хвороби.

Познайомитися з музеями заповідни-
ка та прослухати екскурсії трьома мовами 
(українською, російською та англійською), 
тепер можливо онлайн на безкоштовній 
інтернет-платформі izi.travel. За 2021 рік 
ми вже маємо майже 16 тисяч переглядів!

Друзі, ви можете обрати зручний для 
вас спосіб познайомитися зі столицею 
гетьманів Батурином! Це може бути подо-
рож онлайн або ж завітайте до гетьман-
ської столиці та отримайте живі емоції – 
доторкніться до історії славетного козаць-
кого міста! Ми дотримуємося всіх обмеж-
увальних протиепідемічних заходів.

Слідкувати за нашими новинами ви 
зможете на YouTube каналі Національ-
ного заповідника «Гетьманська столи-
ця» https://www.youtube.com/channel/
UCE8xgaIPHSkzsomu2pzvRlg та на сторін-
ці у Facebook https://www.facebook.com/
getmanskastolitsya.zapovidnyk . Актуальну 
інформацію про ціни, режим роботи, здо-
бутки закладу можна знайти на нашому 
оновленому сайті https://baturin-capital.
gov.ua/ .

Олена РОМАШКО

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

Інститут генерального 
бунчужного

В середині ХVІІ ст. в Українській козацькій державі, Вій-
ську Запорізькому, формується абсолютно нова генерація 
соціальної еліти – козацька старшина. Відомо, що Богдан 
Хмельницький почав формувати інститут генеральних стар-
шин, але він не був сталим – постійно розвивався. Так се-
ред представників правлячої верхівки держави був і гене-
ральний бунчужний, який займав одне із місць серед по-
садових осіб при Генеральній військовій канцелярії, яку у 
1669 р. було перенесено до Батурина – гетьманської сто-
лиці.

Перша відома згадка про інститут бунчужного як пред-
ставника генерального уряду датується 1675 р. Цю поса-
ду тоді займав Леонтій Полуботок, який завдяки родинній 
близькості з гетьманом Лівобережної України Іваном Са-
мойловичем і завдяки своїй кипучій вдачі зумів посісти 
чільне місце серед вищих козацьких старшин. Перебуваю-
чи на посаді генерального бунчужного, він упродовж 1674 
–1676 рр. аж три рази виконував обов’язки наказного 
гетьмана та отримував важливі доручення від українського 
регіментаря. Була раніше традиція, якщо ти якісно викону-
вав свою роботу, то тебе очікувало підвищення. Так Леонтій 
Полуботок займе посаду генерального осавула.

Звісно, що після цього уряд генерального бунчужного 
не ліквідували, у 1677 р. ніжинський полковник Констянтин 
Голуб займе дану посаду і до 1687 р. обійматиме її. З дже-
рел відомо, що він неодноразово виконував функції наказ-
ного гетьмана.

На відміну від інших представників вищої старшини, 
дані урядовці мали надзвичайно вузькі посадові функції. 
До їх обов’язків входила охорона гетьманського бунчука, 
який в урочисті моменти вони виносили перед козацьким 
військом. Проте з часом їм почали доручати керувати окре-
мими військовими командами та підрозділами. Так, у 1675 
р. Л. Полуботок стояв з частиною лівобережного війська 
біля Канева. 

Відомо, що гетьман цим урядовцям доручав проводити 
судові розслідування. Наприклад, у 1675 р. той самий Л. По-
луботок в Батурині отримав завдання допитати І. Волошин-
ського – посланця від П. Дорошенка. А в 1677 р. судив ні-
жинського протопопа Семена Адамовича. 

Інколи генеральні бунчужні засідали у Генеральному 
військовому суді, були присутніми під час виконання судо-
вих вироків. Також їм доручали дипломатичні місії. Маємо 
інформацію, що у 1708 р. І. Мазепа відправляє свого гене-
рального бунчужного Д. Максимовича з сотнею компаній-
ців до Києва по справі В. Кочубея. 

Сучасні дослідники наголошують, що представники ге-
неральної старшини ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст. у своїй 
галузі ніколи ніким не були обмежені, хіба що з боку геть-
мана.

Відомий український історик Віктор Горобець зазначає, 
що середня тривалість старшинської каденції на одному 
уряді у середовищі генеральної старшини традиційно скла-
дала близько 3,5 років. Але Леонтій Полуботок на посаді ге-
нерального бунчужного був 6 років, а Констянтин Голуб аж 
10 років. Можна припустити, що більше всього, через свою 
компетентність та якісну роботу вони мали можливість за-
лишитись на посадах довгий час. 

Загалом протягом другої половини ХVІІ ст. існувало три 
способи сходження на старшинські уряди: через обрання 
на генеральній раді, через обрання на старшинській раді та 
гетьманське призначення.

Необхідною умовою для обрання на посаду було те, що 
кандидат мав бути православним та не іноземцем. Щодо 
заробітної плати, то, відомо, що відповідно до розмірів річ-
ного грошового і натурального жалування згідно Глухів-
ських статей 1669 р. та Коломацьких 1687 р. генеральний 
бунчужний отримував 100 золотих польських на рік. Може-
мо припустити наступне, так як цю посаду обіймали родичі 
гетьманів, тож більше всього така заробітна плата і не ди-
вина.

Отже, протягом періоду функціонування інституту ге-
нерального бунчужного ці посадовці виконували не лише 
церемоніальні функції, що полягали у збереженні та вине-
сенні на козацькі ради гетьманського бунчука, але разом з 
цим дані представники уряду виконували й військово-судо-
ві та дипломатичні обов’язки. Генеральний бунчужний за-
ймав важливе місце у державному управлінні українською-
козацькою державою – Гетьманщиною.

Оксана СОХАНЬ

Уже в другій половині XVII 
ст. Батурин являв собою роз-
винений ремісничий центр. 
Переписні книги 1666 року це 
підтверджують: «промислових 
дворів – 75». Зручне природ-
но-географічне розташування 
міста, ріст потреб столично-
го регіону, наявність сирови-
ни дають поштовх до розвитку 
саме млинарського промислу. 
Також розвиток млинарства 
стимулювався й потребами 
інших галузей – подрібнення 
руди, виготовлення паперу, по-
роху, сукновальства, обробки 
металу, деревообробки.

