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Тільки факти

Долучайте нових читачів
Прочитавши нашу газету, покажіть її друзям, 

знайомим, колегам, запропонуйте також перед-
платити.

86514

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.

Верховний суд України остаточно підтвердив  вирок 
– 13 років ув'язнення для Януковича за державну зраду.

Які де  зони карантину? Станом на 11 грудня  у «жовту» 
зону карантину по ковіду  було віднесено Київ і  14 областей,  
у «помаранчеву» – одну область, у «червону» – 10, в тому чис-
лі Чернігівську.

За прогули комітет Верховної Ради  запропонував  по-
збавляти депутатів зарплати. 

Подалі від газу: сонячні панелі  вже встановили  май-
же 40 тисяч  домогосподарств українців.

Італійський суд остаточно виправдав  українського 
нацгвардійця Марківа.

Новий  канцлер  Німеччини Олаф Шольц рішуче висло-
вився на підтримку України і засудив російську агресію 
проти неї.

Хто багатіє, хто біднішає. Covid-19 посилив світову не-
рівність, при цьому капітал найбагатших людей планети 
збільшився на 3,6 трильйона доларів.

Польща пропонує новому уряду ФРН відновитии  пере-
говори про репарації  – компенсацію за колосальні збит-
ки, завдані країні Німеччиною під час  Другої  світової  
війни.

США: у школах  запропоновано викладати історію ко-
мунізму, щоб молодь знала про його злочини.

На 103-му році помер знаменитий чеський мандрів-
ник Мирослав Зікмунд. 

Детальніше  на 6 – 8 сторінках. 

По Україні
Землю – селянам. Верховна Рада 

28 квітня у другому читанні та в цілому 
ухвалила закон №2194 щодо прове-
дення земельної децентралізації – він 
є ключовим для проведення земельної 
реформи.

Законопроєкт регулює переда-
чу земель громадам. (Надруковано 
06.05. Тут і далі в дужках – дата публі-
кації).

Скільки в Україні працюючих та 
пенсіонерів. За даними Міністерства 
соціальної політики, близько 13 міль-
йонів людей, які працюють, сплачують 
внески для 11 мільйонів пенсіонерів. 
(06.05).

Тарифи на комунальні послуги 
за рік зросли на 35%. З травня 2020 
року по травень 2021 року тарифи на 
житлово-комунальні послуги в Украї-
ні зросли на 35%. На це середнє подо-
рожчання найбільше вплинуло зрос-
тання ціни на природний газ – на 
161%. Дещо вище середнього подо-
рожчала електроенергія – на 36,6%. 
Інші послуги подорожчали менше: ка-
налізація – на 17,5 %, утримання та ре-
монт житла – 6,7%, гаряча вода і опа-
лення – 4,8%. (17.06).

В Україні майже півтора мільйони 
переселенців, фактично біженців. На 
початок червня в Україні налічується 
1 млн 469 тис. У Донецькій і Луганській 
областях проживає найбільше пересе-
ленців – 513602 і 283877 відповідно. 
На третьому місці – Київ, 165256 пе-
реселенців. (17.06).

25 років гривні: знецінення че-
рез ріст цін і тарифів. 2 вересня 1996 
року стало днем народження націо-
нальної валюти Української держави 
– гривні. Через інфляцію, гривня поде-
шевшала по курсу до долара США аж у 
15 разів! І все це – від зростання цін 
на товари і тарифів на послуги. (16.09).

Україна зібрала найбільший уро-
жай зерна за час незалежності. Зби-
рання ранніх зернових культур в Укра-
їні вже завершено. На площі 10,2 млн 
га було намолочено 44,8 млн тонн зер-
на. (16.09).

Україна і світ
Росія видає паспорти жителям 

окупованого Донбасу. Майже 530 
тисяч жителів ОРДЛО (Особливих ра-
йонів Донецької і Луганськоїх облас-
тей) за два роки отримали російське 
громадянство у спрощеному порядку. 
(06.05).

Росія воює на Донбасі. Особо-
вий склад так званої «народної міліції» 
ДНР і ЛНР на 100% складається з ро-
сійських військовослужбовців. Таки-
ми даними поділилися учасники остан-
нього засідання держав Великої сімки. 
Російські військовослужбовці постій-
но знаходяться на окупованій терито-
рії східних регіонів України. На Донба-
сі зараз знаходиться більше 3500 ка-
дрових російських офіцерів. Частина 
з них керує підрозділами окремих ба-
тальйонів. (01.07).

Чехи відзначають 30-ліття закін-
чення радянської окупації. 21 черв-
ня 1991 року останні радянські вояки 
покинули Чехословаччину. Так закін-
чилась окупація Чехословаччини, що 
тривала від серпня 1968 року, коли 
радянські війська придушили «Празьку 
весну» – процес демократизації в кра-
їні. (01.07). 

Сейм Литви вимагає від Росії 
компенсації за радянську окупацію. 
У зв'язку з 80-ю річницею початку ста-
лінських депортацій у Литві, литов-
ський парламент ухвалив резолюцію, 
в якій нагадав про необхідність вима-
гати від Росії відшкодування збитків 
від окупації. (01.07). 

Успіх України на Паралімпіа-
ді-2020. Невдовзі після завершен-

ня Олоімпійських ігор у Токіо, Олімпіа-
ди-2020, перенесеної з минулого року 
через пандемію коронавірусу, але зі 
збереженням назви Ігор, там же, за 
традицією, проходили і XVI літні Пара-
лімпійські ігри,Олімпіада для спортс-
менів з обмеженими фізичними мож-
ливостями. 

Вже не вперше успішно виступила 
на цих змаганнях збірна України. Уже 
станом на 30 серпня вона здобула 54 
медалі – 12 золотих, 27 срібних і 15 
бронзових. (02.09).

Україна відновлює залізничне 
сполучення з Польщею. Укрзалізниця 
з 10 жовтня відновить міжнародне за-
лізничне сполучення з Польщею. Квит-
ки на поїзд Київ – Перемишль доступ-
ні з 1 жовтня. Укрзалізниця у червні 
2021 року почала відновлювати між-
народне залізничне сполучення: вже 
курсують поїзди до Австрії, Угорщини, 
Словаччини та Молдови.

Міжнародне залізничне сполу-
чення було припинене Кабінетом Мі-
ністрів України у березні 2020 року у 
зв'язку із запровадженням карантин-
них заходів для боротьби з пандемією 
COVID-19. (07.10).

У Білорусі вже більше 800 осіб, 
визнаних політв’язнями. Білорусь-
кі правозахисники 13 жовтня повідо-
мили, що агальна кількість людей, ви-
знаних політв’язнями, досягла 805. 
(21.10).

Польща та ще 15 європейських 
країн не закривають кордони для 
українських туристів. Станом на 13 
листопада для громадян України були 
відкриті кордони таких європейських 
країн: Польща, Греція, Латвія, Хорва-
тія, Нідерланди, Естонія, Кіпр, Швеція, 
Австрія, Чехія, Бельгія, Данія, Фран-
ція, Ірландія, Словаччина, Іспанія. 
(18.11).

Донбас: Росія всі 16 місяців зри-
ває укладене перемир̀ я. З початку дії 
додаткових заходів щодо припинення 
вогню, від 27 липня 2020 року, через 
обстріли російських збройних форму-
вань станом на 22 листопада ц. р. за-
гинули щонайменше 66 українських 
захисників, ще 275 військових дістали 
поранення. (02.12).

Закордонне українство
Стипендія імені Анни Кісіль
Світова федерація українських жі-

ночих організацій заснувала стипен-
дію для вивчення української мови іме-
ні свого голови, відомої діячки україн-
ської діаспори Анни Кісіль, котра віді-
йшла у вічність у листопаді 2020 року. 
Стипендійний комітет прийняв рішен-
ня надати стипендію ім. Анни Кісіль на 
вивчення української мови деся-
тьом молодим українкам із діа-
спори. (15.07).

Панорама 2021 року
Про це писала наша газета

Сьогодні і в найближчі півтора тижні 
ви ще встигнете передплатити 

нашу газету на 2022 рік
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Бліц-інформ
Віктор та Анна Лазар – 
серед переможців 
всеукраїнського 
конкурсу бізнесу
Віктор Лазар та Анна Лазар пред-

ставили сімейну компанію ВИМАЛ на 
Українському вечорі Family Business 
Awards Ukraine 2021 – «Найкращий сі-
мейний бізнес року» та отримали від-
знаку в категорії «Середній бізнес» в 
номінації «Життєстійкість».

Життєве кредо засновника компа-
нії В. Лазаря: «Краще втратити гроші, 
аніж репутацію», протистояти викли-
кам сьогодення та втримати репута-
цію, побудовану роками на достойному 
рівні в нелегкі часи кризи сьогодення 
– це велика сила нашої компанії, яка 
була помічена та відзначена. Інвестиції 
та підтримка місцевих громад, актив-
на участь у житті рідного регіону і його 
мешканців, підтримка благоустрою та 
ще багато чим вразила журі наша ком-
панія.»

«Велике будівництво»: 
в Обласному 
молодіжному центрі 
розпочалася реставрація
На базі Чернігівського обласного 

молодіжного центру, що в приміщен-
ні колишнього кінотеатру ім. Щорса, 
створюється Хаб соціального парт-
нерства підприємництва та інститу-
ційного розвитку. Проєкт реалізуєть-
ся в рамках програми Президента 
України «Велике будівництво» коштом 
Державного фонду регіонального 
розвитку за співфінансування з міс-
цевого бюджету.

Реставрація будівлі стартувала 
на початку грудня. Хаб – один з на-
ймасштабніших в області проєктів Ве-
ликого будівництва, що реалізовува-
тиметься протягом 2021 – 2023 ро-
ків. Загальна кошторисна вартість 
– 58,3 мільйона гривень. Співфінан-
сування з місцевого бюджету складає 
5,8 мільйона. Зараз готується примі-
щення під коворкінг, зібрано сценіч-
не обладнання. У планах – до нового 
року замінити вікна.

Усередині будівлю молодіжного 
центру повністю перебудують та осу-
часнять, зовні ж пам’ятка архітектури 
не зміниться – реконструюють фасад 
та покрівлю. Тож трохи більше ніж за 
два роки у Чернігові з’явиться мульти-
функціональна платформа для обгово-
рення соціальних проблем, підвищення 
ділової активності молоді, проведення 
сесій, навчання, консультацій, перего-
ворів.

Якою стала Україна за 30 років незалеж-
ності, кращі практики з українського та за-
рубіжного досвіду розвитку територій; зміни 
в системі підвищення кваліфікації управлін-
ських кадрів – такою була тематика обгово-
рень в рамках міжнародної науково-прак-
тичної конференції «X Розумовські зустрічі». 
Вона пройшла в Чернігові,в обласній раді 9 
–10 грудня. Організатори – Чернігівський 
регіональний центр підвищення кваліфіка-
ції, спільно з Інститутом законодавства Вер-
ховної ради України, Національним агент-
ством України з питань державної служби, 
Сіверським інститутом регіональних дослі-
джень, за підтримки Фонду Ганса Зайделя, 
сприяння облдержадміністрації та обласної 
ради.

Засідання пройшли в очній формі, в залі 
засідань облради, де брали участь представ-
ники влади, науковці, посадовці самовря-
дування з районів області. Частина спікерів 
брали участь онлайн, по інтернету. 

Пройшли дискусійні панелі за 
напрямками:

Україна за тридцять років незалежності: 
що далі;

Європейська освіта в Україні – історич-
ний досвід;

Сучасна освіта на рівні вимог до підви-
щення кваліфікації управлінських кадрів у 
публічному управлінні України – виклики та 
завдання сьогодення;

Україна – країна територіальних громад: 
перший рік діяльності органів місцевого са-

моврядування за умов, що змінилися.
Серед спікерів конференції (дехто дис-

танційно) були, зокрема, Пьотр Кульпа, Ві-
ктор Мироненко, Владислав Верстюк, Юрій 
Ганущак, Олексій Гарань, Ігор Коліушко, 
Олександр Копиленко, Сергій Леп`явко, Ва-
лерій Пристайко. 

Також участь у дискусійних панелях взя-
ли представники Верховної Ради, Міністер-
ства розвитку громад та територій, Асоціа-
ції міст України, Національного агентства з 
питань державної служби, наукових, освітніх 
установ, громадські діячі Білорусі, Польщі та 
областей України.

Матеріали конференції вийдуть друком 
у дев’ятому номері щорічника «Розумовські 
зустрічі».

У Козацькому кафедрально-
му соборі святої Катерини Пра-
вославної церкви України в Чер-
нігові 2 грудня проведено пана-
хиду за воїнами, які у листопаді 
цього року віддали своє життя 
за нашу країну, а також за всіх 
загиблих у боях за незалежність 
України.

Ось хто загинули у листопаді 
на фронті на Донбасі. 

Сергій Єлисєєв. Сержант, ко-
мандир бойової машини 128-ої 
гірсько-штурмової бригади. На-
родився 17 січня 1990 року в Дні-
прі. Загинув 2 листопада під Пав-
лополем на Донеччині від кулі ро-
сійського снайпера. Залишилися 
дружина, п’ятирічний син, батьки, 
бабуся і прабабуся, яка пережила 
Голодомор і Другу світову війну.

Віталій Павлисько. Головний 
сержант 24-ї механізованої бри-
гади імені Короля Данила. Наро-
дився 29 листопада 1973 року в 
Яворові на Львівщині. На захист 
держави став ще з 2014 року. 

Загинув 7 листопада поблизу 
Новозванівки на Луганщині від 
поранень, отриманих внаслідок 
розриву міни. Залишилися бать-
ки, дружина, дочка і син.

Вадим Федосєєв. Майстер-
сержант 79-ої десантно-штур-
мової бригади. Народився 1 
жовтня 1970 року в селі Бурило-
ве Кривоозерського району Ми-
колаївської області. Присвятив 
армії практично все життя. Слу-
жив у складі миротворчих місії 
в Югославії, Сьєрра-Леоне. 12 
листопада 2021 року автомо-
біль під час виконання бойового 
завдання наїхав на міну побли-
зу села Нижньотепле на Луган-
щині. Воїн загинув. Залишилися 
дружина і дорослий син.

Руслан Прусов. Підполков-
ник, начальник повітряно-де-
сантної служби 79-ої окремої де-
сантно-штурмової бригади. На-
родився 2 січня 1977 року в Бол-
граді на Одещині. Віддав війську 
більшу частину життя. Загинув 

разом із Вадимом Федосєєвим 
12 листопада. Залишилися дру-
жина і маленька донька, а також 
дочка від попереднього шлюбу.

Уберт Мрачковський. Стар-
ший солдат 8-го окремого пол-
ку спеціального призначення. 
Народився 12 липня 1988 року. 
Мешкав у Хмельницькому. Пі-
шов на фронт добровольцем. 
Був кілька разів поранений. 
Загинув 19 листопада в райо-
ні Причепилівки на Луганщині: 
куля влучила йому в голову. За-
лишилися дружина і двоє дітей.

Алі Алхаслі. Старший солдат 
54-ї механізованої бригади іме-
ні гетьмана Івана Мазепи. Наро-
дився 22 січня 1992 року в столи-
ці Азербайджану – Баку. В Укра-
їну приїхав кілька років тому – в 
Харків. Тут він знайшов дружину. 
У 2018 році підписав контракт на 
службу в Збройних силах України 
і пішов на фронт. Загинув 26 лис-
топада поблизу Новомихайлівки 
Мар’їнського району Донецької 

області від кулі ворожого снай-
пера. Поховали на Алеї слави у 
Харкові. Залишилися мати і мо-
лодший брат в Азербайджані та 
дружина в Харкові.

Разом із воїнами, які загинули 
під час боїв у листопаді, з сумом 
згадуємо й вшановуємо і нашого 
земляка, захисника України Ро-
мана Стеценка. Народився у Чер-
нігові 21 жовтня 1976 року. Закін-
чив школу № 6. У 2014 р. пішов на 
фронт добровольцем, брав участь 
у захисті Донецького аеропорту – 
«кіборг». Останнє місце служби – 
24-та механізована бригада імені 
короля Данила. Після повернення 
додому помер внаслідок важкої 
хвороби 29 листопада. Залишила-
ся дружина та двоє дітей.

Панахиду відправив отець 
Роман, настоятель собору, ра-
зом із священиками та капела-
нами єпархії.

Після панахиди відбулося 
відспівування та похорон Рома-
на Стеценка.

Чемпіонат України з футболу, прем`єр-
ліга. 17 тур. 5 грудня, Чернігів. «Десна» – «Ма-
ріуполь» – 3:3. Феєричний матч зайве підтвер-
див, що і з аутсайдерами грати нелегко, адже 
вони відчайдушно борються за виживання в 
еліті. 

Наш головний тренер Олександр Рябо-
конь виставив такий стартовий склад «Десни»: 
Литовка, Сафронов, Селін, Болбат, Домбров-
ський, Арвеладзе (грав до 78 хвилини), Калит-
винцев (до 92'), Юрченко, Завійський, Безбо-
родько (до 78'), Будковський. На заміни ви-
йшли: Волошин (з 78 '), Шевцов (з 78'), Дегтя-
рьов (з 92'). 

Матч почався в обопільних атаках. Відкри-
ли рахунок гості, Кащук на 29 хвилині. На 4 
хвилині другого тайму він же подвоїв рахунок з 
пенальті, коли наші збили гравця гостей. 

І в цій дуже складній ситуації «Десна» по-
казала характер. Вже за 2 хвилини Леван Ар-
веладзе, а ще через 6 хвилин Владлен Юрчен-
ко чудовими ударами зрівняли рахунок, забив-
ши перші свої м`ячі в цьому чемпіонаті. Більше 
того, Рябоконь чудово вгадав із замінами, ви-
пустивши на 78 хвилині молодих Іллю Шевцова 
і Вікентія Волошина. Перший красиво пройшов 
з м`ячем, віддав його партнеру, і Волошин за-
биває третій гол. Грати залишалося небагато, 
перемога, після відставання у 2 м`ячі, була зо-
всім близько. Але вже у компенсований арбі-
тром час наші пропустили прикрий м’яч. 

18 тур. 10 грудня, Кропивницький. «Інгу-
лець» – «Десна» – 2:1.

Прикра поразка на фініші року. Господарі, 
команда з села Петрове Кіровоградської об-
ласті, грають на стадіоні обласного центру. І 
теж борються за місце в еліті, куди пробилися 
не так давно. 

Стартовий склад «Десни»: Мисак, Сафро-
нов, Цимбалюк (грав до 46 хвилини), Селін, 
Болбат, Арвеладзе (до 69'), Волошин, Юрчен-
ко, Завійський, Безбородько (до 75'), Дегтя-
рьов. Заміни: Будковський (з 46'), Картушов (з 
69'), Шевцов (з 75'). Через перебір жовтих кар-

ток, за попередження, не могли зіграти Вла-
дислав Калитвинцев і Андрій Домбровський, 
найкорисніші і кращі зараз гравці команди. Не 
повністю відновився після травми наш капітан 
Єгор Картушов, що вийшов у другому таймі. 

Обидві команди грали обережно. Господа-
рі забили на 34 хвилині, коли після подачі ку-
тового Поспєлов відкрив рахунок. На жаль, 
в цьому сезоні, на відміну від попереднього, 
коли наші були «королями повітря», гарно за-
хищали своїх ворота і часто забивали після ку-
тових і штрафних, нині гра на «другому поверсі» 
поки що не виходить. Це показав і другий гол. 
Його наші пропустили вже на 2 хвилині другого 
тайму: це теж стало поганою звичкою – невда-
ло починати тайми. Подачу з флангу замкнув 
ногою захисник Полегенько, котрий ще торік 
грав за «Десну». 

Інтрига відновилась, коли за 9 хвилин, з 
пасу Будковського, гарматним ударом гол за-
бив Максим Дегтярьов. Вперше в сезоні, та 
й грає він мало і в старті вийшов вперше. Але 
таки нагадав про свої бомбардирські якості. 

Отже, підсумки перед зимівлею, коли в 
чемпіонаті зіграно не лише перше коло, а й 
три тури другого. Це щоб менше залишалося 
на весну, хоч і так чемпіонат відновиться ще 
взимку, у лютому. 

«Десна» зимує на 7 місці, в середині та-
блиці. Надто багато втрачено у зовсім не 
обов̀ язкових нічиїх, тим паче поразках. Варто 
було будь-який з цих двох останніх матчів ви-
грати, були б на 6 місці. За 18 матчів наші ма-
ють по 7 перемог і поразок, 4 нічиї, 22 м`ячі за-
били, 27 пропустили. Кращий бомбардир – Де-
нис Безбородько, забив 7 м`ячів, він і в числі 
кращих у чемпіонаті. 

Очевидно, в команді будуть зміни в зимо-
вий час. У деяких гравців закінчуються контр-
акти, і відхід декого з них не є таким важливим, 
а от інших, як Арвеладзе, варто зберегти в клу-
бі. Гарно вписався в команду півзахисник Юр-
ченко, відомий по виступах за «Зорю», у нього 
контракт до кінця червня. Все надійніше гра-
ють новачки Сафронов і Завійський, ростуть 
молоді Волошин і Шевцов, є на підході і ще ряд 

молодих гравців, у тому числі чернігівців. На 
своєму місці і супер досвідчений головний тре-
нер Олександр Рябоконь, який очолює коман-
ду вже понад 10 років, це рекорд прем`єр-ліги. 
Олександр Дмитрович робить все можливе у 
непростих умовах клубу, при не таких великих 
фінансах і кадровому потенціалі. 

Сподіваймося на посилення гри при про-
довженні чемпіонату і вболіваймо за «Десну»! 

Наступний матч наші зіграють в гостях, ба-
зовий день 19 туру – 25 лютого. Грають у Дні-
прі, з «Дніпром-1», командою, яка з низів тур-
нірної таблиці вибралася аж на 3 місце. Втім, 
варто нагадати, що в першому колі у Чернігові 
«Десна» перемогла їх – 2:1.

Турнірна таблиця чемпіонату після 18 ту-
рів. Різниця забитих і пропущених м`ячів, на-
брано очок.

«Шахтар» 49 – 10 47 

«Динамо» 47 – 9 45

«Дніпро-1» 35 – 17 40 

«Зоря» 37 – 19 36

«Ворскла» 30 – 18 33

«Олександрія» 19 – 16 26

«Десна» 22 – 27 25

«Колос» 14 – 23 24 

«Верес» 15 – 20 23

«Металіст-1925» 17 – 29 19

«Рух» 16 – 21 18

«Львів» 14 – 30 17

«Чорноморець» 29 – 40 14 

«Інгулець» 13 – 28 13

«Минай» 12 – 30 10

«Маріуполь» 21 – 44 8

Матч «Інгулець» – «Рух» перенесено на 
пізніший час. 

«Десна»: зимуємо в серединці

Помолилися за загиблих у листопаді захисників України 

Х міжнародна конференція «Розумовські зустрічі»
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Бліц-інформ
«Ноутбук кожному вчителю»: 
для шкіл придбано майже 
півтори тисячі комп’ютерів
Майже півтори тисячі ноутбуків отримають школи Черні-

гівщини в рамках проєкту «Ноутбук кожному вчителю», який 
реалізують Міністерство освіти і науки разом з Міністер-
ством цифрової трансформації України. Днями до шкіл до-
ставлений ще 91 ноутбук, придбаний за бюджетні кошти, зе-
кономлені внаслідок проведення тендеру. Раніше, у листопа-
ді, освітяни вже отримали 1397 таких комп’ютерів. Ще вісім 
надійдуть до шкіл наприкінці місяця. Усі ноутбуки сучасні, з 
камерою, потужним процесором та можливістю під’єднання 
до інтернету.

На реалізацію проєкту в області з державного бюджету 
було спрямовано 22,895 мільйона гривень, з місцевих бюдже-
тів – 4,78 мільйона, з обласного – 318,7 тисячі.

Таким чином, кожен вчитель області матиме можливість 
працювати на сучасному обладнанні, застосовуючи новітні 
методики викладання.

В бібліотеці – про права людини
Всеукраїнський тиждень права проводиться щороку в 

тиждень, що включає 10 грудня – День прав людини. Адже 
саме цього дня у 1948 році Генеральна Асамблея Організа-
ції Об’єднаних Націй прийняла Загальну декларацію прав 
людини.

10 грудня Чернігівська центральна міська бібліотека 
імені М. Коцюбинського спільно з представниками Україн-
ського інституту національної пам’яті Сергієм Бутко та Сергі-
єм Горобцем провели для школярів 11 класу школи 35 пра-
во-просвітницький захід на тему «Права людини: вчора і сьо-
годні. Українська Гельсінська Група: 45 років від дня засну-
вання».

«Часто саме боротьба за права людини ставала каталі-
затором змін у суспільно-політичному житті тієї чи іншої кра-
їни», зазначив співробітник УІНП Сергій Бутко.

Про діяльність Української Гельсінської Групи розповів 
школярам співробітник УІНП, кандидат історичних наук Сер-
гій Горобець. Школярам продемонстрували відео презента-
цію «Українська гельсінська група у схемах і персоналіях», 
відеоролик «Вони знали, що підписують собі вирок», підго-
товлений УІНП, та запропонували ознайомитися з книгами 
виставки «Права людини: історики-правовий аспект», підго-
товленої бібліотекою.

Понад 18 тисяч ялинок 
виростили до Новорічних свят
У підприємствах обласного управління лісового та 

мисливського господарства створено 458 гектарів план-
тацій новорічних ялинок, де зростає 1,2 мільйона хвойних 
дерев.

Нинішнього року заплановано реалізувати понад 18 
тисяч ялинок. Середня ціна святкового деревця – 111 гри-
вень в залежності від висоти. Подбали лісівники і про за-
готівлю новорічних сосон з рубок догляду в загущених мо-
лодняках та на землях запасу. Там без шкоди для лісу теж 
можна вибрати новорічну красуню. Передбачено реалізу-
вати близько 1800 сосон.

Останнім часом актуальним стає вирощування ялинок у 
горщиках, щоб росли живі деревця. У минулому році реалі-
зували 64 таких ялинок, тепер заплановано продати 118. Є 
також можливість забезпечити всіх охочих гілкамии хвой-
них порід, для створення новорічних композицій. 

Вже працюють ялинкові базари, також деревця можна 
придбати в лісгоспах та лісництвах. Продаються деревця 
винятково з бирками.

За матеріалами СБУ суд покарав 
колишнього високопосадовця 
Державної виконавчої служби
За матеріалами СБУ до 7 років ув’язнення засуджено од-

ного з колишніх керівників Державної виконавчої служби Го-
ловного територіального управління юстиції у Чернігівській 
області. Чиновник запровадив у відомстві систематичне ви-
магання грошей з підлеглих. Встановлено, що посадовець 
«зобов’язав» працівників віддавати йому 50% від нарахованої 
премії за результатами роботи, у тому числі щодо реалізації 
виконавчих проваджень.

Співробітники СБУ задокументували факти вимагання та 
одержання чиновником неправомірної вигоди від керівника ра-
йонного підрозділу. За отриману суму обіцяв підлеглому встано-
вити максимальний розмір преміювання.

У вересні 2018 року, правоохоронці затримали зло-
вмисника на виїзді з одного з райцентрів регіону після пе-
редачі хабара.

Суд визнав затриманого винним у вчинені злочину за 
ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержан-
ня неправомірної вигоди службовою особою) Криміналь-
ного кодексу України, та призначив йому реальний термін 
ув’язнення, а також позбавив рангів державного службов-
ця. Вирок суду набув законної сили.

Заходи з викриття і документування протиправної діяль-
ності проводили співробітники Управління СБУ у Чернігів-
ській області за процесуального керівництва прокуратури.

У Ніжині відкрили 
меморіальну дошку 

артистам Бровченкам
9 грудня, в центрі Ніжина на Овдіїв-

ській, 1, відбулося урочисте відкриття 
меморіальної дошки, яка присвячена за-
служеним артистам УРСР Івану Кузьмичу 
Бровченку (1898 – 1971) та Марії Федо-
рівні Бровченко (1919 – 2009 р).

Визначні діячі культури та мисте-
цтва, в їх творчості був не один деся-
ток ролей. Ця дивовижна сім`я не тіль-
ки грала на сцені, також мала педагогіч-
ний талант. На відкритті меморіальної 
дошки була присутня донька Бровченків 
– Надія Іванівна Кирилюк, яка у 2009 
році передала до Ніжинського краєз-
навчого музею близько 500 експонатів, 
пов'язаних з життям і творчістю її бать-
ків. Виступили учні Бровченків, які по-
ділилися теплими спогадами про своїх 
вчителів.

Презентація 
краєзнавчих 

досліджень Богдана 
Волошинського

9 грудня в обласній бібліотеці ім. Ко-
роленка у межах міжнародної науко-
во-практичної конференції Десяті «Ро-
зумовські зустрічі» відбулося засідання 
клубу «Краєзнавець». Завітав гість з Іва-
но-Франківська, викладач Центру пере-
підготовки та підвищення кваліфікації 
кадрів Богдан Волошинський з презен-
тацією своїх історико-краєзнавчих до-
сліджень «У борні за чужі ідеали», «Доля 
коломийського адвоката», «Родина Бібе-
ровичів».

