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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!

Уряд України ввів державне регулювання цін на 
деякі продукти: обмежив торгові надбавки. Вони ма-
ють бути не вищі, ніж 10 %. 

Укрзалізниця відкрила найдовший маршрут в 
Україні. Поїзд Маріуполь (Донецька область) – Рахів 
(Закарпатська область) сполучає 7 областей, з найдо-
вшим пасажирським залізничним маршрутом – 1806 
кілометрів. 

Влада Казахстану визнала загибель щонаймен-
ше 225 осіб під час протестів. Про це повідомила Ге-
неральна прокуратура Казахстану. За її даними, на 15 
січня встановлено 4578 потерпілих, з них 4353 поране-
но, у тому числі 3393 співробітники силових відомств, 
загинуло 225 людей, в тому числі 9 поліцейських та вій-
ськових. Дані мають попередній характер, вони уточ-
нюються.11 січня МВС повідомило, що було затрима-
но майже 10 тисяч людей. Водночас кілька груп право-
захисників збирають відомості про вбитих, поранених, 
затриманих та зниклих.

Лідери демократичних сил Білорусі обговорили 
питання про шляхи зміни влади в країні.

У 2021 році Росію залишили через політичні пере-
слідування понад 1,5 тисячі громадських активістів і 
журналістів.

Чергова маніпуляція Росії: про активи СРСР.

Пандемія covid закінчиться у 2022 році, але при 
належних темпах вакцинації – Всесвітня організація 
охорони здоров'я. 

ВООЗ схвалила два нові препарати від ковіду.
 

 Детальніше – на 5 – 7 сторінках.

Триває передплата 
на нашу газету на 2022 рікУ НАТО сказали «ні»:

що змінили та які наслідки матимуть переговори Заходу з РФ

Пропонована на сторінці 
6 стаття з авторитетної інтер-
нет-газети «Українська прав-
да» «Ще не окупація, але ін-
тервенція: які наслідки мати-
ме введення військ РФ у Ка-
захстан» написана 8 січня, 
в перші дні введення військ 
Росії та її сателітів у країну. 
Днями оголошено про поча-
ток їх виведення. Але ще по-
бачимо, яким воно буде? Та 
й зміст цієї статті і далі акту-
альний, бо показує ще одну 
грань триваючої імперської 
політики Росії.

Але спершу – енциклопе-
дична довідка про Казахстан.

Казахстан (каз. 
Qazaqstan, Казакстан), офі-
ційна назва – Республіка 
Казахстан, одна з країн Цен-
тральної Азії. Дев'ята у світі 
за площею, найбільша країна, 
що не має виходу до світово-
го океану. Територія – 2 727 
300 квадратних кілометрів, 
це більше, ніж Західна Євро-
па. Казахстан межує (за го-
динниковою стрілкою з півно-
чі) з Росією – кордон 7548,1 
км, Китаєм – 1782,8 км, Кир-
гизстаном – 1241,6 км, Узбе-

кистаном – 2351,4 км, Турк-
менистаном – 426,0 км. Оми-
вається водами внутрішньо 
континентальних Каспійсько-
го й Аральського морів. Ре-
льєф Казахстану різноплано-
вий – від рівнин, степів, тайги 
та пагорбів до засніжених гір. 

Населення – 16,6 млн 
осіб, 62 місце у світі. Столи-
ця країни перенесена в 1997 
з Алмати (в радянські часи – 
Алма-Ата), найбільшого міста 
держави, в Астану, яку в 2019 
році перейменували на Нур-
Султан. Казахстан поділяєть-
ся на 14 областей та 3 міста 
республіканського значення. 

Казахстан є однією з 
тюркських держав. Протягом 

більшої частини своєї історії 
території сучасного Казах-
стану були заселені кочови-
ми племенами. У XVI столітті 
казахи з'явилися як окрема 
група, що поділяється на три 
жузи. Росіяни почали просу-
вання в казахському степу в 
XVIII столітті, і до середини XIX 
весь Казахстан уже входив до 
Російської імперії. Після ро-
сійської революції 1917 року 
і подальшої громадянської ві-
йни на території Казахстану 
була кілька разів реорганіза-
ція, поки 1936 року не утво-
рилася Казахська Радянська 
Соціалістична Республіка у 
складі СРСР.

Казахстан проголосив 

себе незалежною державою 
16 грудня 1991 р. Його лідер 
ще з комуністичної епохи, з 
1979 року, Нурсултан Назар-
баєв став першим президен-
том країни. 19 березня 2019 
року він подав у відставку. З 
моменту здобуття незалеж-
ності Казахстан проводив 
збалансовану зовнішню по-
літику та працював для роз-
витку економіки, особливо її 
нафтогазової промисловос-
ті. Пострадянський період та-
кож характеризується актив-
ною співпрацею з багатьма 
міжнародними організація-
ми, включаючи Організацію 
Об`єднаних Націй, Раду Єв-
роатлантичного партнерства. 
Казахстан також є однією з 
шести пострадянських дер-
жав, які реалізують План дій 
індивідуального партнерства 
з НАТО. 

Казахстан етнічно та 
культурно різноманітний, 
зокрема внаслідок масо-
вих депортацій туди бага-
тьох етнічних груп в часи 
СРСР, особливо при 
Сталіну.

Казахстан: вибух серед гір і степів

Російська Федерація – це миролюб-
на держава, втручання якої в справи ін-
ших країн – це приклад процвітання, 
миру та безпеки, що є протилежністю до 
міжнародної політики США.

Втім, інші держави світу не мають 
свободи вибору в зовнішній політиці, 
якщо Росія сприймає цю свободу як за-
грозливу для себе.

Те, що ви прочитали вище? – не жарт.
Це – цілком серйозні тези з виступу 

заступника міністра закордонних справ 
РФ Александра Грушко у Брюсселі. Ними, 
а також багатьма подібними (включно зі 
звичною старою платівкою про «іхтам-
нєт» на Донбасі тощо) дипломат нама-
гався переконати Альянс у тому, що той 
має піти на поступки Кремлю та підписа-
ти розроблений у Москві договір, який би 
дав гарантії нерозширення НАТО та за-
боронив військову присутність США та 
інших членів Альянсу в половині його єв-
ропейських членів.

Причому ці вимоги лишаються ульти-
мативними, відкидання будь-якої з них 
означає припинення діалогу, наголошу-
ють у МЗС РФ.

Втім, попри «впевнену» войовничу 
риторику, Росія не вийшла з цієї зустрі-
чі переможцем. Навпаки, переговори у 
Женеві та Брюсселі закріпили тактичну 
поразку росіян та підтвердили, що ті не 
мають на меті вдаватися до повномасш-
табного військового вторгнення, а лише 
використовують його загрозу як важіль у 
переговорах. Не завжди успішно.

Цей тиждень для дипломатів РФ став 
періодом переговорів на чужій території.

У понеділок 10 грудня заступник гла-
ви російського МЗС Сергєй Рябков по-

їхав на зустріч із колегою з США Венді 
Шерман до американського посольства 
у Женеві; а у середу його колега Алек-
сандр Грушко, також заступник Лаврова, 
у супроводі представників Міноборони 
та Генштабу РФ поїхав до штаб-квартири 
НАТО на зустріч із тією ж Шерман та з 
представниками (на рівні послів) усіх 
держав-членів Альянсу. І, нарешті, у чет-
вер росіяни поїхали до штаб-квартири 
ОБСЄ до Відня, щоби знову виголосити 
свої ідеї та вимоги з перших двох зустрі-
чей, але тепер вже за участю України (бо 
ми, як і Росія, є членами цієї організації).

Остання зустріч для України – най-
безпечніша. І не лише через те, що наші 
дипломати беруть у ній участь та на влас-
ні вуха чують позицію сторін, а через те, 
що рішення у ОБСЄ ухвалюються консен-
сусом. А отже, жодні пропозиції не будуть 
схвалені і навіть не будуть внесені у офі-
ційний порядок денний організації, доки 
на це не погодиться Київ.

А що ж з двома попередніми?
Найголовніший їхній підсумок – те, 

що на них не сталося «зради» для нашої 
держави.

І тут треба підкреслити, що це – не 
самозаспокоєння і не видавання бажа-
ного за дійсне. Про такі результати пере-
говорів кажуть усі сторони. І навіть самі 
росіяни визнають, що за усіма пункта-
ми, які несуть пряму загрозу для України, 
вони не досягли жодного успіху.

Як прокоментував цей блок перего-
ворів Александр Грушко, Росія стикнула-
ся із «фундаментальною розбіжністю по-
зицій» зі своїми візаві, через яку говори-
ти про конкретику виявилося неможливо.

Зокрема, на пропозицію зупини-

ти розширення Альянсу РФ отримала у 
відповідь не просто «ні», а «одностай-
не ні».

До засідання Ради Росія-НАТО у се-
реду лишалася потенційна небезпека 
того, що від членів Альянсу одночасно із 
традиційними проукраїнськими голоса-
ми (як-от від держав Балтії та Централь-
ної Європи) прозвучать також виступи з 
натяком на те, що «може, й варто посту-
питися». Однак цього не сталося.

Навіть ті держави, які зазвичай нази-
вають серед скептиків євроатлантичної 
інтеграції України, на кшталт Німеччини, 
у своїх виступах підтримали позицію про 
неприпустимість російських вимог, про те, 
що жодних обіцянок нерозширення НАТО 
не буде, і навпаки – Альянс лишається 
прихильним до політики відкритих дверей.

Годі й говорити, що інші, ще більш не-
прийнятні вимоги (про них ми детально 
розповідали у статті «Путін на всю голо-
ву» та коротко нагадаємо трохи нижче) 
так само були відкинуті.

То про що 
ж домовилися?

Ми вже розповідали на каналі Євро-
Правди про підсумки зустрічі США–РФ, а 
також пояснювали, якими є переговорні 
треки та стратегії обох команд.

Вашингтон та Москва вийшли на пе-
реговори з діаметрально протилежними 
підходами та вимогами.

Росіяни від початку вимагали від США 
юридичну обіцянку про нерозширен-
ня НАТО як передумову для будь-
якого подальшого діалогу.
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Бліц-інформ
Посол Великобританії 
побувала на кордоні 
Голова Державної прикордонної 

служби України Сергій Дейнеко та Над-
звичайний і Повноважний Посол Спо-
лученого Королівства Великої Британії 
та Північної Ірландії в Україні Мелінда 
Сіммонс побували на кордоні з Білорус-
сю в межах Чернігівської області.

«Ділянці українсько-білорусько-
го кордону прикордонники приділяють 
особливу увагу. Це пов’язано в тому 
числі з загрозою поширення штучно 
створеної міграційної кризи», зазначив 
керівник ДПСУ і розповів про заходи з 
інженерного облаштування кордону з 
Білоруссю.

Мелінда Сіммонс ознайомилася із 
засобами та технікою, що використо-
вуються в охороні кордону, перебуван-
ням прикордонників у польових умо-
вах, функціонуванням пунктів пропус-
ку на кордоні з РБ. Зокрема, у пункті 
пропуску «Нові Яриловичі» було проде-
монстровано інфраструктуру, як відбу-
вається оформлення громадян і тран-
спортних засобів, що перетинають кор-
дон, та заходами з недопущення неза-
конного переміщення товарів.

Сергій Дейнеко подякував Уряду та 
Посольству Великобританії в Україні за 
підтримку нашого прикордонного ві-
домства.

Комплексів 
автофіксації 
на дорогах більшає
Торік на автошляхах області стали-

ся 383 дорожньо-транспортні пригоди, 
в яких загинули 102 людини, ще 447 
зазнали тілесних ушкоджень. Це дещо 
менше, ніж у 2020-му, проте ситуація 
вимагає покращання.