Принцип дії млина досить 
простий, але необхідно було 
вирішити ряд проблем. Перше 
– це сила, яка мала би рухати 
жорна. Ця завдання вирішува-
лося найбільш доступним на-
явним видом енергії – енергі-
єю води. Річка Сейм в районі 
Батурина здавна була джере-
лом такого ресурсу.

Друга проблема – наяв-
ність майстрів, що володіли не-
обхідними, спеціальними зна-
ннями. Бо основою млина був 
складний і точний механізм. 
Потрібно було правильно роз-
рахувати діаметр водяного ко-
леса, яке рухало кам’яні жор-
на, ступи та інші механізми, ді-
аметри внутрішніх шестерень, 
кількість зубів-кулачків на них 
та ще багато інших супутніх 
розрахунків, які починалися з 
розмірів наявних жорен. Саме 
завдання, які мав виконувати 
водяний двигун, впливали на 
розміри та матеріали, з яких 
виготовлялися його деталі. 

Можемо припустити, що 
двигуни майстрували місцеві 
фахівці, керуючись власним і 
закордонним досвідом. У Ба-
турині проживали ремісники 
тих спеціальностей, які були 
необхідні для зведення мли-
нів: ковалі, теслі та інші.

Третє завдання – це роз-

ташування млина та спосіб 
взаємодії його з водою. Млин 
можна привести в рух кілько-
ма способами: вода, що руха-
ла водяне колесо, могла па-
дати на нього згори, в серед-
ню частину, або ж частковим 
зануренням колеса у проточ-
ну воду.

Млини повинні були мати 
водяні колеса, діаметром у 
3–4 рази більшим від діаме-
тра кам’яного жорна, та зубча-
ту колісну трансмісію, що пе-
редавала обертальний рух на 
жорна. Обертання водяного 
колеса було тихохідним, близь-
ко 30 обертів за хвилину. Далі 
дія води передавалась через 
вал та дерев’яні шестерні, що 
мали визначену різницю діаме-
трів, як правило, 1:9, що давало 
швидкість обертання кам’яного 
жорна до 60 обертів за хвили-
ну. Такі умови були оптимальни-
ми для ефективної роботи всіх 
механізмів млина та запобіга-
ли перегріву кам’яних жорен та 
самого борошна.

На Сеймі біля Батурина бу-
дували як стаціонарні так і на-
плавні млини. Зовнішнє обла-
штування стаціонарного мли-
на добре видно на світлинах 
початку XX ст., що зберігають-
ся у фондах заповідника «Геть-
манська столиця».

Попереду млина облашто-
вували греблю. Вона і була 
основою, на якій будували 
міст, що об’єднував обидва 
береги ріки. Гребля давала 
можливість спрямувати воду 
в дерев’яні жолоби, де вона 
знизу потрапляла на лопаті 
дерев’яного колеса, що руха-
ло механізми млина. Такі мли-
ни називали нижньобійними. 
Для максимального викорис-
тання енергії води, що пода-
валася з греблі, встановлю-
вали по декілька водяних ко-
ліс, як видно на фото. Завдяки 
такій конструкції перед зимо-

вим льодоставом перекрива-
ли подачу води в жолоби, і ко-
леса зупинялися. Конструкції, 
що підтримували жолоби, та 
самі колеса частково чи по-
вністю розбирали, колеса зні-
мали, адже весняний льодохід 
та великі повені, що були звич-
ним явищем у тічаси, руйну-
вали все, що траплялося на їх 
шляху. Після весняного водо-
пілля наприкінці весни чи на 
початку літа ремонтували гре-
блі, відновлювали конструк-
ції млинів – починався новий 
млинарський сезон. Про часті 
ремонти свідчить представле-
на світлина, на якій видно під-
тримуючі конструкції та палі, 
які, на відміну від основних 
споруд, не є стаціонарними. 

Такі млини будували в місцях 
русла Сейму, де легше було 
оволодіти силою води, догля-
дати за греблею і боротися з 
річковою стихією.

На початок XVIIІ ст. у Бату-
рині на річках Сейм і Шовкови-
ця діяло близько 30 млинів. Во-
дяні млини були у Батурині ще й 
після Другої світової війни. На 
жаль, до наших часів жоден не 
зберігся. Про них нам нагаду-
ють лише документи, спогади 
старожилів, місцевий топонім 
«На машині», прізвища Жерняк 
(Жорняк), Мірошниченко, Мель-
ник і жорна в музейній експози-
ції просто неба на території Ци-
таделі Батуринської фортеці.

Андрій ДОНЕЦЬ

Туристичний сезон 2021 року

Добрий млин усе змеле

Реконструкція робочого кабінету 
в Гетьманському будинку.

Водяний млин в Батурині. Фото початку XX століття.

Жорна батуринських млинів XIX – початку XX століття 
в експозиції заповідника «Гетьманська столиця».
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«Іномарка» 
для гетьмана 

Розумовського
Останні роки свого життя престарілий 

граф Кирило Розумовський – генерал-
фельдмаршал, колишній гетьман України і 
президент Російської академії наук – меш-
кав безвиїзно у Батурині. 

Прогресувала хвороба ноги, а тому вже 
не міг ходити. Імениті медики, що навідува-
лися до хворого, наполегливо радили їхати 
лікуватися «на води» до Європи. Зрештою, 
згодився вирушити в дорогу. Спершу у Ві-
день, до сина Андрія, який обіймав тоді по-
саду російського посла в Австрії, а далі – 
на курорт у Тепліц. Проте дорога була дале-
кою, і майже нерухомому графу необхідна 
була спеціальна карета. Посприяти взявся 
Андрій Кирилович: маючи хороші зв’язки у 
зарубіжжі, замовив для батька транспорт-
ний засіб у кращого лондонського каретни-
ка Брандеса.