Директор Чернігівського регіональ-
ного центру підвищення кваліфікації, 
кандидат історичних наук Володимир 
Бойко на початку заходу представив 
бурмістра гміни Бжостек (Польща) Вой-
цеха Станішевського, який презентував 
Ініціативу «Спільна спадщина» – про до-
слідження спільних сторінок історії Укра-
їни та Польщі.

Презентація видань Богдана Воло-
шинського викликала щире захоплення. 
Головні герої книжок належать до його 
родини. Подібні дослідження є спробою 
зрозуміти історію усієї країни ХХ століт-
тя на прикладі історії однієї родини. Ав-
тор подякував бібліотеці за сприяння у 
презентації і вручив директорці закладу 
Інні Аліференко примірники книг для бі-
бліотеки.

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

У бібліотеці, на курсах проводять-
ся консультації до іспиту на визначен-
ня рівня володіння державною мовою 
(запроваджений відповідно до Зако-
ну «Про забезпечення функціонування 
української мови як державної».

Відкритий лекторій. Вже не перший 
навчальний рік свій авторський курс – 
відкритий лекторій веде на БКУМ кан-
дидат філософських наук Тамара Ан-
дрійчук. Нині вона вже прочитала лек-
ції: «Дивовижні кольори життя та твор-
чості Миколи Глущенка (1901 –1977); 
«Злилися в мені мелодія й слова», Олек-
сандр Білаш (1931 – 2003; «Михайло 
Грушевський без глянцю», до 155-річ-
чя від дня народження; «Чернігівщина 
в житті і творчості Івана Рашевсько-
го (1849 – 1921)»; «Він боронив Укра-
їну своїм пером. С. Єфремов: трагедія 

людини та науковця»; «Пісенна історія 
України. Ігор Поклад. До 80-річчя від 
дня народження». 

Розклад занять курсів: вівторок, 
четвер, 17.00 – консультації до іспитів з 
української мови; середа, 17. 30 – від-
критий лекторій Т. В. Андрійчук; четвер, 
17. 30 і cубота, 10. 00 – Безкоштовні 
курси української мови. Довідки за те-
лефоном: 675-043.

Заняття на Курсах проводяться з 
дотриманням всіх вимог карантину у 
зв̀ язку з ковідом. 

Безкоштовні курси української мови

«AРТ-ВОЯЖ» завітав 
до Чернігова

Колекція Першого приватного музею 
сучасного мистецтва України, а це майже 
шість тисяч унікальних творів, власником 
якої є фундатор Сергій Цюпко, вважаєть-
ся одним із найбільш повних зібрань укра-
їнського живопису, графіки, скульптури й 
декоративно-ужиткового мистецтва ХХ 
— ХХІ століть. Приватна колекція почала 
формуватися ще тридцять років тому, здо-
була статус Музею сучасного мистецтва 
України, який 17 червня 2005 року від-
крив свої двері відвідувачам.

Цього разу виставка столичного му-
зею розмістилася в Чернігівському об-
ласному художньому музеї імені Григорія 
Галагана. Представлено українське мис-
тецтво різних шкіл живопису: закарпат-
ської, київської, кримської, львівської, 
одеської, харківської. Тут творчі роботи 
Олени Агамян, Івана Бровді, Олега Во-
лошинова, Олега Єржиковського, Бори-
са Рапопорта, Віктора Толочка, Рома-
на Сельського, сестер Тетяни та Олени 
Яблонських, інших митців.

Виставка «АРТ-ВОЯЖ проєкт. Черні-
гів» триватиме до 23 січня 2022 р.

Чорний шоколад
У Мистецькому центрі Чернігівської 

обласної бібліотеки для юнацтва відкри-
то виставку Brut. Куратором є наш колега 
– Святослав Подлевський, молодий і та-
лановитий художник, мистецтвознавець, 
кандидат історичних наук. Свої твори за-
пропонували відомі художники: Володи-
мир Матвейцев (Кам’янець-Подільський); 
Дмитро Куровський, Роман Найдьон, Рус-
лан Перекуча, Святослав Подлевський, 
Євген Шаповалов (Чернігів). 

Загальну концепцію виставки мож-
на окреслити одним латинським рядком: 
«Eros et Tanatos, Nomos et Kratos» (лю-
бов і смерть, закон і сила). Митці намага-
ються зрозуміти, наскільки доречним та 
допустимим є вихід за усталені й звичні 
межі. І те, що вони там знаходять, не за-
вжди погане (брутальне), адже якісний 
чорний шоколад також містить позна-
чку Brut. Полотна виконані майстрами у 
2015–2025 рр. 

Центральною і вагомою (у духовному 
та фізичному вимірах) є робота Святосла-
ва Подлевського «Ubilaz» (2021 р.) У на-
зві твору вжито давньонімецьке слово, 
що буквально означає вихід за прийнят-
ні межі. Художник віртуозно відтворює 
дохристиянську практику давніх слов’ян, 
що монтували черепи сакральних тварин 
у ритуальні дуби (сосни). 

Ознайомитися з виставкою можна від 
13 грудня 2021 р. до 14 січня 2022 р. (з по-
неділка по п’ятницю, з 10-ї до 18-ї год.) у бла-
китній залі бібліотеки (вул. Шевченка, 54).

Валерій ПОМАЗ,
 бібліограф бібліотеки

Дмитро Куровський, «The Future on the 
Move» («Майбутнє в русі»)

«МарЛені» – прем'єра в театрі ім. Т. Шевченка
Чернігівський драмтеатр предста-

вив глядачам 3 грудня прем’єрну ви-
ставу «МарЛені», поставлену заслуже-
ним артистом України Андрієм Бакіро-
вим за п’єсою сучасної німецької літе-
раторки Теа Дорн. Персонажі вистави 
– видатні постаті німецького кіно: ні-
мецька і голлівудська кінозірка Марлен 
Дитріх (засл. артистка України Оксана 
Гребенюк), антифашистка, одружена з 
євреєм, і відома оператор і кінорежи-
сер Лені Ріфеншталь (артистка Світлана 
Бойко) – улюблений режисер Гітлера.

У цій майстерно вибудованій історії 
показано, як світ за останні 80 років 

не надто змінився. І багато людських 
вчинків відбуваються майже за тим же 
сценарієм, що і за часів молодості цих 
знаменитих німкень.

Словник 
Миколи Ткача: 
друге видання

Це «Словник говіркових, роз-
мовних, рідковживаних та застарі-
лих слів української мови». Перше 
видання вийшло у 2019 році і ста-
ло наслідком тривалої праці відо-
мого поета й етнолога, народознав-
ця, мовознавця та історика Миколи 
Ткача (04. 01. 1942 – 17. 04. 2019), 
нашого земляка, уродженця села 
Сахнівщина з Менщини.

Словник є унікальним на терені 
мовознавства, вміщує близько ста 
тисяч слів, є першим в Україні слов-
ником, який вміщує в собі говірки 
всіх етнічних груп і ареалів розсе-
лення українців та засвідчує авто-
хтонність живої української мови в 
її говірковому розмаїтті. Має 1000 
сторінок. Прислужиться всім, кого 
цікавить живе українське слово. 
Хто захоче придбати словник, мож-
на телефонувати (066) 9123466 
або писати на електронну пошту : 
mixastkach@ukr.net.

Виставка 
архітектора 

Андрія Карнабеда
У Національному архітектурно-

історичному заповіднику «Чернігів 
стародавній» відкрили виставку ро-
біт відомого чернігівського архітек-
тора, краєзнавця і художника Ан-
дрія Карнабеда (14. 10. 1927 – 29. 
03. 2005), уродженця села Рогіз-
ки Сновського району. Він був кан-
дидатом архітектури, надзвичай-
но ерудованою людиною, інтелі-
гентом вищого ґатунку, видатним 
пам’яткоохоронцем, захищав і від-
стоював пам’ятки історії й архітек-
тури. Стояв біля витоків створення 
заповідника, формування його ко-
лекцій, понад 30 років очолював 
відділ фондів цієї установи. У спадок 
нащадкам залишив близько 140 ху-
дожніх робіт, більшість із яких - ар-
хітектурні пейзажі. На виставці 44 
з них, створені з 1946-го по 2000 
роки. Писав Карнабед пам’ятки різ-
них міст і містечок України - Києва, 
Суботова, Львова, Прилук, Седне-
ва та інших, проте найбільше – рід-
ного Чернігова. Автор понад 500 
статей, нарисів та книг, присвяче-
них пам'яткам Чернігова та області, 
учасник та організатор низки науко-
во-пошукових експедицій.
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Бліц-інформ
Повідомляє 
обласна Служба 
зайнятості
Колишні військовослужбовці 

та учасники бойових дій можуть 
безкоштовно навчатися. Пройти 
перепідготовку або підвищен-
ня кваліфікації за професіями й 
спеціальностями для пріоритет-
них видів економічної діяльнос-
ті можна, отримавши ваучер на 
навчання. Він видається одно-
разово і за умови, що колишні 
військовослужбовці та учасники 
АТО/ООС не перебувають на об-
ліку в службі зайнятості як без-
робітні.

Професію (спеціальність) чи 
напрям підвищення кваліфіка-
ції людина обирає самостійно з 
переліку, затвердженого Мініс-
терством економіки України. На 
сьогодні він налічує 43 робітни-
чі професії та 27 спеціальностей. 
Оплата ваучерів здійснюється 
Фондом загальнообов’язкового 
державного соціального страху-
вання України на випадок безро-
біття. Його вартість встановлю-
ється в межах вартості навчан-
ня і не може перевищувати деся-
тикратний розмір прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб. 
Нині це 24 810 грн. Також люди-
на самостійно обирає навчаль-
ний заклад та форму навчання.

За детальною інформацією 
про умови отримання ваучера на 
навчання звертайтеся до будь-
якого структурного підрозділу 
Чернігівського обласного цен-
тру зайнятості або за телефоном 
(0462)77-90-31.

Долучайтеся 
до благодійного 
фонду 
«Захистимо 
Україну!»
Просимо надати допомо-

гу пальним або коштами на під-
тримку діяльності Чернігівського 
благодійного фонду «Захистимо 
Україну!», який, у свою чергу, до-
помагає українській армії, роди-
нам воїнів АТО.

Кошти можна перерахову-
вати за такими реквізитами: на 
картку «Приватбанку» на ім'я 
Ясенчука Олександра: 5168 
7456 0409 2962. 

Трагедія на трасі
Жахлива аварія сталася 

вранці 7 грудня на автотрасі не-
подалік Чернігові, біля села Бру-
силів. На повній швидкості зі-
ткнулися вантажна фура, що пря-
мувала на Мену, і маршрутка, що 
їхала з Борзни на Чернігів. У ло-
бовому зіткненні 13 чоловік, па-
сажирів маршрутки, загинули 
– 11 на місці, 2 того ж дня в лі-
карні. Ще 7 чоловік з травмами 
були доставлені в лікарні міста. 
Маршрутка їхала кількома ра-
йонами (за торішнім адмін поді-
лом) – Борзнянським, Сосниць-
ким, Менським, Чернігівським, 
в ній були пасажири з різних на-
селених пунктів. Цей автобус на-
лежав приватному перевізнику з 
Борзни, свого часу це німецьке 
авто було переобладнане з ван-
тажного на пасажирське. 

Водій маршрутки загинув. 
Водій фури заарештований, йому 
висунуто звинувачення в при-
четності до аварії з людськими 
жертвами. Порушена криміналь-
на справа, йде слідство. 

Чернігівщина
«Еталон» побудував перший трамвай на 

заводі в Чернігові. Корпорація «Еталон» побу-
дувала перший зразок трамвая власної розроб-
ки ТР 3100 на базі капітально відремонтованого 
чеського трамвая «Татра Т3» – із заміною кузова 
на новий і на базі колісних візків «Татра». Порів-
няно з класичним приводом, «Татра Т3» дозволяє 
економити до 40% електроенергії. ( Надруковано 
21. 01. Тут і далі в дужках – дата публікації). 

Чернігів закупив найдешевші вітчизня-
ні тролейбуси. Тролейбусне управління закупи-
ло 4 тролейбуси моделі «Еталон-Т121 Барвінок». 
Ціна одного становить 4 мільйони 945 тисяч гри-
вень. Це найнижча ціна на нові тролейбуси в Укра-
їні.Тролейбуси виробництва «Еталон» збирають 
якраз на заводі в Чернігові. (01. 04). 

Зникло ще одне село. На початку березня 
в селі Блешня на Семенівщині помер останній жи-
тель. Починаючи з 2000 року з обліку на Чернігів-
щині зняли 30 населених пунктів. (01. 04).

Ветерани «Десни» – трикратні чемпіони 
України з футзалу. Ось уже три роки поспіль ко-
манда «Ветеран-Десна», за яку виступають колишні 
футболісти нашого клубу, стає чемпіоном України з 
футзалу серед команд гравців 65-ти років і старше. 
Черговий чемпіонат пройшов в Житомирі. (06.05). 

Три колективи з Корюківки перемогли 
в міжнародному фестивалі. Відзнаки з Лос-
Анджелесу надійшли нещодавно для колективів 
Корюківського міського будинку культури: тан-
цювального «Ремікса», вокального «Ритму» та Те-
атру танцю та мод «FASHION ZONE». Усі стали пере-
можцями міжнародного онлайн-фестивалю ZIRKA 
«World Stars USA - 2021». (06.05).

Тризуб XI сторіччя та ще майже 200 но-
вих археологічних знахідок. На виставці у об-
ласному історичному музеї імені Тарновського, 
представлено близько 200 цікавих, подекуди уні-
кальних знахідок із восьми експедицій археологіч-
ного сезону 2020 року. Вони працювали в Черні-
гові, Седневі, Виповзові, Любечі, Малому Листве-
ні, Батурині та на території Мезинського націо-
нального природного парку. (20.05).

Сьогодні в області 34 дитячі будинки сі-
мейного типу (ДБСТ) та 170 прийомних сімей 
(ПС), в яких знаходиться 522 дитини (ДБСТ – 234 
вихованці, ПС – 288 прийомних дітей), або 26,0% 
від загальної кількості дітей-сиріт, дітей, позбавле-
них батьківського піклування, в області. (03.06).

За останні 25 років на кількість шкіл 
скоротилася на 46,4%. Загалом закрили 401 
заклад. 25 років тому на Чернігівщині навчалося 
170,6 тисячі учнів, зараз – 96,1 тисячі. Сьогодні в 
області працюють 445 дитсадків. Шкіл 463, з них 

майже 70 відсотків у селах. Навчається в них лише 
25 відсотків від усіх учнів регіону. (17.06).

Нові амбулаторії. Відкрито амбулаторії за-
гальної практики сімейної медицини в Парафіївці 
та Тростянці, який також входить до Парафіївської 
громади на Ічнянщині, нині це Прилуцький район. 
Загалом в області заплановано відкрити цього 
року 19 амбулаторій загальної практики сімейної 
медицини. (01.07).

Населення області. На 1 січня 2021 року на 
Чернігівщині, за розрахунками, постійно прожи-
вали 968,1 тис. осіб (2,3% населення України). За 
2020 рік кількість жителів області скоротилася на 
14,7 тис. осіб, або на 1,5%. (01.07).

«Літературні суботи у Коцюбинського» 
відроджено. Понад 100 років тому в будинку 
Михайла Коцюбинського відбувалися літератур-
ні суботи – до його садиби приходили письмен-
ники, художники та презентували свої твори Ко-
цюбинському, а він давав молодому поколінню 
дружню оцінку та пораду. 31 липня Чернігівський 
літературно-меморіальний музей-заповідник М. 
Коцюбинського і обласна організація Національ-
ної спілки письменників України відновили цю 
славну традицію. Зустріч пройшла у затишній ат-
мосфері – на веранді меморіального будинку Ко-
цюбинського. (05.08).

«АртБліндаж»: проєкт і його виставка – 
про війну і творчість воїнів. Соціально-мис-
тецький проєкт «АртБліндаж» реалізується гро-
мадською організацією ветеранів «13 БТРО» та 
Чернігівською міською Центральною бібліотеч-
ною системою. У рамках проєкту в бібліотеці ім. 
Коцюбинського відкрито фотовиставку і виставку 
мистецьких робіт воїнів і волонтерів. (02.09).

БатуринФест «Шабля». 21 – 22 серпня в 
Батурині пройшов уже третій за ліком Міжнарод-
ний фестиваль козацької культури БатуринФест 
«Шабля». Працювали виставки майстрів народно-
го мистецтва, ярмарки, проходили спортивні зма-
гання. (02.09).

Лауреати премії імені Михайла Коцю-
бинського. Комісія з присудження обласної літе-
ратурно–мистецької премії імені М. Коцюбинсько-
го визначила імена лауреатів 2021 року. Ось вони, 
за номінаціями. «Поезія» – Ольга Пилипчук (Суми); 
«Проза» – Віталій Корж (Київ), уродженець села 
Дроздівка Куликівського району, за книгу «Еківо-
ки»; «Народознавство» – Ірина Ральченко, за кни-
гу «Олександр Савченко–Більський. Чернігівський 
слід на паризькому Монпарнасі»; «Декоративне та 
образотворче мистецтво» – Андрій Колошин, май-
стер з художньої обробки дерева. (02.09).

У Чернігові туристичний бум. По кілька 
груп туристів на день з Одеси, Харкова, Києва і Ві-
нниці відвідують Чернігів. Цьосму сприяють і ак-
тивність Чернігівського туристичного центру, ак-

тивні роботи з реконструкції міста, оновлення 
скверів, паркових зон, поява нових фотолокацій 
та інших туристичних магнітів.(16. 09). 

Допомогу при народженні дитини отри-
мають ще 108 чернігівських родин. Виплати 
здійснюються в рамках міської Програми підтримки 
народжуваності. Тож у вересні допомогу отримають 
108 чернігівських сімей з немовлятами. А саме: 5 
тис. грн на першу дитину, по 10 тис. на другу дитину, 
по 20 тис. на третю, четверту, п’яту дитину. (16.09).

Медики отримали 20 сучасних «швид-
ких». Вони поповнили автопарк Обласного цен-
тру екстреної медичної допомоги та медицини ка-
тастроф. Машини куплені коштом Національної 
служби здоров̀ я. Всього цього року заклад при-
дбав 70 автівок, зних 56 – за кошти НСЗ. У 2020 
році будівля Центру була повністю реконструйо-
вана та утеплена у рамках програми Президента 
України «Велике будівництво». (07. 10). 

Другий том Книги пам’яті «Герої Сівер-
ського краю». Це продовження першого видан-
ня, яке побачило світ у 2019 році. У другому томі 
зібрані матеріали про захисників, котрі загинули 
протягом 2016 – 2020 років. Також біографії вої-
нів, які пішли з життя у цьому році. Загалом це 77 
історій загиблих героїв Чернігівщини. (21. 10).

В області понад 600 довгожителів, яким 
100 і більше років. На Чернігівщині на початок 
року проживали 195 тис. осіб у віці 65 років і стар-
ше, або 20% усього населення області (в Україні – 
7 млн, або 17%). (21.10).

Сільські бібліотеки отримали 100 
комп’ютерів за проектом «Дія. Цифрова 
освіта». Чернігівщина – одинадцята область, яка 
отримала комп’ютери у рамках програми розви-
тку цифрової освіти. Загалом бібліотеки України 
мають отримати 5000 одиниць техніки. (21.10).

88 % жителів області обрали сімейного 
лікаря. В області працює 595 лікарів первинної 
допомоги: це сімейні лікарі, терапевти та педіатри. 
Отримати медичну допомогу на первинній ланці 
можна у 51 медзакладі області. Загалом понад 860 
тисяч жителів Чернігівської області вже обрали 
свого лікаря та уклали з ним декларацію. (18.11).

   
Вчителям Чернігова закуплено 383 но-

утбуки. Закупівля була здійснена за рахунок ко-
штів державного бюджету та співфінансування 
з бюджету міста. Загальна сума по Чернігову – 
7,675 млн грн. З них співфінансування з міського 
бюджету 2,303 млн грн, з державного – 5,372 млн 
грн. (18.11).

Краматорськ на Донбасі придбав авто-
буси Чернігівського автозаводу. Місто при-
дбало 27 наших автобусів «Еталон» A08128 «Тро-
янда». (02. 12).

Панорама 2021 року
Про це писала наша газета

Чернігівська обласна універсальна нау-
кова бібліотека ім. В. Короленка видала що-
річний календар «Знаменні і пам’ятні дати 
Чернігівської області» – на 2021 рік. Уклада-
чі: Л. В. Студьонова, І. Я. Каганова, О. В. До-
рохова. Відп. за вип: І. М. Аліференко. Друку-
ємо грудневу частину календаря.

3 – 1976 р. утворено Чернігівську обласну 
організацію Національної спілки письменників 
України. 

6 – народився Микола Кіндратович Вороний 
(1871–1938) – український письменник, перекла-
дач, поет, режисер, актор. У 1903–1910 рр. жив і 
працював у Чернігові. Один із засновників Україн-
ської Центральної Ради. Розстріляний за вироком 
особливої трійки УНКВС Одеської області.

11 – народився Дмитро Туптало (1651–1709) – 
український письменник, церковний і громадський 
діяч, митрополит Ростовський і Ярославський. За-
початкував свою духовну кар’єру в Густинсько-
му монастирі під Прилуками. Своєю діяльністю 
пов’язаний з Батуринським, Новгород-Сіверським, 
Чернігівським монастирями.

13 – в Ніжині народився Тимофій Олександро-
вич Докшицер (1921–2005) – музикант, педагог і 
диригент, народний артист Росії. 

15 – в с. Козляничі Сосницького р-ну народив-
ся Борис Леонідович Смирнов (1891–1967) – не-

вропатолог, нейрохірург, доктор медичних наук, 
професор, академік АН Туркменістану. 

18 – в Чернігові народився Микола Михайло-
вич Могилянський (1871–1933) – український гро-
мадський і державний діяч, дипломат, етнограф і 
археограф, професор-антрополог. У 1918 р. – го-
лова Надзвичайної Дипломатичної Місії України у 
Франції. Помер і похований у Празі. 

Народилася Михайлина Хомівна Коцюбинська 
(1931–2011) – літературознавець, лауреат Наці-
ональної премії України імені Т. Шевченка і премії 
імені М. Коцюбинського. Дитинство і юність минули 
в Чернігові, у садибі дядька – письменника Михай-
ла Коцюбинського. Жила в Києві.

19 – в с. Вихвостів Городнянського р-ну наро-
дився Микола Павлович Таратин (1921–2001) – 
учитель, краєзнавець, лауреат премії імені М. Ко-
цюбинського. 

20 – 90 років від дня народження Миколи Пе-
тровича Адаменка (1931) – українського поета, фі-
лолога, лауреата премій імені Б. Грінченка, М. Ко-
цюбинського. Політв’язень радянського режиму. 
Нагороджений орденом «За мужність». Народився 
в с. Загребелля Сосницького р-ну.

В смт Талалаївка народився Яків Феофанович 
Ковалець (1946) – український журналіст, пись-

менник, лауреат журналістської премії імені Васи-
ля Блакитного та літературної премії імені Олекси 
Десняка.

22 – в м. Ічня народився Станіслав Сергійович 
Яценко (1936–2014) – український науковець-кри-
міналіст, доктор юридичних наук, професор, член-
кореспондент Національної академії правових 
наук України, суддя Конституційного суду України, 
заслужений юрист України. 

23 – в Чернігові народився Олександр Авра-
мович Деко (1926–2016) – український прозаїк, 
перекладач, літературознавець, публіцист, журна-
ліст, видавець, громадський діяч, лауреат премій 
імені М. Коцюбинського, Г. Сковороди. Автор книг 
літературно-краєзнавчої тематики. Нагороджений 
орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Останні роки жит-
тя прожив у Ізраїлі.

26 – в с. Стольне Менського р-ну народився 
Михайло Григорович Курдюк (1931–2015) – нау-
ковець і журналіст, письменник, працював дирек-
тором Державного дендрологічного заповідника 
«Тростянець» в Ічнянському р-ні.

29 – народився Василь Єгорович Варзар 
(1851–1940) – український і російський статис-
тик. Випускник Чернігівської гімназії. Один із за-
сновників статистичного відділення Чернігівської 
земської управи. Голова Чернігівської повітової 
управи. Одна з вулиць Чернігова названа на його 
честь.

Календар грудня 
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7. Що далі?
«...после неизбежного кра-

ха путинского режима, ресурсов 
для сохранения империи у Рос-
сии больше не останется и стра-
на перестанет существовать в 
нынешних границах...» І. Яковенко 
(https://www.kasparov.ru/material.
php?id=5FB82E934D657).

Свідомо використовував при 
написанні цієї статті, як вже зга-
дував вище, думки російських екс-
пертів, практично виключивши з 
аналізу їхніх українських та захід-
них колег. При цьому звісно, спи-
рався на тих, кого можна, бодай 
умовно, віднести до більш-менш 
притомних у контексті їхнього став-
лення до теми російського імперіа-
лізму. На жаль, і серед російських 
«лібералів» все ще переважною 
більшістю є справжні імперці.

Оцінки ліберальної, хоча і 
вкрай малочисельної та маловпли-
вової частини російського суспіль-
ства, дають між тим можливість 
краще зрозуміти тенденції розви-
тку сучасної Росії... «Ліберали» пра-
ві у тому, що теперішньою Росією 
править військова хунта у вигля-
ді постійних членів Ради безпеки 
РФ, переважну більшість якої ста-
новлять представники силових 
структур. Вона є дещо модернізо-
ваною копією політбюро ЦК КПРС 
– ніким не обраним, натомість при-
значеним президентом органом, і 
який де-факто керує країною.

Чого, однак, не вистачає сучас-
ним російським «лібералам», так 
це тверезого і чесного погляду на 
перспективи Росії. Натомість вони 
охоче займаються відвертою «мані-
ловщиною», різного роду «мріяння-
ми» про «прекрасну Росію майбут-
нього», не бажаючи дивитися прав-
ді в очі.

А вона, на жаль, гірка. І полягає 
у тому, що перспектив у цієї країни 
насправді немає, якщо вона кар-
динально не змінить своєї внутріш-
ньої та зовнішньої політики. Тріщи-
ни у її державному фундаменті ста-
ють дедалі глибшими, конструкція 
починає «тріщати по швах», а іде-
ологічні «скрєпи» – все голосніше 
«скрєпят».

Можемо констатувати, що 
2020 р. виявився визначальним у 
розвитку Росії, бо у політичному 
плані путінський режим перетнув 
головну «червону лінію», остаточ-
но розпрощавшись з навіть алюзі-
єю на демократію у її російському 
виконанні.

«Русскій мір», релігійне мрако-
бісся та «побєдобєсіє», замішані 
на тотальній пропаганді, брехні та 
страху, перетворилися в ідеологіч-
ний підмурок режиму.

Хронічна економічна стаг-
нація, нечувана корупція, дедалі 
зростаюча бідність населення у по-
єднанні з демографічною катастро-
фою, алкоголізмом та наркоманією 
зробили, щонайменше найближ-
чим часом, перспективи соціально-
го розвитку Росії примарними.

Регіони та «національні» утво-
рення почуваються колоніями 
Москви. Такий стан речей має пер-
спективу перетворитися на трива-
ле протистояння між центром та 
суб'єктами Федерації, якою вона 
насправді не була, не є і навряд чи 
буде.

Агресивна зовнішня політи-
ка насамперед на пострадянсько-
му просторі та щодо країн ЄС і НАТО 

завели Росію у «глухий кут» на сві-
товій арені, зробивши фактично 
міжнародним ізгоєм. Москву вже 
не лише не сприймають як партне-
ра, її визнано безпосередньою за-
грозою, прийнято рішення про за-
провадження щодо неї «політики 
стримування».

Задекларована готовність За-
ходу до «діалогу» виглядає радше 
ритуальним танцем, ніж практич-
ною пропозицією. У глобальному 
вимірі Росія перестала бути для 
нього пріоритетом. Її місце зайняв 
Китай. Єдиним аргументом Москви 
залишається ядерна зброя та вій-
ськово-політичний шантаж.

Що могло б, бодай тимчасово, 
врятувати Росію? Я би сформулю-
вав це як «політику трьох Д». Ра-
зом з тим, вона матиме наслідком 
т.зв. «російський парадокс».

Йдеться про:
– демократизацію (відмова 

від тоталітаризму всередині краї-
ни);

– деколонізацію (створен-
ня реальної федерації, а не її фор-
мальної тіні, як сьогодні);

– деімперіалізацію (припинен-
ня агресивної політики у світі).

Чи є можливим такий розвиток 
подій? Візьму на себе сміливість 
стверджувати, що ні. Цього не ста-
неться ні за теперішнього москов-
ського режиму, ні після відходу Пу-
тіна. Відповідь на питання чому, по-
лягає у тому, що цього не хоче не 
лише верхівка правлячого кла-
су, але і переважна більшість ро-
сійського населення, яке звикло 
жити саме у такій сьогоднішній (а, 
насправді, – історичній) парадиг-
мі і не бажає серйозних змін.

А тепер трохи пофантазуймо і 
припустімо, що завдяки якійсь чу-
додійній силі усі ці процеси все ж 
таки відбулися. Що матимемо у під-
сумку? На мою думку, лише одне – 
зникнення самої суті Росії. Вона 
просто розчиниться сама в собі. 
Бо, як про це йшлося вище, росій-
ське суспільство не сприймає де-
мократичні принципи як такі, у 
ньому вкорінене імперське мис-
лення, воно не розуміє і, здаєть-
ся, не хоче розуміти, що таке са-
моуправління, бо потребує «твер-
дої руки».