Заступник голови ОДА Дмитро Си-
ненко 13 січня провів нараду з керівни-
ками профільних підрозділів ОДА, пред-
ставниками правоохоронних органів – 
щодо зменшення аварійності на дорогах.

– Ремонт доріг, у тому числі й завдя-
ки програмі Президента «Велике будів-
ництво», оснащення їх відповідною інф-
раструктурою позитивно впливає на 
безпеку руху. Однак транспорту біль-
шає, зростає потреба в облаштуван-
ні додаткових засобів регулювання та 
контролю за дотриманням правил руху, 
– зазначив Д. Синенко.

На цьому акцентував і голова об-
лдержадміністрації В’ячеслав Чаус, за 
дорученням якого в області має збіль-
шитись кількість систем фото- або віде-
офіксації на проблемних ділянках до-
ріг та у зонах підвищеної концентрації 
ДТП. Такі засоби покликані дисципліну-
вати водіїв, а у разі порушень сприяти 
швидкому притягненню винних до від-
повідальності.

На сьогодні в області функціонують 
дев’ять комплексів фіксації правопо-
рушень на дорогах: 6 – на автошляхах 
державного значення, 3 – у Чернігові.

Ще один має з’явитися найближчим 
часом на 92-му кілометрі траси М-02, 
біля повороту на м. Борзну. Розгляда-
ється також питання оснащення таки-
ми системами ділянок доріг Н-27 (19 – 
20-ий км) та Р-56 (6 – 7-ий км). 

Також на нараді наголошували на 
необхідності освітлення на автошля-
хах, особливо на пішохідних перехо-
дах, якісної дорожньої розмітки та до-
рожніх знаків, інших засобів регулю-
вання. І про це мають дбати не лише 
дорожні служби, а й органи місцевого 
  самоврядування.

У відремонтований 
велоклуб завезли 

меблі і частину 
спортінвентарю

У Чернігові майже завершили капі-
тальний ремонт приміщення для навчаль-
но-тренувальних занять з велоспорту по 
вул. Шевченка, 53. У цьому приміщенні, 
, розташованому у підвальному поверсі 
4-поверхового житлового будинку, знахо-
диться відділення велоспорту Комуналь-
ного позашкільного закладу ДЮСШ «Укра-
їна».

Всього відремонтовано 7 приміщень. 
Зокрема, зроблений ремонт у роздягаль-
ні, де встановили лавки з полицями для 
взуття та вішаки для одягу; приміщення 
для зберігання велосипедів, розрахова-
не на 30 штук; відремонтований кабінет 
тренера, оновлені душова та вбиральня, 
де встановили бойлер на 120 літрів і ру-
комийник, та дві великих зали для трену-
вань. У всіх приміщеннях оновили радіато-
ри обігріву, освітлення, змонтували систе-
му протипожежної безпеки.

Будівельники завершують монтаж 
вентиляційної системи. До приміщен-
ня велобази вже завезли меблі та деякі 
спортивні тренажери, зокрема дві бага-
тофункціональні спортивні стінки, дві лав-
ки для жиму штанги зі стійками, підставку 
для гантелей тощо. Іншу частину спортін-
вентарю, у тому числі 10 велостанків для 
занять велоспором взимку, мають при-
везти після того, як змонтують вентиляцію 
та завершать ще деякі невеликі косметич-
ні роботи.

За словами старшого тренера ДЮСШ 
з велосипедного спорту Миколи Оксю-
ти, після закінчення ремонту велобаза по 
вул. Шевченка, 53 має стати головною з 
чотирьох баз, які є у місті. Саме тут буде 
тренуватись основний склад збірної Чер-
нігівської області з велосипедного спор-
ту. Відкриття об'єкту планується в лютому. 

 
Прес-служба 

Чернігівської міської ради

Відкрили центр 
швейних технологій 

та дизайну 
У Чернігові 13 січня відкрили регіо-

нальний навчально-практичний центр 
сучасних швейних технологій та дизайну 
«ІМПЕРІЯ МОДИ». Розташований у при-
міщенні вищого професійного училища 
побутового обслуговування, на вул. Ко-
зацька, 11-а. Тепер майбутніх модельє-
рів та дизайнерів тут навчатимуть за 
допомогою системи автоматизованого 
проєктування (САПР). Завдяки їй процес 
проектування одягу відбувається авто-
матично.

Окрім цього сучасного програмного 
забезпечення у Центрі є й сучасне техніч-
не: смарт-панель, потужні комп’ютери для 
учениць та викладачів, додаткове облад-
нання для вивчення предметів швейного 
профілю.

Директорка закладу Світлана Михал-
ко подякувала міському голові В. Атро-
шенку за підтримку ідеї. На створення 
центру з міського бюджету виділено 350 
тис. грн. Загальна ж вартість реконструк-
ції – 1,5 млн грн, більша частина коштів 
– державна субвенція. Також окремі ро-
боти виконані за рахунок власних коштів 
закладу, зароблених на швейних підпри-
ємствах Чернігова.

Заклади професійно-технічної осві-
ти Чернігова, яких зараз у місті п’ять, здій-
снюють підготовку фахівців з 38 професій. 
У вищому професійному училищі побуто-
вого обслуговування готують фахівців із 8 
робітничих професій та фахових молодших 
бакалаврів за спеціальностями «Технології 
легкої промисловості», «Перукарське мис-
тецтво та декоративна косметика». Викла-
дацький склад налічує 70 осіб, які навча-
ють 581 учнів. Серед них діти не тільки з 
Чернігова та області, а й з інших областей 
України.

Заклад освіти тісно співпрацює з ро-
ботодавцями Чернігова: ТОВ «Сівертекс», 
ПрАТ «Чернігівська швейна фабрика «Еле-
гант», ПрАТ «ТК Стиль», Чернігівською фаб-
рикою головних уборів.

Допомогу при народженні 
дитини отримають 

ще 130 родин
Кожна родина чернігівців при народженні дити-

ни отримує підтримку від міста. Виплати здійснюють-
ся в рамках Програми підтримки народжуваності, яка 
розроблена за ініціативи чернігівського міського го-
лови Владислава Атрошенка і направлена на покра-
щення демографічної ситуації в місті.

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради 6 
січня погодив черговий список таких сімей.

Тож у січні одноразову матеріальну допомогу на 
загальну суму 1 130 000 гривень отримають 130 чер-
нігівських сімей з немовлятами. А саме:

72 сім'ї – по 5 тис. грн на першу дитину;
41 сім'я – по 10 тис. грн на другу дитину;
16 сімей – по 20 тис. грн на третю дитину;
1 сім'я, де народилася двійня – на суму 40 000 

гривень.
Така матеріальна допомога видається батькам, 

які постійно проживають з дитиною та мають свідо-
цтво про її народження, а також зареєстровані в міс-
ті Чернігові.

Пакет документів, який розглядається комісією з 
попереднього вивчення питання надання допомоги 
при народженні, батьки подають до відділу звернень 
громадян Чернігівської міської ради (вул.Шевченка, 
9). Звернутися за допомогою можна протягом року з 
дня народження дитини.

Програма підтримки народжуваності у місті Чер-
нігові на 2017 – 2022 роки затверджена рішенням 
Чернігівської міської ради від 21. 09. 2017 р.

Гуманітарний вантаж 
з Німеччини – 

обласній дитячій лікарні
39 функціональних ліжок, які на безоплатній 

основі були надані спілкою німецько-українсько-
го співробітництва «Feine Ukraine» з міста Гамбург, 
поповнили фонд обласної дитячої лікарні. Це ста-
ло можливим завдяки співпраці влади, громад-
ськості та благодійників, повідомила очільниця 
чернігівського міського громадського об'єднання 
інвалідів «Шанс» Світлана Федорова. «Шанс» вже 
більше семи років співпрацює з цією німецькою 
організацією «Файна Україна» щодо допомоги лю-
дям з інвалідністю та малозабезпеченим і соці-
ально незахищеним категоріям громадян.

– Наприкінці минулого року до Чернігова на-
дійшов гуманітарний вантаж із близько 200 функ-
ціональних ліжок. Цей вантаж був сформований 
та відправлений командою спілки німецько-укра-
їнської співпраці «Файна Україна» в партнерстві 
з німецькою організацією самаритян «Arbeiter-
Samariter-Bund». Після процедури розмитнення 
частину функціональних ліжок було передано до 
Чернігівського геріатричного пансіонату, а решту 
в обласну дитячу лікарню, – сказала Світлана Фе-
дорова.

За словами першого заступника голови облас-
ної ради Ніни Лемеш, направити 39 функціональ-
них ліжок до єдиного в області централізованого 
дитячого лікувально-оздоровлювального закла-
ду для дітей – була ініціатива заступника голови 
постійної комісії обласної ради з питань охорони 
здоров'я, соціального захисту населення та у спра-
вах учасників АТО, генерального директора КНП 
«Сімейна поліклінніка» ЧМР Людмили Овсієнко.

Людмила Овсієнко зазначила, що договори 
про медичне обслуговування, укладені з Націо-
нальною службою здоров'я України, не перед-
бачають фінансування господарчих витрат, при-
дбання засобів реабілітації, обладнання, меблів, 
засобів індивідуального догляду хворих, а лікар-
ня для дітей потребує найбільших турбот. Оскіль-
ки обласна дитяча лікарня – це єдиний заклад в 
області, який надає стаціонарну допомогу дітям з 
важкими патологіями та низкою складних захво-
рювань, які потребують інтенсивної терапії.

За 2021 рік – 12,2 тис. працев-
лаштованих. Стільки громадян об-
ласті знайшли роботу за направ-
ленням служби зайнятості, з них 
майже 16% – оперативно, до на-
буття статусу безробітного. Про 
це повідомила директорка Чер-
нігівського обласного центру за-
йнятості Лідія Падалка.

На замовлення роботодавців, а 
отже з гарантією працевлаштування ор-
ганізовується професійне навчання без-
робітних. Протягом минулого року опа-
новували нову професію чи підвищували 
кваліфікацію 2,5 тис. безробітних грома-
дян. Вчаться вони не лише у навчальних 
закладах області, а й у центрах професій-
но-технічної освіти державної служби за-
йнятості, які діють в 11 областях України 
та здійснюють навчання за 95 ліцензова-
ними робітничими професіями та багатьма 
напрямами. 

Дієвою формою матеріальної підтримки 
безробітних є громадські та інші роботи тим-
часового характеру, до участі в яких залуче-
но понад 1,9 тис. безробітних області.

Торік послугами обласної служби зайня-
тості скористалися 35,7 тис. безробітних 
громадян, що перебували на обліку.

На 1 січня 2022 року в області налічува-
лось 10,1 тис. безробітних. Водночас робо-
тодавці потребували 740 працівників.

Вакансії підприємств. На початок січ-
ня 2022 року в базі даних обласної служби 
зайнятості налічувалось понад 700 вакан-
сій. Серед них є й високооплачувані. Отже, 
кому роботодавці Чернігівщини готові пла-
тити і скільки:

верстатник деревообробних верстатів 
(25 000 грн), Чернігів;

водій автотранспортних засобів 
(24 000 грн), Чернігів;

головний інженер (20 700 грн), 
Прилуки;

лікар ветеринарної медицини (20 000 
грн), зоотехнік (20 000 грн), бухгалтер 

(20 000 грн), агроном (20 000 грн), 
Носівська ОТГ, с. Коломійцівка;

машиніст крана (кранів-
ник) (20 000 грн), Чернігів;

лікар загальної практики-
сімейний лікар (20 000 грн), 
Бобровиця;

начальник відділу охорони 
праці (18 711 грн), Ніжин.