Як засвідчили сучасники, «іномарка» 
для графа Розумовського була справжнім 
витвором мистецтва. Особливо вражав 
ескалатор підйомник, який за допомогою 
п’яти шести чоловік мав транспортувати 
крісло із хворим до кабіни. Обійшлася ка-
рета для замовника у 13 тисяч рублів, але, 
кажуть, Брандес заробив на ній ще 5 тисяч, 
показуючи її лондонцям за гроші.

Ввезення іноземних карет до Росії на 
той час заборонялося законом, але на про-
хання батька і сина Розумовських імпера-
тор Олександр І зробив виняток. Більше 
того, особисто оглянув карету, коли її було 
доставлено кораблем до Петербурга.

Про те, як її везли сотні кілометрів до 
Батурина – невідомо. Але те, що своїм ком-
фортом вона не влаштувала Кирила Григо-
ровича, достовірно засвідчено. Лише один 
раз спробував граф зробити нею виїзд в 
околиці Батурина. У карету запрягли вісім 
найкращих і найсильніших коней, однак 
вже через чотири версти довелося верта-
тися назад. Натомлені коні ледве дотягнули 
до палацу дорогу «іномарку» – вона вияви-
лася дуже важкою і, як кажуть нині автомо-
білісти, не для наших доріг. Про якусь подо-
рож нею до австрійської столиці не могло 
бути й мови. Та й не до лікування вже було 
немічному графу. У січні 1803- го, на 75-м у 
році життя, останнього гетьмана не стало, 
його з почестями поховали у Воскресен-
ській церкві.

А карета ще довго стояла у гетьманській 
столиці, зовні вона, мабуть, не поступалась 
каретам сучасниць Розумовського – імпе-
ратриць Єлизавети Олексіївни та Катери-
ни II, які тепер можна побачити у Москві, у 
кремлівській Оружейній палаті.

Її бачив у Батурині, описав у деталях, 
зокрема, ескалатор підйомник, розшукав 
креслення її проекту через два роки після 
смерті графа німецький лікар і мандрівник 
Отто фон Гун, котрий супроводжував у по-
їздці в Україну графа Олексія Розумовсько-
го – ще одного сина Кирила Григоровича.

Доводиться лише пошкодувати, що геть-
манська «іномарка» не стала музейним екс-
понатом.

Володимир САПОН

«Меди і полини 
історії»

Продовжуємо публікацію краєз-
навчої книжки «Меди і полини історії» 
– відомого чернігівського письменни-
ка, журналіста, краєзнавця Володими-
ра Миколайовича Сапона (20. 07. 1951 
– 02. 10. 2017). Поч. в №№ 175, 177–
183, 185 – 211.

14-го (за Григоріанським 
календарем - 26-го) листрпада 
1806 року народився Пилип Се-
менович Морачевський – укра-
їнський просвітитель, педагог, 
філолог, перекладач, поет-ро-
мантик, письменник та книго-
знавець відомий тим, що, окрім 
плідної педагогічної та літератур-
ної діяльності, здійснив перший 
повний переклад Нового Завіту 
та Псалтиря українською літера-
турною мовою. 

Народився Пилип Морачев-
ський в селі Шестовиця Чернігів-
ського повіту в родині небагато-
го шляхтича. Навчався у повіто-
вій школі в Чернігові, потім – у 
міській гімназії. 1823 року закін-
чив історико-філологічний фа-
культет Харківського університе-
ту. У 1832-1849 роках викладав 
математику, логіку й російську 
мову в навчальних закладах Сум, 
Луцька, Кам’янця-Подільського. 
З 1830-х років почав писати по-
етичні твори. 

1831-го року в харків-
ському «Украинском альма-
нахе» друкуються перші вірші 
П.Морачевського. 1833 року 
написав віршовану поему «Чу-
даки». У 1849 –1859 роках пра-

цював на посаді інспектора Ні-
жинського ліцею Князя Безбо-
родька та Ніжинської міської гім-
назії. 1853 року склав і подав на 
розгляд Імператорської Академії 
Наук «Словарь малороссійского 
языка». 1859 року Пилип Семе-
нович подав у відставку. 

Наступні 20 років мешкав з 
родиною (мав 3-х синів й 2-х до-
чок) у селі Шняківка Ніжинсько-
го повіту. У 1860-х роках здій-
снив переклад українською мо-
вою 4-х Євангелій (завершив пе-
реклад у листопаді 1861 року). 
Пізніше переклав інші части-
ни Біблії – «Діяння Апостолів», 
«Апокаліпсис»(«Одкровення Іо-

анна»), «Псалтир». Написав укра-
їнською мовою курс «Священ-
ної історії» для початкових шкіл 
та народного читання. Росій-
ська Академія Наук визнала 
його переклади найкращими се-
ред усіх аналогічних перекладів 
слов’янськими мовами, але че-
рез мовно-дискримінаційну шо-
віністичну політику рашистської 
імперії, жоден з цих перекладів 
не був виданий за життя автора. 

Лише в лютому 1905 року ро-
сійська влада дала дозвіл на пу-
блікацію українського перекла-
ду Святого Письма. Перше ви-
дання відбулося навесні 1906-го 
року (згодом – у 1914 й 1917 ро-

ках), але дозволений для вико-
ристання у церковних відправах 
лише в період Української Цен-
тральної Ради, за розпоряджен-
ням Всеукраїнської Православ-
ної Церковної Ради. Євангелія 
в перекладі П. Морачевського 
були видані 1948 року в Канаді, 
1966 року – у США. Їх досі вико-
ристовують під час богослужінь. 

Пилип Семенович Морачев-
ський упокоївся 26 вересня (за 
іншими даними – 17(29) квітня 
1879 року в селі Шняківка, по-
близу Ніжина, де й похований на 
цвинтарі сільської церкви.

Ярослав ВОЛЕРТ
«Чернігівщина в житті 

славетних», 14. 11. 2021.