Тобто, те, що у країнах з тради-
ційно європейською ментальністю 
дає своїм результатом розвиток і 
соціальний прогрес, в Росії обер-
неться її крахом. У цьому, як на 
мене, і полягає головний «росій-
ський парадокс»: прагнення змі-
нити Росію за демократичними 
лекалами невідворотно призведе 
до зміни її ціннісної основи. Де-
мократична, правова, миролюб-
на Росія не відповідає уявленням 
більшості росіян про свою країну. 
Вони не прагнуть такої Росії! Тому 
розраховувати, що Росія самостій-
но зміниться за рахунок внутріш-
нього розвитку, тобто, природнім, 
еволюційним шляхом насправді не 
доводиться, або ж це займе довгі 
десятиліття, якщо не століття.

Чи означає це, що Росія при-
речена? Стратегічно, безумовно, 
так. У теперішньої авторитарно-
агресивної Росії справді є лише 
одна перспектива – деградувати 
політично та економічно, залиша-
тися глобальною загрозою, дес-
табілізовувати демократичний 
світ, вести війни та організовува-
ти провокації.

Питання у тому, як довго трива-

тиме ця агонія і що робити з такою 
Росією вже тепер?

Багато хто вважатиме таку по-
становку питання неправомірною. 
Адже є країна, є населення, яке у 
ній проживає. Все так, але лише 
до того моменту, допоки ця країна 
дотримується норм міжнародного 
правопорядку і співжиття. За по-
рушення цих норм Німеччина після 
Другої світової війни була покара-
на, пройшла період денацифікації 
та демократизації і лише потім змо-
гла об'єднатися та повернутися до 
цивілізованої сім'ї народів (на від-
міну від Росії післявоєнна Німеччи-
на не була імперією і не потребува-
ла ще одного «де-»: внутрішньої де-
колонізації. Це – специфічна озна-
ка сучасної Росії).

Так само і сьогоднішня Ро-
сія має бути покарана за вчинені 
нею злочини проти міжнародного 
миру і безпеки, порушення прав 
людини, підтримку диктаторських 
режимів у світі, міжнародного те-
роризму та його спонсорування, 
позасудових страт і політичних 
вбивств, провокацій та геноциду 
навіть проти власного населення 
тощо.

Слід лише з'ясувати, коли і у 
який спосіб це покарання має від-
бутися?

Тут ми підходимо до головно-
го питання: про наявність у колек-
тивного Заходу політичної волі як 
такої та готовності її застосувати 
щодо Росії.

У практичній політиці є, як за-
вжди, два варіанти дій: м'який і 
жорсткий.

Перший у нашому випадку 
означатиме залишити все, як є, і 
діяти напівкроками, продовжува-
ти висловлювати «стурбованості», 
вводити малодієві санкції, які не 
можуть змінити режим, при цьому 
збільшуючи взаємну торгівлю, за-
кликати Кремль змінити свою по-
зицію і пропонувати «діалог» – тоб-
то, уникати принципових рішень.

Мета такої політики зрозуміла: 
де-факто підтримувати російську 
економіку у стані глибокої стагна-
ції і через введення чи зняття санк-
цій контролювати її розвиток. При 
цьому дозволяючи режиму існува-
ти далі. В економічному плані така 
перспектива для колективного За-
ходу є вигідною.

Ще одним, можливо, найголо-
внішим аргументом на користь цієї 
лінії поведінки Заходу є контрольо-
ваність ядерних арсеналів Росії та 
неможливість їхнього використан-
ня без санкції Москви.

Разом з тим, цей підхід має й 
очевидний недолік. Нікуди не зни-
кає агресивність Росії, її спроби 
підривати міжнародні позиції та 
єдність Заходу, втручатися у його 
внутрішні справи, вести лінію на 
формалізацію сфер впливу тощо. 
А беручи до уваги те, що Москва 
вважає таку політику слабкістю За-
ходу, можна передбачити, що зло-
вмисна політика Росії щодо нього 
лише набиратиме нових обертів.

Насправді така лінія Заходу 
більше схожа на політику «відкла-
дених рішень», що є небезпечним, 
бо робить його залежним від не-
передбачуваності Росії і наслід-
ків її дій.

Те ж саме стосується і подій 
у самій Росії. Бо, беручи до уваги 
тенденції у її політичному, соціаль-
но-економічному житті, внутріш-
ньої політики, Захід у разі настання 

там форс-мажорних обставин про-
сто не буде до них готовий. Як ко-
лись це сталося при розпаді СРСР.

Між тим, схоже на те, що ста-
ном на сьогодні саме така «ево-
люційна» лінія поведінки Заходу 
бере гору. Там, на жаль, мало лі-
дерів на кшталт Черчіля, де Голля, 
Рейгана чи Тетчер. Маємо з сумом 
констатувати «здрібнення» політич-
ної еліти Заходу, відсутність там лі-
дерів, які можуть приймати страте-
гічні рішення. Вірю, що це не наза-
вжди. З приходом до влади нової 
адміністрації США з'явилися деякі 
надії.

Бо є й інша можливість. Вона 
передбачає прийняття найвищим 
політичним керівництвом Заходу 
рішення про недоцільність (через 
загрозу його стратегічним інтере-
сам) існування агресивної Росії як 
головного фактору глобальної не-
безпеки і дестабілізації.

Така опція має мати своїм на-
слідком необхідність зміни філо-
софії відносин Заходу з Росією – 
від безперспективних спроб «за-
лучення» Росії до цивілізованого 
світу до її заміщення низкою дер-
жав, які за дієвої підтримки Захо-
ду впродовж короткого історично-
го часу утворили би на території те-
перішньої Росії коло незалежних, 
миролюбних, без'ядерних суб'єктів 
міжнародного права. Населення 
національних утворень, регіонів 
нарешті отримали б шанс для по-
ступового переходу до будівництва 
сучасних держав, пріоритетом яких 
була б не агресія, а економічний 
розвиток і добробут власного на-
селення.

Власне, варто було б взяти за 
приклад розпад СРСР. Адже жодна 
з нових пострадянських країн (за 
виключенням Росії) не руйнує між-
народний мир, дотримується норм 
міжнародного права, не веде війни 
проти сусідів, крім випадків, коли ці 
конфлікти створюються Москвою. 
Можна з впевненістю передбачи-
ти, що зникнення з політичної кар-
ти агресивної Росії матиме сво-
їм наслідком різке зменшення 
(в рази!) кількості конфліктів та 
джерел міжнародної напруженос-
ті по всьому світу. Адже головною 
метою зовнішньої політики Росії 
є створення конфліктів, а потім 
участь у їхньому «врегулюванні» 
на своїх умовах.

Росія сьогодні є не лише Ім-
перією Зла, вона є уособленням 
Світового Зла. Щоб його подола-
ти, колективний Захід крім зміни 
світоглядної позиції щодо Росії, 
має розробити також план кон-
кретних і комплексних заходів 
протидії Росії, які мають включа-
ти економічну, політико-диплома-
тичну, військову, регіональну, на-
ціональну, кібернетичну, інфор-
маційну та інші необхідні скла-
дові. Мова йде про їхнє активне 
впровадження протягом наступ-
них 10–15 років. Зрозуміло, що ви-
ключається застосування зброй-
них сил, завдання «превентивних 
ударів», проведення спецоперацій 
тощо.

Мета має полягати у такому 
комбінованому застосуванні зга-
даних заходів, які б у підсумку 
стимулювали регіони Росії, наці-
ональні утворення на її території 
та притомну опозицію в центрі ви-
ступити ініціаторами кардиналь-
них змін у внутрішній і зовнішній 

політиці. Там має виникнути щось 
на зразок нового «руху за пере-
будову», який об'єктивно приведе 
теперішню Росію до повторення 
долі СРСР. Бо єдність Росії сьогодні 
може утримуватися лише автори-
тарними, силовими методами. Тут 
ми знову повертаємося до політи-
ки «трьох Д», яка може бути реалі-
зована лише за підтримки ззовні.

Такий розвиток подій мати-
ме результатом, зокрема, поча-
ток процесу самоідентифікації на-
селення нових держав, що, у свою 
чергу, раз і назавжди поховає ро-
сійський імперський синдром та 
претензії на світову гегемонію. 
Від цього виграють всі народи і 
регіони теперішньої Росії, включ-
но з російським, що нарешті мати-
ме змогу відчути себе як окремий 
етнос. Московія повернеться до 
своїх більш-менш історичних ет-
нічних кордонів, залишаючись за 
площею однією з найбільших країн 
європейського континенту.

Зрозуміло, що «ядерне питан-
ня» відіграватиме ключову роль у 
реалізації такого сценарію. Його 
вирішення вимагатиме від колек-
тивного Заходу дуже чітких і чес-
них гарантій безпеки усім держа-
вам, що виникнуть. Але не так, як 
це сталося з Будапештським ме-
морандумом. НАТО чи окремі його 
країни будуть зобов'язані гаранту-
вати безпеку і територіальну ціліс-
ність нових держав. Побічним, але 
надзвичайно великим позитивом 
стане посилення глобальної ролі 
НАТО, яке також повинно буде 
пройти етап трансформації з ре-
гіональної у глобальну систему 
безпеки.

Матиме місце реальне і сут-
тєве скорочення ядерної зброї у 
глобальному вимірі.

Перед колективним Заходом 
постане також важливе завдання з 
налагодження справді взаємови-
гідного економічного співробіт-
ництва з утвореними державами, 
виступити гарантами справедли-
вого використання їхніх природ-
ніх ресурсів. Варто очікувати, що 
суверенізація територій стимулю-
ватиме їхнє економічне зростан-
ня, які за сьогоднішніх умов пере-
бувають у становищі економічних 
колоній Москви. Це також відпові-
датиме інтересам Заходу.

У підсумку Росія з теперішньо-
го виклику для Заходу перетво-
риться у коло дружніх держав, що 
спільно протидіятимуть реальній 
загрозі, яка на той час об'єктивно 
сформується у Південно- Східній 
Азії.

Деякі як російські, так і захід-
ні аналітики малюють ще й третій 
сценарій можливого розвитку по-
дій. Він полягає у тому, що після від-
ходу Путіна його наступник (наступ-
ники) запропонують Вашингтону 
свою капітуляцію в обмін на збере-
ження їхніх привілеїв грабувати Ро-
сію і далі, вивозити капітал на За-
хід, чим підтримувати його еконо-
міку та користуватися його блага-
ми у своїх особистих цілях.

Справді, тактично, цей підхід 
має певні переваги. Бо все лиша-
ється, як є, не потрібні серйозні 
зусилля для трансформації росій-
ської території, налагодженню від-
носин з новими суб'єктами між-
народних відносин, вирішення 
проблеми ядерного роз-
зброєння Росії.

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

Це буде також шансом «відкру-
тити події назад»: поставити перед 

новою московською владою ультиматум 
щодо повернення Криму і Донбасу, Абхазії та 

Південної Осетії, Придністров'я, вступу України 
та Грузії до НАТО, припинення підривної діяль-
ності Росії проти країн ЄС та НАТО, а також на 
Близькому Сході, в Африці, Латинській Америці 
і далі за відомим списком. У Москві його зму-
шено приймуть. Багато проблем буде вирішено, 
але далеко не всі.

Таке рішення означатиме черговий стра-
тегічний програш Заходу і повторення його 
попередньої помилки, коли він щиро пові-
рив обіцянкам Б. Єльцина побудувати миро-
любну та демократичну Росію. Що з цього ви-
йшло сьогодні – бачать навіть найзапекліші 
«Putinversteher»'и. Те ж саме відбудеться і цьо-
го разу. Росія через певний час повернеться до 
свого природнього стану – тоталітаризму і агре-
сивності. Без тиску ззовні Росія всередині ні-
коли не зміниться. Але всепереможний цинізм 
цілком може взяти гору.

Натомість політика «керованого розпаду» 

Росії попри її комплексність, багаторівневість 
завдань і складність реалізації матиме своїм на-
слідком глибокі і позитивні глобальні зміни, що 
допоможуть в осяжній перспективі перетворити 
Північну Атлантику та простори сучасної Росії на 
територію стабільності, безпеки та економічного 
зростання. Саме за таких обставин прийде час 
для реалізації поки що абсолютно ілюзорної 
концепції «безпеки і розвитку від Ванкувера 
до Владивостока». В іншому випадку все знову 
повернеться «на круги своя».

Жодним чином не сумніваюся у тому, що 
Росія припинить своє існування під тягарем 
внутрішніх проблем та за умов продовження 
навіть теперішнього малодієвого санкційного 
тиску. Це відбудеться протягом наступного не-
тривалого історичного проміжку часу. Питан-
ня лише у ціні, яку цивілізований світ за це за-
платить. Україна вже поклала на цей вівтар ти-
сячі життів своїх громадян, мільйони скалічених 
доль, величезні економічні втрати. Колективний 
Захід може обійтися тепер лише кількома со-
тнями мільярдів доларів, які у перспективі все 
одно будуть компенсовані економічними виго-

дами від взаємодії з новими постросійськими 
державами.

Так, – це виклик. Так, він потребує нового 
бачення світоустрою, за який варто боротися. От 
тільки виникає питання, чи здатен сьогодні ко-
лективний Захід зрозуміти, що така перспектива 
відповідає його вищим стратегічним інтересам? 
І діяти відповідно.

Прийшов час для нової політичної еліти За-
ходу, яка дивиться не собі під ноги, вовтузя-
чись у боротьбі за перемогу на чергових ви-
борах, а високо піднімає голову і зазирає за 
горизонт. А очолити її мають візіонери. Не ба-
гато, але хоч кілька! Інакше за політичну ко-
роткозорість і небажання приймати стратегіч-
ні рішення доведеться дуже дорого і боляче 
розплачуватися.

Вибір завжди є. Як і відповідальність за 
нього...

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

Закінчення. Поч. в №№ 208 – 212. 

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

Розпад Росії: загроза чи шанс?Верховний суд 
України остаточно 
підтвердив вирок – 
13 років ув'язнення 
для Януковича за 
державну зраду
Верховний суд 6 грудня за-

лишив у силі вирок – 13 років 
позбавлення волі експрези-
денту України Віктору Янукови-
чу, якого було засуджено у спра-
ві про державну зраду. Пряма 
мова судді: «Суд ухвалив, вирок 
Оболонського районного суду 
Києва від 24 січня 2019 року та 
ухвалу Київського апеляційного 
суду від 2 жовтня 2020 року сто-
совно Януковича Віктора Федо-
ровича залишити без зміни, а ка-
саційні скарги захисників (зали-
шити – ред.)... без задоволення».

Це рішення є остаточним і 
оскарженню не підлягає. 

Оболонський районний суд 
Києва 24 січня 2019 року за-
очно засудив Януковича до 13 
років ув'язнення за державну 
зраду та пособництво у веденні 
агресивної війни. Згідно з виро-
ком суду, строк відбування по-
карання Януковичу буде відра-
ховуватися з часу його затри-
мання.

Основою звинувачень ста-
ло зернення до президента Ро-
сії Путіна від 1 березня 2014 
року, в якому український екс-
президент нібито просив ввес-
ти в Україну війська. Розглядати 
справу суд почав навесні 2017 
року.

Водночас Янукович та кіль-
ка інших представників вищо-
го керівництва держави почат-
ку 2014 року залишаються зви-
нувачуваними у кримінальній 
справі про вбивство протесту-
вальників на Майдані в лютому 
2014 року. Слідство по цій спра-
ві тривало всі 5 років попере-
дньої влади і вже третій рік при 
нинішній. Воно нарешті завер-
шене, адвокати знайомляться 
зі справою, після чого вона буде 
направлена в суд. 

Які де зони 
карантину
Державна комісія з питань 

техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій оно-
вила зони карантину по ковіду.

Станом на 11 грудня «жов-
та» зона адаптивного каранти-
ну розширилась, у ній перебу-
ває найбільша кількість регіо-
нів – 14.

«Жовта» зона: м. Київ, Дні-
пропетровська, Закарпатська, 
Івано-Франківська, Кіровоград-
ська, Луганська, Львівська, 
Одеська, Полтавська, Рівнен-
ська, Тернопільська, Харківська, 
Херсонська, Чернівецька облас-
ті. «Помаранчева» зона: Доне-
цька область. У «червоній» зоні з 
найжорсткішими карантинними 
обмеженнями без змін залиша-
ються 10 областей: Вінницька, 
Волинська, Житомирська, Запо-
різька, Київська, Миколаївська, 
Сумська, Хмельницька, Черкась-
ка, Чернігівська.

Водночас Кабінет міністрів 
посилив карантинні обмежен-
ня, у тому числі і у «жовтій зоні»,   
для невакцинованих громадян. 
Їм тепер, зокрема.  забороне-
но відвідування закладів куль-
тури,  громадського харчування, 
спортзалів без наявності при-
наймні одного щеплення проти 
коронавірусу, довідки про оду-
жання чи негативного результа-
ту ПЛР-тесту.

Світовий конгрес укра-
їнців у Російській Федерації – 

поза законом і змушений зупинити 
офіційні зв’язки з українцями в Росії. 
СКУ був вимушений ухвалити рішення призупини-
ти членство усіх своїх складових організацій, а та-
кож провідників СКУ у Російській Федерації, аби 
захистити українську національну меншину у Ро-
сії від репресій. Такий крок став наслідком запро-
вадження Кремлем нових драконівських норм, які 
впроваджують кримінальну відповідальність для 
російських громадян за зв’язки з так званими «не-
бажаними організаціями», в числі яких в Росії ви-
знаний і СКУ. (05.08).

100 років від народження 
Петра Яцика

Це ювілей від народження Петра Яцика, зна-
ного мецената та філантропа українського похо-
дження, канадського бізнесмена, відомого сво-
їм вагомим вкладом у фінансування українознав-
ства на Заході та в Україні. Сума його пожертв на 
українські інституції в західному світі перевищує 
16 млн канадських доларів. Його іменем назвали 
Міжнародний конкурс знавців української мови. 

Петро Яцик народився 7 липня 1921-го в селі 
Верхнє Синьовидне Сколівського району на Львів-
щині. До Канади потрапив у третій хвилі імміґрації 
1949 року. 

Так заснував успішний бізнес і з часом навіть 
став офіційно найзаможнішою людиною Канади (й 
найбагатшим українцем), а також розгорнув по-
тужну благочинну діяльність із підтримки україн-
ських наукових та освітніх установ. (05.08).

30-річчя Незалежності України 
відзначили українці Флориди 

Українська громада в південно-західній Фло-
риді ( США) з Осередком в Норт Порті гідно відзна-
чила 30-ту річницю Незалежності України 24-ого 
серпня. Перед будинком міської ради був вивіше-
ний український прапор українськими-американ-
ськими ветеранами, а присутні відспівали україн-
ський і американський гімни. Мер міста Норт Порт 
де проживає біля 5000 людей українського похо-
дження, прочитала Прокламацію, що міська рада 
проголошує день 24-ого серпня Днем Української 
Незалежності! (02.09).

70-ті річні збори 
кредитівки «Самопоміч»

У головному приміщенні кредитівки в Чикаґо 
відбулися 70-ті річні загальні збори Української 
федеральної кредитової спілки «Самопоміч». Вона 
зуміла завершити 2020 рік із добрими фінансови-
ми показниками. 1,2 тис. членів отримали позики 
на суму більше ніж $100 млн. Активи кредитової 
спілки перевищили $700 млн. Кредитова спілка 
залишається однією з найбільш стабільних фінан-
сових установ у США. (02.09).

Навчання в українських школах 
В українській діаспорі відновили освіту дітей. Так, 

у чотирьох українських суботніх школах, що діють у 
Чехії, навчання вже розпочалося. Українська суботня 
школа у Стамбулі, що працює в європейській части-
ні міста, й українська суботня школа в Анталії, що діє 
при Середземноморському об’єднанні українців, та-
кож почали новий навчальний рік. А в Угорщині у се-
редній школі ім. Шомоді Режьо у Кішварді розпочали 
викладати українську мову. На навчання дітей запро-
шує Українська недільна школа при Асоціації україн-
ської діаспори в Греції «Українсько-грецька думка». 
Школа пропонує як стаціонарне, так і дистанційне на-
вчання для дітей віком від п’яти до 14 років. (21.10).

Премія Фундації Антоновичів – 
газеті «Свобода»

У конференц-залі Посольства України в США у 
Вашинґтоні 30 жовтня відбулась урочиста церемо-
нія вручення редакції тижневика Українського на-
родного союзу «Свобода» премії Фундації Омеляна 
та Тетяни Антоновичів за 2020 рік в обсязі 25 тис. 
USD. Присутні вшанували пам’ять засновників фун-
дації подружжя Антоновичів, які подарували понад 
5 млн USD на важливі культурні проєкти в Україні 
та заснували 1981-го щорічну премію. Найстаршу 
у світі газету українською мовою «Свобода» безпе-
рервно видають у США вже 128 років. (18.11).

Панорама планети
У Колізеї зроблять реконструкцію і введуть в 

експлуатацію. Проект реставрації Колізею в столи-
ці Італії Римі розпочнеться найближчим часом і за-
вершиться до 2023 року.

Майже третина жителів Відня – іноземці.
У Шанхаї (Китай) перенесли історичну 5-повер-

хівку, щоб її зберегти. (21.01).

Шотландія планує новий референдум про неза-
лежність.

У Болівії подружжя створило заповідник для 
бджіл, які гинуть через вирубування лісів.

У турецькому місті Мардін знесуть 240 будівель 
заради туризму.

В Данії борються із засиллям пластику.
Оленям у Швеції побудують мости над залізнич-

ними коліями. (04.02). 

В Японії чиновника звільнили через вечерю за 
рахунок бізнесменів.

У Венесуелі величезна інфляція: вводять бан-
кноту в мільйон боліварів. 

Для відновлення Собору Паризької Богомате-
рі зрубають дві тисячі столітніх і двохсотлітніх дубів. 
Собор Нотр-Дам де Парі у Парижі реконструюють 
після великої пожежі у квітні 2019 року. 

У Росії померла остання носійка берингівського 
діалекту алеутської мови. (18.03).

Фінляндію визнали найщасливішою країною у 
світі четвертий рік поспіль.( 01.04).

Понад мільярд доларів на очищення ріки в Бра-

зилії. Там очищують від сміття річку Піньейрус, яка 
протікає через Сан-Паулу. Місто є найбільшим у кра-
їні і загалом Південній півкулі: тут мешкає понад 
13,6 мільйона людей, а разом у цій агломерації 24 
мільйони. 

Швеція виділить 30,6 млн. доларів субсидій на 
сонячні панелі для приватних домовласників.

У Великобританії запустили потужну припливну 
турбіну. Пристрій зможе виробляти достатньо енер-
гії, щоб забезпечити електрикою 2 тис. багатоквар-
тирних будинків. Це одна з найбільш потужних тур-
бін в світі, яка використовує енергію морських при-
пливів. (06.05).

У Франції за шкоду природі ввели тюремне 
ув’язнення.

У Кенії стартував перепис диких тварин. (20.05).

Теракти 11 вересня: судовий розгляд поновився до 
20-ї річниці нападів. Досудові слухання у справі Халіда 
Шейха Мухаммеда, ймовірного організатора терактів 
11 вересня, і чотирьох інших обвинувачених поновили-
ся 7 вересня на військовій базі США в Гуантанамо-Бей, 
Куба. Вони поновилися після 17-місячної паузи.

11 вересня 2001 року майже 3 000 американ-
ців загинули від серії з чотирьох терористичних на-
падів, організованих угрупованням аль-Каїда на те-
риторії США. Терористи захопили чотири літаки, два 
з них врізались у хмарочоси – «башти-близнюки» 
Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, тре-
тій залетів у Пентагон у Вашингтоні. Пасажири чет-
вертого літака, який терористи, ймовірно, планува-
ли спрямувати на Білий дім або Капітолій, чинили їм 
спротив – цей літак розбився неподалік від міста 
Шанксвілл у штаті Пенсильванія. (16.09).

У Литві підвищили мінімальну зарплату до 730 
євро. Після сплати податків мінімалка складе 518 
євро «на руки».

У Празі тепер можна безкоштовно кататися на 
міських велосипедах.

У Польщі провели перепис дерев. (21.10).

Починаючи з 2008 року, принаймні 379 людей 
у світі загинули під час спроби зробити селфі, тобто 
намагаючись сфотографувати себе. (03.11). 

Японія доплачуватиме туристам. Країна споді-
вається відродити економіку зокрема і з допомогою 
внутрішнього туризму. Влада планує доплачувати ту-
ристам, які подорожуватимуть усередині держави. 

Сукупна вартість робіт Пабло Пікассо – понад 
10 млрд доларів. У 2020 році на аукціонах та артрин-
ках продали понад 3 тисяч картин художника за-
гальною вартістю понад 600 млн. доларів. (18.11).

На Філіппінах померла найстаріша людина пла-
нети, остання, яка народилася в 19-му столітті. 
Франциска Сусано, померла 22 листопада у віці 124 
років. За документами Франциска Сусано народи-
лася 11 вересня 1897 року. (01.12).

Панорама 2021 року
Про це писала наша газета
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Бліц-інформ
За прогули комітет 
парламенту 
запропонував позбавляти 
депутатів зарплати
Регламентний комітет Вер-

ховної Ради звернувся до го-
лови парламенту Руслана Сте-
фанчука з пропозицією не від-
шкодовувати витрати, пов’язані 
з виконання депутатських по-
вноважень за листопад, 72 на-
родним депутатам. Йдеться про 
«депутатські» 45 тис. грн.

Таких виплат пропонують 
зокрема, позбавити депутатів 
фракцій і груп: ОПЗЖ – 55% (24 
депутати), За Майбутнє – 43% 
(9 депутатів), Довіра – 20% (4 
депутати), Батьківщина – 20% 
(5 депутатів), Голос – 15% (3 
депутати), ЄС – 11% (3 депу-
тати), Слуга народу – 7% (16 
депутатів).

Можлива економія для бю-
джету – 3,3 млн грн. У разі над-
ходження відомостей про по-
важні причини неучасті депу-
татів у голосуваннях на пленар-
ному засіданні або у засіданнях 
комітетів виплати будуть по-
новлені (так, комітет реабіліту-
вав 5 депутатів за жовтень).

У разі пропуску понад 30% 
голосувань або неучасті у засі-
данні комітету депутат позбав-
ляється зарплати за відповід-
ний день. А якщо в цілому за мі-
сяць відсоток голосувань мен-
ше 70 або кількість пропусків 
засідань комітету – понад по-
ловина, депутат втрачає «депу-
татські».

Подалі від газу: 
сонячні панелі вже 
встановили майже 
40 тисяч 
домогосподарств
Кількість їх зросла до 39,6 

тис, загальна потужність вста-
новлених у домогосподарствах 
панелей перевищила 1 ГВт. У 
трійку регіонів-лідерів за кіль-
кістю встановлених родина-
ми СЕС увійшли: Дніпропетров-
ська область – 5 559; Закарпат-
ська — 3 225; Тернопільська – 
3 068.

Скільки людей 
володіють 
вогнепальною зброєю
В Україні станом на 1 жов-

тня зареєстровано 707 117 
власників вогнепальної зброї, 
повідомило МВС. Ці особи во-
лодіють 790 055 одиницями 
мисливської гладкоствольної 
та 170 195 одиницями мислив-
ської нарізної та комбінованої 
зброї. Загальна кількість зброї, 
газових пістолетів та револьве-
рів – 1 225 353 одиниць.

При цьому в Україні немає 
спеціального закону, який би 
регулював обіг цивільної вог-
непальної зброї, чинне зако-
нодавство є фрагментарним, 
неузгодженим. Водночас, у ВР 
зареєстровано два законопро-
єкти – основний та альтерна-
тивний, які покликані урегулю-
вати питання обігу зброї. 

Днями завершив працювати на поса-
ді директора ТОВ Видавничий дім «Україн-
ська культура». Створювали ми його напри-
кінці 2018 року, щоб врятувати від закриття 
культурологічні видання зі столітньою історі-
єю: журнали «Українська культура», «Памятки 
України: національна спадщина» та «Музика», 
а також газети «Культура і життя» та «Крим-
ська світлиця». І наша команда їх таки вряту-
вала. Хоч і з пробуксовками, але всі вони ви-
ходять досі. Зараз у друкарні №2-4 журналу 
«Українська культура», який підготувала Те-
тяна Череп-Пероганич, верстаються останні 
цьогорічні газети, за моєї участі підготовлено 
до друку чергові номери журналів «Пам'ятки 
України» та «Музика».

Після семи років варіння в котлі, що із На-
ціонального газетно-журнального видавни-
цтва перетік в ВД «Українська культура», я від-
чув потребу перезавантаження: хочу нового 
досвіду, нових вражень і навичок. Тому зараз 
відкритий для цікавих пропозицій. 

Видавництво лишається в надійних ру-
ках редакції «Кримської світлиці». Андрій Ще-
кун, Ірина Миткалик, Слава Юрченко – я в Вас 
вірю! Працювати з Вами – справжнє задово-
лення і наша співпраця буде продовжуватися! 
Щонайменше в частині видання газети «Куль-
тура і життя».