Служба зайнятості пропонує 
своїм клієнтам тільки легальну роботу, 

а це - належно оформлені трудові відноси-
ни, що є гарантією соціального захисту на-
йманих працівників. База вакансій служби 
зайнятості оновлюється щодня. Дивіться за 
посиланням https://chg.dcz.gov.ua.

За зловживання статусом безробіт-
ного – відповідальність. Безробітній осо-
бі доведеться повернути незаконно отри-
мані кошти, якщо вона перебуває на облі-
ку в службі зайнятості, отримує допомогу по 
безробіттю і одночасно нелегально працює, 
виконує роботу, надає послуги за цивільно-
правовими договорами або займається під-
приємницькою діяльністю тощо.

Ці неправомірні дії виявляються шля-
хом обміну інформацією між службою за-
йнятості, державною податковою службою, 
пенсійним фондом, органами держпра-
ці, а також за даними верифікації з Мініс-
терства фінансів України про соціальні 
виплати.

У разі неповернення коштів у встанов-
лений строк, стягнення здійснюється у судо-
вому порядку.

Протягом 2021 року в області виявле-
но 143 особи, які неправомірно отрима-
ли кошти Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхуван-
ня України на випадок безробіття в сумі 
908,1 тис. грн.

Тим, хто ухиляється від повернення ко-
штів, доведеться мати справу з правоохо-
ронними та судовими органами. Так, служ-
бою зайнятості подано 10 звернень до пра-
воохоронних органів, 11 позовів до суду.

Повідомляє служба зайнятості

Новини 
Чернігова
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Бліц-інформ
Долучайтеся 
до благодійного фонду 
«Захистимо Україну!»
Просимо надати допомогу пальним або ко-

штами на підтримку діяльності Чернігівського 
благодійного фонду «Захистимо Україну!», який, 
у свою чергу, допомагає українській армії, роди-
нам воїнів АТО.

Кошти можна перераховувати за такими рек-
візитами: на картку «Приватбанку» на ім'я Ясен-
чука Олександра: 5168 7456 0409 2962. 

Планується будівництво 
Палацу спорту в Чернігові 
Це будівництво відтепер – компетенція об-

лдержадміністрації. Проєкт передали обласному 
управлінню капітального будівництва, яке й буде 
замовником робіт. Будівництво планується за ко-
шти державного бюджету.

–На вимогу обласної адміністрації ми пере-
дали цей проєкт обласному УКБ, – зазначив чер-
нігівський міський голова Владислав Атрошенко. 
Витрачені на проектні роботи кошти місту мають 
відшкодувати. Загальна вартість цих робіт - при-
близно 11,5 млн гривень. Сюди входить проекту-
вання як самого Палацу спорту, так і реконструк-
ції мереж до нього.

Палац спорту планують збудувати на вул. 
Пушкіна, неподалік Мар'їного гаю, річки Стри-
жень.. Об'єкт буде пристосованим для занять, 
зокрема, футзалом, баскетболом, волейболом, 
тенісом, бадмінтоном тощо. Також передбачено 
будівництво стіни для скелелазіння, 50-метрово-
го стрілецького тиру, великого басейну з 8-а до-
ріжками та невеликого басейну для початківців, 
відділення художньої гімнастики, залу для бок-
су, тренажерних залів, а також відновлювально-
го центру. Приблизна вартість будівництва – 450 
мільйонів гривень. На сьогодні наша область чи 
не єдина, яка свого Палацу спорту не має.

Ніжинські огірки 
по-грецьки
Науково-популярне видання з такою назвою 

щойно побачило світ у Ніжинському видавництві 
«ПП Лисенко М. М.» під грифом Ніжинського дер-
жуніверситету імені Миколи Гоголя, Центру гума-
нітарної співпраці з українською діаспорою та Ні-
жинського міського товариства греків імені бра-
тів Зосимів.

Автори Надія Онищенко і Лариса Зайко на 96 
ілюстрованих сторінках зібрали скарби історич-
ні та кулінарні, що демонструють взаємовплив 
української та грецької культур через кухню. Її 
традицій дотримувалися в купецькій родині Мос-
каленків, де зростав майбутній конструктор кос-
мічних кораблів Сергій Корольов. Грецькі страви 
споживали Микола Гоголь і Тарас Шевченко. Ре-
цепти зберігають і використовують нащадки Га-
джієвих, Мілосових, Чувакових, Ковтунів.

Книжка-сувенір з оригінальним дизайном 
Наталії Парецької зацікавить не тільки патріо-
тично налаштованих ніжинців, котрі відчувають 
духовну спорідненість з батьківщиною прапраді-
дів. Вона знадобиться студентам, школярам, гос-
подиням. 

Книжка вийшла за фінансоої підтримки Ні-
жинської міської ради, асоціації «Об’єднання під-
приємств Ніжинщини», народнх депутатів Украї-
ни Валерія Зуба і Миколи Величковича.

За збут наркотиків – 
6 років ув̀ язнення
За публічного обвинувачення прокурорів При-

луцької окружної прокуратури 32-річного меш-
канця Прилуцького району визнано винним за 
незаконний збут особливо небезпечного нарко-
тичного засобу та незаконне зберігання особли-
во небезпечного наркотичного засобу, вчиненого 
повторно (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України).

Ічнянський районний суд Чернігівської об-
ласті визначив йому покарання у виді 6 років по-
збавлення волі з конфіскацією майна

У ході судового розгляду прокурори довели, 
що чоловік у червні 2021 року незаконно збував 
іншій особі особливо небезпечний наркотичний 
засіб – канабіс, за що отримував грошову вина-
городу. Крім того, у ході проведення санкціоно-
ваного обшуку в господарстві останнього пра-
цівниками полії виявлено та вилученого небез-
печний наркотичний засіб – канабіс. 

Чернігівська центральна міська бібліотека ім. М. Коцюбинського
Представлення мальопису 

з української історії
У бібліотеці відбулося представлення першого мальопису від 

Українського інституту національної пам'яті «Оборона Замостя. 
Легенда про Лопату». «Популяризація історії має бути не у вигля-
ді лекцій чи великих книжок. Саме формат історичних коміксів 
є дуже популярним у Європі і, зокрема, в Польші», зазначив спі-
вавтор сценарію мальопису, співробітник УІНП Ігор Кромф.

Мальопис було створено до 100-річчя української революції 
1917 – 1921 років. Розповідається про оборонні бої за Замостя 
1920 року, в ході радянсько-польської війни, коли польські вій-
ська та союзні їм війська Української Народної Республіки роз-
громили більшовицьку армію, що наступала на Варшаву. 

Мальопис став першим у серії коміксів від УІНП «Слава Геро-
ям», які охоплять низку героїчних сторінок української історії XX 
століття. До 2023 року планують завершити роботу ще над дво-
ма випусками. Вони будуть присвячені Кримському походу пол-
ковника Петра Болбочана проти більшовиків (1918), а другий – 
діяльності гетьманської варти Павла Скоропадського по бороть-
бі з бандитизмом в Одесі. Усі три випуски об'єднує один головний 
герой – український вояк Гнат Лопата.

З мальописом можна ознайомитися в бібліотеці.

Різдвяно-новорічний 
вертеп бібліотеки

Центр поліської автентики при бібліотеці традиційно готує те-
атралізоване дійство до всіх народних свят. І на Маланки поще-
дрували, чернігівців привітали, добра й миру Україні побажали.

Пам`яті Миколи Ткача
В бібліотеці 18 січня пройшов вечір з нагоди 80-річчя з дня 

народження відомого поета, етнолога, народознавця, мовоз-
навця та історика Миколи Ткача (04. 01. 1942 – 17. 04. 2019), на-
шого земляка, уродженця села Сахнівщина з Менщини.

Запрошує дует 
«Інша тиша» 

У пятницю 21 січня, о 15. 00 в бібліотеці пройде виступ 
столичного дуету «Інша Тиша», поетки Катерини Волошиної 
та музиканта Сергія Радзецького. Буде представлений дру-
гий альбом дуету «Потяг» (2021). Дует з успіхом виступав на 
багатьох сценах України, зокрема в Києві, багатьох обласних 
містах.

Катерина Волошина – авторка десяти поетичних збі-
рок, співавторка шести музично-поетичних альбомів, учас-
ниця різноманітних мистецьких проектів. Сергій Радзецький 
– композитор, музикант, лауреат міжнародних конкурсів та 
фестивалів, зокрема «Червона Рута», «Тарас Бульба», «Гоголь 
Фест».

Безкоштовні курси 
української мови

Цей волонтерський про-
єкт БКУМ діє в Чернігові 
вже 6-й рік. Третій рік кур-
си працюють при Централь-
ній міській бібліотеці ім. М. 
Коцюбинського (вул. Кирпо-
носа, 22). Керівниця курсів 
– директорка міської цен-
тральної бібліотечної систе-
ми Людмила Зіневич. 

У бібліотеці, на курсах проводяться консультації до іспиту 
на визначення рівня володіння державною мовою (запрова-
джений відповідно до Закону «Про забезпечення функціону-
вання української мови як державної».

Розклад занять курсів: вівторок, 17.00 – консультації на 
визначення рівня володіння мовою; середа, 17. 00 – підготов-
ка до ЗНО; четвер, 17. 30 і cубота, 10.00 – безкоштовні курси 
української мови. 

Довідки за телефонами: 675-043 і 676-260.
Життя і фільми Сергія Параджанова. 9 січня виповнило-

ся 98 років з дня народження відомого вірмено-українсько-
го кінорежисера, сценариста та художника Сергія Параджа-
нова. 12 січня в бібліотеці в межах Відкритого лекторію Без-
коштовних курсів української мови відбувся перегляд фільму 
«Параджанов» режисерів Олени Фетісової та Сержа Аведікя-
на. Фільм розповідає про долю режисера, який став відомим 
усьому світу завдяки кінострічці «Тіні забутих предків». Але в 
той час почались і переслідування його комуністичним режи-
мом СРСР.

Після перегляду фільму глядачі поділились своїми вражен-
нями та обговорили складну долю української творчої еліти в 
радянські часи. Директор Чернігівської міської ЦБС Людмила 
Зіневич розповіла про тогочасні переслідування Сергія Пара-
джанова, Василя Симоненка, Василя Стуса та інших письмен-
ників і митців.

Тисячу порцій справжнього козацько-
го кулешу за автентичним поліським ре-
цептом приготували 8 січня в Чернігові, на 
центральній площі міста, на етнофестива-
лі «Де коза ходить, там жито родить». Зро-
били це ентузіасти з Седнівської громади 
Чернігівського району, з Великодирчин-
ського старостинського округу. Таке при-
готування визнали Рекордом Чернігова.

Смакували кулішем усі охочі, відгуки 
– тільки схвальні. Вистачило на всіх, адже 
наварили аж 150 кілограмів.

Козацький куліш - це польова пшоня-
на каша, яка часто готується під відкритим 
небом у казані на вогні. 

У Чернігові цю страву для рекорду го-
тували теж на вогнищі, в казані на 200 лі-
трів. Готували обрядово, з народними піс-
нями, розповідями про традиції, спілку-
ванням. 

В чому особливості саме поліського 
автентичного куліша?

У Седневі здавна велося, що жінки з 
вечора товкли і замочували пшоно, заго-
товляли м’ясо та овочі, а процес приготу-

вання був у чоловічих руках. На Седнівщи-
ні до кулешу додаваии сушений розмарин, 
чебрець, м’яту та чорнобривці. Куліш – це 
страва, яку готували на хрестини, весілля, 
проводи до армії. 

Реєструвати рекорди Чернігова поча-
ли у 2020 році. Це відбулося теж на різд-
вяному фестивалі, на площі, і це теж був 
кулінарний рекорд: зварили 200 літрів 
справжнього сіверського борщу в одному 
казані.