Пилип Морачевський

Це найбільша цифра куплених квитків 
на об'єкти заповідника за період пандемії. 
Від травня до листопада їх відвідало понад 
200 тисяч туристів, торік за цей період було 
близько 86 тисяч.

У листопаді туристичний сезон у Черні-
гові пішов на спад, а от у жовтні Антонієві 
Печери у вихідні відвідувало близько тися-
чі туристів за день, розповідає завідувач 
відділу наукових досліджень печер Андрій 
Глухенький. «Приїздять люди із сусідніх об-
ластей, Києва,є іноземні туристи, зокрема 
з Румунії, Молдови, Німеччини, Сполучених 
Штатів Америки».

Розширилась і географія туристів Украї-
ни. Раніше приїжджали переважно з Києва, 
зараз – з Сум, Харкова, Одеси, Дніпра та Пол-
тави. Менше туристів із Західної України. 

Катерина Литвин, заступниця началь-
ника управління культури і туризму місь-
кради, говорить, що причина такої кількос-
ті туристів – промоція міста. 11 листопада 
у туристично-інформаційному центрі Черні-
гова розпочали роботу над маркетинговою 
стратегією розвитку туризму у Чернігові. «У 
цьому році ми зрозуміли, що в нас є шанс 
до великого туристичного сезону, є унікаль-
на можливість попрацювати над просуван-

ням міста. Ми зрозуміли, що має бути на на-
ціональному рівні систематична реклама з 
просування та пізнаваності».

Щоб розробити таку стратегію, до Чер-
нігова запросили львів'янку Галину Малець. 
Раніше вона займалася розробкою страте-
гії розвитку туризму для Львова та Вінниці. 
«Цього року, я думаю, нам вдасться завер-
шити цей перший етап – це власне аналіз 
дослідження, а що є в Чернігові. Я вже спіл-
кувалася з гравцями туристичного ринку 
Чернігова, бо дуже важливо є їхготовність 
брати участь в розробці стратегії», говорить 
Галина Малець. Додає, що розробляють 
стратегію на п'ять років. 

Я не гнусь, мов раб, під гнітом,
Доле, мачухо лиха,
Знай – з тобою, з цілим світом
Я, поб’юсь з лицем одкритим
Проти злості і гріха
Смерті в очі я загляну,
Жах могильний я стерплю:
Все одно я маю рану
Нестерпучу, нездоланну –
Рану смертного жалю.
Григорій Чупринка. 
«Перемога»

Григорій Оврамович Чу-
принка прийшов у цей світ 
27 (15 за ст. стилем) листопа-
да 1879 р. у містечку Гоголів 
Остерського повіту Чернігів-
ської губернії в родині козаків.

До української поезії Гри-
горій Чупринка немов зале-
тів разом з вітром та бурею, з 
солов’їною піснею та ритмом 
життя:
Дрижать, біжать живі акорди
І настрій серцеві новий
Дає то поклик їхній гордий,
То жаль минулий життєвий.
 «Звуки»

На думку Сергія Єфремова, 
видатного українського літе-
ратурознавця, сила Чупринки 
полягає саме в багатстві його 
звуків. Проте якщо поета бук-
вально розпирають звуки, то 
його образи напрочуд бідні.

«І тут виявляється у Чуприн-
ки, поза зовнішнім громом та 
ефектами, така вбогість мови, 
що кроку він не може зробити, 

не взявши чи то москалізму, чи 
якогось суто-газетного виразу 
або навіть недоладного ново-
твору»:
Смілим іспитом (!) 

смертельним,
Димом, полум’ям пекельним
Подихну
Вгору, вгору
Без розбору –
Серед степу, серед бору
В полі, в морі,
На просторі,
Всі устої, всі підпори
Зворухну.
 «Ураган»

Чупринка може залишати-
ся самим собою, бути надзви-
чайно щирим у своєму показі 
величезних запасів життєвої 
сили. Поет переконливо свід-
чить, що останній звук його 
ліри
Не буде криком безпорадним,
Не буде стогоном зневіри,
А гімном радісно принадним
Того співця, що лине в мрії
Перед морозом 

повновладним.
 «Останній звук» 

До творчості Чуприн-
ки можна застосувати увесь 
спектр літературної критики: 
від неймовірного захоплення 
до нищівних пародій. Найбільш 
виваженою оцінкою, ймовір-
но, слід вважати вірш Миколи 
Вороного «Грицькові Чупринці» 
(1911):
Для віри ще потрібна дія.

Се ти найкраще зрозумів – 
І весь свій пал, і весь свій гнів,
І що дала в розпуці мрія,
Ти – саможертва, самодія –
Вложив у свій натхненний спів,
як Єремія.

Існує дві версії про смерть 
Чупринки. Почнемо з офіцій-
ної. У Холодному Яру (тому са-
мому, оспіваному) має відбу-
тися засідання Всеукраїнсько-
го повстанського комітету, на 
яке запрошено й Чупринку (лі-
тописцем-поетом).

До Холодного Яру «контр-
революціонер» Чупринка не 
їде… Байдуже, але усіх сто чле-
нів повстанкому засуджено 
до страти. Чому Чупринку та-
кож? «Не доніс» органам… Та-
кий момент: в особовій справі 
Чупринки нема підтверджен-
ня виконання вироку, відсутні 
будь-які повідомлення влади 
про це.

Версія про смерть поета як 
керівника «протирадянського 
опору» набуває шаленої попу-
лярності у патріотичних колах 
української діаспори: «батько 
Чупринка», «отаман Чупринка». 
Проте дотепер не відомо, хто ж 
саме входив до складу його за-
гону; всі його 425 віршів витри-
мують радянську цензуру… 

Основою неофіційної версії 
є спогади Ганни Запорожець, 
що працює на той час разом 
з Чупринкою в одному з київ-
ських радянських часописів. 

Поет відвідує батьків у Гоголе-
ві, а коли недільного дня по-
вертається з Гоголева до сто-
лиці, то в Броварському лісі по-
трапляє до рук чекістів. 