Щодо загального стану галузі – видання 
друкованих ЗМІ – тут оптимізму в мене зна-
чно менше. Якщо нічого в державній політиці 

не зміниться, то впродовж нинішнього десяти-
ліття ми станемо свідками неминучого закрит-
тя майже всіх українських газет і журналів. 
Уже зараз жодне видання не є самодостатнім і 
без постійних фінансових вливань існувати не 
може. Зменшення періодичності, обсягу, якос-
ті – наслідки «оптимізації» та бажання «про-
триматись» – не вирішують проблему, а тільки 
відтерміновують її. На жаль, об'єктивна реаль-
ність така...

Ми повинні реалізовувати себе в нових 
площинах, на нових майданчиках, розвивати-
ся відповідно до нових вимог сучасного світу. 
Чого всім і бажаю!

Євген БУКЕТ
Фейсбук, 08.12.2021.

Ми знайомі, товаришуємо з 
Євгеном Букетом чимало років. 
Колеги. Коли я у 2006 – 2014 
роках працював журналістом 
у Києві у Всеукраїнській газеті 
«Слово Просвіти», центрально-
му виданні Товариства «Просві-
та», то 7 років працювали разом 
у цій редакції. Спілкуємося й за-
раз. Євген є постійним читачем 
нашої газети «Світ-інфо». Ось го-
ловне про нього з довідки у Ві-
кіпедії.

Євген Васильович Букет 
(нар. 23. 10. 1981, Київ). Закін-
чив столичний Національний 
університет ім. Т. Шевченка. 

Головний редактор газети 
«Культура і життя», член прав-
ління Національно спілки кра-
єзнавців України. Лауреат 
Міжнародної премії ім. Олеся 
Гончара (2008)(, Премії імені 
В`ячеслава Чорновола (2018). 
2007 – 2009 – інтернет-редак-
тор Всеукраїнського культуро-
логічного тижневика «Слово 
Просвіти», 2010 – 2014 – за-
ступник головного редактора 
цього часопису. З вересня 2014 
по квітень 2015 – заступник 
головного редактора, з травня 
2015 – головний редактор га-
зети «Культура і життя». Заступ-
ник голови (2008 – 2017), голо-
ва (від 2 грудня 2017 ) Київської 
обласної організації «Просвіти» 
. З 17 грудня 2011 по 15 грудня 
2012 – голова правління, гро-
мадської організації «Вікімеді-
аУкраїна». Автор кількох істори-
ко-краєзнавчих книг. 

А тепер – передісторія цієї 
ситуації. Названі журнали і га-
зети видавало Міністерство 
культури України. Але у 2015 
році наш парламент НАРЕШТІ 
ухвалив закон про роздержав-
лення преси. Згідно з ним, ор-
гани влади позбавлялися права 
видавати пресу, тобто, юридич-
ною мовою, – мали вийти із за-
сновників (значить, господарів, 
власників) чи співзасновників 
друкованих видань. Мінкульту-
ри довго затягувало цей процес 

роздержавлення, відпуску «на 
волю» своїх видань, хоч в остан-
ні роки не виявляло особливого 
старання в підтримці своєї пре-
си. Особливо це стосується га-
зети «Кримська світлиця». Вона 
вела жалюгідне існування. При 
тому, що це була єдина держав-
на україномовна газета Криму. 
Це ще один штрих щодо того, як 
ми втрачали Крим, спершу втра-
чаючи його в національному, ду-
ховному, культурницькому пла-
ні. Із загарбанням півострова 
Росією видання цієї газети там 
стало просто не реальним, ре-
дакція стала працювати в Киє-
ві. Ось так, з Києва, газета Кри-
му і продовжує виходити. 

Нарешті Мінкультури офіцій-
но вийшло із засновників цих 
видань. Але при цьому, всупе-
реч згаданому закону про роз-
державлення, за яким мало пе-
редати редакціям майно (при-
міщення, транспорт, оргтехніку 
та інше), залишило редакції ні 
з чим. І виселило їх із займаних 
приміщень. 

Ось тоді Євген Букет разом з 
колегами і створив Видавничий 
дім «Українська культура», неза-
лежну підприємницьку структу-
ру. Для врятування і продовжен-
ня видання тепер уже своїх жур-
налів і газет – вони були пере-
реєстровані на Видавничий дім. 
Після невеликої перерви вони 
відновили вихід. Євген Букет 
продовжив працювати редак-
тором газети «Культура і життя». 
Редакторкою журналу «Україн-
ська культура» у 2020 році ста-
ла Тетяна Череп-Пероганич, ві-
дома українська журналістка і 
поетеса. Наша землячка, котра 
народилася в селі Стара Басань 
Бобровицького району, 18 ро-
ків відпрацювала журналісткою 
в Бобровицькій райгазеті «Нове 
життя», потім за цим же фахом – 
у столиці. 

Абсолютно очевидно, на-
скільки важливі ці 5 видань 
нині. Ще й тому, що натомість в 

останні півтора-два десятиліт-
тя в України зникло чимало га-
зет і журналів якраз культуроло-
гічного профілю – літературних, 
мистецьких, краєзнавчих. Зали-
шаються названі видання, а та-
кож «Слово Просвіти».

У 2019 – 2020 роках Ви-
давничий дім зміг видавати ці 5 
журналів і газет значно мірою 
завдяки фінансовій підтримці 
Українського культурного фон-
ду. Але на 2021 рік в такій під-
тримці УКФ відмовив. Тут в кон-
курсі на гранти УКФ постарали-
ся деякі так звані «експерти», 
які у своїх висновках торочи-
ли, що, мовляв, друковані ви-
дання не дуже цікавлять лю-
дей. Це поширена і абсолютно 
хибна думка. Насправді преса і 
далі цікавить читачів, які дові-
ряють їй значно більше, ніж те-
лебаченню, тим паче інтернету. 
Просто рядові читачі своєю пе-
редплатою вже не в змозі утри-
мувати пресу, при постійному 
подорожчанні паперу, друку, 
поштових послуг. І певні видан-
ня, особливо спеціалізовані, 
зникають. 

Загалом же, песимізм щодо 
преси, який прохопився і в цьо-
му тексті Євгена Букета, він 
сам дещо пом`якшує в дискусії, 
що розгорілася в коментуванні 
цього тексту у ФБ. Євген уточ-
нює, що взагалі-то преса, осо-
бливо місцева, може розвива-
тися. 

Це суща правда. Її підтвер-
джує і те, що всі понад 20 ра-
йонних газет Чернігівщини піс-
ля роздержавлення, відходу із 
засновників місцевої влади, пе-
реходу на самостійні рейки, НЕ 
ЗНИКЛИ. Всі виходять. Коштом 
тої ж передплати і реклами, як і 
належить в нормальному медіа-
бізнесі. Реклами комерційної і 
приватної, від самих читачів. 

Але ми зараз говоримо про 
спеціалізовані видання, в да-
ному разі культурологічні. Но-
мери оновленого журналу 
«Українська культура» вийшли 
просто розкішні, і за змістом, 

і за поліграфією. Насиченою є 
і газета «Культура і життя», ці-
каві й інші названі видання. А 
от зі згаданими двома джере-
лами фінансування – пробле-
ма. Реклами обмаль, хоч. між 
іншим, бодай одна наша естра-
да могла б давати немало ре-
клами. Не марно ж це поняття 
у нас зараз замінене терміном 
– шоу-бізнес, і це доволі бага-
тенький бізнес. 

Непросто і з передплатою. 
Той таки журнал «Українська 
культура» позиціонує себе як 
видання зі 100-річною історі-
єю. Його родовід починається 
від «Української хати» (1909 – 
1914) і «Шляху» (1917 – 1919), 
«Шляхів мистецтва» (1921 – 
1923) і «Селянського будинку» 
(1924–1930). Його попередни-
ками в УРСР були «Культфронт» 
(1931 – 1935), «Колбуд» (1936–
1937), «Культурно-освітня ро-
бота» (1947–1954) і «Соціаліс-
тична культура» (1937–1941; 
1954–1990), а в діаспорі – жур-
нал «Наша культура» (1935–
1937; 1951–1953). Звичайно, 
можна доволі умовно говори-
ти, що це історія одного і того ж 
журналу, але, принаймні, це іс-
торія наших культурологічних 
журналів, спадкоємцем яких є 
нинішній. Принаймні, щодо жур-
налу «Соціалістична культура» – 
то це прямий продовжувач його. 
То ж тоді пригадаймо, що в ра-
дянські часи обов̀ язковою була 
передплата журналу «Соціаліс-
тична культура» на всі бібліоте-
ки і будинки культури, включно 
з сільськими, а це уже тисячі пе-
редплатників. А тепер визна-
ймо: навряд чи передплачено 
журнал «Українська культура» чи 
газету «Культура і життя» бодай 
на всі районні і міські бібліоте-
ки. Хоч це теж дало б майже по 
тисячі передплатників. Нема ко-
штів! Бракує їх навіть для наших 
бібліотек, не кажучи вже про бу-
динки культури, музеї. Бракує 
навіть на культурологічні видан-
ня – для закладів культури! Бо й 
загалом ця передплата тут дуже 
бідна. 

Поки що Видавничий дім під-
готував і друкує останній цьо-
горічний номер журналу «Укра-
їнська культура», видав збіль-
шений випуск газети «Культура 
і життя». Як буде далі? Чи під-
тримають такі видання, загалом 
нашу державницьку пресу, куль-
туру держава, патріотичний біз-
нес, самі читачі? Чи все більше 
будемо тонути в болоті убогого 
телебачення й Інтернету? 

 Петро АНТОНЕНКО

Культурологічні видання: як їх врятувати?

Коментар редактора нашої газети
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Спортивна панорама

Україна – за путівку 
на чемпіонат світу

Черговий XXII чемпіонат світу з фут-
болу пройде наступного року і у незвич-
ний час – у листопаді – грудні. Причи-
на – цього разу вперше турнір пройде 
на Близькому Сході, в невеликій араб-
ській країні Катар, де влітку дуже силь-
на спека. 

В розпалі відбірні змагання. Як і в 
останніх чемпіонатах, участь візьмуть 
32 збірні. Господарі – без відбору, а 31 
путівка розігрується. Вже майже за-
вершився відбірний цикл у Європі. Зма-
гання у відбірних групах фінішували, 
але всі 13, за квотою для Європи, учас-
ників чемпіонату ще не визначені. Вже 
пробилися на нього переможці всіх 
10-ти відбірних груп: Німеччина, Данія, 
Бельгія, Франція (діючий чемпіон світу), 
Хорватія, Іспанія, Сербія, Англія, Швей-
царія, Нідерланди. 10 команд, що за-
йняли другі місця в групах, плюс Чехія 
і Австрія, за підсумками нового турні-
ру – Ліги націй, склали 12 претендентів 
ще на 3 путівки. Жеребкування розве-
ло їх на три групи, в яких гра піде на ви-
бування. І з кожної групи вийде ще по 
одному учаснику чемпіонату світу. 

В нашій групі пройдуть такі півфі-
нали: Шотландія – Україна, Уельс –Ав-
стрія. Обидва матчі – 24 березня. А 29 
березня переможці цих пар у фіналі ви-
значать володаря путівки на чемпіонат. 

В другій групі півфінали Росія – 
Польща, Швейцарія – Чехія. В третій – 
Італія – Північна Македонія, Португалія 
– Туреччина. Переможці цих четвірок 
розіграють ще 2 путівки. 

Україна грала в групі, де був явний 
фаворит – чемпіон світу Франція. Вона 
набрала 18 очок. Наші були другими 
–– 12 очок: 2 перемоги, 6 нічиїх, без 
поразок, забили 11 м`ячів, пропустили 
8. Далі місця зайняли Фінляндія – 11 
очок. Боснія і Герцоговина – 7, Казах-
стан – 3. 

Ліга чемпіонів: 
невдача наших 

команд
Завершився груповий турнір го-

ловного клубного футбольного змаган-
ня Європи – Ліги чемпіонів. Як завжди, 
було 8 груп по 4 команди: чемпіони і 
призери провідних національних чем-
піонатів та ті, хто пройшов відбір. Чем-
піон України київське «Динамо» грало 
без відбору, другий призер – донецький 
«Шахтар» зміг пройти сито відбору. Але 
обидва наші кращі клуби виступили 
вкрай невдало. Кожен провів по 6 мат-
чів: дві нічиї у «Шахтаря», одна у «Дина-
мо», решта 9 матчів програно. «Динамо» 
забивши за турнір 1 м`яч (тобто 5 мат-
чів без голів), пропустило 11, «Шахтар» 
забив 2, пропустив 12. Обидві команди 
зайняли останні місця в групах, не «за-
чепившись» і за 3 місце, з якого коман-
ди переходили у Лігу Європи.

Звісно, «Шахтареві» протистоя-
ли грізні «Реал» та «Інтер», але ж в гру-
пі був і скромний «Шериф» з Молдови, 
що вийшов на 3 місце, перемігши на-
віть «Реал». 

В групі з киянами грала «Баварія», 
яка здобула всі 6 перемог. Грала й 
«Барселона». Але також і доволі скром-
на «Бенфіка» з Португалії, що відтісни-
ла «Барселону» на 3 місце – чи не най-
більш сенсація турніру, «плей-офф» без 
цієї грізної команди. 

Отже далі – гра на вибування. Ось 
хто вийшов у одну восьму фіналу: «Ман-
честер-Сіті», «Челсі», «Ліверпуль», «Ман-
честер Юнайтед» (Англія), «Реал», «Атле-
тико», «Вільяреал» (Іспанія), «Баварія», 
«Зальцбург» (Німеччина), «Ювентус», 
«Інтер» (Італія), ПСЖ, «Лілль» (Фран-
ція), «Бенфіка», «Спортінг» (Португалія), 
«Аякс» (Нідерланди). 

Ліонель Мессі: 
7-й «Золотий м̀ яч»

Визначено володаря найвищої індивіду-
альної нагороди світового футболу. Цей кон-
курс проводить паризький журнал «Франс-
Футбол», нині – опитуванням спортивних жур-
налістів світу. В Парижі пройшла вже 65-та 
церемонія нагородження. Перші десятиліт-
тя приз вручали кращому футболісту Європи, 
але вже давно переможця конкурсу визнають 
кращим футболістом світу такого-то року. Нині 
переміг Ліонель Мессі. 

10 років поспіль (2008 – 2017) тривала 
гегемонія двох видатних гравців: це Ліонель 
Мессі (Аргентина) з іспанської «Барселони» і 
Кріштіану Роналду (Португалія), який грав за 
«Манчестер Юнайтед» (виграв перший м`яч), 
«Реал» (здобув ще 4 м`ячі), «Ювентус», нині зно-
ву повернувся в «Манчестер Юнайтед». Вони 
здобули по 5 почесних призів. У 2018 році «Зо-
лотий м`яч» отримав капітан збірної Хорватії, 
гравець «Реалу» Лука Модрич, котрий зі сво-
єю збірною дійшов до фіналу чемпіонату світу 
2018 році, де програли Франції. У 2019 році 
приз вшосте здобув Мессі. 

А от у 2020 році володар призу не визна-
чався. Мотивація – через пандемію ковіду 
було перенесено Євро-2020 і не дограли ряд 
національних чемпіонатів. Це рішення викли-
кало багато критики, адже не було завершено 
не так багато турнірів, а з топ-чемпіонатів – 
лише у Франції. 

Беззаперечним фаворитом торік був капітан 
збірної Польщі, форвард мюнхенської «Баварії» 
Маріуш Левандовський, котрий вже не перший 
рік вважається одним з кращих гравців Європи, 
кращим бомбардиром (став ним і цього року). 

Левандовський вважався фаворитом і цьо-
го року. Але доволі несподівано зайняв у конкур-
сі лише 2 місце. Натомість вибір Мессі, безумов-
но, генія футболу, кращим гравцем саме 2021 
року викликав чимало критики. Адже Ліонель, 
вирісши у «Барселоні», провівши там всю свою 
кар̀ єру, понад 15 сезонів, вигравши безліч ти-
тулів, у тому числі кілька разів Лігу чемпіонів, 6 
«Золотих м`ячів», цього року несподівано пішов 
з команди. Щодо причин цієї сенсації досі чима-
ло різних версій, більше звинувачують клуб, ніж 
гравця. Мессі перейшов у клуб ПСЖ («Парі-Сен-
Жермен») зі столиці Франції, де все ще ніяк не 
проявить себе з таким блиском, як у «Барселоні». 

І вже озвучена пропозиція, щоб журнал 
«Франс-Футбол» вручив «Золотий м`яч» за 
2020 рік Левандовському. Зараз журнал об-
говорює цю пропозицію.  

Магнус Карлсен 
захистив звання 

чемпіона світу з шахів
У місті Дубай (ОАЕ) завершився черговий 

матч за титул чемпіона світу з шахів. Норве-
жець Магнус Карлсен захистив титул короля 
шахів, обігравши російського гроссмейстера 
Яна Непомнящего з рахунком 7, 5 : 3,5. Пла-
нувався матч на більшість з 14-ти партій, тоб-
то переможцю треба було набрати 7,5 очка. 
Але матч завершився достроково, за 11 пар-
тій. Карлсен виграв 4, було 7 нічиїх, росіянин, 
який виграв змагання претендентів на шахову 
корону у 2020-2021 роках, не виграв жодної. 

31-річний Магнус Карлсен – 16 чемпіон 
світу з шахів. 

Він здобув титул, перемігши у 2013 році в 
матчі за шахову корону 15-го чемпіона світу Ві-
шванатана Ананда (Індія). У 2014 році захистив 
титул у матчі з цим же суперником. Потім пере-
міг претендентів ще у двох матчах за шахову 
корону: у 2016 році – Сергія Карякіна (Росія) та 
у 2018 році – Фабіано Каруану (США).

Італійський суд остаточно 
виправдав українського 
нацгвардійця Марківа

Верховний касаційний суд Італії повністю 
виправдав українського нацгвардійця Віталія 
Марківа. Всі позови відхилені. Рішення Мілан-
ського суду залишили в силі.

Бійця Національної гвардії України Віталія 
Марківа затримали в Італії влітку 2017 року. 
Його звинуватили у причетності до смерті 2014 
році року під час бойових дій у Слов'янську на 
Донбасі італійського фотокореспондента Ан-
дреа Рокеллі.

У липні 2019 року суд міста Павія засудив 
Марківа до 24 років ув'язнення. Однак у листо-
паді 2020 року апеляційний суд в Мілані повніс-
тю виправдав його.

Проте сторона обвинувачення подала каса-
цію. Верховний касаційний суд Італії її відхилив. 
Рішення Міланського суду залишили в силі.

США: у школах запропоновано 
викладати історію комунізму, 

щоб молодь знала 
про його злочини

Республіканці в Палаті представників Кон-
гресу США розробили законопроєкт, який зао-
хочує школи включати до навчальних програм 
історію комунізму, аби показати злочинну сут-
ність цієї ідеології. Є опитування, що третина 
представників покоління, котрі народилися в 
період з 1997-го до 2012 року, прихильно став-
ляться до комунізму, а понад 40% кажуть, що 
мало знають про цю ідеологію.

Конгресмени, що пропонують законопро-
єкт, переконані, що американські школярі ма-
ють знати про радянські концтабори ГУЛА, Го-
лодомор, жертвами якого стали мільйони укра-
їнців, так звану «культурну революцію» в Китаї, 
коли загинули десятки мільйонів людей. За їх 
словами, законопроєкт має гарантувати, що ко-
мунізм «залишиться на звалищі історії – там, де 
йому і місце».

Влада Польщі сподіваєть-
ся, що новий уряд Німеччини 
буде готовий розпочати пе-
реговори про виплати репа-
рацій, тобто відшкодувань за 
збитки, заподіяні країні Німеч-
чиною під час Другої світової 
війни. Про це заявив міністр 
закордонних справ Поль-
щі Збігнєв Рау під час спіль-
ної пресконференції з новою 
главою МЗС ФРН Анналеною 
Бербок. Польський міністр та-
кож зазначив, що слід повер-
нутися до питань повернення 
Польщі культурних цінностей, 
вивезених Німеччиною під час 
війни, а також підготовки сис-
теми компенсацій за знищен-
ня пам'яток польської культу-

ри, витворів мистецтва, архі-
вів та бібліотек.

Голова парламентської 
групи з оцінки втрат Польщі в 
роки Другої світової Аркаді-
уш Мулярчик напередодні ви-
словив сподівання, що новий 
уряд ФРН буде відкритішим до 
цих питань, аніж попередній. 
У 2018 році Мулярчик заявив, 
що за приблизними оцінками 
з урахуванням індексації Ні-
меччина повинна виплатити 
Польщі 850 млрд доларів во-
єнних репарацій.

Водночас у попередньому 
уряді ФРН переконували, що 
питання виплати репарацій 
Польщі в політичній та юри-
дичній площині закрито.

Саме з нападу Німеччини 
на Польщу 1 вересня 1939 
року почалася Друга світова 
війна. 17 вересня до наступу 
на Польщу долучився зі схо-
ду союзник нацистів кому-
ністичний Радянський Союз. 
Польща була окупована і по-
ділена цими державами: час-
тина її, східні терени, була 
включена до СРСР. Так три-
вало до червня 1941 коли по-
чалася війна вже між Німеч-
чиною і СРСР. Тоді Німеччи-
на захопила всю територію 
Польщі. Ця окупація трива-
ла по літо 1944 року і завда-
ла Польщі колосальних люд-
ських жертв і матеріальних 
збитків. 

На 103-му році помер знаменитий чеський 
мандрівник Мирослав Зікмунд

У Німеччині обраний новий 
канцлер Олаф Шольц

63-річного Олафа Шольца затверджено на 
посаді канцлера. Він замінив Ангелу Меркель, 
яка пропрацювала на цій посаді 16 років. За 
кандидатуру Шольца проголосував парламент, 
де його коаліція має значну більшість (395 го-
лосів). Шольц очолив трипартійний уряд, сфор-
мований з його соціал-демократичної партії 
разом із «зеленими» та вільними демократами. 
Наприкінці вересня Шольц привів соціал-де-
мократів до перемоги на парламентських ви-
борах. 

Новий глава уряду рішуче висловився на 
підтримку України і засудив російську агресію 
проти неї.

Хто багатіє, хто біднішає
Covid-19 посилив світову нерівність, при 

цьому капітал найбагатших людей планети 
збільшився на 3,6 трильйона доларів.

Згідно з експертним звітом Всесвітньої 
лабораторії нерівності, у 2021 році мільярде-
ри продемонстрували найбільш різке зростан-
ня своєї частки у світовому багатстві з 1995 
року. У той же час через пандемію близько 100 
мільйонів людей опинилися в крайній злиднях, 
і їхня загальна кількість становить на сьогод-
нішній день 711 мільйонів.

Станом на 2021 рік найбагатші 10% зем-
лян контролюють 76% світового багатства, а 
на 50% бідних залишається лише 2%. На 10% 
найбагатших людей припадає 52% світового 
доходу, а на 50% найбідніших – лише 8%.

Розрив у рівні добробуту залежить від ре-
гіону. Найвища нерівність в Латинській Амери-
ці – 10% найзаможніших контролюють 77% ба-
гатства, а 50% найбідніших належить 1%.

У Європі 10% населення мають 58% ба-
гатств континенту. Безліч державних програм, 
доступних для громадян з низьким доходом, 
включаючи безкоштовну освіту та охорону 
здоров'я, допомагає Європі залишатися менш 
нерівноправним суспільством.

Польща очікує від нового уряду ФРН переговорів 
про репарації за Другу світову війну

Він народився 14 лютого 
1919 року у місті Пльзен. По-
чинаючи з 1947 року зі сво-
їм приятелем Іржі Ганзелкою 
( 24. 12. 1920 – 15. 02. 2003) 

вони робили свої легендар-
ні подорожі світом на чесько-
му автомобілі «Татра», попутно 
рекламуючи це авто. 

У своїх подорожах Ганзел-
ка та Зікмунд зустріча-
лися з багатьма громад-
ськими та політичними ді-
ячами, забиралися до та-
ких глухих місць, що іноді 
були першими іноземця-
ми, яких бачили місцеві 
жителі. Вони відвідали 83 
країни на різних конти-
нентах, написали про це 
понад 20 книг, зробили 
про подорожі багато ра-
діорепортажів, близько 
150 документальних і 4 
художні фільми. 

Мандрівники та їх книги 
були дуже популярні і в Ра-
дянському Союзі. Але після 
введення радянських військ 
у 1968 році в Чехословачину 
і придушення «Празької вес-
ни», мандрівники рішуче за-
судили цю акцію. Відтак, ста-
ли ворогами комуністичного 
СРСР, де їхні книги вилуча-
лися з бібліотек і продажу. В 
самій Чехословаччині їх ви-
ключили зі Спілки письменни-
ків, не друкували. Лише після 
розвалу соціалістичного та-
бору знову почали виходити 
їхні книги. А Зікмунд здійснив 
кілька нових подорожей – зо-
крема, в Японію, Австралію, 
Шрі Ланку. 
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Українські землі, які 
Росія не подарувала 

Україні
Президент Росії Володимир Пу-

тін неодноразово заявляв, що дер-
жави, які утворилися після розпа-
ду Радянського Союзу, «забрали» 
російські території, і взагалі вони 
не входили до складу СРСР у таких 
межах, які мають зараз. Подібні сен-
тенції можна почути з вуст та інших 
представників правлячої російської 
верхівки. Тим самим вони намага-
ються виправдати свої агресивні дії 
на пострадянському просторі, зо-
крема щодо України.

Але чи це так? І чи не забрала 
нинішня Росія собі землі, заселені 
українцями? Та й чи не було так, що 
за часів Радянського Союзу тодішнє 
керівництво роздавало українські 
території іншим союзним республі-
кам? І що ці простори зазнали суттє-
вої русифікації.

Є автори за межами України, які 
пишуть про українське життя в Ро-
сії, Білорусі, Молдові, загалом на по-
страдянському просторі. Справді, і в 
царській Росії, і за часів Радянсько-
го Союзу чимало українців опинили-
ся за межами своїх давніх земель. 
Вони навіть Москву, і Петербург роз-
вивали. Не дивно, що в цих росій-
ських столицях існувала і є велика 
українська діаспора.

Але не будемо про діаспору. По-
говоримо про землю на пострадян-
ському просторі, де проживали та 
проживають українці, які опинили-
ся за межами нинішньої Української 
держави. 

Козацька 
Стародубщина

Незважаючи на те, що до Росії ві-
дійшло чимало українських етнічних 
територій, одна з них має особливе 
значення для нас. Це Стародубщи-
на, яка зараз є частиною Брянської 
області Росії і займає у її складі 12 
районів із 27. Це Гордєївський, Злин-
ківський, Климівський, Клінцов-
ський, Красногірський, Мглинський, 
Новозибківський, Погарський, По-
чепський, Стародубський, Сураж-
ський та Унецький. Їхня загальна 
площа становить 14 762 квадратних 
кілометри (більше 40 відсотків від 
загальної території області).

Не будемо звертатися до старо-
давньої історії краю. Стародубщина 
була у складі Росії як удільне князів-
ство, підпорядковувалася золотоор-
динським ханам, входила до складу 
Великого князівства Литовського і 

Московії. У 1618 року за умовами 
Деулінського перемир'я з Москвою 
ця земля стала частиною Речі Поспо-
литої. Стародуб в 1620 отримав Маг-
дебурзьке право. Під час повстання 
під проводом Богдана Хмельницько-
го українські козаки зайняли Старо-
дубщину. З 1663 тут існував Старо-
дубський козачий полк.

Потрапивши після Переяслав-
ської ради до складу Московії, а по-
тім Російської імперії, Стародубщи-
на залишалася одним із значних 
центрів українського життя.

Саме на Стародубщині зародило-
ся і розвинулося українське козаць-
ке літописання, яке відіграло велику 
роль у становленні сучасної україн-
ської національної свідомості. Один 
із перших літописів, у яких знайшла 
відображення ідеологія козацької 
старшини, був Літопис Самовидця.

Про автора цього твору може-
мо сказати таке. Аналіз тексту дає 
підстави стверджувати, що під час 
повстання Богдана Хмельницького 
опинився на боці козаків, був набли-
жений до гетьманського уряду, став 
свідком різних подій другої полови-
ни XVII століття, пов'язаних із діяль-
ністю козацьких гетьманів.

У 1676-1702 роках Самовидець 
опиняється на Лівобережжі і почи-
нає описувати події, що відбувалися 
у цьому регіоні. Схоже, тоді він жив 
у Стародубі, оскільки часто говорить 
про події в цьому місті, в тому числі 
про місцевий характер. Можна при-

пустити: саме у Стародубі і було на-
писано основну частину Літопису Са-
мовидця.

В українській історіографії по-
ширена думка, що автором цього 
твору був виходець із дрібношляхет-
ської родини Роман Ракушка-Рома-
новський. Таку версію запропонува-
ли Микола Петровський та Михайло 
Грушевський. Потім вона знайшла 
помітну підтримку.

Про Ракушку-Романовському ві-
домо, що він належав до освічених 
людей, займав високі положення в 
гетьманському уряді, а в 1676 став 
духовною особою і оселився в Ста-
родубі, де, ймовірно, завершив Літо-
пис Самовидця. Тут він отримав па-
рафію, завів господарство та про-
жив до самої смерті у 1703 році. 
Показово, що у літописі Самовидця 
є звернення до церковних питань, 
особливо у другій частині.