Відтоді до цього реєстру, який веде 
міський Туристично-інформаційний центр, 
були вписані й інші рекорди. Серед них – 
найбільший жовто-блакитний тризуб, ство-
рений курсантами-поліцейськими (116 
чол.), найбільше танцююче коло, найбіль-
ша кількість юшки по-чернігівськи, 100 
марафонів за три роки, найбільше танцю-
юче коло за участю людей з інвалідністю. 

Рекордний куліш та інші рекорди Чернігова

Куликівська селищна рада спільно з 
Куликівською агенцією регіонального роз-
витку реалізовують проєкт «Бібліотечний 
коворкінг-центр», від програми ULEAD з 
Європою/ ULEAD with Europe, у межах кон-
курсу «Громада, дружня до бізнесу».

Згідно проєкту, в Куликівській публіч-
ній бібліотеці (до цього – районній) від-
крито коворкінг – відкритий простір для 
спілкування. Для цього проведено ре-
монт і переобладнання читального залу, 
який і далі функціонує в цій якості. Крім 

ремонту, сюди закуплено сучасні меблі, 
комп`ютери, плазму, нові стелажі. Загаль-
ний бюджет проєкту – 315 тисяч гривень, 
з них 100 тисяч дофінансувала селищна 
рада, решта – кошти європейського гран-
ту. Коштом гранту коворкінг діє у грудні –
лютому, далі перейде на фінансування се-
лищної ради, яка й загалом фінансує біблі-
отеку. 

Проєктом передбачено проведення 
семінарів та консультацій для потенційних 
підприємців, всіх, хто зацікавлений у ство-

ренні власної справи. Кілька таких семі-
нарів уже проведено. Також пройшов кон-
сультаційний день з податкових питань. В 
коворкінгу проводяться й інші публічні за-
ходи, в тому числі культурологічні.

Це не перший проєкт, здійснений се-
лищною радою спільно з ULEAD з Євро-
пою/ULEAD with Europe. Торік за ще одним 
спільним проєктом в Куликівці було облад-
нано і відкрито ЦНАП, Центр надання адмі-
ністративних послуг для громадян і органі-
зацій територіальної громади. 

В Куликівці відкрито коворкінг при бібліотеці
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1 А згодом, коли РФ пред-
ставила письмові пропозиції, 

виявилося, що вони значно ширші. 
Зокрема, Росія висунула також вимогу 
про руйнацію єдиної військової структу-
ри Альянсу із забороною маневрів вій-
ськовослужбовців та техніки США та за-
хідноєвропейських держав на терито-
рії тих країн, які вступили до НАТО після 
1997 року (а це – 14 з 28 європейських 
членів блоку!). А ще – скасування низки 
рішень самітів НАТО щодо політики від-
критих дверей, починаючи з Бухарест-
ського саміту НАТО 2008 року.

Останнє заслуговує на окрему увагу.
В Україні звикли вважати, що Буха-

рест-2008 був поразкою, бо там нашій 
державі не надали План дій щодо член-
ства, який запитувала тодішня україн-
ська влада. Але схоже на те, що у Москві 
так само вважають тодішнє рішення по-
разкою Росії! Бо саме його у Москві ви-
магають скасувати через наявність офі-
ційного визнання перспективи вступу 
України та Грузії до Альянсу.

Утім, це все деталі, бо з цього при-
воду Альянс виявився не готовий іти ані 
на найменші поступки. Тож сторони зі-
йшлися на тому, що перспективи домо-
витися не проглядаються.

По суті, є лише одна домовленість, 
якої досягли НАТО, США та РФ.

Це – домовленість про те, що розпо-
чаті переговори мають продовжитися.

Але й з нею не все просто. «Принци-
пове бажання говорити» – це єдине, що 
об’єднує Москву, Вашингтон та Брюс-
сель, а далі йдуть самі розбіжності. У 
сторін немає навіть приблизного ро-
зуміння, коли ж ці переговори продо-
вжаться і якою може бути «адженда», 
тобто перелік питань для нової розмо-
ви між Москвою та Заходом. Бо ж на ті 
питання, які були підставою для ниніш-
ньої зустрічі, Москва вже отримала від-
повідь «ні».

«Фундаментальні відмінності підхо-
дів до безпеки не дозволили нам ухва-
лити конкретні рішення щодо подаль-
ших дій», – пояснив заступник Лаврова 
Александр Грушко.

З ним погоджується Сергєй Рябков, 
який очолював двосторонні консуль-
тації із США. Цей дипломат, що має ре-
путацію «яструба» та хама за стандар-
тами російського МЗС, висловився ще 
радикальніше, заявивши, що не бачить 
підстав для проведення ближчим ча-
сом нового раунду переговорів з США. 
«Щодо ключових елементів США та їхні 
союзники фактично кажуть нам ні», – 
пояснив він, додавши, що Росія не ба-
чить сенсу домовлятися далі, оскільки 
Альянс одностайно відмовляється на-
віть вести переговори про нерозширен-
ня НАТО. «Це глухий кут», – підсумував 
Рябков.

Погодьтеся, ці заяви є найкращим 
визнанням того, що на переговорах з 
РФ не сталося здачі інтересів України.

Фантазії команди 
Лаврова 

Перш ніж розповісти про наслідки 
перемовин – невелике суб'єктивне спо-
стереження.

Варто поспівчувати дипломатам із 
США та інших держав НАТО, які слухали 
російських переговірників і навіть мали 
з ними всерйоз дискутувати. Це ста-
ло очевидним, коли Александр Грушко 
вийшов до ЗМІ і взявся повторити тези 
своєї чотиригодинної дискусії з членами 
Альянсу.

Деякі аргументи, якими Росія нама-
галася переконати своїх європейських 
та американських візаві, є для нас до-
бре знайомими.

Це і розповіді про те, що понад 20 
років тому в НАТО, мовляв, гарантували 
Горбачову, що Альянс ні на дюйм не зсу-
неться на Схід. (Це неправда, яку особис-
то спростував сам Горбачов, – але у Пу-
тіна та в МЗС РФ продовжують її поши-
рювати.)

Це і твердження про те, що зі всту-
пом України у НАТО та розміщенням на 
її території американських наступаль-
них ракет радикально зменшиться під-
льотний час до російської столиці. (Це не 
так, бо з чинного члена НАТО, Латвії, від-
стань до центру Москви не набагато біль-
ша, ніж від України – 451 км проти 585 
км до найближчої точки кордону, що не є 
критичним з військової точки зору, а до 
інших ключових міст, включно із Санкт-
Петербургом, відстань і зараз менша).

Це і звичні усім європейцям розпо-
віді про те, що Росії, мовляв, немає на 
Донбасі, а конфлікт лишається неви-
рішеним лише через те, що Україна не 
хоче почути народ гордих «республік»...

Але цього разу додалися нові та 
дуже цікаві «фантастичні сюжети».

Напевно, на переговорах було ціка-
во представникам Держдепу, коли Груш-
ко почав доводити, що Росія – кращий 
миротворець, аніж Штати. «США лиши-
ли після себе розорений Афганістан. А 
подивіться на те, де була Росія! Абхазія, 
Південна Осетія, Придністров’я – це все 
приклади, як втручання Росії дозволило 
встановити мир», – переконував він.

Окрема цікавинка – те, що Росія пу-
блічно визнала: вона не вважає всі 
держави рівноправними. Тож у відпо-
відь на зауваження НАТО про те, що РФ 
не має права визначати геополітичний 
вибір України, російський дипломат від-
повів: він вважає, що має.

«Політика відкритих дверей НАТО 
має припинитися, – пояснив Грушко. – 
Часто кажуть, що це свобода вибору, і 
це так – але ж свободи вибору не існує 
у тому вигляді, як її розуміють наші на-
тівські партнери. Бо свобода вибору не 
має утискати інтереси інших. А членство 
(держав, як-от України. – ЄП) у військо-
вих союзах має враховувати інтереси 
інших (держав, а саме Росії. – ЄП)».

Не дивно, що такі міркування не зна-
йшли підтримки у членів Альянсу.

Вимагати, 
щоби поступитися

Та повернемося до підсумків серії 
зустрічей у Женеві, Брюсселі та Відні.

Чого досягла Росія з їхніми підсум-
ками?

Насправді одне досягнення у РФ є, 
і воно не оспорюється: Москві вдалося 
привернути до себе увагу. Але достат-
ньо придивитися і стає ясно: ця увага 
не конвертується у вплив.

Росія завдяки стратегії шантажу по-
чала визначати порядок денний безпе-
кових обговорень – але не змогла ви-
значити жодне рішення. З нею нині спіл-
куються, тобто здається, що міжнародна 
вага РФ підвищилася – але на всі зустрі-
чі російським дипломатам довелося їха-
ти до партнерів, тож принаймні поки що 
це не був діалог рівноцінних партнерів, 
про який мріє Кремль. Аргументи Росії 
Захід готовий вислухати – але тільки ви-
слухати, і сказати у відповідь «ні» на всі 
бажання Кремля.

І справді, за підсумками низки зу-
стрічей, які виторгував Путін, жодна ви-
мога РФ не була виконана, і немає на-
віть перспектив їхнього виконання. РФ 
почула «ні» навіть від тих держав, які у 
нас нерідко називають «проросійськи-
ми». А ті уряди, які сумнівалися чи про-
сто не мають жодної позиції щодо Росії 
через свою географічну віддаленість від 

неї і схильні долучатися до консенсусу, 
– побачили консолідовану, єдину пози-
цію Європи, тож зрозуміли, що і їм треба 
триматися саме таких, на думку РФ, «ан-
тиросійських» рішень.

Та ще більшим програшем РФ вида-
ється інше.

Всю цю кашу Кремль заварив завдя-
ки шантажу, коли у жовтні зібрав під кор-
донами України багатотисячну армію та 
переконав США повірити у те, що загро-
за масштабного нападу є реальною.

Відтоді минуло вже понад 2,5 міся-
ці. Дії РФ дедалі більше сприймають як 
«суто шантаж», і це відчуття наростає. 
Але зустрічі у Женеві та Брюсселі стали 
переламними, бо Росія на них виявила-
ся... «на подив миролюбною».

Так, це не жарт, саме таку думку пе-
реказують західні журналісти, що спіл-
кувалися з представниками своїх уря-
дів після брюссельського раунду. На 
ньому – якщо відкинути в бік феєричну і 
часом смішну риторику заступника Лав-
рова про особливу роль Росії у світі – РФ 
видалася партнерам цілком конструк-
тивною. Вона вела діалог, не обривала 
спроби змінити порядок денний обгово-
рення і навіть, як публічно запевнив ген-
сек НАТО Єнс Столтенберг, не стала ви-
ключати відведення військ від кордону 
з Україною (хоч і обіцяти цього також не 
стала). І це – попри те, що Альянс відки-
нув усі бажання та «хотілки» РФ!

І навіть «яструб» Рябков, який перед 
початком переговорів відзначився низ-
кою хамських заяв, за їхніми підсумками 
був значно миролюбнішим і заявив, що 
сподівається на компроміс із Заходом. 
«Немає впевненості, що це можливо, але 
все в наших силах... Ми будемо цим за-
йматися», – заявив він, визнавши, що 
отримав чітке «ні» на ключові запити РФ.

А от можливість переходу військ РФ 
у наступ у відповідь на відмову Заходу 
він категорично і кількаразово виклю-
чив. Що не є дивним, з огляду на те, що 
США та ЄС публічно і непублічно попере-
дили Москву про швидке запроваджен-
ня жорстких санкцій проти неї у цьому 
разі.

Звісно, це не означає, що військо-
вої загрози від РФ немає, – навпаки, Пу-
тін не раз доводив, що здатен на будь-які 
протиправні дії. Але конкретно ця еска-
лація, схоже, була задумана суто зара-
ди шантажу Заходу. А реальна загроза є 
радше від гібридної агресії, ніж від повно-
масштабного військового вторгнення.