«Хлопці» проводять чергову 
спецоперацію, тому висловлю-
ють «законний» намір оглянути 
вміст торб Чупринки. Реакція 
поета, що везе харчі до голо-
дного Києва, настільки бурх-
лива, що його застрелюють на 
місці. Згодом «справу» Чуприн-
ки долучають до Чернігівського 
контрреволюційного повстан-
кому. Згідно цієї версії, поет 
помирає 29 серпня (11 верес-
ня) 1921 р. 

Валерій ПОМАЗ,
бібліограф Чернігівської 

обласної бібліотеки 
для юнацтва

Розділ експозиції Музею рідкісної книги Ніжинського 
педуніверситету, присвячений П. Морачевському

40  тисяч туристів відвідали заповідник «Чернігів стародавній» у жовтні

«І весь свій пал, і весь свій гнів вложив 
у свій натхненний спів…»:
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Борзнянському музею 
Олександра Саєнка – 

25 років
Один з цікавих туристичних об`єктів і загалом помітна 

точка мистецького життя Чернігівщини – Борзнянський ху-
дожньо-меморіальний музей-садиба «Садиба народного ху-
дожника України Олександра Саєнка».

Мистецтво Олександра Саєнка відоме в усьому світі. На-
родився художник 20 серпня 1899 року у м. Борзна Черні-
гівської області.

Музей створено у колишній садибі Саєнків 5 листопада 
1996 року.

В експозиції представлені колекція авторських творів, 
зокрема, знаменита інкрустація соломою, мистецькі твори 
родини Саєнків, меморіальні та побутові речі, бібліотека.

Адреса: Ніжинський р-н, м. Борзна, вул. Партизан-
ська, 58.

Телефон: (04653) 2 14 01. 
Ел. пошта: myzeu_saenka@ukr.net
Графік роботи: з 8.00 до 17.00; обідня перерва: з 12.00 

до 13.00. Вихідні: субота, неділя (за домовленістю музей 
працює і у вихідний день)

Олександр Ферапонтович Са-
єнко (08 (20).08.1899, Борзна – 
05.03.1985, Київ) – український ми-
тець-декоратор. 

Батько митця, Ферапонт Петро-
вич Саєнко, був першим керівни-
ком школи садівництва, городни-
цтва, бджільництва, заснованої 
1898 року в Борзні (нині Борзнян-
ський державний сільськогоспо-
дарський технікум). Разом з ним 
викладав у школі ботаніку його то-
вариш по революційній діяльності 

Микола Костецький. Мати, Мотро-
на Іллівна, походила з козацького 
роду. Після епідемії скарлатини, що 
прокотилася Україною на початку 
20 століття, двоє із п'яти дітей Са-
єнків після хвороби на все життя 
втратили слух та мову. Горе не оми-
нуло і наймолодшого – дворічного 
Сашка. Очевидно, втрата двох ка-
налів спілкування із світом особли-
во загострила у хлопчика сприй-
няття прекрасного, і він захопив-
ся малюванням, уроки якого й ак-
варельний живопис викладались у 
школі садівництва. Разом з ним ріс 
син батькового друга М. Костець-
кого, майбутній відомий художник 
Володимир Костецький. Донька 
Олександра – Саєнко Ніна Олек-
сандрівна – також стала відомою 
художницею, а потім і онука, донь-

ка Ніни – Леся Майданець-Саєнко.
Добрі друзі сім'ї Саєнків Ганна 

Барвінок (дружина Пантелеймона 
Куліша) та Петро Ге (син славетно-
го художника Миколи Ге) порадили 
віддати Сашка до Петербурзького 
імператорського училища глухоні-
мих. Навчання тут розвинуло і мис-
тецькі, і ремісничі навички майбут-
нього митця.

Після повернення до України 
Олександр Саєнко продовжив ху-
дожню освіту, студіюючись спо-
чатку в рідній Борзні – під керів-
ництвом вихованця Петербурзь-
кої Академії мистецтв Андроника 
Лазарчука. Згодом перебрався до 
Києва, у вересні 1917 року успішно 
склав екзамени в художню школу.

1928 року Саєнко закінчив Ки-
ївський художній інститут (нині НА-

ОМА – Націолнальна академія об-
разотворчого мистецтва і архітек-
тури). Він був учнем Василя Григо-
ровича Кричевського. 

Саєнко працював у галузі мо-
нументального та монументально-
декоративного мистецтва в техніці 
інкрустації соломою.1975 року Са-
єнкові надано звання Народний ху-
дожник УРСР.

Похований в Києві на Байково-
му кладовищі.

1999 року сторіччя від дня на-
родження Саєнка за ухвалою та 
участю ЮНЕСКО святкувала вся 
світова громадськість, ім'я худож-
ника було занесено до списку ви-
датних діячів культури світу.

Мистецтво Олександра Саєнка 
пов'язане з народним матеріалом 
– соломою. Саме в глибоких спала-

хах золотої соломи, 
що ввібрала в себе 
сяйво сонця й соки 
землі, художник по-
бачив свої картини, 
свої прекрасні ком-
позиції. Для Саєнка 
зір був єдиним за-
собом зв'язку з на-
вколишнім світом. 
Це яскраво зафік-
совано в його тво-
рах. Усі вони спо-
внені надзвичайно 
виразного ритму, 
динаміки. 

Н а й в і д о м і ш и й 

твір Саєнка – велика декоративна 
картина «Козак Мамай». 

Важливе місце в житті та твор-
чості Саєнка займала постать Та-
раса Шевченка. Певні мотиви 
творчості великого поета худож-
ник переніс в свою творчість. Один 
із найкращих монументальних тво-
рів — панно «На панщині пшеницю 
жала…» (1920).

Художника завжди вабила іс-
торія України. Особливої уваги він 
уділяв своєму землякові – Семену 
Палію, уродженцю Борзни (твори 
«Семен Палій», «Зустріч Семена Па-
лія після Полтавської битви»).

Саєнко – своєрідний новатор у 
використанні соломи для високо-
художніх предметів побуту, меблів. 
Він довів, що солома цілком при-
датна і для оформлення інтер'єрів, 
і для створення узагальнених мо-
нументальних образів.