Літопис охоплює опис подій з 
часів повстання під проводом Бог-
дана Хмельницького до 1702 року. 
Його справедливо вважають одним 
із найкращих творів українського 
козацького літопису, який став сво-
єрідним бестселером для пізніших 
козацьких літописців, українських 
істориків та письменників. Літопис, 
що розповсюджувався у численних 
списках, був важливим джерелом 
для літописів Григорія Граб'янки та 
Самійла Величка, «Короткого опи-
су Малоросії», на основі якого були 
складені компілятивні праці з історії 
України Якова Лизогуба, Василя Ру-
бана та Олександра Ригельмана.

У 1846 році Літопис Самовидця 
опублікували, і він набув ще більшої 
популярності. Широко використову-

вали його українські історики XIX-XX 
століть – Михайло Костомаров, Орест 
Левицький, Дмитро Яворницький, 
Дмитро Багалій, Іван Крип'якевич та 
інші. Велику увагу цій пам'ятці приді-
лив Пантелеймон Куліш, використав 
не лише в історичних працях, а й у ху-
дожньо-літературних творах. Звер-
талися до Літопису Самовидця Тарас 
Шевченко, Іван Нечуй-Левицький, 
Михайло Старицький, Зінаїда Тулуб, 
Олександр Довженко, Василь Стус 
та інші.

Відомою поетичною пам'яткою, 
яка була створена на основі козаць-
кого літописання, стала поема Се-
мена Дивовича (Дзивовича) «Розмо-
ва Великоросії з Малоросією 1762 
року». Її автор походив із стародав-
нього козацького роду, який осів на 
Стародубщині. Здобув гарну освіту: 
навчався спочатку у Києво-Моги-
лянській академії, а потім у Петер-
бурзі. Працював перекладачем у 
Генеральній військовій канцелярії у 
Глухові та архіваріусом Малоросій-
ського генерального архіву за часів 
гетьманства Кирила Розумовського.

Згаданий твір представлений як 
поетичний діалог між Великоросією 
та Малоросією, власне Україною. 
Переважно Великоросія ставить за-
питання. Вона не дуже знайома з іс-
торією Малоросії. Малоросія, навпа-
ки, багато каже, намагається поін-
формувати свою співрозмовницю.

Семен Дивович переважно ак-
центує увагу на героїчних сторінках 
минулого Малоросії, яка постає як 
автономна земля, яка сама собі оби-
рає покровителя. І хоча Мала Росія 
піддалася російському цареві, але 
це підданство сприймається не як 
прояв безсилля. Мовляв, Мала Ро-
сія вчинила так, бо російський цар 
є християнським монархом. У пое-
мі йдеться про самостійність Малої 
Росії, у тому, що може обходитися 
без інших, зокрема і Великоросії. З 
твору випливає, що Велика та Мала 
Росія – дві автономні частини одні-
єї держави, якою править християн-
ський монарх.

Поема «Розмова Великоросії з 
Малоросією 1762 року» була одним 
із перших творів, де затверджува-
лася ідея українського автономізму, 
що набула поширення серед нащад-
ків козацької старшини наприкінці 
XVIII – на початку XIX століть. «Біблі-
єю» цього автономізму став твір «Іс-
торія русів». 

Перша згадка про нього припа-
дає на 1828 рік, коли було знайдено 
рукопис твору у Стародубському по-
віті Чернігівської губернії. Спочатку 
«Історія русів» поширювалася на ру-
кописних копіях. А в 1846 році її опу-
блікували в Москві тодішньою ро-
сійською мовою. У першодруку було 
зазначено автора твору – покійно-
го тоді єпископа Георгія Конисько-
го. Зроблено це було для того, щоб 
надати авторитетності твору. Проте 
дуже швидко виникли сумніви щодо 
авторства цієї особи.

До сьогодні питання авторства 
«Історії русів» не вирішено. Назива-
лися різні імена її можливих авто-
рів. На основі аналізу твору можемо 
констатувати таке: автор жив у дру-
гій половині XVIII – на початку XIX 
століть, мав непогану освіту, служив 
у російській армії, воював із турка-
ми, добре знав південь України, жив 
на Стародубщині. Принаймні у творі 
часто йдеться про події у цьому краї. 
І не дарма саме тут було знайдено 
перші його списки! Принаймні, мо-
жемо не сумніватися, що остаточна 
редакція «Історії русів» з'явилася на 
Стародубщині.

Цей твір, спираючись на тради-
ції козацького літописання, подавав 
історію України як окремої землі зі 
своїми політичними традиціями, від-
мінними від російських. Автор «Істо-
рії русів», незважаючи на лояльність 
до російської імперської влади, все 

ж таки негативно оцінює Московію. 
Він дає тонку характеристику мента-
літету правлячої еліти цієї держави. 
Вказує на її жадібність, владолюб-
ство та марнославство. Говорить 
про непостійне царське царювання 
і знищення самих царів. Ця неста-
більність, на думку автора, поясню-
ється відсутністю стійкої релігії та 
добрих вдач. Усе це зрештою веде 
до того що війни з Московією неми-
нучі і нескінченні для всіх народів. 
Зрештою, у творі можна зустріти чи-
мало інших антиросійських момен-
тів. Принаймні, у ньому росіяни-мос-
ковити нерідко постають ворогами 
русів-українців.

«Історія русів» дуже вплинула на 
Тараса Шевченка. Деякі твори Кобза-
ря є своєрідною інтерпретацією її сю-
жетів. Під впливом «Історії русів» пе-
ребували також Микола Костомаров 
та Пантелеймон Куліш. Використову-
вали її та інші українські автори ХІХ 
століття, зверталися до неї Микола Го-
голь і навіть Олександр Пушкін, окре-
мі російські письменники та історики.

За часів радянської влади про 
«Історію русів» фактично «забули». 
Натомість у 1956 році вона вийшла у 
Нью-Йорку у перекладі українською 
мовою. Також український переклад 
Івана Драча цієї книги з'явився у 
1991 році. Твір українські інтелекту-
али розглядали як важливу пам'ятку 
літератури, яка сприяла розвитку 
української національної свідомос-
ті. Натомість у російській літературі 
«Історія русів» трактувалася як «не-
безпечний» витвір українського на-
ціоналізму.

Варто також зазначити, що на 
Стародубщині народилося чи було 
пов'язано з нею чимало діячів укра-
їнської культури, українського сус-
пільного та політичного життя. На-
приклад, споріднене коріння геть-
мана Павла Скоропадського зі Ста-
родубщини, а сам він навчався у 
Стародубській гімназії. «Стародуб-
ське походження» має Леся Україн-
ка: у цьому краї, у місті Мглін, наро-
дився її батько Петро Косач. Зі ста-
родубського козацького роду були 
і предки відомого дослідника і ман-
дрівника Миколи Миклухо-Маклая, 
про що він сам говорив.

Можна назвати ще низку ін-
ших українських культурних діячів, 
пов'язаних із цим краєм.

1918 року Стародубщина пере-
бувала у складі українських держав-
них утворень. За умовами Брест-
ського миру 1918 року вона увійшла 
до Української Народної Республіки. 
А потім Стародубщина була у складі 
Української Держави гетьмана Пав-
ла Скоропадського.

Проте наприкінці 1918 року цей 
край зайняли більшовики, де розпо-
чали терор проти українського наро-
ду. За угодою маріонеткового укра-
їнського «робітничо-селянського» 
уряду, Стародубщина перейшла до 
Росії. Відповідно до рішення росій-
ського більшовицького уряду від 25 
травня 1919 року, цей край увійшов 
до складу Гомельської губернії, яка, 
у свою чергу, стала частиною Росій-
ської Соціалістичної Федеративної 
Радянської Республіки.

Коли ж більшу частину цієї гу-
бернії 1926 року віддали Білорусі, 
Стародубщина дісталася російській 
Брянській губернії. Радянській Укра-
їні віддали лише невелику частину 
краю – Семенівську волость. Таке 
адміністративне становище Старо-
дубщини стало одним із головних 
факторів її русифікації.

Чи випадково російські біль-
шовики, які продовжили імперську 
політику царської Росії, забрали в 
українців Стародубщину? В історії 
нічого так не буває. Принаймні цим 
кроком вони відрізали від України 
землі, які відіграли важливу роль у 
формуванні української національ-
ної свідомості.

Східна Слобожанщина – 
присвоєна росіянами 

українська земля
Ще одним регіоном, який зараз 

перебуває у складі Росії, але так 
само, як і Стародубщина, відіграв 
помітну роль у новому українсько-
му націогенезі, є Східна Слобожан-
щина. Також ці території відомі за 
іншими назвами. Наприклад, під на-
звою Острогощини – від назви Ост-
розького козацького полку. Зараз 
ці землі перебувають у складі чоти-
рьох областей Російської Федера-
ції – Курської, Білгородської, Воро-
незької та Ростовської.

За часів Русі ці території входи-
ли переважно до складу Курського 
князівства, яке фактично перестало 
існувати після татарської навали Ба-
тия. У цілому нині ця навала серед-
ини XIII в. стала тяжким ударом для 
цього регіону. Тут з'явилося Рильське 
удільне князівство, що межувало зі 
степом і підпорядковувалося золо-
тоординським ханам. Проживало тут 
слов'янське населення, близьке до 
слов'янського населення інших укра-
їнських земель. Пізніше після розпа-
ду Золотої Орди ці землі успадкувала 
Московія як частину цієї колишньої 
імперії кочівників. І все-таки ці землі 
були слабо заселені.

У другій половині XVII ст. вони 
стають місцем активної міграції 
українців. Це було пов'язано з по-
встанням під керівництвом Богда-
на Хмельницького та наступною Ру-
їною. Під впливом військового ли-
холіття багато українців, зокрема із 
Правобережної України, залишали 
свої оселі та переселялися на схід, 
у т. ч. і на Східну Слобожанщину, де 
зберігалася відносно стабільна си-
туація. На цих теренах сформувало-
ся кілька козацьких полків – Остро-
гозький, Сумський, Охтирський.

Найсхідніший із них був Остро-
гозький, що складався із семи со-
тень. Заснували його козаки Чер-
нігівського та Ніжинського полків у 
1652 році. Полковим центром ста-
ло місто Острогожськ (інша назва 
– Рибне). Зараз Острогожськ пере-
буває у складі Воронезької області. 
Першим головою цього полку став 
Іван Дзиковський.

У 1670 р. в Московському цар-
стві вибухнуло козацьке повстання 
під проводом Степана Разіна (Разі). 
Останній, наскільки можна судити, лі-
нією батька був українцем. Принай-
мні народився в українській станиці 
Зимовійській на Дону. Тому законо-
мірно, що Разін знайшов істотну під-
тримку серед українських козаків. 
На його боці виступив і Острогозький 
полк, очолюваний згадуваним пол-
ковником Дзиковським. Московська 
влада на Східній Слобожанщині була 
на якийсь час ліквідована. Проте по-
встання було придушене. А бунтівний 
полковник Дзиковський із дружиною 
Євдокією та більшістю повстанців 
потрапили в полон і були страчені. 
У наступні роки полковниками були 
люди, лояльні до московської влади: 
Герасим Корібут (1671 – 1680), Іван 
Сас (1680 – 1693) та інші.

У XVIII столітті полк очолювали ви-
хідці з роду Тевяшових, про яких ще 
йтиметься. Тоді полк був досить зна-
чним і ділився на чотирнадцять со-
тень. Проте після ліквідації російським 
урядом козацького самоврядування 
на Слобожанщині 1765 р. полк роз-
формували. На його основі було ство-
рено Острогозький гусарський полк.

Щодо Охтирського козацького 
полку, то він сформувався переваж-
но вихідцями з Правобережної Укра-
їни у 1655 – 1658 роках із центром у 
місті Охтирка (зараз входить до скла-
ду Сумської області). Він охоплював 
територію як нинішніх українських об-
ластей (Сумської, Харківської та Пол-
тавської), так і Білгородської облас-
ті, що нині у складі Російської Феде-
рації. Ця військова формація також 
проіснувала до ліквідації полкового 
устрою на Слобожанщині в 1765 
р. На його базі теж було ство-
рено гусарський полк.

Кордони поділу

Печатка Стародубського 
магістрату часів Гетьманщини 

(1696)
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Сумський полк почав 
формуватися 1651 р. вихід-

цями з Правобережної України 
на чолі з полковником Герасимом 

Кондратьєвим. Вони й започаткува-
ли місто Суми. Полк оформився на-
прикінці 1658 р. Охоплював він пе-
реважно території, що нині входять 
до складу України. І все-таки частко-
во його землі поширювалися і на те-
риторію сучасної Росії. До його скла-
ду входило полкове місто Суджа. Нині 
це районний центр Курської області. 
Сумський полк, як і інші слобідські 
козачі полки, було ліквідовано і пере-
творено на гусарський полк у 1765 р.

Основна частина населення Схід-
ної Слобожанщини усвідомлювала 
себе козаками-українцями. Зрозу-
міло, вони розмовляли українською 
мовою, мали свою побутову культуру, 
яка помітно відрізняла їх від росіян.

У Східній Слобожанщині часто 
бував відомий український філософ 
Григорій Сковорода (1722–1794). 
Його приятелями були білгородський 
єпископ Йоасаф Міткевич, а також 
архімандрит Білгородського монас-
тиря Гервасій Якубович. Знав Ско-
ворода представників місцевої світ-
ської еліти. Останньому полковнику 
Острогозького полку Степану Тевя-
шову він присвятив трактат «Ікона 
Алківіадська» та переклад діалогу 
Цицерона «Про старість». Його сино-
ві Володимиру Тевяшову також при-
святив деякі свої твори. Зокрема, 
трактати «Кільце» та «Алфавіт, або 
буквар світу». Слід зазначити, що ці 
твори займають значне місце у філо-
софській спадщині мислителя. Тобто, 
можемо говорити, що Східна Слобо-
жанщина стала важливим місцем ді-
яльності зрілого Сковороди.

Бував на Східній Слобожанщині 
російський поет-декабрист Кіндра-
тій Рилєєв (1795–1826). Він одру-
жився з Наталією Тевяшовою, яка 
походила з сім'ї острогозьких пол-
ковників. Перебування поета на цій 
території «заразило» його Україною. 
Низка його творів написана на укра-
їнську тематику. Він із співчуттям та 
повагою ставився до визвольної бо-
ротьби українського народу.

Східна Слобожанщина дала нам 
низку видатних діячів української 
культури. Насамперед слід назвати 
Миколу Костомарова (1817 – 1885). 
Народився він у селі Юрасовка Ост-
рогозького повіту тодішньої Воро-
незької губернії. Насамперед відо-
мий він як історик, який присвятив 
чимало праць минулому України. 
Костомаров належав до організа-
торів та активних діячів Кирило-Ме-
фодіївського братства – фактично 
першої української організації по-
літичного характеру. Саме він мав 
знайдений своєрідний маніфест 
братчиків «Книга битія українсько-
го народу».

Також зі Східної Слобожанщи-
ни походив відомий актор Михайло 
Щепкін (1788–1863). Народився він 
у селі Червоне Обоянського повіту 
Курського намісництва. 

Петро КРАЛЮК, 
доктор філософських наук

«День», 28.10. і 05.11.2021 р.
Далі буде.

17 грудня 
1897 – на Харківському парово-

зобудівному заводі збудували пер-
ший український паровоз.

1903 – початок авіаційної ери: 
американець Орвілл Райт у Кітті Хок 
(штат Північна Кароліна) здійснив 
перший у світі політ на літаку, скон-
струйованому ним разом із братом 
Уїлбером. Політ тривав 12 секунд, 
«Флаєр-1» подолав відстань 260 м.

1917 – Українська Центральна 
Рада отримала урядову телеграму з 
Петрограда від Ради народних комі-
сарів, в якій зазначалося, що уряд 
радянської Росії «визнає Українську 
Народну Республіку, її право цілком 
відокремитися від Росії... зараз же, 
без обмежень та безумовно». Цього 
ж дня почав роботу Всеукраїнський 
з'їзд робітничих, солдатських і селян-
ських депутатів, який підтримав Укра-
їнську Центральну Раду.

1929 – зруйновано Чудів монас-
тир у Москві в Кремлі. На його міс-
ці зведуть будівлю Верховної Ради 
СРСР

1976 – відкрито першу ділянку 
Куренівсько-Червоноармійської лі-
нії Київського метрополітену з трьо-
ма станціями: «Площа Калініна» (нині 
«Майдан Незалежності»), «Пошто-
ва площа», «Червона площа» (нині 
«Контрактова площа»). У 1981 р. 
на цій лінії відкрито станції «Площа 
Льва Толстого» і «Республіканський 
стадіон». 

1992 – депутати Федеральних 
зборів Чехо-Словаччини ухвалили 
постанову про припинення з 1 січня 
1993 р. існування Чехо-Словацької 
Федеративної Республіки й утворен-
ня держав-спадкоємниць – Чехії та 
Словаччини.

Народився: 1908 – Юрій Шеве-
льов, український науковець, сла-
віст-мовознавець, історик літерату-
ри, письменник, критик, професор 
Гарвардського і Колумбійського уні-
верситетів, президент Української 
вільної академії наук у США,Ю редак-
тор журеналу «Сучасність».

18 грудня 
1865 – ухвалена 13-та поправка 

до конституції США, яка скасовувала 
рабство.

Народилися: 1878 – Йосип Ста-
лін (Джугашвілі), радянський дер-
жавний і політичний діяч грузинсько-
го походження, один з творців, очіль-
ник тоталітарного режиму в СРСР. 
Перший народний комісар у спра-
вах національностей РРФСР (1917 – 
1923), перший генеральний секре-
тар ЦК ВКП(б) (1922-1934), секретар 
ЦК ВКП(б)/КПРС (1934-1953), голова 
Раднаркому та Ради міністрів СРСР 
(1941-1953). Герой Радянського Со-
юзу, Герой соцпраці, генералісимус 
(1945). Традиційно днем його наро-
дження вважалося 21 грудня 1879 р. 
Ця дата з'явилася в 1929 р., коли Ста-
лін утвердився у владі і було вирішено 
вперше відзначити день народження 
вождя в масштабах всієї країни, його 
«ювілей», 50-річчя. Але раніше не 
тільки в метриці та поліцейських до-
кументах, а й в анкетах самого Сталі-
на датою народження було вказано 
18 грудня 1878 р.; 1892 – Микола Ку-
ліш, видатний український драматург 
доби «розстріляного відродження»;

19 грудня
1917 — задля усунення впливу 

Центральної Ради київські більшови-
ки скликали у Києві I Всеукраїнський 
з'їзд рад. Але більшість із двох тисяч 
його делегатів підтримала Централь-
ну Раду. Відтак члени партії більшо-
виків на чолі з Володимиром Затон-
ським у кількості 124 осіб переїхали 
до Харкова, де 24 – 25 грудня прого-
лосили власну республіку рад.

1965 — Шарль де Голль (1890 – 
1970) вдруге обраний президентом 
Франції, загалом був президентом у 
1958 – 1969 рр.

Народилися: 1915 – Едіт Піаф 
(Гассіон), французька співачка й ак-
торка; 1919 – Микола Лукаш, укра-
їнський перекладач, мовозна-
вець, дисидент; 1920 – Микола Ру-
денко, український письменник, 
політв’язень радянських часів, від 
1976 р. – засновник і перший голова 

Української групи сприяння виконан-
ню Гельсінських угод.

20 грудня 
1699 – цар Петро I видав указ 

про перенесення святкування Ново-
го року в Росії з 1 вересня на 1 січня.

1803 – у Новому Орлеані завер-
шена процедура Луїзіанської купів-
лі: США придбали у Франції території, 
на яких зараз, окрім штату Луїзіана, 
розташовані також штати Арканзас, 
Міссурі, Айова, Оклахома, Канзас, 
Небраска, частково Міннесота, Нью-
Мексико, Монтана, Вайомінг та Коло-
радо. Незадовго перед тим Франція 
купила ці землі в Іспанії

1868 – у Львові засновано укра-
їнське товариство «Просвіта». 

1917 – утворена Всеросійська 
надзвичайна комісія (ВЧК) по бороть-
бі з контрреволюцією і саботажем. 
Її першим головою був призначений 
польський дворянин і професійний 
революціонер Фелікс Дзержинський. 
Каральний орган більшовицької вла-
ди, пізніше трансформований у НКВС, 
КДБ. 

21 грудня 
1913 – у нью-йоркській газеті 

опублікований перший в історії крос-
ворд, його склав Артур Уїнн.

1991 – підписана Алма-Атин-
ська декларація про створення СНД, 
Союзу незалежних держав (глава-
ми Азербайджану, Вірменії, Білорусі, 
Казахстану, Киргизстану, Молдови, 
Росії, Таджикистану, Туркменістану, 
Узбекистану, України).

Народився: 1596 – Петро Могила 
(Петру Мовіла), молдавський шлях-
тич, український політичний, громад-
ський церковний і освітній діяч, ар-
хімандрит Києво-Печерського мо-
настиря з 1627 р., митрополит Київ-
ський, Галицький і всієї Русі в 1633 
– 1647 рр.; 

22 грудня 
1989 – у Берліні Бранденбурзь-

кі ворота знову відкривалися (після 
30 років блокади), ознаменувавши 
об'єднання НДР і ФРН.

Народилася: 1833 – Марко Вов-
чок (Марія Вілінська), українська 
письменниця.

23 грудня 
1913 – відбувся перший політ лі-

така Ігоря Сікорського, 4-моторного 
біплана «Ілля Муромець». Під час Пер-
шої світової та громадянської воєн 
літак використовували як бомбар-
дувальник (піднімав до 800 кг бомб) 
і розвідник. Всього було побудовано 
79 «Муромців».

Народився: 1799 – Карл Брюл-
лов, визначний російський художник.

24 грудня
1958 – в СРСР запроваджена 

обов'язкова 8-річна освіта.
Народилися: 1798 – Адам Міцке-

вич, польський поет-романтик і діяч 
національно-визвольного руху. уро-
дженецьБілорусі; 1868 – Емануель 
Ласкер, доктор математики, другий 
в історії шахів чемпіон світу (1894 – 
1921 рр.); 1937 – В’ячеслав Чорно-
віл, український політик, дисидент і 
політв’язень радянських часів, літе-
ратурний критик, публіцист. Один із 
лідерів Народного руху України.

25 грудня 
1741 – шведський учений Андерс 

Цельсій винайшов шкалу вимірюван-
ня температури.

Народився: 1895 – Григорій Ве-
рьовка (у селищі Березна на Черні-
гівщині), український композитор і 
хоровий диригент.

26 грудня 
2004 — в Україні відбулося пе-

реголосування другого туру виборів 
президента. Перемогу здобув Віктор 
Ющенко – 51,99% голосів; Віктор 
Янукович отримав 44,20%.

Народилися: 1893 – Мао Цзедун, 

китайський політичний і державний 
діяч, голова КНР (1954 – 1959), голо-
ва ЦК Компартії Китаю (1942 – 1976); 
1898 – Євген Плужник, український 
письменник.

27 грудня 
1925 – російський поет Сергій 

Єсенін знайдений повішеним у ленін-
градському готелі «Англетер».

1929 – генеральний секретар ЦК 
ВКП(б) Йосип Сталін проголосив полі-
тику «суцільної колективізації». 

1938 – у СРСР засновано звання 
«Герой соціалістичної праці».

Народилися: 1737 – Микола Бан-
тиш-Каменський, український і росій-
ський історик, археограф, бібліограф; 
1901 – Марлен Дітріх (Марія Магда-
лена фон Лош), німецька й американ-
ська кіноакторка, співачка.

28 грудня 
1895 – у Парижі відбувся перший 

публічний показ «сінематографа бра-
тів Люм’єрів». Початок ери кінемато-
графа. 

1973 – у Парижі видано роман-
дослідження Олександра Солженіци-
на «Архіпелаг ГУЛАГ», про злорчини 
комуністичного режиму СРСР. 

29 грудня 
1724 – у Петропавлівській фор-

теці Петербурга в ув̀ язненні помер 
Павло Полуботок, наказний гетьман 
України (1722 – 1724), чернігівський 
полковник.

1920 – у Москві підписано дого-
вір між УСРР та РРФСР про взаємне 
визнання суверенітету двох радян-
ських республік і встановлення вій-
ськового та господарського союзів.

Народився: 1891 – Володимир 
Симиренко, визначний український 
учений у галузі садівництва. 

30 грудня 
1922 – утворено СРСР. Таке рі-

шення ухвалив I Всесоюзний з’їзд 
представників рад робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів 
у Москві. З’їзд затвердив декларацію 
і договір про утворення нової держа-
ви – Союз Радянських Соціалістич-
них Республік. Потім це рішення мали 
затвердити союзні республіки, але 
деякі, в тому числі Україна, цього так 
і не зробили. 

1953 – у США надійшов у продаж 
перший кольоровий телевізор. 

31 грудня 
1898 – відкрита перша телефон-

на лінія між Москвою і Петербургом. 
1917 – декрет Раднаркому Ра-

дянської Росії про визнання держав-
ної незалежності Фінляндії.

Народився: 1877 – Гнат Хотке-
вич, український письменник, му-
зикант, історик, композитор, мисте-
цтвознавець, етнограф, педагог, теа-
тральний діяч.

1 січня 
1863 – президент США Авраам 

Лінкольн видав маніфест про звіль-
нення рабів. 

1959 – перемога революції на 
Кубі.

1961 у Радянському Союзі прове-
дена грошова реформа. Обмін нових 
грошових знаків на старі здійснював-
ся у співвідношенні 1:10.

Народилися: 1701 – Василь Гри-
горович-Барський, український пись-
менник, учений, мандрівник; 1909 – 
Степан Бандера, голова Організації 
Українських Націоналістів.

2 січня 
1769 – перше засідання лон-

донської Королівської Академії мис-
тецтв.

1905 – закінчення оборони Порт-
Артура (нині китайський Люйшунь) у 
ході російсько-японської війни: росі-
яни здали місто японцям. 

1938 – розстріляні поет Василь 
Бобинський, композитор Михайло 
Коссак та низка інших українських 

жертв комуністичного режиму СРСР. 
Народилися: 1834 – Василь Пе-

ров (Кріденер), російський художник; 
1841 – Тадей Рильський, український 
громадський і культурний діяч, педа-
гог, літератор, фольклорист та етно-
граф шляхетського польського по-
ходження (з Житомирщини), батько 
поета Максима Рильського; 1896 – 
Дзиґа Вертов (Давид, згодом – Денис 
Кауфман), український і радянський 
кінорежисер єврейського походжен-
ня, уродженець польського Білосто-
ка. Один із засновників і теоретиків 
документального кіно; 1920 – Айзек 
(Ісаак) Азімов, американський пись-
менник єврейського походження, бі-
охімік, один із найвідоміших фантас-
тів світу, популяризатор науки (уро-
дженець Смоленської губернії в Ро-
сії); 1926 – Віра Вовк, українська й 
бразильська письменниця, літерату-
рознавиця. перекладачка.

3 січня 
1959 – на Кубі остання військова 

частина, вірна режиму, здалася рево-
люціонерам. Остаточна перемога ре-
волюції

Народилися: 106 до н. е. – Цице-
рон, римський державний діяч, ора-
тор, письменник; 1895 – Борис Лято-
шинський, український композитор; 
1942 – Анатолій Погрібний, україн-
ський громадський діяч, літературний 
критик, лавреат Шевченківської пре-
мії (2006).

Померли: 1501 – Алішер Навої, 
узбецький поет і мислитель; 1923 – 
Ярослав Гашек, чеський письменни.

4 січня
2004 – внаслідок «революції тро-

янд» президентом Грузії обраний Ми-
хаїл Саакашвілі.

Народилися: 1643 – Ісаак Нью-
тон, англійський фізик, матема-
тик, астроном, філософ; 1809 – Луї 
Брайль, французький викладач, ви-
нахідник крапково-рельєфного 
шрифту для сліпи, він сам втратив зір 
у ранньому віці; 1837 – Павло Жи-
тецький, український філолог, педа-
гог та громадський діяч.

Померли: 1941 – Анрі Бергсон, 
французький філософ, лавреат Нобе-
лівської премії з літератури за 1927 
рік; 1960 – Альбер Камю, французь-
кий письменник, філософ, публіцист, 
лауреат Нобелівської премії з літера-
тури 1957 р.

5 січня 
1769 – Джеймс Уатт одержав па-

тент на парову машину.
1918– УНР випустила в обіг пер-

ші українські банкноти – карбованці, 
на них були зображені тризуб із хрес-
том.

1977 – заарештовані лідери 
Української Гельсінкської спілки Ми-
кола Руденко й Олекса Тихий.

Народився: 1921 – Фрідріх Дюр-
ренматт, швейцарський романіст і 
драматург.

Померла: 1992 – Дарія Ребет, 
українська політична і громадська 
діячка, голова Проводу ОУНЗ, жур-
налістка, правниця, діячка жіночого 
руху в українській діаспорі.

6 січня
1838 — у місті Моррістаун (штат 

Нью-Джерсі, США) Альфред Вейл і Се-
мюел Морзе продемонстрували свій 
перший телеграф.

1846 – у Києві створено Кирило-
Мефодіївське товариство.

1919 – тимчасовий більшовиць-
кий уряд України затвердив назву 
«Українська Соціалістична Радянська 
Республіка». Назва УСРР зберігалася 
до 1936 р.