Тож схоже, що Росія лишає для себе 
два варіанти. 

Один з них – це перехід у глуху ізоля-
цію, режим «вороги навколо» для згурту-
вання суспільства навколо Путіна. Але, 
судячи з усього, без компоненти нової 
військової агресії.

А другий, який також не можна ви-
ключити, – це якщо за кілька місяців 
Москва погодиться на суттєві поступ-
ки, «заради миру в усьому світі» відкла-
де усі свої неприйнятні вимоги та домо-
виться із США про щось дрібне, те, що їй і 
пропонують зараз. Наприклад, спільний 
контроль за навчаннями. А російському 
виборцю це подадуть як велику та осо-
бисту перемогу Путіна, який тепер роз-
мовляє із США на рівних, тобто переве-
дуть увагу на єдиний тактичний виграш 
РФ у цій історії.

У реаліях Росії та її пропагандист-
ської машини це – цілком реальний ва-
ріант.

Сергій СИДОРЕНКО,
редактор 

«Європейської правди»
«Європейська правда» – 

«Українська правда», 
13.01.2022.

Pravda.com.ua

У НАТО сказали «ні»:
що змінили та які наслідки матимуть переговори Заходу з РФ

Преса – 
державною мовою

16 січня вступило в дію важливе положення 
Закону України «Про забезпечення функціону-
вання української мови як державної». Закон був 
ухвалений Верховною Радою 25 квітня 2019 року, 
але введення в дію окремих його положень було 
відкладене. Зокрема, це стаття 25, про мову дру-
кованих видань. 

Тепер стаття вступила в дію. Нею передбаче-
но, що видання мають виходити державною укра-
їнською мовою, а в разі продовження видання ін-
шою мовою, що дозволено законом, воно має ви-
ходити (і поширюватися) паралельно і одночасно, 
тим же тиражем, й державною мовою. 

Але нині ця норма стосується лише друкова-
них засобів масової інформації загальнодержав-
ної і регіональної сфер розповсюдження, тобто 
видань, які називають «центральними», загально 
національними, а також тих, що виходять на якісь 
регіони,

Місцева преса перейде на цю норму з 16 лип-
ня 2024 року. Це видання, що виходять і поширю-
ються на території області: обласні, міські, район-
ні, міськрайонні.

Без дублювання українською, а на своїй мові 
можуть виходити видання корінних національ-
ностей. Крім українців, які є не лише корінною, а 
й автохтонною, тобто державоутворюючою наці-
єю, корінними націями у нас є: кримські татари, а 
також споріднені з ними історично кримчаки і ка-
раїми.

Оскільки введена щойно норма закону стосу-
ється не лише видання, а й поширення ЗМІ, вона 
особливо вплине на продаж газет і журналів у 
роздрібній торгівлі, адже наші газетні кіоски пе-
реповнені російськомовними виданнями. Тепер 
вони мають бути дубльовані українською мовою 
і у продажу їх повинно бути не менше, ніж росій-
ськомовних.

У Швеції знайшли 
особисту печатку 
гетьмана Орлика

Про це 14 січня повідомив співробітник Інсти-
туту історії України Національної Академії наук, 
доктор історичних наук Тарас Чухліб. «За допомо-
гою наших дослідників у Королівському архіві у 
Швеції щойно було віднайдено оригінальну осо-
бисту печатку з гербом «Новина» гетьмана Пили-
па Орлика, яка до цього часу не була відома світо-
вій та українській історичній науці».

Пилип Орлик – один з найближчих соратників 
гетьмана Івана Мазепи. Після поразки в Полтав-
ській битві, Орлик, разом з гетьманом і його вій-
ськом, емігрував у Молдову, в місто Бендери. Не-
вдовзі гетьман помер і його наступником був об-
раний Пилип Орлик. Він є автором нашої першої 
Конституції (і одної з перших у світі) – Угоди між 
гетьманом і Військом Запорозьким. Оригінал її 
зберігається у Швеції, король якої Карл ХІІ був со-
юзником гетьмана Мазепи. 

У серпні 2021 року три копії Конституції геть-
мана Орлика Швеція передала Україні, з нагоди 
30-річчя нашої Незалежності. Вони демонструва-
лися в Софійському соборі з серпня по листопад.

.

Рік 2021-й: 
одруження, розлучення, 
народження, зміна імені

У 2021 році в Україні зареєстрували 273 772 
народження, 214 012 шлюбів і 29 587 розлучень.

Також українці 15 861 разів змінювали ім’я, 
прізвище чи ім’я по батькові. Це повідомило Мі-
ністерство юстиції.

Порівняно з поперпеднім роком, органи дер-
жавної реєстрації ареєстрували більше: шлюбів 
(+46 038); зміни імені (+3 433); розлучень (+657).

Найбільше народжень зареєстровано в таких 
регіонах:

місто Київ – 29 768; Дніпропетровська об-
ласть – 19 687; Львівська – 19 548; Одеська – 19 
437; Харківська – 15 581.
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УЗ запустила найдовший 
маршрут в Україні

Укрзалізниця з 13 грудня запустила найдовший маршрут 
в Україні, що поєднує Донеччину та Закарпаття.

Про це повідомила пресслужба УЗ.
Потяг № 5/6 Маріуполь — Рахів сполучає 7 областей 

України із найдовшим пасажирським залізничним маршру-
том завдовжки у 1806 км. 

На маршруті передбачені зупинки у Запоріжжі, Дніпрі, Бі-
лій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремчі, Татарові, Во-
рохті, Ясіні та Квасах. Кінцева зупинка розташована у турис-
тичному місті Рахові.

МЗС України про активи СРСР: 
Путін маніпулює фактами

Міністерство закордонних справ України заявляє, що Ро-
сія після розпаду СРСР не надала інформацію про вартість 
українських активів за кордонами Радянського Союзу, тому 
звинувачення президента РФ Володимира Путіна в непере-
дачі їх є маніпуляцією. 

Джерело: речник Міністерства закордонних справ Укра-
їни Олег Ніколенко у коментарі «Української правди» 

Дослівно: «Твердження російського президента Володи-
мира Путіна про нібито невиконання Україною зобов’язання 
про передачу Російській Федерації закордонних активів Ра-
дянського Союзу – маніпуляція фактами. 

Розподіл радянського майна регулюється Договором 
про правонаступництво щодо зовнішнього державного бор-
гу та активів СРСР від 1991 року. Відповідно до договору, 
частка нашої держави в загальній сумі боргу та активів СРСР 
складає 16,37%. 

У 1994 році Україна та Росія підписали так звану «угоду 
про нульовий варіант», відповідно до якої РФ зобов’язалася 
виплатити українську частку в зовнішньому державному 
боргу СРСР станом на 1 грудня 1991 року. Зі свого боку, 
Україна мала передати Росії свою частку в активах СРСР ста-
ном на 1 грудня 1991 року. 

Водночас, ігнорування російською стороною законних 
вимог надати інформацію про вартість українських активів, 
що мали передаватися, унеможливила ратифікацію угоди 
Верховною Радою України. 

Цей документ не набув чинності ні для України, ні для РФ. 
Відтак, вести мову про невиконання якихось зобов’язань 
без належного правового процесу видається необґрунтова-
ним».

Цьому передувало: Президент РФ Володимир Путін у 
фільмі «Росія. Новітня історія» звинувачує Україну в тому, що 
вона не передала Росії закордонну власність Радянського 
Союзу, що нібито мала зробити в обмін на погашення Росією 
зовнішнього боргу УРСР.

Передісторія:
• У березні 2014 року після революції Гідності в Україні 

тодішній прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що розподіл май-
на після виходу України зі складу СРСР був фактично не за-
вершений, тож Україна підготує відповідні правові докумен-
ти про висловлення претензії до РФ, яка незаконно залиши-
ла майно за собою. 

• У серпні 2014 року Кабінет міністрів навіть створив ко-
місію щодо захисту інтересів України в питанні повернення 
майна колишнього СРСР, яке належить Україні.

• У МЗС РФ тоді заявляли, що Москва залишає за собою 
право наполягати на негайній компенсації Україною 20 мі-
льярдів доларів США у випадку, якщо Київ повертається до 
проблеми «нульового варіанту».

Держрегулювання цін 
на продукти: що в переліку?

Уряд прийняв постанову Кабінету Міністрів України, 
якою запровадив граничний рівень торговельної надбавки 
не вище 10% на деякі продукти харчування.

Так, постановою вносяться зміни до пункту 41(4) по-
станови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 
«Про встановлення карантину та запровадження обмежу-
вальних протиепідемічних заходів з метою запобігання по-
ширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» на пері-
од дії карантину обмежено торговельну націнку на:

• хліб житньо-пшеничний;
• батон;
• крупу гречану;
• цукор-пісок;
• борошно пшеничне вищого ґатунку;
• макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермі-

шель з борошна пшеничного вищого ґатунку);
• молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці);
• олію соняшникову;
• яйця курячі категорії С1;
• птицю (тушку курячу);
• масло вершкове з жирністю 72,5%.
Гранична торговельна надбавка встановлюється з ура-

хуванням рекламних, маркетингових та логістичних послуг, 
а також послуг з підготовки, обробки, пакування та інших 
пов’язаних із реалізацією кінцевому споживачу.

У Казахстані мешка-
ють представники 131 наці-

ональності, в тому числі казахи, 
росіяни, українці, німці, узбеки, тата-

ри, уйгури. Близько 63 % становлять 
казахи. Іслам є релігією близько 70,2 
% громадян, християнство сповідують 
26,2 % населення. Казахська мова є 
державною, але російська також офі-
ційно використовується у державних 
установах.

Ось такі стислі статистичні дані 
про цю древню землю в самому цен-
трі гігантського материка Євразія, що 
об`єднує два континенти – Європу і 
Азію. Край, що століттями був в епіцен-
трі великих історичних перипетій, тор-
гових шляхів, воєн і нашесть.

Цікаво, що в СРСР усталеним був 
термін «республіки Середньої Азії і Ка-
захстан», тобто останній виокремлю-
вався від чотирьох суто середньоазій-
ських республік – три вище названі, 
четверта – Киргизстан. 

Казахстан був другою за територі-
єю республікою СРСР – понад 2,7 міль-
йона квадратних кілометрів. Україна – 
лише третьою, трохи більш як 600 ти-
сяч кв. км., тобто в чотири з лишком 
рази менше Казахстану. Хоч ми нази-
ваємо Україну найбільшою за терито-
рією в Європі, очевидно, з тих півсотні 
країн, що розташовані в суто Європі. 
А Росія, точніше Російська Федерація, 
і це не лише офіційна назва, а реалії 
цього багатонаціонального конгломе-
рату, знаходиться на двох континен-
тах, і хоч європейська її частина теж 
більша України, але більша частина РФ 
– в Азії.

Цей географічний екскурс до того, 
що в нинішній Росії, напевно ж, шкоду-
ють, що в СРСР у 1936 році, якраз в рік 
ухвалення «сталінської», як її назва-
ли, Конституції, утворили і саме в цих 
кордонах повноправну союзну респу-
бліку – Казахську РСР. Запізнілим ба-
жанням нинішніх кремлівських агресо-
рів є те, що і тоді, і до 1936-го, Москва 
могла б і мала, на думку цих «яструбів», 
Казахстан урізати, «вливши» в Росію 
його північно-східні регіони, з чималою 
часткою російського населення. Так, 
як Росія «влила», загарбала уже піс-
ля революції, в радянські часи, чима-
лі українські етнічні землі – Стародуб-
щину, Кубань, Донщину тощо. Але тоді, 
у 30-х, як і в подальшому, «Союз неру-
шимий республік вільних» (перші рядки 
гімну СРСР) був, звісно ж, фікцією. То ж 
Казахстан формально, юридично отри-
мав таку велику територію.