Мав персональні виставки у 
Львові (1962), Борзні (1963), Киє-
ві (1967).

Здається, ніщо так не вра-
жає допитливого читача, як 
правда реальних фактів істо-
рії народу. У ній нема вільних 
роздумувань та фантазій ав-
тора, зате є жива присутність 
різних людей, які свого часу 
творили середовище форму-
вання видатного митця, вли-
вали в його душу животворні 
соки, що згодом давали йому 
сили для творчого подвигу. 
Саме такою правдивою є й 
книга Ніни Саєнко, про яку 
мова.

Книга являє собою фунда-
ментальне публіцистичне до-
слідження джерел мистець-
кої спадщини видатного укра-
їнського художника Олексан-
дра Саєнка, його оточення, 
що спонукало згодом юного 
борзнянця до звершень у сфе-
рі монументально-декоратив-
ного мистецтва. Ніщо так точ-
но й непокупно не відтворює 
всі тонкощі тогочасного життя 
заштатного містечка, як того-
часні документи, а листи Фе-
рапонта Саєнка із заслання 
чи листи самого малого Саш-
ка з Петербурга, куди глухо-
німого хлопчика стараннями 
патріотів, на кшталт самої ле-
гендарної письменниці Ганни 
Барвінок, влаштували навча-
тися на митця, розширюють 
географію. Документи пізні-
шого періоду показують велич 
фізично ущербного митця, для 
котрого світ замкнувся на міс-
течкових обріях, але не спи-
нив ширяння таланту над всі-
єю землею. Саме справжній 
цілеспрямований, вольовий 
характер допоміг художнику 
витворити свій оригінальний 
напрямок у мистецтві, особли-
во в унікальному використан-
ні звичайної золотавої пше-
ничної соломи, що не мало 
аналогів у всьому світовому 
мистецтві.

Масштабна книга «Пам’ять 

роду: Епістолярії родини Са-
єнків. 1886 –2020» (видав-
ництво «Контраст», Харків. 
2021 р.) , в якій представле-
но епістолярну спадщину роду 
Олександра Саєнка, ілюструє 
скарбницю традицій родово-
ду в широкій панорамі життя 
українського народу. Уперше 
друкуються листи Олексан-
дри Білозерської-Куліш (Ганни 
Барвінок), художників Андро-
ника Лазарчука, Василя Кри-
чевського, Сергія Устименка, 
Михайла Дерегуса, Василя 
Касіяна, письменника Михай-
ла Стельмаха, документи з ар-
хіву родини Саєнків. 

Матеріали, представле-
ні в книзі, – це ілюстрація 
до утвердження української 
культури кінця ХІХ – початку 
ХХІ століть на прикладі роду 
Саєнків – з його викликами 
долі, трагічними подіями, бо-
рінням за волю і радістю пе-
ремог. Досить згадати, що 
батько художника теж був 
помітною постаттю в провін-
ційному місті на Чернігівщи-
ні, творцем садівничої школи, 
довкола якої гуртувалися всі 
українські національні діячі, 
як і його брат, зазнавав пере-
слідувань царської влади.

Книга позначена нова-
торським синтетичним підхо-
дом дослідження національ-
них проявів життя мистців ХІХ 
– ХХ ст. Авторка оприлюднила 
нові невідомі факти, що скла-

дають панораму українсько-
го національного відроджен-
ня вказаного періоду, знайо-
мить з умовами формування 
самодостатньої особистості в 
колі багатьох діячів, близьких 
до родини Саєнків, насампе-
ред друзів і однодумців Олек-
сандра Саєнка, визначає роль 
батька як вчителя і наставни-
ка українців його кола.

Роль сподвижника укра-
їнської культури згодом взяла 
на себе і його донька – Ніна 
Олександрівна Саєнко. Упро-
довж багатьох років вона ре-
тельно досліджує творчу спад-
щину свого батька, представ-
ляє її в Україні та зарубіжжі. 
Вийшло у світ понад 10 книг, 
організовано понад 150 ху-
дожніх виставок в Україні і 15-
ти країнах світу.

Книга «Пам’ять роду: Епіс-
толярії родини Саєнків. 1886–
2020» – новий визначний 
крок у дослідженні національ-
ного мистецтва. Чудово ілю-
стрована, поліграфічно вико-
нана за кращими традиціями 
національного книговидання, 
за європейськими стандарта-
ми. Вже відбулись презента-
ції видання в музеях Києва, 
Чернігова, Борзни, Канева. 
Науковці, публіцисти, мистці, 
історики, музейні працівни-
ки, студенти вищих навчаль-
них закладів високо оцінили 
дослідницьку, публіцистичну 
працю Ніни Саєнко.

Тож, на мою думку, рецен-
зоване видання є вагомим 
досягненням сучасної україн-
ської культури, публіцистики, 
історії національного відро-
дження і цілком заслуговує на 
відзначення найвищою націо-
нальною нагородою.

Леонід ГОРЛАЧ,
поет, лауреат 

Національної премії 
України ім. Т. Шевченка

* * *
Книга номінована на 

Національну премію Укра-
їни ім. Т. Шевченка 2022 
року.

ДОВІДКА ПРО АВТОР-
КУ. Ніна Олександрівна 
Саєнко (нар. 24.01.1944 р. 

м. Борзна) – мисткиня де-
коративного мистецтва, 
мистецтвознавиця, журна-
лістка, публіцист, членки-
ня Національної спілки ху-
дожників України (1989), 
Національної спілки май-
стрів народного мистецтва 
України (1993), Європей-
ської текстильної асоціації/
ETN (1995), Всеукраїнсько-
го жіночого товариства ім. 
Олени Теліги (2003), Кава-
лер Ордена княгині Ольги 
ІІІ (2005) і ІІ (2015) ступеня, 
лауреатка міжнародної Лі-
тературної премії україн-
ської діаспори США (2009), 
Заслужений діяч мистецтв 
України (1998), президентка 
Міжнародного благодійного 
«Фонду Олександра Саєнка» 
(2006).