2019 – Православна церква 
України отримала томос про автоке-
фалію

Народилися: 1596 – Богдан 
Хмельницький, український гетьман, 
очолив національно-визвольну ві-
йну 1648–1657 рр.; 1822 – Генріх 
Шліман, німецький археолог, керів-
ник розкопок у Трої, Мікенах, Корин-
фі; 1834 – Степан Руданський, поет; 
1898 – Володимир Сосюра, поет; 
1938 – Василь Стус, поет.

Померли: 1920 – Левко Сими-
ренко, український селекціоне, вби-
тий чекістами; 1945 – Володимир 
Вернадський, український вчений, 
філософ.

Кордони 
поділу

Микола Костомаров
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Сторінками  старих газет
Топливу и энергии – строгий счет! Само-

отверженным трудом миллионов советских людей, последо-
вательно претворяющих в жизнь экономическую политику 
партии, в нашей стране создан мощный экономический по-
тенциал. Промышленность СССР выпускает сейчас продук-
ции больше, чем весь мир в 1950 году.

 
Награда газете. Торжественное собрание, посвящен-

ное 50-летию со дня выхода первого номера «Литературной 
газеты» и вручению газете ордена Дружбы народов, состо-
ялось 17 мая в Москве. Высокой награды она удостоена за 
плодотворную работу по развитию советской литературы 
и активное участие в коммунистическом воспитании 
трудящихся. 

Письма читателей. Читатель Г. Проскурняков напи-
сал в редакцию об участившихся фактах хищения из ваго-
нов на Мичуринском отделении Юго-Восточной железной 
дороги. По мнению автора, это происходит потому, что не 
обеспечивается должным образом охрана перевозимых 
грузов.

Это уже стало традицией – вот уже 57-й раз в майский 
солнечный день по всей стране шагает пионерский празд-
ник. 19 мая 20 миллионов юных ленинцев отмечают день 
рождения Всесоюзной пионерской организации имени 
Владимира Ильича Ленина. 
(«Известия», орган Президиума Верховного Совета СССР, 

19.05.1979 г.)

Программа совершенствования работы. Киев, 9 
(РАТАУ). Сегодня состоялась научная конференция «Книга Л. И. 
Брежнева «Возрождение» – творческий вклад в развитие ле-
нинской науки и искусства партийного руководства», организо-
ванная Высшей партийной школой при ЦК Компартии Украины 
и Институтом истории партии при ЦК Компартии Украины – фи-
лиалом Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

(«Рабочая газета», газета ЦК  Компартии Украины, 
10.07.1978 г.)

КПСС и Советское государство не жалеют усилий, чтобы 
сохранить разрядку, добиться поворота к разоружению, 
поддержать право народов на свободное и независимое 
развитие и упрочить мир. Решения июньского Пленума ЦК 
КПСС, доклад на нем Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева, постановление Пленума «О международном по-
ложении и внешней политике Советского Союза» продолжа-
ют привлекать пристальное внимание во всем мире».

 
«НЕТ» американским ракетам в Европе!» – говорят ан-

гличане, западные немцы, бельгийцы. Люди доброй воли 
против врагов мира.»

Б. Кармаль: афганский народ безгранично благодарен 
за советскую помощь в защите суверенитета и независи-
мости ДРА. Империалистическая и маоистская пропаган-
да нагромождает горы лжи вокруг событий в Афганистане, 
пытается извратить и опорочить советскую помощь, ока-
занную афганскому народу в трудный для него час в деле 
отражения агрессии извне. В интервью западногерманско-
му буржуазному еженедельнику Генеральный секретарь 
ЦК Народно-демократической партии Афганистана, пред-
седатель Революционного совета и премьер-министр ДРА 
Бабрак Кармаль разоблачает измышления клеветников, 
рассказывает правду о жизни в Афганистане. 

Дания в трудной роли «младшего партнера». Да-
ния одна из малых стран Западной Европы (территория – 
43 тыс. кв. км. население – 5,1 млн. человек) с особой ост-
ротой переживает сейчас нарастание кризисных явлений 
из-за того, что ее экономика подчинена обязательствам, 
связанным с членством в НАТО и ЕЭС.       

(«За рубежом», еженедельная газета 
Союза журналистов СССР, 11–17. 06, 1980 г.).

Назустріч виборам. В лютому наступного року відбу-
дуться вибори до Верховної Ради УРСР, а також до місцевих 
Рад народних депутатів. Ця важлива суспільно-політична 
подія в житті радянського народу і нашої держави знамен-
на тим, що вибори до місцевих Рад відбудуться вперше піс-
ля прийняття нової Конституції СРСР і Конституції України.

Про виборчі округи до Куликівської районної 
Ради народних депутатів (75 округів, тобто обираєть-
ся 75 депутатів: від райцентру – селища Куликівка і 16-ти 
сільських рад). Назви деяких вулиць Куликівки: Леніна, Що-
рса, Колгоспна, Калініна, 8 березня, 1 Травня, Червоноар-
мійська. Фрунзе, Жовтнева, Чкалова, Кірова, Горького, 60 
років Великого Жовтня, Жданова, Комсомольська, Радян-
ська, Піонерська, Воровського. Назви деяких вулиць сіл ра-
йону, крім уже названих по Куликівці: Урицького, Боженка, 
Постишева, Дзержинського, Чапаєва, Петровського, Карла 
Маркса, Свердлова, Ватутіна, Котовського. 

Назви колгоспів району (всього їх 17): ім. Леніна с. 
Дроздівка, «20-річчя Жовтня», «Зоря комунізму», ім, Жда-
нова, «9 січня», «Більшовик», «2-га п`ятирічка», «Перше трав-
ня», «Комінтерн», «40-річчя Жовтня», «Раджиття», ім. Леніна 
с. Дрімайлівка, ім. Калініна. 

(«Поліська правда», орган Куликівського райкому 
Компартії України та районної Ради народних депутатів 

Чернігівської області, 13. 12. 1979 р.).

«Волинки», «бабські бунти», повстан-
ня... Селяни до останнього противились 
перетворенню на колгоспників. Озбро-
єні дрючками і праниками, вони змогли 
налякати владу та на півроку призупи-
нити каток колективізації. Лише Голо-
домором Йосип Сталін упокорив україн-
ське село

На Москву 
через Онацьківці

Вранці 8 березня 1930 року дві со-
тні людей зібрались на подвір’ї школи в 
Кустівцях Шепетівської округи. Вони були 
верхи на конях, озброєні вилами та со-
кирами. Їхній лідер Семен Ткачук оглянув 
шкільну карту. З’ясувавши, що від села до 
Москви – усього декілька сантиметрів, 
він весело заявив:

– Буду в Москві через чотири дні!
А тоді скомандував:
– Гей, на Москву через Онацьківці! 

Там нам підтримка буде!

Кілька днів тому жителі Кустівців, за-
хищаючи церкву, прогнали з села партій-
ців і комсомольців. При цьому розтро-
щили сільраду й порвали портрети біль-
шовицьких вождів. Потім розібрали ре-
манент і збіжжя, які раніше віддали для 
колгоспу, та створили загін самооборони. 
Його і очолював Семен Ткачук.

До Москви загін не дійшов. У сусідніх 
Бражинцях його зустріли озброєні куле-
метами чекісти. Довелося відступати.

Схожі події тоді відбувались у бага-
тьох селах. Підрадянську Україну охопи-
ла масштабна хвиля стихійних протестів. 
Вони стали реакцією на примусову колек-
тивізацію, яку впроваджувала влада.

Наслідки 
«великого перелому»
У середині 1920-х здавалося, що ко-

муністам вдалось утихомирити україн-
ське село. Із сотень повстанських заго-
нів, які чинили опір новій владі, залиши-
лись поодинокі групи. Хтось прорвався за 
кордон, хтось намагався «загубитись» на 
безкраїх просторах Радянського Союзу. 
Багато хто погодився здатись в обмін на 
обіцяну амністію.

Курс на форсовану індустріалізацію, 
який проголосив Йосип Сталін, вимагав 
величезних ресурсів: людських і фінансо-
вих. Єдиним їхнім джерелом був визиск 
власних громадян. Тож імперія індустрі-
алізувалась, а населення зубожіло. Голо-
вними жертвами такої політики стали се-
ляни, що становили більшість населення 
країни.

«Партія отримала величезну перемо-
гу на фронті колгоспного господарства», 
– констатував Сталін у статті «Рік вели-
кого перелому», опублікованій у газеті 

«Правда» 7 листопада 1929 року. Очевид-
но, диктатор видавав бажане за дійсне. 
Але це був прозорий натяк. Тож найближ-
чий пленум ЦК ВКП(б) визначив головне 
завдання найближчого часу – суцільна 
колективізація. На початку наступного 
року Державне політичне управління роз-
почало спеціальну операцію з депортації 
найзаможніших селян.

Народне терпіння швидко увірвалось. 
Вже 12 лютого в Містках Старобільської 
округи люди розібрали посівний матеріал 
і реманент. Незабаром протест поширив-
ся на сусідні села. У Круглому сформува-
ли загін, який заходився виганяти кому-
ністів.

Тими самими днями у Плужному Ше-
петівської округи громада почала бо-
ротьбу за повернення церкви. До кінця 
місяця заворушення охопили й сусідню 
Бердичівську округу. Тоді ж протести роз-
почалися в Одеській, Сумській, Дніпропе-
тровській та інших округах. 10 березня 
повстало Поділля – Тульчинська, Моги-
лів-Подільська та Вінницька округи.

Як на вулкані
«У трьох округах справжнє повстан-

ня селян, – звітував наприкінці берез-
ня 1930-го нарком Робітничо-селянської 
інспекції СРСР Григорій Орджонікідзе, 
спеціально відряджений в Україну. – По-
встання придушене збройною силою, пус-
тивши в хід кулемети, а в деяких місцях – 
гармати. Убитих і розстріляних – 100, по-
ранених – кілька сотень. В інших районах 
такі самі бунти».

Переважно протести були мирними, 
адже селяни не мали зброї. Комуністи 
зневажливо називали їх «волинками» – 
від російського «волынить», себто ухиля-
тися від праці, затягувати робочий про-
цес. Ініціаторами «волинок» часто були 
жінки, які збиралися натовпами в кілька 
сотень біля сільрад із вимогами видати їм 
зерно й усуспільнене майно. Зберігся на-
родний переказ про жінок-повстанок зі 
Старобільщини. Їхньою основною зброєю 
були праники – дерев’яні ребристі дошки, 
які використовували для прання. Тому на-
звали себе «Праниковою хмарою».

Часто виступи переростали в розпра-
ви над представниками влади та місце-
вими активістами. «Сидимо, як на вулка-
ні. Коли лягаєш спати, не знаєш, чи про-
кинешся», – скаржився партійний функ-
ціонер, що рушив наводити порядок до 
Калинівського району Вінниччини.

   

«Грабувати колективи, 
нищити комуністів»

«Повстання шириться з кожним днем 
і стає нам великою загрозою, – писав 
комсомолець із Любарщини в листі до ре-
дакції газети «Радянське село». – Усі ак-
тивісти втікають в паніці до великих міст, 

бо куркулі не дають пощади ні на хвили-
ну життя».

Наляканий масштабом березневих 
«волинок» режим пішов на поступки. До-
зволили вихід з колгоспів та повернення 
майна. Як наслідок – до кінця літа колек-
тивізованими залишилося менше трети-
ни селянських господарств УСРР.

Втім протести тривали. На почат-
ку квітня спалахнуло Павлоградське по-
встання, яке охопило десяток сіл і хуто-
рів на Дніпропетровщині. Жителі двох сіл 
Драбівського району Черкащини розгро-
мили залізничну станцію і районний суд.

Відновилися партизанські загони. 
Про їхніх лідерів ходили легенди. Як-от 
про Луку Клітку з Роменщини. Він усла-
вився неодноразовими втечами з-під 
варти. «Ми, діти, замість гратися у хован-
ки, бавилися у «бандита Клітку», – згадує 
письменник Микола Петренко, уродже-
нець тих країв.

Або останні повстанці Холодного Яру 
– брати Микола, Михайло і Степан Бла-
жевські. Перші двоє загинули в сутичках 
з чекістами 1925-го. Третій був двічі по-
ранений. Щоб врятувати загін, він вирі-
шив на деякий час його розпустити. Сам 
із кількома побратимами перебрався на 
Донбас, де всі влаштувалися на будівни-
цтво. 1930-го брошура «Весняні рейди» 
інформувала: «У Шполянському районі 
знов почала оперувати банда Блажев-
ського. Її гасло – в селян-одноосібників 
нічого не брати, грабувати колективи, ни-
щити комуністів. В Орлівці Блажевський 
спалив справи комосередку й нахваляв-
ся перестріляти керівників села».

Упродовж того року ДПУ в Україні за-
фіксувало понад 4 тисячі масових висту-
пів. У них взяло участь майже 1,2 мільйо-
на осіб. Також занотували майже 2,8 ти-
сячі «терористичних актів». Щоправда, до 
цих останніх залічували навіть спалену 
скирту соломи.

Бунти голодних
«Потепління» тривало недовго – во-

сени 1930-го влада відновила політику 
колективізації. Діяли економічними ме-
тодами – людей змушували вступати до 
колгоспів податками і штрафами. ДПУ по-
відомляло про 319 масових протестних 
виступів і 1354 терористичні акти протя-
гом наступного року. Також зафіксували 
28 «куркульських банд».

На початку травня на півдні сучасної 
Хмельниччини повстали колишні офіцери 
Армії УНР. Півтора десятка осіб, яких вони 
очолювали, з боями прорвалися через річку 
Збруч, на територію Польської Республіки.

Колишній червоний партизан Яким 
Рябченко деякий час працював головою 
сільради та служив у міліції у Городнян-
ському районі на Чернігівщині. Втім з ча-
сом зрозумів, що «власними руками допо-
магав одягати московське ярмо на свій 
народ» – і пішов у ліс. Згуртував навколо 
себе до 400 осіб, яких поділив на три роти 
і взводи. Чекісти розбили їх через кілька 
тижнів. Невдовзі в окрузі говорили, що 
на придушення хлопців Рябченка «совіти» 
мусили кинути цілу дивізію.

Навесні 1932 року люди почали вми-
рати від голоду. Протести знову стали ма-
совими – майже 1000 виступів за 7 мі-
сяців. Переважно це бунтували голодні. 
До прикладу, у Золочівському районі на 
Харківщині майже дві тисячі жителів 13 
сіл штурмували залізничні склади, у яких 
зберігали зерно для місцевої винокурні. 
Попри вогонь охорони, люди розібрали 
три вагони збіжжя.

Селяни знову почали виходити із кол-
госпів. Це засигналізувало владі про крах 
її колективізаційної політики. У серпні 
1932 року Йосип Сталін виснував: «Укра-
їну можемо втратити». Режим взявся до 
«остаточного вирішення» українського пи-
тання – влаштував Голодомор.

Володимир ТИЛІЩАК, 
кандидат історичних наук, заступник 

Голови Українського інституту 
національної пам'яті

«Локальна історія», 24. 11. 2021

Пам'ятай! Як українське 
село чинило опір Сталіну

Садиба промколгоспу «Перемога» 
в місті Прилуки на початку 1930-их 

років. Усі фото надав автор.

Розкуркулення селянського 
господарства на Донеччині 

на початку 1930-их років

Повстанська «зброя» в розгромленій 
сільраді с. Студена Піщанського 

району сучасної Вінничини, 
березень 1930 року
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Яскрава і багатогранна особис-
тість Миколи Вороного (06. 12. 1871 
– 07. 06. 1938) вражає потужністю 
творчого темпераменту. Поет, актор, 
режисер, літературний і театральний 
критик, мистецтвознавець, педагог, 
перекладач, організатор видавни-
чої справи, він стрімко увірвався в 
літературу, запропонувавши чита-
чеві молодих героїв, оригінальну по-
етику, епатажність і розкутість. Вод-
ночас у поезіях Вороного домінують 
вічні загальнолюдські цінності. Його 
ідеалом є патріот, готовий на само-
пожертву заради України, лицар 
Правди і Краси.

На початку 1901 року в «Літера-
турно-науковому віснику» Микола 
Вороний опублікував свій відкритий 
лист до українських письменників, 
в якому запрошував їх до створен-
ня нового художньо-літературного 
альманаху, видати збірник, який би 
за змістом і формою наближався до 
нових течій і напрямів сучасних літе-
ратур. Його упорядник слушно вва-
жав, що українське письменство 
має вступити на європейський шлях, 
вийти на новий щабель розвитку, не 
обмежуватись побутовщиною, пору-
шувати у своїх творах питання «ши-
рокої філософічної ваги» і звертати 
найбільшу увагу на естетичний бік 
творів.

Через багато років М. Вороний в 
«Автобіографії» згадував: «Як не був 
скромний мій лист, але в історії на-
шого письменства він набув значен-
ня мовби «маніфесту» (так принай-
мні назвав його Єфремов, що з тяж-
ким осудом накинувся на розтлінний 
«модернізм» у двох своїх книжках 
«На мертвой точке» і «В поисках но-
вой красоты»). На мій заклик у пер-
шу чергу відгукнулися і прислали до 
альманаху свої твори О. Кобилян-
ська, М. Коцюбинський, Іван Фран-
ко, П. Карманський, а за ними потяг-
нулися й… Ів. Нечуй-Левицький, М. 
Старицький і Данило Мордовець (що 
прислав свої спомини про М. Драго-
манова, які цензура й стріскала).

Остаточно склав я альманах вже 
в Харкові, а дозвіл на друк одержав 
уже бувши в Одесі. Вступну мою стат-
тю про завдання [альманаху] цензу-
ра не тільки заборонила, але й ви-

дерла її навіть з альманаху і мені не 
вернула. Що було його робити? Без 
вступу якось ніяково… Тоді я, одер-
жавши якраз посланіє Ів. Франка до 
мене, написав відповідь на його по-
сланіє і надрукував замість вступ-
ної статті, як introductio. Такі то були 
часи!»

В архіві Михайла Коцюбинсько-
го у його Чернігівському літератур-
но-меморіальному музеї-заповід-
нику збереглося 17 листів до нього, 
писаних Миколою Вороним зі Льво-
ва, Катеринодара, Харкова, Одеси у 
1896 – 1903 рр. Частина з них без-
посередньо стосується процесу на-
родження «З-над хмар і з долин» і 
містить цікаві подробиці життя Ми-
коли Вороного.

Отже, звернімося до першодже-
рел. 13 серпня 1901 року М. Воро-
ний пише М. Коцюбинському:

 «…Ми задумали тут в Катерино-
дарі скласти та видати український 
альманах. Найбільшу увагу маємо 
звернути на естетичний бік видан-
ня і усуваючи на бік моралізаторські 
і взагалі тенденційні заміри, обрали 
собі провідною зорею єдине – чисту 
штуку! Художня виробленість фор-
ми і хоч трошки оригінальний зміст – 
се наші головні жадання. Бажалося 
б уникати творів грубо реалістично-
го напрямку (хіба що з художнім пу-
бліцистичним поглубленням, а нато-
мість були б раді творам з легким фі-
лософічним повоєм (пантеїстичним, 
метафізичним).

В самій прозі бажалося б ліри-
ки більше. Знаючи Ваше мистець-
ке перо, Ваше уміння малювати ко-

лоритні картини в зв’язку з власни-
ми почуваннями і все зображати в 
м’яких та прозорих тонах, я певен, 
що Ваші твори були б визначною 
окрасою нашого видання…

Я великий поклонник Вашої 
творчості і мені, яко впо-
рядникові альманаху, 
дуже б хотілось, щоб і ви 
прислали хоч «де-що», бо 
певен, що се «де-що» буде 
значною гарантією успіху 
дорогого мені видання...

Я вже не артист, тільки 
банковий урядник… Сум-
но… Покинув сцену, та не 
знаю, чи надовго. Сивень-
кий Вам з подружжям ни-
зенько вклоняється.»

Ідеться про Володи-
мира Самійленка, який тоді мешкав 
у Катеринодарі й працював у місь-
кому банку разом із Миколою Воро-
ним.

Нелегко було їм виживати у Ка-
теринодарі. Несприятливий клімат, 
малярія у тяжкій формі забирали 
енергію і змушували Вороного все 
частіше думати про переїзд із «Ка-
теринодряні» (так він іронічно охрес-
тив місто в листі до М. Коцюбинсько-
го від 25 січня 1902 р.). У ньому чи-
таємо про враження упорядника 
збірника від надісланого з Черніго-
ва оповідання Коцюбинського «На 
камені»: 

«Тричі цілую Вас, дорогий пане 
Михайле, за Вашу розкішну аква-
релю! Від неї так і віє чарами любо-
го мені моря! Вся вона прямо наси-
чена солоним духом морського пові-
тря! Ми з Сивим читали, упивались і, 

правду сказати, завидували Вашому 
таланту…

Ми з Сивим заплиснявили в чор-
номорських болотах…, виснажились 
духом і не в стані нічого писати, опріч 
бюрових паперів. Тільки й радіємо й 
одпочиваємо, коли трапиться щось 
чуже гарне прочитати. Прочитали ми 
й «Дорогою ціною» і тішились, як діти, 
а під кінець засумували – жалко ста-
ло Соломії… Вражіння колосальне! 
Все правдиво, натурально, просто і 
напрочуд гарно, свіжо і цікаво.

Питаєтесь за альманах. Не бій-
тесь, мій альманах, якщо цензура не 
стріскає, мусить побачити світ в сім 
році.

Лишенько тільки, що я раз-у-раз 
слабую на пропасницю і не можу так 
швидко робити, як би хотів… Поміч-
ників у мене абсолютно нема – сам я 
і в хвіст, і в голову!

При самій інтенсивній праці аль-
манах може піти до цензури не рані-
ше великого посту…

Нічого не поробиш! Кореспон-
денції з авторами, редактування ру-
кописів, переписування і композиція 
творів потребують багато праці і до-
брий шмат часу.

Якби ж ще я здоровий був, а то 
день біжу, а день лежу.

Альманах має називатись «З-над 
хмар і з долин» і відповідно сій назві 
поділятись на дві частини : І – більш 
фантастичну і ІІ – більш реалістич-
ну… «На камені» я призначую до пер-
шої частини – в ньому дуже багато 
поезії».

Збірник виходив чималенький 
за обсягом. На той момент твори 
подало вже 30 авторів: І. Франко, 

Б. Грінченко, О. Кобилянська, Н. Ко-
бринська, Л. Старицька, Леся Укра-
їнка, В. Самійленко, М. Чернявський, 
А. Кримський, О. Маковей, М. Ста-
рицький, П. Грабовський, М. Коцю-
бинський, М. Вороний, Г. Хоткевич, 
Н. Кибальчич та інші.

Покинувши Катеринодар і пере-
їхавши спочатку до Харкова, потім 
до Одеси, Микола Вороний завер-
шує подвижницьку працю над аль-
манахом.

Змінюється і його особисте жит-
тя. 1903 року він одружується з чер-
нігівкою Вірою Вербицькою і має 
цілком конкретні плани щодо пра-
цевлаштування в її рідному місті. 
Михайло Коцюбинський докладає 
чималих зусиль, аби допомогти то-
варишеві в цій непростій і дуже важ-
ливій справі. Молода родина осе-
ляється в Чернігові на Лісковиці. В 
будинку діда Миколи Антіоха-Вер-
бицького 18 березня 1904 року на-
роджується син Вороних Марко, хре-
щеним батьком якого стає Михайло 
Коцюбинський. Микола Кіндратович 
працює помічником керівника від-
ділу поточної сільськогосподарської 
статистики, очолюваного Коцюбин-
ським. Чернігівський період життя 
Миколи Вороного триває 7 років – 
до 1910 р. У старовинному місті над 
Десною поет переживає бурхливе 
кохання, радість батьківства і гір-
коту розлуки з дружиною. Через рік 
родина Миколи і Віри Вороних роз-
палася. Маленький Марко залишив-
ся з матір’ю, а його батько виливає 
біль, сум, відчай і надію у віршовані 
цикли «За брамою раю», «Разок на-
миста» і окремі поетичні шедеври, 
що і в наш час зворушують своєю 
щирістю і глибиною.

Ці ліричні рядки Миколи Вороно-
го приваблюють своїм естетизмом, 
моральним максималізмом, вчать 
культурі і красі почуттів і через сто 
років з часу їх написання, адже в них 
ми відчуваємо справжню красу душі 
Поета.

Тетяна КУЗНЄЦОВА, 
завідуюча відділом Чернігівського 

літературно-меморіального 
музею-заповідника 

М. Коцюбинського

ДОВІДКОВО
Микола Кіндратович Во-

роний (06.12.1871, Катери-
нославщина – 07.06.1938, 
Одеса). Народився в родині ре-
місника. Навчався в Харків-
ському, пізніше в Ростовсько-
му реальному училищі, звідти 
його виключено за зв'язки з 
народниками: читав та поши-
рював заборонену літературу. 

Перебував під наглядом поліції із забороною всту-
пати до вищих навчальних закладів Російської ім-
перії. Продовжив навчання у Віденському і Львів-
ському університетах (філософський факультет).

У Львові познайомився з Іваном Франком. 
Працював бібліотекарем і коректором Наково-
го товариства ім. Т. Шевченка, режисером театру 
«Руська бесіда», в редакції журналу»Життє і сло-
во». Допомагав Івану Франкові у виданні газет 
«Громадський голос», «Радикал», деякий час був 
неофіційним редактором журналу «Зоря». З 1897 
р. – актор трупи М. Кропивницького, П. Саксаган-
ського та інших.

1901 р. покинув сцену і служив в установах 
Катеринодара, Харкова, Одеси, Чернігова.

1910 р. оселився в Києві, працював у театрі М. 
Садовського, викладав у театральній школі. 1917 
р. один із засновників Української Центральної 
Ради та Українського національного театру.

1920 р. емігрував. Жив у Варшаві, де 1921-го 
року вийшла друком збірка його поезій «За Укра-
їну». Невдовзі переїхав до Львова. Викладав в 
українській драматичній школі при Музичному ін-
ституті ім. М. Лисенка, деякий час був директором 
цієї школи.

Після повернення до УРСР (1926) вів педаго-
гічну і театрознавчу діяльність. Викладав у Харків-
ському музично-драматичному інституті, згодом 
працював у Києві у Всеукраїнському фотокіноу-
правлінні тощо.

1934-го Миколу Вороного заарештовано як 
польського шпигуна. Деякий час перебував у Во-
ронежі, потім його вислали на Одещину.

7 червня 1938 розстріляний з групою селян за 
вироком особливої трійки УНКВС Одеської області.

10 листопада 1957 р. ухвалою Кіровоград-
ського обласного суду Миколу Вороного реабілі-
товано. Архів Вороного зберігається в Інституті лі-
тератури ім. Т. Шевченка НАН України. 

Друкуватися Вороний почав 1893-го. Публіку-
вався у періодичних виданнях «Зоря», «Літературно-
науковий вісник», «Засів», «Дзвін», «Сяйво», «Рада», в 
антологіях, збірниках, альманахах «Акорди», «Укра-
їнська муза», «Складка», «За красою», «Дубове лис-
тя», «На вічну пам'ять Котляревському», «Багаття» та 
інших. 1899 року поет написав свій найвідоміший 
твір – поему «Євшан-зілля», про необхідність по-
вернення людині історичної пам'яті, усвідомлення 
своєї національної приналежності. 

Вороному належить низка мистецтвознавчих 
і театрознавчих розвідок, літературознавчих ста-
тей, перекладів з інших літератур.

Поетичні збірки: «Ліричні поезії» (1911), «В сяйві 
мрій» (1913), «Євшан-зілля» (1917), «За Україну!» (1921). 

Син Марко Вороний (18.03.1904, Чернігів – 
03.11.1937, Сандормох, Карелія) – український 
поет, перекладач, ув̀ язнений комуністичним ре-
жимом і розстріляний в урочищі Сандормох разом 
з багатьма видатними представниками україн-
ської інтелігенції. 

Поезії Миколи Вороного
Осокорі
Мов зібралися юрбою
Наді мною
І шумлять осокорі...
Довгі віти розгортають,
Тихо-тихо колихають
Буйні голови старі
І зітхають сумовито
Та немов крізь сон сердито
Гомонять чуприндарі.
 
Ох, я знаю ту їх мову
Колискову,
Повну жалю восени,
Що, мов легіт супокійний,
Мов канон меланхолійний,
Навіває тихі сни,
І в хвилини нещасливі
Будить в серденьку тужливі
Любі спомини весни.
Чернігів-Одеса, серпень-вересень 1903 р.
 

Vae victis! 
(Горе переможеним!)
Я знемігся, згорів… Моє серце на попіл 

зотліло.
Мою душу самотню пожерла 

гадюка-нудьга,
І, безсилий, хилюсь я, хоч ще молоде моє 

тіло…
Я знемігся, згорів… Моє серце на попіл 

зотліло,–
В нім погасла снага.

Мов свобідний орел, моя думка 
в просторах шугала.

І я, спраглий, схилявся і пив із криниці 
знаття.

І, мов нагла мара, мені світ весь од сонця 
закрила…

У гонитві даремній минули найкращі літа.
Мрії гасли, як зорі, вломились напружені 

крила,
І, мов нагла мара, мені світ весь од сонця 

закрила
Неминуча мета.