Втім, це ще питання – чи російськи-
ми були і оті північно-східні регіони Ка-
захстану? Край з древньою історією 
потрапив до складу Російської імперії 
так, як і все інше, – шляхом московит-
ської агресії, воєн, загарбання. Саме 
так і склалася ця гігантська держава, 
за кілька століть «збирання», тобто за-
гарбання територій Московським кня-
зівством, потім царством, імперією. І 
все це перейшло в СРСР: навіть після 
втрати також загарбаних Польщі і Фін-
ляндії, радянська комуно-імперія була 
найбільшою за територією державою 
планети: 22 мільйони квадратних кіло-
метрів, шоста частина земного суходо-
лу, чим так пишалася радянська про-
паганда. Потворна імперія, в яку було 
стягнуто абсолютно різні землі, нації, 
від мусульманської Середньої Азії до 
християнських (католицьких і протес-
тантських) країн Балтії. І спільним було 
лише те, що це «продукт» багатовіко-
вої агресії. І в цій імперії, навіть на її 
фініші, в СРСР, одна «рівноправна», але 
«рівніша» республіка РФ була за тери-
торією і населенням більша всіх інших 
14-ти республік, разом взятих!

Цікава і характерна історія обох 
столиць Казахстану. Перша, історич-
на, – місто Алма-Ата, згодом перейме-

новане в казахський варіант – Алмати, 
має дивне географічне розташування: 
на самісінькому півдні величезної кра-
їни, біля кордону з Таджикистаном. Тут 
таке пояснення. Вважається, що місто 
заснувала у 1854 році російська влада 
як фортецю Вєрний. Але промовиста 
деталь: нічого тут, «на рівному місці» не 
засновували. Як і щодо «заснування» 
самої Москви у 1147 році Юрієм Дол-
горуким, одним з численних синів Ве-
ликого князя Київського (протягом 16-
ти років і Чернігівського) Володимира 
Мономаха. Юрій просто захопив село 
Кучки, вбивши його голову, боярина 
Кучку, і перейменував його в Москву. 
Так от Вєрний (первісно навіть просто 
фортеця Заілійське) було «засновано» 
на місці існуючого казахського посе-
лення Алмати. Тим не менше, нове міс-
течко стало центром величезного Се-
мирічинського краю, і майже на століт-
тя – столицею Казахстану. Може, Росія 
мала успадковані від Чингіз-хана, Мон-
голії і Золотої Орди агресивні марення 
з цього форпосту загарбувати півден-
ніші землі?

Місто з 1927 року було столицею 
автономії, потім союзної республіки. 
І навіть втративши статус столиці, це 
майже 2-мільйонне місто є фінансово-
економічним, культурним центром кра-
їни, офіційно має статус Південної сто-
лиці. Тут розмішені Національний банк 
Казахстану, ряд посольств. 

Новою, нинішньою столицею ста-
ла Астана, втім, тепер під назвою Нур-
Султан. Історія міста не менш цікава. 
Засноване у 1832 році як козача фор-
теця Ак-Мола, форпост одного з коза-
чих військ Росії. Невдовзі переймено-
вана в Акмолінськ, і так місто назива-
лося аж по 1961 рік. А тоді було пере-
йменоване в Цілиноград, адже в СРСР 
почалася доволі спірна історично епо-
пея освоєння цілини, і саме тут був її 
епіцентр. З проголошенням незалеж-
ності у 1992 році місту було повернуто 
назву Акмола. 10 грудня 1997 року міс-
то стало новою столицею, а вже 1998 
року перейменоване в Астану. 

Але 23 березня 2019 року, після 
добровільної відставки з посади пре-
зидента Нурсултана Назарбаєва, пар-
ламент перейменував столицю в його 
честь на Нур-Султан, доволі рідкісний 
факт щодо найменування столиці в 
честь сущого діяча. 

Нурт-Султан розташований у цен-
трально-північному регіоні країни, 
ближче все ж до півночі, в Акмолін-
ській області, що межує з Росією. Місто 
нині налічує 1 мільйон 136 тисяч меш-
канців, бурхливо розвивається, забу-
довується за зразком сучасних мега-
полісів, зокрема, японських (на фото).

Ось такою є сцена і авансцена не-
сподіваних для багатьох бурхливих по-
дій початку року в Казахстані. Країні, 
яка, як і сусідні середньоазійські ко-
лишні республіки СРСР, загалом на-
вряд чи шкодує про розвал Союзу. Те-
пер великі природні багатства держа-
ви належать їй, а не Московії, а вони 
значні, насамперед, нафта. Події, до-
волі несподівані для стабільної країни, 
якщо порівняти з тими ж південними 

сусідами. Країни, яку рекордні 40 ро-
ків очолював мудрий і зважений полі-
тик Назарбаєв (1940 р. н.), спершу як 
очільник місцевої компартії, а потім 
майже три десятиліття як президент, а 
це більше, ніж у Путіна і навіть «вічного» 
Лукашенка.

Аналіз причин вибуху в Казахстані – 
окрема і складна тема. І марно наші так 
звані «аналітики», мова про диванних, 
інтернетних, похапцем виставляли свої 
оцінки, скажімо, порівнюючи Казахстан 
і наші Майдани. Але, безумовно, є в цих 
подіях російський фактор, в країні все ж 
з великим відсотком росіян, особливо 
в прилеглих до Росії регіонах. Говорять 
і про суперництво між жузами, як нази-
вають історично сформовані навіть не 
етнічні, а радше кланові, племінні фор-
мації серед казахів. Звичайно ж, є і бо-
ротьба фінансових угрупувань, яких в 
Україні звично іменують олігархами. 
Влада щось торочила про спробу «дер-
жавного перевороту». 

І щодо самих протестів – доволі 
строката інформація. Починаючи на-
віть з такого дуже важливого факту, як 
кількість загиблих у протестах. Спершу 
навіть міністерство охорони здоров̀ я 
країни повідомило цифру в 164 заги-
блих, але тут же, поспіхом, її спросту-
вало. 

На тій же «Українській правді» дня-
ми публікація під епатажним заголо-
вком «Незалежність Казахстану на-
писана на папері, причому туалетно-
му» Протести очима трьох казахстан-
ців», Це свідчення зовсім не якихось 
не освічених очевидців: журналістка, 
правозахисниця, студент. Але виявля-
ється, і «очі очевидців» бачать все по-
різному. Журналістка побачила в про-
тестних акціях погроми, мародерство, 
в тому числі незрозуміло, від яких лю-
дей. Інші двоє побачили дійсно протес-
ти політичного і економічного харак-
теру. Таке зайве говорить про пробле-
ми інформування людей, навіть у наш, 
здавалося б, час суцільної інформації.

Що далі? Найперше – незаконно 
введені «миротворчі» сили, безумов-
но, мають бути виведені з Казахста-
ну. А далі в жодному разі не можна до-
зволяти Росії хизуватися своєю «ми-
ротворчістю», як це вони щойно ро-
били на переговорах із Заходом. Ця 
«миротворчість» у збройних конфлік-
тах, спровокованих самою ж Росією, у 
Придністров̀ ї, Південній Осетії, Абха-
зії призвела до фактичного відірван-
ня цих територій від суверенних дер-
жав – Молдови, Грузії. За зразком 
«такої» «миротворчості» Кремль може 
щось городити і щодо України, окупо-
ваного ними і сепаратистами Донба-
су, та й Криму. Не марно ж, практично 

в унісон з подіями в Казахстані, серед 
російських «яструбів» вигулькнула ідея 
офіційного визнання так званих ДНР 
і ЛНР. Не визнаних навіть Мінськими 
угодами, тяжкими для України, підпи-
саними вимушено. То ж все це зайве 
має підтвердити наш курс у Євросоюз і 
НАТО. «Миротворчість» Росії уже давно, 
століттями, засвідчена історією.

Петро АНТОНЕНКО 

Казахстан: вибух серед гір і степів
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В ніч на Різдво у Казахстан уві-
йшли перші військові частини Росії 
та її союзників. Офіційно – за запи-
том тамтешньої влади для боротьби 
з неназваними «терористами», хоча у 
цю версію, напевно, ніхто не вірить.

Ці події майже напевно зроблять 
владу Казахстану більш проросій-
ською чи навіть контрольованою 
Москвою. А ще Кремль використає 
їх у переговорах з США та НАТО про 
розподіл сфер впливу у Європі.

Війська РФ 
у Казахстані не були 

повною несподіванкою
Можливість того, що Росія зна-

йде або створить привід завести свої 
війська на територію Казахстану, 
давно обговорювали, особливо після 
2014 року. Казахські колеги самі пи-
тали, чи може повторитися сценарій 
Донбасу чи Криму. У Казахстані є пів-
нічні території з високою часткою ро-
сійськомовного населення, тому ви-
давалося реальним, що там можуть 
з’явитися «зелені чоловічки», які в 
певний момент просто заявлять, що 
вони контролюють регіон.

Були також звичні для Росії при-
води для вторгнення. У Казахста-
ні зростала національна самосвідо-
мість, значення казахської мови, яка 
до того ж перейшла на латиницю.

Але те, як це сталося – коли вій-
ськових запросила сама влада че-
рез механізм досі недієвої організа-
ції ОДКБ – виявилося геть неперед-
бачуваним і неочікуваним.

Ця військова операція несе для 
Росії також виклики: якщо війська ли-
шаться у Казахстані надовго, то з ча-
сом тамтешня еліта, інтелігенція, гро-
мадянське суспільство зрозуміють, 
що втрачають державу через сво-
го північного сусіда. Однак переваги 
для Путіна вищі. У тому числі – саме 
через активацію механізму ОДКБ, 
який тепер стає козирем Кремля на 
переговорах з США та НАТО. Далі по-
яснимо, як саме.

ОДКБ: що це і навіщо?
Організація договору колективної 

безпеки – це оборонний союз, який 
був створений майже відразу після 
розпаду Радянського Союзу, навес-
ні 1992 року. Але протягом майже 30 
років «колективна безпека» ОДКБ іс-
нувала лише на папері. Про це деталь-
ніше – трохи згодом, а спершу розбе-
ремося з цією організацією, балан-
сом влади у ній та із введенням її так 
званих «миротворців» до Казахстану.

Формально усі держави-члени 
ОДКБ є рівноправними, а фактично 
одна з них, а саме Росія – є «більш рів-
ноправною». Де-юре рішення в ОДКБ 
ухвалюються консенсусом, а фактич-
но провідна роль належить Кремлю, 
а усі інші члени є тією чи іншою мірою 
залежними від РФ.

Керівництво Росії сприймає 
ОДКБ, як атрибут держави з гло-
бальним впливом.

Мовляв, «у США є НАТО, у нас теж 

є своє НАТО, тому ми теж велика гло-
бальна держава».

Саме таку думку РФ просуває на 
регіональних та світових майданчи-
ках, як-то ОБСЄ чи ООН. Там Москва 
здавна стверджує, що її ОДКБ може 
виконувати миротворчі функції в 
будь-якому куточку світу. Поки що це 
не мало успіху – організацію у світі 
не сприймали всерйоз, як цього хотів 
Кремль. В тому числі через те, що усі 
спроби членів організації використа-
ти її безпекові механізми були невда-
лими. В цьому сенсі історія з Казах-
станом здатна дещо змінити.