Твори (килими, гобеле-
ни, мозаїки соломою, вибій-
ки) зберігаються у 20 музе-
ях України, в національних і 
зарубіжних музейних та при-
ватних зібраннях (Австралія, 
Бельгія, Велика Британія, 
Канада, Німеччина, Росія, 
США, Фінляндія, Франція). 

Олександр Саєнко 

О.Саєнко. Семен Палiй.
1966-1967.Дерево, солома, гуаш.

О.Саєнко. Козак Мамай.
1928. Дерево. солома. темпера. 

О.Саєнко. Козак на конi. 1922.
Дерево,левкас,темпера

До джерел творчого подвигу
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СвітСвіт-- інфоінфо

У світі цікавого

Школа української мови

  

Несподівані 
думки
 Ностальгія – це мрія 

про минуле.
 Скільки на себе не 

візьми, все одно зверху ще 
щось докладуть.

 Вчасно не прибра-
ні речі стають предметом 
інтер'єру.

 Якщо людина роз-
пустилася, у неї в душі 
весна.

 Виливаючи душу, не 
капай на мізки!

 Коли вам говорять, 
що ніхто крім вас цього 
зробити не зможе, це озна-
чає, що інших таких дурнів 
немає.

Було колись...
Дещо 

про художників
Пабло Пікассо в моло-

дості був дуже бідний. Од-
ного разу йому навіть дове-
лося топити піч власними 
картинами, бо не було гро-
шей на дрова. 

За життя Вінсент Ван 
Гог продав, всупереч поши-
реному міфу, не одну карти-
ну, а більше. Документаль-
но підтверджено продаж 
не менше 14 картин. Але 
отримував він за свої по-
лотна зовсім мало грошей

Ренуар в молодості був 
кравцем, а також займав-
ся ремонтом і виготовлен-
ням взуття. Поль Гоген був 
дуже талановитим різьбя-
рем по дереву, але це було 
його хобі. Клод Моне вирі-
шив присвятити життя ху-
дожньому ремеслу після 
того, як виграв велику суму 
грошей в лотереї. До цього 
він працював посильним.

Куточок 
гумору

– Синку, як іспити?
– Подорожчали, тату.

☺ ☺ ☺
Дружина – чоловікові:
– Бачиш цю людину на 

фотографії? О шостій вечо-
ра забереш його з дитсадка.

☺ ☺ ☺
– Тату, мені треба тобі 

щось сказати!
– Тільки коротко і ясно.
– Сто долaрів.

☺ ☺ ☺
– Куме, оце давно хочу 

кинути пити. Але як же тоді 
без мрії?

☺ ☺ ☺
– Миколо, я вже перей-

шов на червону рибу. 
– І що ж їси? Лосось, 

стерлядь, севрюга? 
– Та ні, килька в томаті. 

☺ ☺ ☺
Розлучаються чоловік і 

дружина. Запитують чоло-
віка:

– Яка причина вашого 
розлучення?

– Побутове насиль-
ство.

– І хто кого б'є?
– Коли як.

Корисні порадиКорисні поради

 Температура звичайної блискавки може перевищу-
вати 30 000 градусів за Цельсієм – це приблизно в 5 разів 
більше, ніж температура поверхні Сонця.

 Фата Моргана або небесний міраж – рідкісне ат-
мосферне явище, при якому на горизонті стає видно 
об'єкти, що знаходяться за горизонтом.

 За останні 300 років людиною знищено 66% всіх 
лісів Землі

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

ністичну літературу: книги з історії, філософії, 
класику зарубіжну та українську (розстріля-
не відродження, діаспорних письменни-
ків), сучасну українську літературу, фен-
тезі, фантастику. Російську класику та со-
цреалізм не пропонувати. 

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.

фії, 
я-

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). 

Мити кришталевий посуд в гарячій воді не мож-
на: він покривається дрібними тріщинами і тьм`яніє. По-
вернути сяйво кришталевому посуду можна, якщо натер-
ти його після миття повстю або тканиною з вовняним во-
локном.

Окислення на сріблі або на посріблених приладах 
легко усунути, промивши річ в теплій воді з додаванням 
мильного розчину. Потім вичистити предмет м’якою тка-
ниною, змоченою в суміші зубного порошку і нашатирно-
го спирту.

Æàðòîìà i âñåðéîç
Великі вчителі! Виголошуючи промови, не зати-

кайте вуха. (Бертольд Брехт).
Є люди, які не роблять помилок. Це ті, за кого ду-

мають інші. (Генрик Ягодзинський). 
Є люди, які так цінують свою думку, що ніколи нею 

не користуються. (Цаль Меламед).
Є люди, які, тільки продавшись, переконуються, 

що мали якусь ціну. (Александр Кумор).
 Є помилки, які дуже хочеться повторити. (Веселий 

Георгієв).
Є речі, які для того тільки й приховують, щоб їх по-

казати. (Мішель Монтень).
Є три способи відповідати на запитання: сказа-

ти потрібне, відповідати привітно й наговорити зайвого. 
(Плутарх). 

Неправильно Правильно
Схвальний відзив Схвальний відгук

Тайне голосування Таємне голосування

Так прийнято Так ведеться (повелося) 

Твердо упевнений Цілком упевнений

Твердо знати Добре знати

Тим не менше Проте, втім, однак

Завдяки фільму через 
55 років засуджених 

виправдали 
У США провели повторне роз-

слідування вбивства активіста 
Малкольма Ікса. За цей злочин 
до довічного ув'язнення засуди-
ли 3 чоловіків у 1966 році. І от че-
рез 55 років двох із них суд у Нью-
Йорку визнав невинуватими. А до-
поміг у цьому популярний серіал 
від Netflix.

У березні 1966 року Мухамма-
да Азіза, Халіла Іслама та Муджа-
хіда Абдул Халіма (Томаса Хагана) 
визнали винними у вбивстві аф-
роамериканського активіста Мал-
кольма Ікса. Усіх засудили до дові-
чного ув'язнення.