Я самотній стою. Наді мною реве 
хуртовина;

Зграї гарпій проклятих, що звуться 
«навіщо», «куди»,

Мою душу жеруть… Як покинута в лісі 
дитина,

Я самотній стою. Наді мною реве 
хуртовина,

Замітає сліди.
Чернігів, 1904
 

Чи пам’ятаєш?
Чи пам’ятаєш дні ті гарні, ясні,
Коли сміялось сонце, грало море,
А ми на скелі вдвох стояли щасні...
Чи пам’ятаєш їх ти, моя зоре?
 
Чи пам’ятаєш всі ті обіцяння
Ділить зі мною радощі і горе –
Ті любі мрії вірного кохання...
Чи пам’ятаєш їх ти, моя зоре?
 
Чи пам’ятаєш ті слова облуди,
Що досі крають серце моє хоре:
«Ні, не розлучать нас ніколи люди...»
Чи пам’ятаєш їх ти, моя зоре?
 
Чи пам’ятаєш, що, як перше Музі,
Я все чуття розкішне і прозоре
Віддав одній тобі, моїй подрузі...
Чи пам’ятаєш все те, моя зоре?
Чернігів, 1907 р.

«Щоб згадали покоління, як жили ми…»
150-річчя від дня народження Миколи Вороного

Один з листів Вороного до Коцюбинського

Микола Вороний і його син Марко. 
Фото 1920-х років. 
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Мовою документів

с. Митченки 
(Конотопскаго у[езда])
Основанное в кон-

це 1913 года Митчен-
ское сельско-хозяй-
ственное общество на-
чало довольно успеш-
но проявлять свою 
деятельность. Познако-
мившись, благодаря су-
ществующим земским 
прокатным станціям, с 
зерно-очистительными 
машинами, оно пріобре-
ло с помощью земска-
го склада куколетбор-
ник, который за весен-
ній період очистил около 
четырех тысяч пудов зер-
на. Устроилсобственный 
склад земледельческих 
машин и орудій, каковыя 
при помощи Митчен-
скаго кредитнаго това-
рищества продает по 
цене земскаго скла-
да. Орудій (пружинных 
экстерпатеров и Саков-
ских плугов) продано на 
сумму около восьми сот 
рублей. 

В одном из 
чрезвычайных собра-
ній общество постанови-
ло устроить однодневную 
выставку рогатаго скота 
и лошадей, отчислив из 
своих средств награды 
за лучшіе животные 16 
р[уб]. Выставка была 
устроена 18-го сего мая. 
В экспертную комис-
сію были приглашены 
председатель земской 
управы, местный миро-
вой судья, участковый аг-
роном, местный становой 
пристав и два члена сель-
ско-хозяйственнаго об-
щества.

К выставке местное 
общество отнеслось со-
чувственно. Было прове-
дено около 25 штук рога-
таго скота и около 30 штук 
лошадей. Экземпляры 
рогатаго скота были пре-
имущественно от земских 
производителей, лошади-
же как от казенных, так и 
от частных. Награды полу-
чили: первую за рогатый 
скот Г. С. Белочицкій за 
однолетнюю телку, вто-
рую Г. Побожій за одно-
летняго быка. Первую за 
лошадей получили М. Ф. 
Лукьяница за жеребца 
производителя 6 лет и Н. 
Откидач за жеребца про-
изводителя 3-х лет. Кро-
ме того присутствующи-
ми было собрано 8 руб. и 
назначена «выставочная 
премія», каковую получил 
Донец за кобылицу 3 лет. 
Вторую награду за ло-
шадей получил Гладун из 
с. Поповки. Все первыя 
награды сопровождались 
выдачей похвальных лис-
тов Конотопскаго зем-
ства.

«Черниговское 
слово», 1914, №2146.

Підготувала 
І. Паламарюк

17 грудня 1668 року Дем’яна Ігна-
товича було обрано гетьманом. І від са-
мого початку перед ним постала про-
блема – врегулювання відносин з Мо-
сквою.

За кілька років до цього гетьман 
Іван Брюховецький уклав з царем най-
гірший за всю історію взаємовідносин 
договір, за яким було створено пара-
лельну українській систему влади мос-
ковських воєвод. Саме відтоді Москва 
перейшла до активних спроб поглину-
ти Україну. 

Московські воєводи розгорнули 
бурхливу діяльність у тому ж стилі, в 
якому звикли керувати в себе вдома 
чи навіть гірше, та поводили себе як на 
завойованій території. Українці вияви-
лися не готовими спокійно дивитись на 
все це.

Навесні 1668 року на Лівобереж-
жі вибухнуло загальне повстання про-
ти Москви. Але знекровлена війною 
Українська держава не мала сил для 
тривалих бойових дій. І тому Ігнатович 
вирішив вдатися до дипломатії, розпо-
чавши перемовини з Москвою.

Наступні місяці пройшли у напру-
женій дипломатичній боротьбі. Від са-
мого початку гетьман висунув жорсткі 
вимоги щодо виведення з України мос-
ковських воєвод та повернення прав 
та вольностей часів Богдана Хмель-
ницького. Налаштований дуже рішу-
че Ігнатович наголошував, що «ми при 
вольностях наших і вмерти готові».

Перемовини відбувалися в режи-
мі активного листування. Окрім того, 
гетьман двічі надсилав до Москви по-
сольства. 

Все відбувалося в напруженій ат-
мосфері. Москва затягувала час, тис-
нула морально і фізично – доходило 
до затримування послів. Гетьману до-
велося писати царю з вимогою термі-
ново відпустити їх з Москви, погрожу-
ючи припиненням перемовин та мож-
ливим союзом України з Кримським 
ханством.

Але спротив своєму дипломатич-
ному поступу гетьман відчував не лише 
ззовні. Проблеми створювали і укра-

їнські «поціновувачі» царської влади. 
Найактивнішим був протопоп Семен 
Адамович. Ще коли гетьманські по-
сли знаходилися в Москві, він писав 
до царя: «ещё бы ныне, пока посланцы 
на Москве, послать бы будто в Киев на 
перемену, три или четыре стрелецких 
полка» – тоді б українці стали посту-
пливішими. Інакше кажучи, цей пан ра-
див ввести додаткові війська на влас-
ну землю. В наступному листі радив: «а 
посланых к вам от гетмана казаков из-
воль задержать». 

Звісно ж, як і у всі часи така по-
зиція обставлялася бажанням самих 
українців, які не люблять «гетьманську 
хунту»: «и не нужно всем жителям чтоб 
воеводы из городов ушли… Люди пла-
чут и желают жить под властью цар-
ской, а все другое выдумка гетмана 
Игнатовича, врага Божия». І це в той 
час, коли московські агенти доповіда-
ли про бажання українців взагалі «с 
русскими людьми в одних городах не 
жить».

Але й наша розвідка не дрімала. 
Д. Ігнатович мав агентів у Москві. Той 
самий С. Адамович писав царю: «чтоб 
письма моего кто простой не перево-
дил, потому что переводчики у вас есть 
такие, что переведши, нашим людям 
сообщают».

Врешті-решт гетьман заарештував 
С. Адамовича. Та він був такий не один. 
У цей же період відомості до Москви 
постачав ієромонах Межигірського 
монастиря Анатолій. І це лише те, що 
нам відомо з опублікованих джерел.

На перемовинах обговорювалося 

все коло проблем: від присутності гар-
нізонів у наших містах до повернення 
цінностей, захоплених московськими 
вояками. «Битва» йшла по кожному пи-
танню. 

Врешті задля остаточного рішен-
ня 3 березня 1669 року зібралася ко-
зацька Рада в Глухові. Тут розгорнули-
ся не менш жорсткі баталії, тепер за 
особистої участі гетьман. 

Цар надіслав до Глухова численне 
військо – в Москві казали, що то задля 
забезпечення порядку. Військо оточи-
ло місце проведення Ради. Але, попри 
все, Ігнатович не поступався, і його не-
поступлива та аргументована позиція 
принесла плоди – Москва почала йти 
на поступки.

Зокрема, гетьман на конкретних 
прикладах викладав претензії щодо 
свавілля воєвод. Типовою була відпо-
відь: «а до сих пор государю на воевод 
никаких жалоб не было». Явна неправ-
да, оскільки збереглися чисельні скар-
ги. Цинічна гра долі: в московському 
архіві зараз ці документи лежать по-
ряд зі згаданою брехливою відповід-
дю московських послів. А історія вза-
галі часто демонструє нам свою іронію: 
на Глухівській раді був присутнім Путін! 
Щоправда звали його Ігнатій і він зна-
ходився з українського боку – один із 
полкових хорунжих. До нас текст дого-
вору дійшов лише у російській версії, 
тому припустимо, що таким чином мос-
ковські писарі на свій манер позну-
щалися з якогось Гната Пута чи Гната 
Путька.

Московські посли прибули з пере-

ліком статей – 22 основні мали бути 
прийняті без умов і ще 9 були додатко-
вими, по них зберігалась можливість 
поступок. Так от всі додаткові статті 
увійшли до договору зі змінами на ко-
ристь України!

Яскравим прикладом є рішен-
ня щодо участі козацьких посланців у 
майбутніх перемовинах між Москвою 
та Річчю Посполитою. Цар казав: «как 
переговоры начнутся, казацким по-
сланцам на них говорить можно, но 
при этом не сидеть». Гетьман кмітли-
во заперечував. Московські послан-
ці відповідали, що не проти, якщо ко-
заки будуть сидіти на рівних, але після 
того, як це буде узгоджено з поляками. 
На жаль, невідомо, що там з москов-
ськими послами під час перемовин ро-
бив гетьман, але у договорі читаємо: 
«на з’їзді козацьким посланцям сиді-
ти, тому що за служби мають честь дво-
рянську. А хто заслужив шляхетство 
той сидіти може». Є підстави припуска-
ти, що автором такого вишуканого по-
вороту справи був особисто гетьман. 
А в ті часи подібні питання соціально-
го символізму, як відомо, були чи не на 
найпершому місці.

Але правки на користь України 
були внесені і до основних надісланих 
царем статей. Зокрема, вдалося кон-
кретизувати на користь України роз-
мите царське бажання «воеводам 
быть в тех городах в которых царь ска-
жет». В договір внесли чіткий перелік з 
п’яти міст.

Гетьману вдалося відстояти базо-
ві засади незалежної держави. Цар-
ський уряд більше не втручався в судо-
ві справи в Україні, податки на користь 
царя не збиралися, московських воє-
вод та гарнізонів стало в чотири рази 
менше. 

Глухівські статті стали базою для 
всіх наступних договорів гетьманів з 
царями, базою того, що Українська ко-
зацька держава проіснувала ще май-
же століття. Бажання Москви швидко 
поглинути Україну було зупинено.

Віталій МАМАЛАГА

Яків Маркович у своєму виданні 
«Записки о Малороссии» згадує, що 
ще за часів гетьманування К. Г. Розу-
мовського було здійснено обстеження 
рік та озер Гетьманщини. В районі Ба-
турина були знайдені мінеральні дже-
рела – «источники железного свой-
ства, имеющие довольно приятную 
воду». Пройшло більше ста років і про 
ці джерела згадали, коли наприкінці 
XIX ст. серед особового складу військ 
Російської імперії почастішали випад-
ки очних хвороб. Щоб запобігти по-
ширенню офтальмологічних хвороб та 
забезпечити їх лікування, у 1897 році 
в Батурині відкривається військова 
очна лікувальна станція. Хворих при-
ймали у дві черги по 500 чоловік з 1 
травня по 1 жовтня. В основному це 
були представники молодшого офі-
церського складу.

Батуринська військова очна лі-
кувальна станція була розташова-
на в передмісті Батурина, в мальов-
ничій діброві біля озера Шовкови-
ця. Біля озера були насаджені сосни. 
Дерев’яні приміщення для лікування, 
проживання хворих та їдальня стояли 
на березі озера.

Дбаючи про подальший розвиток 
стаціонарної допомоги, завідувач Ба-
туринською медичною дільницею лі-
кар Леонід Митрофанович Окерблом 
вів активну роботу по розширенню ді-
апазону оперативних втручань і рані-
ше, ніж в губернському центрі Черні-
гові, в Батуринській лікарні Конотоп-
ського повіту організував оперативне 
лікування захворювань очей.

Лікар ініціює проведення загаль-
них зборів жителів Батурина, де було 
вирішено звернутися з колективним 
листом до повітового земства із про-
ханням про виділення коштів для бу-

дівництва в містечку нового примі-
щення лікарні. Так було розроблено 
кошторис на будівництво лікарні, де 
мали розміститися дільнична амбула-
торія, аптека, лікарня та квартира для 
фельдшера. Земство підтримало ініці-
ативу лікаря, і в 1896 році лікарня за-
йняла нове приміщення. Саме воно 
представлене на фото 1911 року.

При Батуринській військовій очній 
станції працювали 5 лікарів офталь-
мологів. Старшим лікарем станції був 
доктор медицини Н. Д. Струцинський, 
з 1900 року його замінив колишній 
асистент професора Л. Г. Беллярмино-
ва (1859–1930), доктор медицини Ми-
кола Іванович Бурцев (1870–1930). 
Саме з ним лікар Л. М. Окерблом ор-
ганізував лікування очних хвороб на-
селення округи на базі приймального 
відділення Батуринської лікарні.

Навесні 1900 року Л. М. Окерб-
лом перебував у науковому відря-
дженні у Санкт-Петербурзі, де у відомо-
го професора медицини Г.А. Донберта 
(1852–1900) вивчав методи лікуван-
ня очних хвороб в тому числі оператив-
ні. Повернувшись до Батурина, він ра-
зом з Бурцевим Л.М. проводить у Ба-
туринській лікарні перше оперативне 
втручання на очах по видаленню ката-
ракти. Про початок своєї діяльності у 
цій сфері він згадував: «случай протек 
блестяще. Затем последовали с таким 
же прекрасным результатом второй и 
третий случаи извлечения катаракты». 
Отже, 120 років тому в Батуринській 
дільничній лікарні лікар Л.М. Окерблом 
розпочав виконувати операції на очах.

До Батуринської лікарні з різних 
куточків Чернігівщини почали при-
бувати пацієнти із захворюваннями 
очей. Виникла проблема з інструмен-
тами для операцій: їх не було в до-

статній кількості ні на станції, ні в при-
ймальному покої.

12 вересня 1900 року лікар Л.М. 
Окерблом звернувся до Конотопсько-
го земства з доповідною запискою: «Я 
не думаю, чтобы Конотопское земство 
не пришло на помошь к удачно нача-
тому делу – оперативного лечения 
глазных болезней в Батуринском при-
емном покое и дало ему заглохнуть 
только из-за недостатка в глазных ин-
струментах. Тем более, что и средств 
на это надо не Бог весть как уж много: 
достаточно – полный набор глазных 
инструментов, который стоит 150 руб., 
и набор для подбирания очков – тоже 
стоит 150 руб. Набор стекол так же не-
обходим, как и инструменты, так как 
без определения остроты зрения до и 
после операции оперировать нельзя».

Наступного року він звернувся до 
земства з черговою заявою про виді-
лення 50 рублів на облаштування опе-
раційної. Голова Конотопської пові-

тової земської Управи П. М. Кандиба 
особисто відвідав Батуринську лікар-
ню і погодився з аргументами лікаря. 
Того ж року було виділено кошти і на 
обладнання операційної та придбання 
операційних інструментів.

Зі зміною влади, в 1918 році, опе-
рації на очах у Батуринській лікарні 
перестали виконуватися. На жаль, на 
сьогодні цілюще озеро в Шовковиці 
знищене і вікові сосни біля нього та-
кож. Та в людській пам’яті залишився 
лікар Леонід Митрофанович Окерб-
лом, який завоював глибоку любов і 
повагу населення своїм милосердям, 
щирою відданістю професії, гарячим 
переконанням в правоті своїх почи-
нань, бажанням служити народу.

Микола ТЕРЕХ

Автори публікацій – науковці На-
ціонального історико-культурного 
заповідника «Гетьманська столиця».

Переговори з Москвою: досвід гетьмана Ігнатовича

Факсиміле підпису гетьмана Дем’яна Ігнатовича.

Очна хірургія в Батуринській лікарні

Батуринська земська лікарня. 1911 р.
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Володимир САПОН

«Меди і полини 
історії»

Завершуємо публікацію 
краєзнавчої книжки «Меди 
і полини історії» – відомого 
чернігівського письменни-
ка, журналіста, краєзнав-
ця Володимира Миколайо-
вича Сапона (20.07.1951 – 
02.10.2017). Цього разу це 
не краєзнавчі нариси, а опо-
відання про Тараса Шевчен-
ка. Але, безумовно, на ре-
альній основі. 

Попередні публікації 
книжки – в №№ 175, 177–
183, 185 – 212. Всі ці публі-
кації ви можете прочитати 
на сайті газети. 

Така твоя доле, 
Тарасе...
Оповідання 

Його останні слова були яки-
мись стишеними і тремтячими, зда-
лося, він навіть не вимовив їх, а пе-
редав своїм пронизливим і зажу-
реним поглядом: «Така твоя доля, 
Тарасе...» Від тих слів Шевченко 
прокинувся, намагаючись збагну-
ти, чи уві сні те діється, чи наяву. 
Таки ж бо уві сні...

Підвівся, глянув у запітнілу 
шибку: над Новопетрівським фор-
том ще тільки сіріло.

Накинув на плечі шинелю і вий-
шов із вологої казарми у передран-
кову прохолоду. Дивний сон не ви-
ходив із пам’яті. Але ж хіба то тільки 
сон? Невже того не було насправ-
ді? А було ж... Тоді, у Седневі... Той 
хлопець Гриць... Гриць Золотюсінь-
кий... Дивно, що за всі довгі роки 
гіркої солдатчини жодного разу не 
згадав про нього. Оце тільки те-
пер...

…Тоді над Седневом лопотіли 
крильми лелеки, оглядаючи свої 
гнізда на високих осокорах: чи, 
бува, не поруйнували їх зимові ві-
три та хурделиці. Сніг розтанув, 
лише де-¬не-¬де у глибоких ярах 
над Снов’ю біліло поруділе лахміт-
тя зими.

Тарас повернув із чернігівсько-
го шляху за крайні містянські сад-
ки і городи, де височіли давні моги-
ли. Він побачив їх уперше того тихо-
го надвечір’я, коли кілька днів тому 
в’їздив у містечко, де його ще з обі-
ду чекали привітні господарі сед-
нівського маєтку брати Лизогуби 
– Андрій та Ілля Івановичі. Відтоді 
його не полишала думка змалюва-
ти могили.

Присів на жердину поламаної 
огорожі край чийогось городу, роз-
горнув теку, торкнувся олівцем па-
перу. Вже перші штрихи розбурха-
ли уяву художника... Вчулася враз 
давня і тужлива пісня, привиділася 
чумацька валка на тлі цих високих 
могил. Поволі ступають натомле-
ні воли, котяться важкі вози із сіл-
лю, а та пісня чумацька все дужче 
крає душу... І постає все те на цуп-
кому аркуші.

Раптом якесь підсвідоме від-
чуття відірвало од малювання і роз-
думів. Озирнувся і побачив його... 
Він стояв позаду –вихудлий, із су-
тулими плечима, із блідим лицем 
та рідким, але довгим волоссям, 
вдягнутий в якийсь поцяцькова-
ний квітками халат. Проте не стіль-
ки худота й сутулість хлопця запа-
ли в очі, як те, що він стояв босоніж. 
Від того Тараса аж зморозило. За-
хопившись роботою, він якось не 
відчував, що надворі ще тільки бе-
резень, що ще досить прохолодно, 
що він сам раз¬-по-раз кутається 
у свій теплий вовняний шарф. А тут 
стоїть перед ним чоловік в одному 
благенькому халаті, босий...

Незнайомець ніби зрозумів 
його зніяковіння, підступив ближ-
че:

– Пане, – мовив невпевне-
но, мабуть, вагаючись, як назвати 
його. – Пане-¬дядьку, я лишень по-
дивлюся...

– Будь ласка, поглянь...
Хлопець ступив ще кілька кро-

ків:
– Гриць я, Мірошників... Мене 

всі тут Золотюсіньким звуть... А ти, 
пане-¬дядьку, у наших панів жи-
веш... Бачив тебе з ними на Велик-
день у церкві...

Він ще хотів щось сказати, та 
в цю мить загуркотіли зі шляху ко-
леса, і невдовзі управитель маєтку 
Колодкевич здаля загукав:

– Гей, Тарасе Григоровичу! 
Пани вже дуже непокояться, що 
довго ви загаялися сьогодні. Нака-
зали знайти і підвезти вас, – а під-
котивши бричкою ближче, додав: – 
І ти, Грицю, сідай, підвеземо...

Хлопець помовчав і відповів:
– Не мені панськими кіньми їз-

дити.
Він ще раз пильно поглянув на 

Тараса і пішов стежкою за високі 
могили.

Бричку трусило на вибоях і 
лише, коли в’їхали на вулицю, Тарас 
наважився спитати у Колодкевича:

– Що за дивний чоловік отой 
Гриць?

– Як вам сказати, Тарасе Гри-
горовичу... Нещасна дитина. Із¬-
за Городні він, з Кучинівки, сиро-
та... Приблукав до нас із старцями 
ще підлітком та й зостався тут, бі-
долаха. Тоді ж цілісіньку зиму про-
жив під церковною дзвіницею, 
спав, щоб якось зігрітися, з таки-
ми ж, як і сам, бездомними собака-
ми. Мабуть, від того і скоїлося щось 
із його розумом, та й з ним самим. 
Словом, чудний він. Навіть панів на 
ти називає, отой халат діркуватий 
носить... Але душа в нього добра, 
золота. Тому й Золотюсіньким кли-
чуть... А ви, певно, припали йому до 
душі...

Не помилився тоді Колодкевич.
Другого дня Тарас у поміщиць-

кому флігелі¬-малярні саме накла-
дав останні мазки на портрет Іллі 
Івановича, – той якраз пішов, ще 
снувався в кімнаті сизуватий і пах-
кий туманець з його люльки, – як 
за вікном майнула чиясь постать, 
рипнули двері і на поріг неквапно 
ступив Гриць. Якусь мить постояв, 
підійшов до Тараса і подав для при-
вітання руку: схоже, вичікував десь 
у парку чи біля церкви, коли Ілля 
Іванович піде, – долоня руки була 
холодною.

– Не турбуйся, пане¬-дядьку, 
– заговорив поспіхом, ніби ви-
правдовуючись за несподіване 
вторгнення у малярню. – Пани не 
проженуть мене... І тебе не лаяти-
муть... Наші пани добрі... То тільки 
пан Кукуватий лихий...

–А хто той Кукуватий? – Тарас 
відірвався від портрета і перевів 
погляд на гостя: той був якимсь збу-
дженим, а ще, помітив, на його но-
гах легкі черевики із блискітками.

– То у Бігачі пан... Князь... Там, 
за Снов’ю, живе, – показав рукою 
кудись позаду себе. – Бусурман Ку-
куватий...

Слова гостя в’язалися за сло-
ва. Мова Грицева була уривчастою, 
часом малозрозумілою для Тара-
са, але він вже потроху звикав до 

неї, надто до отого чудернацького 
звертання «пане-дядьку». Як і вчо-
ра, Гриць стояв позаду і, дивлячись, 
як Тарас кладе пензлем тонкі маз-
ки фарби на полотно, говорив про 
лихого пана Кукуватого, ще про 
щось... Про що? Так, він про пор-
трет тоді сказав:

– Ловко... Як на іконі наш пан... 
Я так ніколи не намалюю...

– А ти малюєш, Грицю?
– Малюю... Малюю, пане-

¬дядьку, те, що янгол мені каже...
– То ось, – Тарас показав на 

стосик паперу на столі, – намалюй!
Гриць підійшов до столу, поди-

вився на білі аркушики, похитав го-
ловою:

– Ні, не вмію на цьому... Я на 
стіні...

– Можна й на стіні, – усміхнув-
ся Тарас. – Бачиш, я теж на ній ма-
люю, навіть пишу.

Стіни нової малярні справ-
ді де¬не¬де були вже помережані 
його рядками та ескізами – його та 
Іллі Івановича, котрий теж мав хист 
художника.

Гриць взяв вуглину, підійшов до 
стіни, якусь хвилину постояв, зро-
бив кілька штрихів, потім, трохи по-
міркувавши, доповнив їх... Тарас 
вловив у них щось схоже на солдат-
ський мундир. Проте далі малюва-
ти Гриць не став, обличчя його спо-
хмурніло:

– Не можу... Не хочу більше, па-
не-дядьку, того малювати, – мовив 
він стиха і, не підводячи очей, по-
дав несподівано руку для прощан-
ня і вийшов із малярні...

Надвечір все велике сімейство 
Лизогубів завітало в Тарасову ма-
лярню. Оглядали портрет Іллі Іва-
новича, а той, обіймаючи художни-
ка за плечі, урочисто виголошував:

– Похвально, дуже похвально, 
Тарасе Григоровичу. Такого козака 
з мене зробили. Добра пам’ять на-
ступним поколінням Лизогубів буде 
– і про мене, і, найперше про ваш 
талант...

– Портрет стане окрасою нашо-
го дому, – лагідно і усміхнено щебе-
тала його дружина Єлизавета Іва-
нівна. – Ви справжній талант, Тара-
се Григоровичу!

Захоплено заговорили про 
портрет Андрій Іванович та Надія 
Дмитрівна. Лише їхня донечка На-
талочка, не дослухаючись розмов 
старших, тримаючись руки своєї ті-
тоньки Феодосії, щось наспівувала.

– Дякую вам, Ілля Івановичу, 
і всім за теплі слова, – ніби виба-
чався Тарас і, щоб якось перевести 
розмову в інше русло, додав:

– Мене, до речі, тут уже до вас 
похвалили. Знаєте, напевно, Гриця, 
дивного такого хлопця...

– О, то ви вже зазнайомилися 
з ним, – не вгавав Ілля Іванович. – 
То справді дивний чоловік...

– Він навіть сам малювати 
спробував, – Тарас перевів свій 
погляд на стіну, і всі Лизогуби ста-
ли роздивлятися намальоване Гри-
цем.

– Схоже, він також хотів Іллю 
Івановича намалювати – у його 
військовому мундирі, – обізвався 
жартом Андрій Іванович.

– Ет, що тямить у малярстві 
юродивий, – різко відказав на те 
Ілля Іванович і Тарас відчув з тих 
слів, що братова згадка про колиш-
ню військову службу не сподобала-
ся старшому Лизогубу. – Це якийсь 

знак, може й недобрий, залишив 
він нам. Випадкового він нічого не 
намалює.

Вже по дорозі із малярні до Та-
раса підійшла Феодосія Іванівна і 
пояснила:

– Ви не беріть близько до сер-
ця, Тарасе Григоровичу, сказане 
Іллею Івановичем про того хлоп-
ця. Трохи розсердився він. Воно, 
бачите, й справді таке буває. Ось 
і недавно, перед Великоднем, по-
білила козачка Анастасія Щудри-
ха свою хату, а той Гриць, він у неї 
живе, візьми та й намалюй на сві-
жо вибіленій стіні пожежну калан-
чу. Другого дня сталася пожежа. 
Ледве загасили хату. Божа благо-
дать сходить на цього нещасного 
хлопця, – Феодосія Іванівна пе-
рехрестилася. – Він і про смерть 
священникової доньки зарані ска-
зав... Божий чоловік.

Як і завжди, після ранко-
вої праці у малярні, Тарас на 
годину¬другу вирушав на прогу-
лянку крутими і вузенькими сед-
нівськими вуличками – то на Мли-
ни, то на Кожух’яки. З кожним 
днем теплішало, під тинами проби-
валися перші зелені голки трави, 
а у містянських садках на їжаку-
ватих кущах аґрусу зав’язувалося 
молоде листячко. О такій порі сер-
це сповнювалося радістю, перед-
чуттям чогось нового, світлого і 
доброго.

Того разу, вже повертаючись у 
привітну лизогубівську оселю, пе-
реходячи ярмарковий майдан, Та-
рас не уникнув спокуси заглянути 
в шинок. Випив чарчину і присів на 
лаві біля столу, за яким вже сиділо 
кілька чоловіків у селянських сви-
тинах. Вони спершу насторожено 
сприйняли незнайомого пана, ко-
трий сам набився їм у співрозмов-
ники, але вже скоро жваво бесіду-
вали з ним. Більше, щоправда, роз-
питували його, бо ж дізналися, що 
аж із самого Петербурга приїхав.

– Ви, може, пане, й самого 
царя бачили? – спитав вусатий 
здоровань, наймолодший за сто-
лом.

– Не довелося бачити, але, 
знаєте, й не шкодую за тим. Бо що 
таке цар? – Тарас на мить замовк, 
а потім пильно подивився на вуса-
ня. – Нумо, збігай до шинкаря, по-
проси якогось зерна, із пригорщу, 
у шапку. Скажеш, віддамо до зер-
нини. Подивимося зараз, що таке 
цар!

Шапку з вівсом поставили 
на край стола, Тарас взяв із неї 
одну зернину і поклав на лискучу 
дерев’яну дошку стола:

– Уявіть собі, що отеє наш цар, 
– пояснив чоловікам, котрі, за-
тамувавши подихи, чекали, що ж 
воно буде далі.

Взявши ще декілька зернин і 
розкладаючи їх навколо першої, 
розказував далі.

– Отеє цариця, отеє їхні дітки, 
отеє – міністри і генерали...