Ще трохи про ОДКБ.
Під час створення до Організа-

ції увійшло 6 членів – Росія, Вірменія 
та 4 середньоазійські держави (Ка-
захстан, Узбекистан, Киргизстан і Та-
джикистан). Відтоді склад організації 
кілька разів змінювався. До неї уві-
йшла і досі лишається Білорусь. Азер-
байджан та Грузія увійшли, а потім ви-
йшли з неї. Узбекистан, де в 1992 році 
було створено ОДКБ, вийшов з його 
складу.

А от Україна (на щастя!) від почат-
ку відмовилася від участі у цій органі-
зації та й згодом не розглядала такої 
можливості.

Що не так 
з «миротворцями» 

у Казахстані
Статут ОДКБ та його правила про-

писані дуже схоже на НАТО.
Принцип «колективної безпеки» 

– це взагалі калька з натівських до-
кументів. Стаття 4 договорю ОДКБ 
про колективну безпеку повторює 
статтю 5 Вашингтонського договору 
НАТО і говорить, що у разі нападу на 
одну з країн блоку усі інші країни бу-
дуть зобов’язані розглянути можли-
вість надання допомоги у протидії зо-
внішній агресії, не чекаючи на дозвіл 
Радбезу ООН.

Саме цю статтю задіяли для вве-
дення військ Росії та інших держав 
блоку до Казахстану. Оголосив про це 
рішення вірменський прем’єр Нікол 
Пашинян, але це було простою фор-
мальністю, бо саме він на ротаційній 
основі є чинним головою Ради ОДКБ. 
В реальності ключову роль у ОДКБ 
грає Росія, її голос (в умовах реальної 
політики, а не за документами!) є ви-
рішальним, а її військові складають 
левову частку контингенту, який був 
спрямований до Казахстану.

Але є «нюанс».
«Зовнішньої агресії», яка давала 

би Казахстану право запитувати про 
введення російських та інших військ, 
на той час у Казахстані не існува-
ло. Йшлося про повстання, протести, 
безлад, хаос, революцію – щодо тер-
мінології можна сперечатися, але не 
зовнішня агресія.

Втім, якщо оцінювати ситуацію 
з точки зору міжнародного права, то 
формальності дотримані. Президент 
Казахстану Касим-Жомарт Токаєв за-
пит надіслав; відповідність вимогам 
він обгрунтував тим, що у Казахста-
ні діють «міжнародні терористи»; інші 
члени ОДКБ проти такого трактуван-

ня не заперечили. Хоча й вони, поза 
сумнівом, розуміють, що причина за-
прошення військ РФ і Ко – надумана.

«Інтервенція 
за запрошенням»

У соцмережах часом порівнюють 
події у Казахстані із військовим втор-
гненням РФ в Україну після Револю-
ції Гідності нібито «на прохання легі-
тимного Януковича». Це порівняння 
– глибоко помилкове.

По-перше, Україна не є членом 
ОДКБ. А Казахстан – є, договір про 
колективну безпеку ратифікований 
казахським парламентом і лишаєть-
ся чинним.

По-друге, конституція Казахста-
ну, на відміну від української, не ви-
магає згоди парламенту на введення 
іноземних військ. Тобто і тут формаль-
ні процедури дотримані – президент 
Казахстану справді міг просити іно-
земні держави про військову допо-
могу. Президент України, навіть чин-
ний та легітимний, не може самостій-
но просити будь-яку державу ввести 
війська.

Крім того, Янукович у 2014 році 
дуже швидко втратив легітимність як 
юридичну, бо ВР відсторонила його 
від влади (у Казахстані, навпаки, То-
каєв лише отримав нову владу під час 
протестів, усунувши Назарбаєва) так і 
суспільну, бо протести Революції Гід-
ності були спрямовані особисто проти 
нього (натомість у Казахстані мітинга-
рі критикували передусім уряд та «єл-
баси» Назарбаєва, а не президента 
Токаєва).

Через усе це жодна західна дер-
жава не виступила проти введення 
російських військ в Казахстан. Навіть 
ті, хто не приховували, що не раді цьо-
му розвитку подій – констатували, що 
не можуть заперечити право влади 
діяти таким чином.

Тож давайте розберемося, як 
характеризувати те, що відбуваєть-
ся у Казахстані з іноземними вій-
ськами.

Звісно, це не є «миротворчістю», 
як це намагається подати Росія та ка-
захська влада. 

Коли немає зовнішнього воро-
га, немає міжсуспільного конфлікту 
тощо, то про миротворчість не може 
йтися за визначенням.

Приїзд військових РФ та інших 
держав ОДКБ не є також окупацією.

Міжнародне право дає чітке ви-
значення: окупація починається, 
коли владу на окупованій території 
перебирає держава-окупант або ар-
мія держави-окупанта. У Казахстані 
цього (принаймні, наразі) не сталося.

Натомість це точно можна назва-
ти військовою інтервенцією.

І те, що армія РФ та партнерів уві-
йшла до Казахстану за запрошенням 
– нічого по суті не змінює. Існує на-
віть поняття – «інтервенція за запро-
шенням» (intervention by invitation), 
коли вище керівництво держави у 
певних умовах може запросити іншу 
державу ввести війська – наприклад, 
щоби відновити конституційний лад, 
навести порядок, стабілізувати ситу-
ацію тощо.

Причому існує можливість, що з 
часом інтервенція перетвориться 
на окупацію. Ця зміна не гарантова-
на, але й не виключена. Все залежа-
тиме від розвитку події у Казахстані, 
від того, чи лишаться російські вій-
ськові там надовго та які права вони 
отримають.

Та відкладемо міжнародне право. 

Російські «хвости» 
казахського 
президента

Попри те, що юридично введен-
ня російських військ (хай як сумно 
це визнавати) є суверенним правом 

влади Казахстану, режиму Токаєва є 
чим дорікнути. Це і масові порушення 
прав людини, і надмірне застосуван-
ня сили, і дозвіл на вбивство протес-
тувальників.

Але ще більше непокоїть те, чи не 
планує він йти далі у питанні росій-
ської присутності. І немає ясності, чи 
не були події у Казахстані спланова-
ні, підготовлені і організовані самою 
Москвою.

Адже хай що справді відбувало-
ся у Казахстані, виграла від цього 
наразі саме РФ.

Ці події дозволили усунути від 
процесів у державі її першого прези-
дента, «батька нації» Нурсултана На-
зарбаєва, якому десятиріччями вда-
валося балансувати між Росією та 
Китаєм, підтримуючи зв’язки з США, 
з ЄС, з Туреччиною.

Для Росії Казахстан завжди ли-
шався державою, де вона не мала 
достатнього впливу. Ба більше, Ка-
захстан Назарбаєва рік за роком де-
далі більше віддалявся від РФ.

Токаєв – зовсім інший.
Він є кадровим радянським ди-

пломатом, який з 1970-х років до 
розвалу Радянського Союзу працю-
вав виключно на дипломатичних по-
садах, у 1991 році пішов на «підви-
щення кваліфікації» до Дипломатич-
ної академії СРСР, а у 1992 – кинув 
все нажите у Москві та з’явився в Ка-
захстані та поклявся у вірності На-
зарбаєву.

Це була тактика тоді і КДБ і ГРУ, 
що вони намагалися таких провідних 
фахівців запускати на керівні органи 
влади в колишніх республіках, щоби 
потім мати лояльних собі людей на 
верхівці влади. Токаєв справді від-
разу пішов наверх. Спершу став за-
ступником глави МЗС, згодом – міні-
стром закордонних справ, прем’єр-
міністром, головою сенату. А у 2019-
му, коли Назарбаєв вирішив піти з 
посади президента і лишитися тіньо-
вим керівником, став президентом.

Чи зберіг він зв’язки з Росією та 
її спецслужбами? Достеменно це не-
відомо. Але відомо, що в грудні 2021 
року розслідувачі з команди Наваль-
ного знайшли елітні об’єкти нерухо-
мості Токаєва у Москві. І певними до-
слідженнями виявили, що ця нерухо-
мість може бути пов’язана з ФСБ.

Миттєве військове 
втручання

Ще дивнішим є те, що рішення за-
просити російських/ОДКБ військо-
вих ухвалено буквально за 1-2 доби з 
початку серйозних протестів. Токаєв 
не спробував загасити ситуацію си-
лами казахських силовиків.

Ні, він відразу подзвонив до Мо-
скви!

Але ще більше вражає швидкість 
реакції РФ.

Попри очевидну штучність запиту 
Казахстану, Росія миттєво дала зго-
ду і буквально за ніч перекинула на 
територію Казахстану до 3 тисяч ро-
сійських десантників. Попри те, що 
формально йдеться про контингент 
ОДКБ, всі інші держави дали симво-
лічну кількість своїх військових, та 
й то не відразу, а основу інтервенції 
склали російські військові частини, 
які вже були готові до відправки.

Тож будемо відверті: йдеть-
ся про інтервенцію Росії «під пара-
солькою» ОДКБ.

Фактично, саме Росія зараз буде 
забезпечувати стабільність режиму 
Токаєва, який, схоже проводитиме 
зовнішню політику, відмінну від На-
зарбаєва.

Він не буде балансувати: його по-
літика буде вигідна або навіть визна-
чена Москвою. І не обов’язково для 
цього потрібна реальна окупація чи 
жорсткий контроль! Просто зайде ро-
сійський бізнес і перебере повний 
контроль над нафтогазовим секто-

ром, над усіма цікавими економічни-
ми проєктами, які реалізують в Ка-
захстані.

Причому люди на початку навіть 
сприймуть більшу участь Росії пози-
тивно. Вона ж припинила погроми у 
той час, як свої силовики не змогли 
цього зробити!

Хоча є велике питання, а чи не 
було спланованим те, що казахстан-
ська поліція та КНБ (Комітет націо-
нальної безпеки, нащадок радян-
ської КДБ) «не змогли» зупинити по-
громи?

Не забуваймо, Казахстан – це 
авторитарний режим, де силовий 
блок дуже потужний, де об’єкти кри-
тичної інфраструктури добре охоро-
няють. І де ця охорона була у ніч по-
громів? Як сталося, що відносно не-
численні групи мародерів змогли з 
легкістю захопити Алматинський ае-
ропорт? Чому його навіть не намага-
лися обороняти?

Чому у багатьох містах протесту-
вальникам вдалося майже без опору 
захопити приміщення КНБ і забрати 
звідти зброю?

Україна лишається 
у програші, 

але наскільки?
Зараз в ОДКБ кажуть, що «мирот-

ворці» залишать Казахстан за кілька 
днів або тижнів, та віри у це немає. 
Є враження, що військові Росії у Ка-
захстані надовго. Що з «миротворців» 
їх перейменують на «стабілізаційні 
сили», які готуватимуть нові вибори, 
перезавантаження влади під Токає-
ва.

А одночасно – Росія використає 
цю операцію на міжнародній арені.

Не забуваємо, що з наступного 
тижня починаються переговори Ро-
сія–НАТО, Росія–США тощо. Там точно 
почують від РФ щось на кшталт: «Ди-
віться, ми такі як НАТО, у нас є ОДКБ. 
Вам, європейцям та американцям, 
потрібна стабільність? То подивіться, 
як ми за добу ефективно стабілізува-
ли ситуацію у Казахстані, у нашій зоні 
впливу, і ми готові робити це будь-
де на пострадянському просторі – в 
Україні тощо».

А те, що Україна не в ОДКБ, – то 
це, мовляв, не проблема. Бо якщо 
Київ скаже, що «Ми хочемо стати чле-
ном ОДКБ», то вже наступного дня нас 
туди візьмуть! Без жодних проблем, 
критеріїв, планів дії та вимог щодо де-
мократії, як у НАТО.

Для Путіна це все звучить логічно.
Звісно, це не означає, що й у НАТО 

погодяться з такими міркуваннями – 
там публічно виключать поступки Ро-
сії з цього питання.