Ще тоді Томас Хаган заявляв 
про свою причетність до вбив-
ства, але заперечував причет-
ність інших двох. Азіз та Іслам та-
кож стверджували, що не причетні 
до вбивства Ікса.

У прокуратури не було речових 
доказів, які б пов'язували цих чо-
ловіків зі злочином, у них начебто 
було й алібі. А проте суд визнав їх 
винними.

І от через 55 років після вине-
сення вироку Азіза та Іслама ви-
правдали. Справу почали повтор-
но розглядати, коли на платформі 
Netflix у 2020 році вийшов доку-
ментальний мінісеріал «Хто вбив 
Малкольма Ікса?» У ньому екс-
перти переконливо доводили, що 
справжні вбивці втекли.

Повторне розслідування по-
казало, що у Федерального бюро 
розслідувань були документи, які 
вказували на інших підозрюва-
них. Також нарешті підтвердили 
алібі Азіза (він сидів вдома з трав-
мою ноги на момент убивства).

Врешті, ні Мухаммад Азіз, ані 
Халіл Іслам зараз уже не сиділи 
у в'язниці. Першого випустили у 
1985 році, другого – через 2 роки. 
Перший досі живий, а другий – по-
мер у 2009 році. Третього фігуран-
та справи, Томаса Хагана, не ви-
правдали, але він також достроко-
во вийшов з в'язниці у 2010 році.

Трикімнатна квартира 
– за безцінь, але…

в лотерею
Квартира за ціною двох піц: у 

Дубліні, столиці Ірландії, старту-
вав цей розіграш. У лотереї розі-
грується трикімнатна квартира 
з ремонтом та усією необхідною 
технікою. Вартість житла – 300 ти-
сяч фунтів стерлінгів. Уже в пер-
ший день акції було продано по-
над 1000 білетів, кожен коштує 
14,5 фунта (519 гривень). Органі-
затори планують продати 60 тисяч 
лотерейних білетів, що дало б ви-
ручку у 870 тисяч фунтів. 

Квартира площею 139 ква-
дратних метрів буде повністю 
умебльована під потреби май-
бутніх власників. Крім того, тут є 
ванна кімната додаткові комори 
для зберігання, 2 балкони, один 
із яких відкриває краєвид на вну-
трішній сад.

Переможця буде обрано, коли 
організатори продадуть усі 60 ти-
сяч білетів. Якщо цього не тра-
питься до кінця року, квартиру ро-
зіграють 20 лютого 2022 року.

У Британії суд заборонив 
пенсіонерці годувати 

сусідського коня
Суд у Йоркширі виніс 67-річній британці Маргарет 

Портер заборону на годування коня Нельсона, який 
живе на сусідній з її домом фермі. Пенсіонерка году-
вала колишнього скакового коня морквою, хоча гос-
подиня Нельсона Сюзанна Кук просила її цього не ро-
бити, оскільки кінь міг отруїтися. Портер ігнорувала 
зауваження. «Кінь виглядав голодним і сумним. Я про-
ходила повз нього шість чи сім разів на день і жодно-
го разу не бачила поруч власника. Мені просто не хо-
тілося, щоб він помер з голоду», розповіла Маргарет 
Портер.

Хазяйка, вкотре помітивши, що пенсіонерка годує 
її коня, викликала поліцію. Навіть після цього і запев-
нення співробітників Королівського товариства за-
побігання жорстокому поводженню з тваринами, що 
з конем поводяться нормально, Портер продовжила 
годувати Нельсона.

Кук звернулася до суду, звинувативши літню бри-
танку у переслідуванні. Суд заборонив їй наближати-
ся до коня та оштрафував жінку на 180 фунтів. Вона 
також має покрити судові витрати у розмірі 310 фун-
тів та доплатити ще 34 фунти. Оскільки Портер не пра-
цює, щомісяця 10 фунтів вичитатимуть з її пенсії.

Зниклий кіт повернувся 
через десять років 

У 2011 році Колін Клейтон та Єва Белламі прово-
дили медовий місяць на човні на каналі за 40 кіломе-
трів від свого будинку в Бірмінгемі. Вони взяли з со-
бою кішку Візл і двох її синів – Дизеля та Біг Грінджа. 
Під час чергової прогулянки двоє котів повернулися 
на човен, а третій, трирічний Біг Гріндж, втік.

Кіт був чіпований, і пара зареєструвала його як 
зниклого. Через десять років 61-річному Клейтону та 
58-річній Белламі зателефонували та повідомили, що 
Біг Гріндж знайшовся. Бездомний кіт привернув увагу 
співробітників організації, яка займається порятун-
ком кішок. Вони відсканували його мікрочіп.

Клейтон заявив, що тепер тримають кота вдома. 
Він задовоолений і не виявляє бажання гуляти на ву-
лиці. 

Ізраїльська пенсіонерка спалила 
10 тис. шекелів, дезінфікуючи 

їх від коронавірусу
74-річна пенсіонерка з Єрусалиму принесла до 

Банку Ізраїлю пачку обвуглених та напівспалених 
банкнот номіналом у 50 та 100 шекелів на загальну 
суму близько 10 тисяч шекелів. Жінка розповіла, що, 
будучи головою будинкового комітету, відповідає за 
збирання грошей на технічну експлуатацію та догляд 
за будівлею. Побоюючись заразитися коронавірусом, 
вона вирішила продезінфікувати банкноти, спочатку 
протерши хлоркою, а потім прогрівши в мікрохвильо-
вій печі. Однак пластикові банкноти під час нагріван-
ня загорілися.

Співробітники банку перевірили залишки банкнот 
на справжність, центробанк прийняв їх, перерахував-
ши відповідну суму на рахунок будинкового комітету, 
який очолює пенсіонерка.

У Банку Ізраїлю наголосили, що коронавірус не пе-
редається з готівкою, і рекомендували не нагрівати 
банкноти у мікрохвильових печах. 

Веселе фото з Канади