До їхнього столу, помітивши 
щось цікаве, зійшлася вся решта 
завсідниківів шинку, а Тарас тим 
часом схопив шапку з вівсом і ви-
сипав його на розкладені зерня-
та: – Шукайте, де тепер наш цар-
¬батюшка...

Чоловіцтво засміялося-
¬зареготало, хтось побіг до шинк-
васу замовляти горілку для ве-
селого пана, але Тарас вже вий-

шов із шинку. І ось тоді він поба-
чив його, Гриця. Той стояв посеред 
майдану, ніби чекаючи його.

Чим ближче підходив Тарас до 
Гриця, тим більше зникала в душі 
ще недавня веселість, відходив, 
як примара, із пам’яті пропахлий 
тютюном і горілкою шинок, а на-
томість невловимий смуток огор-
тав все його єство. Це ж і Гриць, як 
і він, сиротина убога... Як не поду-
мав про це раніше, як не погово-
рив із ним щиро, не поспівчував, 
не допоміг хоч чимось... Бач, вже 
сам паном став...

Знаючи Грицеву звичку здоро-
ватися за руку, Тарас першим про-
стягнув свою правицю, але Гриць 
не збирався з ним вітатися. Та-
рас звів погляд на його лице: воно 
було блідим і німим.

– Не гоже, пане-¬дядьку, у 
шинку гарячу і гірку воду пити... Хто 
її п’є, той скоро згорить... – Грице-
ві очі блиснули зневагою, він по-
вернувся і швидко пішов з майда-
ну.

Того ж вечора Ілля Іванович, 
хоч і делікатно, та все ж полаяв Та-
раса за витівку із шапкою вівса у 
шинку (донесли швидко!): мовляв, 
для простого люду то дуже кра-
мольний приклад. Соромно було і 
перед Грицем...

Гриць... Тонюсінькі, як павутин-
ка, ниточки спогадів про нього сну-
валися в пам’яті – то сходилися, то 
знову розбігалися і губилися... За-
хопившись споминами, Шевченко 
і не помітив, як опинився за бра-
мою форту, де враз війнуло в об-
личчя морозяним і сухим степовим 
вітром. Присів на глиняну призь-
бу біля стіни. Що він пам’ятає ще 
про нього? Хіба що оту розповідь 
про лихого пана Кукуватого? Як не 
здогадався тоді, що говорив Гриць 
про князя Кейкуатова...

Заворожив Микола Іванович 
Кейкуатов Тараса своїми шляхет-
ними манерами та люб’язністю, 
ото й не відмовився приїхати до 
нього в Бігач, щоб змалювати його 
чарівну дружину та діточок. Але, 
поживши кілька днів серед його 
слуг і челяді, зовсім інше про кня-
зя довідався – і різок він для сво-
їх кріпаків не жалів, і власних ку-
лаків. За те ненавідили його люди 
не лишень у Бігачі та Седневі, а й у 
інших околишніх селах, звали зне-
важливо Кукуватим. Такі вони – 
пани...

Але мав тоді Тарас милу нагоду 
заїхати від Кейкуатова¬Кукуватого 
в Седнів, до добрих своїх прияте-
лів Лизогубів. Як і торік, саме стоя-
ла рання весна. У затишку лизогу-
бівської оселі Тарасові легко і ба-
гато в ті дні писалося. Однак все ж 
мав їхати, серце прагнуло до Киє-
ва, до друзів – давненько вже не 
бачив Костомарова, Гулака, Ку-
ліша... Ні, Гриця тієї весни він не 
стрічав. Спитав тільки про нього у 
побожної Феодосії Іванівни, вона 
й повідала, що помандрував Гри-
горій, як завжди, перед Паскою, 
помолитися до святинь київських.

Із Седнева він виїхав ранень-
ко, візок неквапно котився шля-
хом. Було погожо і тепло, від самі-
сінького обрію димували і терпко 
пахли молодою хвоєю ліси, висока 
блакить тремтіла і пінилася білими 
хмарками...

Десь на півдорозі до Черніго-
ва він і побачив Гриця: він само-
тньо йшов навпроти, у своєму не-
змінному халаті, із торбинкою за 
плечима, босоніж... Тарас попро-
сив кучера зупинитися, зістрибнув 
із візка:

– Доброго дня, Грицю!
Ця зустріч для Гриця була, 

здалося тоді, несподіваною, він 
спершу ніби з острахом оглянув 
пана у білому костюмі, котрий 
стояв перед ним, а вже по-
тім, пізнавши, подав руку 
і привітався.
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14 – Здалеку, 
Грицю?
– З Києва, пане-

дядьку... А ти в Київ? – Гри-
цеві очі враз посумнішали. 
– Не їдь туди... Повінь на 
Дніпрі велика... Води ба-
гато... Занесе твого човна, 
Тарасе, далеко... Далеко 
занесе...

Тарас не знаходив 
слів, щоб щось відказати 
збентеженому Грицю, але 
той, перекинувши торби-
ну з одного плеча на дру-
ге, вже пішов, кинувши на-
останку:

– Що ж... Їдь... Така 
твоя доля...

Шевченко зітхнув, від-
чув, як щось важке стисло 
йому груди, на повні легені 
ковтнув холодного степо-
вого повітря... Так, правий 
ти був, Грицю! Тоді, другого 
дня після останньої зустрі-
чі з тобою, мене заарешту-
вали на переправі біля Ки-
єва. Далеко занесло мій 
човен, аж сюди, у далекі 
і дикі степи... Та й мундир 
отой солдатський, тепер 
знаю чому, не домалював 
– не хотів сказати мені 
про мою неволю. Бо ж ні-
куди не дінешся від того... 
Така твоя доля, Тарасе...

Глухо вдарив у форті 
барабан. Шевченко підві-
вся – треба йти до служ-
би. Клятої служби! Вже на 
плацу, що повнився і вору-
шився сірими шинелями, 
біля комендантської кан-
целярії, раптово завва-
жив про себе: сьогодні ж 
25 лютого*, твій день на-
родження. Тобі ж сьогодні 
сорок років, Тарасе! Так, 
справді, якийсь дивний 
сьогодні день із самісінь-
кого ранку – той дивний 
сон, спомини про Гриця... 
Де ти тепер, Грицю?

Гриця Золотюсінько-
го не стало трьома днями 
раніше, 22 лютого 1854 
року. Він сам передбачив 
свою смерть...

* * *
На кам’яному хрес-

ті над його могилою, на 
цвинтарі біля церкви Різд-
ва Пресвятої Богороди-
ці, донедавна можна було 
прочитати: «Тут спочиває 
прах доброї людини Гри-
горія Мірошникова». На 
його місці нині встановле-
но меморіальний знак, а 
останки Григорія перепо-
ховано на кладовищі.

Сучасники не залиши-
ли жодного письмового 
свідчення про те, що Та-
рас Григорович Шевченко, 
приїжджаючи до Седнева, 
зустрічався з ним. Але сед-
нівці вірять, що все ж були 
ці зустрічі. Повіримо й ми!

1996 р.
* Дата народження 

Т. Г. Шевченка за старим 
стилем.

Володимир САПОН

«Меди і полини 
історії»

Така твоя доле, 
Тарасе...

Микола Адаменко: 
поет-патріот нелегкої долі

До 90-річчя Миколи Петровича Адаменка

Микола Адаменко народився 
20 грудня 1931 року в селі Загре-
белля Сосницького району. Укра-
їнський поет, філолог. Член Спіл-
ки письменників України від 1988 
року. Лауреат обласних премій іме-
ні М. Коцюбинського та Б. Грінчен-
ка. Нагороджений орденом «За 
мужність» (2005). Політв’язень ра-
дянських тюрем і концтаборів. 

Його батька в час нацистської 
окупації розстріляли нацисти. У 
Миколи і його малої сестрички Ліди 
було дуже тяжке дитинство, оскіль-
ки мати Наталія Михайлівна, тяжко 
працюючи в колгоспі, не могла са-
мотужки прогодувати своїх дітей. 

1950 року, після закінчення Со-
сницької середньої школи, Мико-
ла вступив на філологічний факуль-
тет Київського університету. На фа-
культет журналістики не пропусти-
ли, бо «перебував на окупованій 
території». Брав участь у роботі уні-
верситетської літературної студії. 

Незабаром став об’єктом роз-
робок МДБ. У сейфах держбезпе-
ки накопичувалися надіслані його 
знайомими оперативні донесення. 
Приміром, ось такі:

«Із розмов із Адаменком мені 
відомо, що він незадоволений кол-
госпним ладом, мотивуючи це тим, 
що його мати весь вік без просвітку 
ішачить у колгоспі й лишається зли-
даркою із злидарок».

«Він різко негативно висловлю-

вався про писанину П. Тичини, «Ки-
ївські оповідання» Юрія Яновсько-
го, «Золототисячник» І. Рябокляча, 
посилаючись на те, що у цих творах 
багато патоки і не проглядаються 
суворі реалії життя».

«Придбану мною брошуру про 
Грушевського і книжечку по історії 
України я давав читати Адаменку 
М., і він читав її в гуртожитку…».

«…Якось я зайшов на квартиру 
однокурсника Доценка Р. і застав 
там Адаменка, який читав «Соняч-
ну машину» Винниченка. Микола 
Адаменко казав мені, що в Доцен-
ка читав також Єфремова «Історія 
української літератури…».

До цих донесень прилучені ви-
крадені в Адаменка конспекти, 
чернетки віршів, приватні листи. Ці 
матеріали стали підставою для «по-
літичного портрета» сина розстрі-
ляного нацистами радянського ак-
тивіста як потенційного ворога ста-
лінського режиму.

22 листопада 1952 року Мико-
ла був викликаний у Міністерство 
держбезпеки для «профілактичної 
бесіди», яка тривала майже добу. 
Адаменко не зрікся своїх поглядів, 
а відверто описав їх у своїй пояс-
нювальній записці, що визначило 
його майбутню долю:

«Так, я сповідував ворожі існу-
ючій владі погляди з багатьох про-
блем. Наприклад, я дуже скептично 
ставився до національної політики 
партії…

Я дійшов висновку, що колгосп-
ний лад не задовольняє потреб на-
роду…

В школах і навчальних закла-
дах запровадити викладання тіль-
ки українською мовою…».

У той час державні органи поси-
лено готували сценарій показово-
го політичного процесу над неісну-
ючою підпільною націоналістичною 

організацією, яка мала складати-
ся зі студентів київських вишів. На-
прикінці грудня в Києві прокоти-
лася хвиля арештів студентської 
молоді. 29 грудня 1952 року було 
арештовано одногрупника Г. Воло-
щука, з яким Микола мав довірли-
ві стосунки. 

14 січня 1953 року начальник 
2-го відділення відділу 5-го управ-
ління МДБ підполковник Шишкін 
виніс постанову про арешт Адамен-
ка. 18 січня Миколу заарештували 
в його селі Загребелля і доправи-
ли в Київ. Третього учасника май-
бутнього процесу Ростислава До-
ценка було арештовано 14 лютого 
1953 року.

За неповні сім тижнів 
ув’язнення Адаменку було вчине-
но аж 24 допити. На початку квіт-
ня заарештованому студентові 
пред’явили звинувачення, в якому 
констатувалося:

«Адаменко Н. П., будучи враж-
дебно настроенным к советской 
власти, на протяжении длитель-
ного периода времени среди сво-
его окружения проводил анти-
советскую националистическую 
агитацию, возводил клевету на 
советский строй, колхозную сис-
тему сельского хозяйства, руко-
водителей советского государ-
ства и Коммунистической партии. 
Выражая свою ненависть к совет-
ской власти, занимался сочинени-
ем различных антисоветских запи-
сей в стихотворной форме, а также 
изучал и распространял национа-
листическую литературу…».

14 травня 1953 року відбувся 
розгляд справи на закритому судо-
вому засіданні під головуванням суд-
ді Грабовської за участю прокурора 
Утіної. Разом із Адаменком судили 
його однокурсників Григорія Воло-
щука й Ростислава Доценка. Того ж 

дня суддя винесла Адаменку обви-
нувальний вирок за статтями 54-10 
ч. 2 та 54-11 КК УРСР і засудила до 
10 років таборів і трьох років обме-
ження в правах. Покарання відбу-
вав у концтаборі Нироблаг (Північ-
ний Урал), працював на лісоповалі. 

Лише в червні 1956 року на 
підставі рішення комісії Президії 
Верховної Ради СРСР звільнений з 
концтабору через відсутність зло-
чину, але не реабілітований.

Довго не мав роботи. Деякий 
час працював вантажником на 
станції Доч Борзнянського району, 
потім у рідному селі в колгоспі різ-
норобом, обліковцем, бригадиром 
садово-городньої бригади. Всту-
пив до Борзнянського технікуму 
плодоовочівництва на заочне від-
ділення.

Лише 1962 року після оста-
точної реабілітації його поновили 
в університеті на четвертий курс 
українського відділення філологіч-
ного факультету, заочно. Працював 
учителем української мови, літе-
ратури та музики в сільській школі 
Новгород-Сіверського району. Че-
рез 8 років переїхав у смт Сосни-
ця, де працював учителем у серед-
ній школі ім. Довженка до виходу 
на пенсію. 

Твори Миколи Адаменка спо-
внена мужності, відкритості, пере-
живань за Україну. Але вони з ві-
домих причин довго не друкували-
ся. Лише 1985 року в Києві вийшла 
перша поетична збірка «Повінь». 
Потім побачили світ ще кілька книг, 
серед яких 2001 року – проза (ро-
ман «Закон – тайга» і 13 новел), а 
2003 року – продовження роману. 

Цікава і його книга «Історія Со-
сниці та її довкілля». Ряд книг автор 
підготував і видав самотужки, сво-
єрідний «самвидав» ХХІ століття. Це 
поема «Знак доби» (2009 р.) і «На 
фінішній прямій» (2011 р.). 

З поезій 
Миколи Адаменка

На холоднім Уралі
Туга давить на груди.
Рідні маряться далі,
Рідні маряться люди.
Відшукав горобину,
Задивився на неї,
Заспівав про калину
З України моєї…
* * *
Життя – це споконвічне
Поле бою,
То з ворогом воюєм,
То з собою.
* * *
На старість мудрість нам дарує
Кожна мить.
Чим більш мудрішаєш,
Тим менш душа болить.
* * *
Мабуть, у рідну мову, діти,
Якоїсь музики налито –
Весняної, бродильної,
Живої, молодильної.
Колись її, шовковую,
Калічили підковами,
Вожді та генерали
Із неї лика драли.
Гули вітри зловіснії –
Вона ж врунилась піснею,
І думою крилатою

Ширяла понад хатою,
Над ворогом сміялася,
Нікому не скорялася.
* * *
З душі осердя золоте
У нас забрали, а проте
Ще трохи вірим: на Вкраїні
Вночі десь папороть цвіте.
* * *
Собі стежину кожен міря,
І під єдиним дахом
Той вироста людино-звіром,
А той – людино-птахом.
* * *
Ми не раби, вже наче не раби,
Живем-бо у часи цивілізовані,
Та сміємось іще напівгуби,
Неначе ми напівпаралізовані.
* * *
Ведуть нас немов до узвиш,
Але не відомо, куди.
Побільшало пасовищ,
Поменшало череди.
* * *
Красива краплина роси,
І райдуга, й сяйво космосу.
Найбільше ж у світі краси
У добрій, розумній посмішці.
* * *
Від слів тріскотливих тріщить 

голова.
Все сіємо клятви. Коли ж 

обжинки?

Україні обридли красиві слова –
Потрібні красиві вчинки.
* * *
Стоять круті й напівкруті,
Й прислужники між них.
– Он йде письменник! – у гурті
Хтось вимовив крізь сміх.
* * *
Було те, звісно, не вві сні
(Та й сни під нагляд брали) –
Коли карали за пісні,
То пошепки співали.
* * *
Чи дощ, чи спека, а чи віхола –
Я смуток мріями глушу.
Коли пишу – вільніше дихаю,
Мабуть, щоб дихати – пишу.
* * *
Шепочуть кленові брості,
Пречисті такі, як причастя:
Чим більше в людини злості,
Тим менше надії на щастя.
* * *
В шухлядах трухнуть літери,
Шухлядами погублені.
Поезії нечитані,
Немов жінки нелюблені.
* * *
Бувають відстані малі,
Такі малі, немов мачинки.
Між некерованістю слів
І некерованістю вчинків.
* * *
Злети, падіння, падіння, злети,

Пітьма, світло, світло, пітьма…
Там, де зникають поети,
Вже народу нема.
* * *
Куди б не йшов – Десна за мною,
Куди б не їхав – блись та блись:
То радісною, то сумною,
То неземною, як колись.
* * *
Згадка прилетіла
Від моїх воріт,
Згадка зечепилась
За колючий дріт.
* * *
Дивлюсь на світ , немов крізь 

грати
(Уже відмріялось про крила).
Мені несила вже кричати,
Але й мовчати теж несила.
* * *
У селі церква
Святим духом дихає,
Лиш молитов не чути –
Молитись нікому.
* * *
Легко душею зів’янути,
Стати дуже ранимим.
Тверезому поміж п’яними,
Розумному поміж дурними.
* * *
Літературні натовпи
(Прозаїки й піїти)!
Замість учити плакати,
Ви научіть нас жити.
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Несподівані 
думки
 Є люди з ідеальною 

дикцією; чому ж вони так 
мало мають що сказати?

 Є два іспити щас-
ливого шлюбу: багатство і 
бідність.

 Існує два розря-
ди нежонатих: одні занад-
то швидкі, щоб їх впіймати, 
інші занадто повільні, щоб 
варто було їх ловити.

 Є люди, що повірять 
у що завгодно, якщо сказа-
ти їм, що це плітка.

 Дехто усе своє жит-
тя не може відвикнути від 
своєї молодості.

Було колись...
Один з найвідоміших 

творів Агати Крісті – роман 
«Десять негренят» (1939 
рік), який, до речі, вона 
сама вважала своїм най-
кращим твором. Але він не 
часто видається під сво-
єю оригінальним назвою. 
В основному роман нази-
вають «І нікого не стало» 
– за останньою фразою з 
відомої в романі лічилки: 
«Останнє негреня втомле-
но подивилося, пішло, по-
вісилося, і нікого не стало». 
Зачинателями цієї традиції 
стали американці – вони 
не змогли опублікувати ро-
ман під такою назвою з мір-
кувань політкоректності, а 
назва «Десять афроамери-
канців» якось не звучала. 
Негренят по всьому тексту, 
в тому числі і в лічилці, за-
мінили на маленьких індіан-
ців (правда, не зовсім зро-
зуміло, чому на індіанців не 
поширювалися вимоги по-
літкоректності). А в деяких 
країнах в лічилці стали вми-
рати маленькі солдатики 
або маленькі морячки.

Куточок 
гумору

Одеські жарти
На комунальній кухні 

розмова двох подруг:
– Сара, їжте ось мої пи-

ріжки, вони такі смачні.
– Ой, дякую, я вже три 

штуки з'їла.
– Ну, скажімо не три, а 

п'ять, але, хто їх рахує.

☺ ☺ ☺
Одеська комунальна 

квартира.
– Фімочка, не колупай 

олівцем у замковій щілині, 
таки виколеш бабі Сімі око.

☺ ☺ ☺
Три ступені бідності в 

Одесі:
1. Немає грошей.
2. Зовсім немає гро-

шей.
3. Доведеться міняти 

долари.

☺ ☺ ☺
– Сара, позич мені гро-

шей. Ти ж на Привозі сьо-
годні багато наторгувала.

– Знаєш, Жора, гроші 
краще дарувати, ніж давати 
в борг. У першому випадку 
ти здобуваєш вдячного дру-
га, а в іншому – невдячного 
ворога.

Корисні порадиКорисні поради

 В кубічному метрі морської води міститься 1,5 
грама білка і немало інших поживних речовин. Вчені 
підрахували, що Атлантичний океан «за поживністю» 
оцінюється в 20 тисяч урожаїв, що збираються на рік 
на всій суші.

 При ударі блискавки, пісок перетворюється на 
скло. Після грози можна виявити скляні смуги в піску.

Книгам — друге життя
Розгляну пропозицію взяти під реа-

лізацію/придбати букіністичну літера-
туру: книги з історії, філософії, кла-
сику зарубіжну та українську (роз-
стріляне відродження, діаспорних 
письменників), сучасну українську 
літературу, фентезі, фантастику. 
Російську класику та соцреалізм 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.

реа-
ра-

Цікаве по планетіЦікаве по планеті

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

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

Звичайні білизняні прищіпки можуть вам стати в 
нагоді на кухні. Зручно з їх допомогою закривати паке-
ти з чіпсами, крупою, цукром та іншими сипучими про-
дуктами.

Щоб видалити неприємний запах риби при ва-
рінні, додайте у воду корінь петрушки або селери.

Æàðòîìà i âñåðéîç
«Мене часто запитують: «За що ми боремося?».

Можу відповісти: «Перестанемо боротися — тоді зрозу-
мієте». (Уїнстон Черчілль).

«Що скаже історія?» – «Історія, сер, збреше, як за-
вжди». (Джордж Бернар Шоу).

Є книги, з яких можна довідатися про все, й нічого 
не збагнути. (Йоганн Вольфганг Гете).

Є люди, чиї таланти ніколи б не виявилися, якби 
вони не мали ще й вад. (Люк де Вовенарг). 

Є незамінні жінки (чоловіки), й до того ж їх дуже ба-
гато. (Олександр Дюма).

Є два способи командувати жінкою, але ніхто їх не 
знає. (Франк Хаббард).

Неправильно Правильно

Тільки що Тільки-но, щойно

Торчиш під дверима Стовбичиш під дверима

Точно так Так само

Точно такий же Такий самий

Тратити час Марнувати, гаяти час

Тримається з достоїнством Тримається гідно

Безневинні зауваження 
можуть стати причиною від-
чуття незручності. Такі осіч-
ки часто виникають, коли ми 
говоримо щось і при цьому 
не усвідомлюємо тонких на-
тяків, вкладених в ці слова. 
Наступних фраз варто уни-
кати.

«Виглядаєте втомленим». 
Втомлені люди непривабливі 
– у них мішки під очима, роз-
патлане волосся, проблеми 
з концентрацією уваги, вони 
постійно чимось незадово-
лені. Говорити комусь, що він 
виглядає втомленим, не вар-
то, бо можна буде подумати 
про все сказане і навіть біль-
ше. Замість цього краще за-
питайте: «Все добре?». Хоча 
начебто ж люди цікавляться, 
чи не втомився їх співрозмов-
ник, бо хочуть йому чимось 
допомогти. І все ж, замість 
того, щоб робити припущен-
ня про стан співрозмовника, 
краще просто запитайте, чи 
все у нього добре? І людина 
побачить вашу стурбованість, 
а не грубість.

«Як ви схудли!». І зно-
ву недоречне зауваження. В 
цьому випадку комплімент 
створює враження, що ви 
критикуєте співрозмовника. 
Сказати кому-небудь, що він 
сильно схуд, означає натякну-
ти, що раніше він був товстим 
і непривабливим. Краще ска-
жіть: «Ти чудово виглядаєш». 
Не варто зіставляти, як люди-
на виглядає зараз і як вигля-
дала в минулому.

«Вона була не варта 
вас». Коли хто-небудь роз-
риває будь-які стосунки, не-
важливо, особисті або про-

фесійні, таке зауваження має 
на увазі перш за все поганий 
смак і невдалий попередній 
вибір того, кому це кажуть. 
Замість цього можна сказа-
ти: «Їй же гірше!». Ця фраза 
демонструє щиру підтримку, 
оптимізм і не несе ніякої при-
хованої критики.

«Ви завжди …» або «Ви 
ніколи …» Не буває так, щоб 
хтось робив щось завжди 
або, навпаки, ніколи не ро-
бив. Люди не вважають себе 
одновимірними, тому вам не 
слід характеризувати їх та-
ким чином. Ці фрази змушу-
ють людей захищатися і за-
важають сприйняттю вашого 
послання. А якщо питанням 
є частота скоєння чогось, за-
вжди можна сказати: «схоже, 
ви часто так робите» або «ви 
робите це досить часто, щоб я 
зміг помітити».

«Як на свій вік ви чудо-
во виглядаєте». Таке уточ-
нення, «на свій вік», виглядає 
поблажливо і грубо. Всі хо-
чуть бути просто розумними 
і здоровими. Замість цього 
скажіть: «Виглядаєте чудово». 
Справжній комплімент не по-
требує уточнень.

«Як я вже говорив …» Ми 
весь час щось забуваємо. Ця 
фраза звучить так, ніби вас 
ображає необхідність повто-
рюватися. А це погано сприй-
мається слухачем, який щиро 
цікавиться вашою точкою 
зору. Людина відчуває себе 
ображеною при необхідності 
повторити їй сказане або не-
достатньо впевненою у собі. 
Як краще сказати? Якщо вам 
доводиться повторювати вже 
сказане, спробуйте знайти 

спосіб передати послання в 
більш чіткій і цікавій формі. 
Тоді всі запам’ятають те, що 
ви сказали.

«Удачі!» У цьому побажан-
ні є одна тонкість. Можна при-
думати і щось краще, адже 
ця фраза натякає на необ-
хідність втручання фортуни 
для досягнення успіху. Краще 
скажіть: «Знаю, у вас є все, що 
потрібно для цього». Натяк на 
наявність у співрозмовника 
всіх необхідних для успіху на-
вичок забезпечить йому ве-
личезний заряд упевненості. 

«Це залежить від вас» 
або «Як хочете». Ви можете 
бути байдужим до запитання, 
але ваша думка важлива для 
людини, яка запитує, інакше 
вона б до вас не звернулася. 
Замість цього скажіть: «Прин-
ципової думки з цього питан-
ня у мене немає, хоча можу 
запропонувати кілька варіан-
тів для розгляду». Коли ви ви-
словлюєте свою точку зору, 
навіть не схиляючись в бік 
будь-якого рішення, то пока-
зуєте турботу про задане за-
питання.

«Принаймні, я ніколи …» 
Ця фраза є агресивною спро-
бою відвернути увагу від ва-
шої помилки, і, скоріше за 
все, не має відношення до по-
милки іншої людини, яку ви 
вже давно повинні були про-
бачити. Краще просто сказа-
ти: «Вибачте». Визнання влас-
них помилок є найкращим 
способом спрямувати обго-
ворення в більш раціональне, 
спокійне русло.

Отже у повсякденній роз-
мові деякі дрібниці мають ве-
лике значення.

На продаж виставили 
найіржавіший у світі Ferrari 
Рідкісний гоночний автомобіль Ferrari 308 GT4 

знайшли в Стаффордширі (Великобританія). Ця спор-
тивна машина вироблялася італійською компанією 
Ferrari у 1970-1980-х роках. Була однією з найдоступ-
ніших моделей компанії. Машину тоді дуже критикува-
ли, але згодом ставлення до неї переглянули, і з рока-
ми її цінність лише зростає.

Знадений спорткар виглядає сумно: іржа проїла 
на кузові наскрізні дірки, згнили та відвалилися по-
роги. У цієї моделі шасі було зроблено із міцних стале-
вих трубок, і лише тому автомобіль досі ще хоч якось 
тримає форму. При цьому колеса на ньому із заводу 
й у хорошому стані. Машина не має двигуна, в сало-
ні оселилася цвіль, проте задні сидіння непогано збе-
реглися.

Спорткар змінив трьох власників. Зараз на 
онлайн-аукціоні за цей автомобіль просять 15 тисяч 
фунтів.

Ну що ж, у старих, навіть іржавих речах завжди є 
якась особлива привабливість. Все говорить про те, 
що машина пройшла через якийсь час.

Тисячі п'яних риб випливли 
на поверхню озера 

Пожежа на винному заводі в китайському місько-
му окрузі Шаосін, провінція Чжецзян, призвела до ви-
току вина в озеро Цзянь і сп'яніння кількох тисяч риб 
в озері. На відео, зробленому очевидцями, видно, що 
деякі п'яні риби повільно сіпаються, інші загинули че-
рез алкогольне отруєння.

В озері жили золоті рибки, соми та інші види. 
Риби, що спливли, не могли чинити опір і стали легкою 
здобиччю для рибалок, які у великій кількості зібра-
лися на березі озера. 

Фрази, які не варто вживати в розмові

Обережно 
в Інтернеті: 

жінка переплутала сина 
з диваном і випадково 

виставила дитину на продаж
Жителька англійського міста 

Лідс, графство Йоркшир, випад-
ково виставила дитину на продаж 
за один фунт стерлінгів. 20-річ-
на Люсі Беттл купила новий ди-
ван та вирішила віддати старий 
за символічну суму. Жінка розміс-
тила оголошення у Facebook і ра-
зом із зображеннями софи з різ-
них ракурсів ненароком прикрі-
пила фотографію семимісячного 
сина Оскара.

Багато користувачів почали за-
лишати жартівливі коментарі про 
те, що мати вирішила віддати сина 
за один фунт стерлінгів і мріє швид-
ше розлучитися. Інші запропонува-
ли помінятись дітьми. Деякі комен-
татори стали запитувати, чи добре 
дитина миє посуд і як він уживаєть-
ся з іншими дітьми.

«Я просто якось примудрила-
ся завантажити не ту фотографію, 
коли вибирала зображення. Але 
все обійшлося, бо в одному з по-
відомлень хтось справді питав про 
диван! Але більшість із них були 
жартами про те, що я віддаю свого 
сина», сказала Беттл.