Однак за будь-яких розкладів те, 
що відбувається у Казахстані – поси-
лює Росію.

Наостанок варто зауважити: у 
соціальних мережах можна зустріти 
міркування, що, мовляв, вся ця ситуа-
ція може відволікти Росію від України. 
Це абсолютно не так. 3 чи 6 тисяч де-
сантників, спрямованих у Казахстан, 
з військової точки зору нічого не зна-
чать. Тиск на Україну це не послабляє.

Натомість Росія посилюється у 
переговорах про вибудовування но-
вих відносин з США і НАТО тощо. І для 
України це лише створює додаткові 
виклики. Хоча наразі рано говорити 
про те, наскільки серйозними вони 
будуть у підсумку.

Михайло САМУСЬ, 
директор New Geopolitics Research 

Network,
Сергій СИДОРЕНКО, 

 редактор «Європейської правди»

«Європейська правда» – 
«Українська правда», 08. 01. 2022.

Pravda.com.ua

Ще не окупація, але інтервенція: 
які наслідки матиме введення військ РФ у Казахстан

Навіть про прибуття невеличких груп військових з інших держав ОДКБ 
повідомляли не їхні уряди, а міністерство оборони РФ. 

Фото російського військового відомства / EastNews
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Закордонне українство

Українці Чикаго 
закликали зупинити 

російську агресію
9 січня понад сто членів української 

громади зібралися біля історичної вежі 
Чикаго в центрі міста, щоб протестувати 
проти російської агресії проти України.

«Ми підтримуємо Україну і виступаємо 
проти російської агресії щодо суверенної 
нації», заявив президент відділення Укра-
їнського конгресового комітету Америки в 
штаті Іллінойс Ігор Дячун. 

До акції приєдналися конгресмен від 
штату Іллінойс Денні Девіс. і конгресмен 
Майк Квіглі. Вони розповіли, як подоро-
жували Україною під час Майдану, висло-
вили рішучу підтримку Україні та укра-
їнській громаді США. Підтвердили, що в 
Конгресі США є двопартійна підтримка 
України.

Генеральний консул України в Чикаго 
Сергій Коледов заявив: «Москва не має 
права ні вирішувати наше майбутнє, ні 
втручатися в наші відносини з НАТО, ЄС і 
державами-партнерами.»

До акції приєдналися представники 
польської, литовської, естонської, латвій-
ської, білоруської, казахської громад.

У Нью-Джерзі – виставка 
про київське відродження

У музеї Zimmerli, що в Rutgers University 
(штат Нью-Джерзі, США) провели виставку 
«Живопис із надлишком: київське мистець-
ке відродження, 1985 – 1993». В основі ко-
лекції – унікальні роботи з приватного зі-
брання Ненсі та Нортона Доджів, а також 
роботи зі збірок українських колекціонерів 
і самих митців.

Свою колекцію панство Доджів за-
снувало задовго до початку перебудови в 
СРСР. У середині 1990-х передали на збері-
гання музею Зіммерлі, що є частиною Рат-
ґерського університету у Нью-Брунсвіку. 
Тепер музей Зіммерлі володіє чи не най-
більшою колекцією радянського нонкон-
формістського мистецтва у США. У ньому 
представлені унікальні твори українських 
митців, зокрема, Арсена Савадова, Геор-
гія Сенченка, Валерії Трубіної, Олександра 
Ройтбурда, Олександра Харченка, Сергія 
Якутовича, Анатоля Степаненка та багатьох 
інших українських авторів.

Виставка хоча й розповідає про пері-
од перебудови й окреслена хронологічно 
1985-1993 роками, містить і більш ранні 
твори. Так, до неї додали твори шістдесят-
ників та сімдесятників: Алли Горської, Опа-
наса Заливахи, Віктора Зарецького, Вале-
рія Ламаха, Григорія Гавриленка, Флоріана 
Юрьєва, Федора Тетянича (Фріпульї), Олек-
сандра Дубовика, Володимира Будникова. 
Роботи цих авторів розташовані у самому 
центрі виставки й огороджені стінами з усіх 
сторін. Ця зала символічно відтворює за-
духу, утиски та цензуру, що існували у мис-
тецькому та політичному середовищі.
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Лідери демократичних сил 
обговорили транзит влади у 

Білорусі
Обговорювалися дії, які можуть змі-

нити політичну ситуацію у країні. Засі-
дання оргкомітету з проведення конфе-
ренції демократичних сил Білорусі відбу-
лося 14 січня, повідомляє прес-служба 
громадянської кампанії «Європейська 
Білорусь».

У зустрічі взяли участь кандидат у 
президенти Білорусі, екс-заступник мі-
ністра закордонних справ, лідер грома-
дянської кампанії «Європейська Біло-
русь» Андрій Санніков, кандидат у прези-
денти Білорусі, колишній заступник міні-
стра закордонних справ, творець Парку 
високих технологій Валерій Цепкало, лі-
дер Білоруського об'єднання робітників 
Сергій Дилевський, керівник Східноєв-
ропейського стратегічного форуму, ко-
лишній співробітник адміністрації прези-
дента Білорусі Анатолій Котов, виконав-
чий директор Фонду спортивної солідар-
ності Олександр Опейкін, один із лідерів 
соціал-демократичної партії «Народна 
Грамада» Вероніка Міщенко, політолог, 
громадський діяч Дмитро Болкунець.

Учасники оргкомітету обговорили дії, 
спрямовані на зміну політичної ситуації у 
країні. Ухвалено рішення про проведен-
ня найближчим часом конференції біло-
руських демократичних сил, яка має ста-
ти платформою для обговорення транзи-
ту влади та шляхів розвитку Білорусі.

У Данії відзначають 
50-річчя вступу на трон 

королеви Маргрете ІІ
Урочистості почалися 14 січня і про-

ходять у звуженому форматі у зв'язку з 
епідемією коронавірусу.

81-річна Мар-
грете ІІ стала дру-
гим монархом Да-
нії за триваліс-
тю перебування 
на троні – після 
Кристіана IV, який 
правив у XVІ-XVII 
столітті і був ко-
ролем 60 років – 
майже все своє 
життя.

Відбулася офіційна привітальна це-
ремонія у парламенті. Потім королівська 
родина вирушила до собору Роскілле, 
усипальниці данських королів, для по-
кладання вінків на могилу батька Мар-
грете Фредеріка IX, який помер рівно 
пів століття тому, та її матері королеви 
Інгріди. 

Хоча офіційно масових церемоній не 
планувалося, до собору Роскілле зійшли-
ся багато громадян, щоб привітати коро-
леву. 

Повномасштабне святкування 
50-річчя Маргрете ІІ на троні запланува-
ли на 10 – 11 серпня цього року.

У 2021 році Росію залишили 
понад 1,5 тисячі 

громадських активістів 
і журналістів

Стільки їх залишили Росію учерез 
політичне і кримінальне переслідуван-
ня, повідомляє Фонд «Вільна Росія», емі-
грантська організація, що базується у 
Вашингтоні.При цьому організація вра-
ховує лише політичних емігрантів. Членів 
їхніх сімей або тих, хто просто не захотів 
жити в Росії та вирішив поїхати, у статис-
тиці немає.

Головними напрямками еміграції 
стали Грузія, Литва й Україна. Крім того, 
популярні й інші країни Східної Європи, а 
також Франція і США.

Пандемія covid 
закінчиться у 2022 році, але 
є умова – голова ВООЗ

Голова Всесвітньої організації 
охорони здоров'я Тедрос Гебреісус 
заявив, що 2022 рік може стати 
останнім роком пандемії корона-
вірусу, за умови, що країнам світу 
вдасться покінчити з несправедли-
вістю та нерівністю при розподілі 
вакцин.

На думку глави ВООЗ, причи-
ною появи нового штаму «Омікрон» 
є «вузький націоналізм та створен-
ня надмірних запасів вакцин дея-
кими країнами».

Організація неодноразово 
критикувала багаті держави, які 
останнім часом пропонують своїм 
громадянам робити бустерні вак-
цини, тоді як у багатьох регіонах 
світу значна частина населення не 
отримала навіть першої дози вак-
цини.

Гебреісус заявив, що такий під-
хід створив ідеальні умови для по-
яви «Омікрона». Він додав, що чим 
довше порушуватиметься принцип 
справедливості, тим вищий ризик 
подальших мутацій ковіду, яким 
людство не зможе запобігти, і не 
зможе їх передбачити.

Водночас він нагадав, що за 
два з лишком роки пандемії світ 
розробив багато інструментів про-
ти COVID-19, у тому числі зроблено 
понад 8,5 млрд щеплень, що допо-
могло врятувати мільйони життів. 
Якщо вдасться забезпечити всі 
країни достатньою кількістю вак-
цин, з епідемією буде покінчено.

Пряма мова: «Зараз, коли ми 
вступаємо в третій рік цієї панде-
мії, я впевнений, що це буде рік, 
у якому ми покінчимо з нею, але 
тільки якщо ми зробимо це разом. 
Якщо ми покінчимо з несправедли-
вістю (при розподілі вакцин – УП) 
, ми зможемо покласти край пан-
демії».

У ВООЗ підрахували, що для 
закінчення пандемії необхідно до 
липня 2022 року вакцинувати 70% 
жителів планети.

ВООЗ схвалила два нові 
препарати від ковіду
Всесвітня організація охоро-

ни здоров’я внесла до списку пре-
паратів, рекомендованих для ліку-
вання ковіду, нові ліки. 

Застосування препаратів при-
звело до поліпшення показників 
виживання та зниження потреби 
в апаратах штучної вентиляції ле-
гень.

Тяжкий ковід тепер пропонують 
лікувати Барицитинібом, який ви-
користовують у терапії ревматоїд-
ного артриту, а для людей з ковідом 
середнього ступеня тяжкості, але з 
високим ризиком госпіталізації, 
організація рекомендує препарат 
моноклональних антитіл – Сотро-
вімаб. Ідеться, зокрема, про людей 
похилого віку та хворих з імуноде-
фіцитом або хронічними захворю-
ваннями, наприклад діабетом.

Усі рекомендації були складені 
після того, як експерти ВООЗ проа-
налізували дані семи клінічних ви-
пробувань, що включали більше 
4000 осіб з ковідом різного ступе-
ня тяжкості. Фахівці ВООЗ переко-
налися, що користь лікування пе-
реважує ризики побічних ефектів.

В час пандемії коронаві-
русу життя на Флориді спо-
вільнилося, але, незважаю-
чи на всі перешкоди, близькі 
друзі стараються зійтися ра-
зом і відсвяткувати родинні 
свята. При цій нагоді згаду-
ють події в Україні, та потре-
би її народу в нелегкий еко-
номічний час. 

2 січня на відзначення дня 
народження активного чле-
на української громади в Норт 
Порті Остапа Мацілинського 
його друзі зложили пожертви 
на його честь для Товариства 
Української Мови ім. Шевчен-
ка (ТУМ, США), на поміч осе-
редкам просвіти» в Україні.

Вже понад 30 років ТУМ 
помагає обласний «Просві-
там» , університетам, бібліоте-
кам українськими книжками, 
друкованими в діаспорі, фон-
дами на видавничу діяльність, 
стипендіями для потребуючих 
студентів. Про це інформуємо 
нашу громаду через україн-
ську пресу. 

ТУМ щиро дякує всім жерт-
водавцям за щедрі пожертви і 
пам'ять про потреби в Україні, 
особливо в друкованім слові 
державною мовою. 

ТУМ отримало з України 
десятки листів вдячності за 
свою багаторічну підтримку 
української просвіти та освіти. 

Зокрема, такі листи надійшли 
від Національного Університе-
ту «Острозька Академія», Чер-
нівецького, Волинського, Хер-
сонського осередків «Просві-
ти» тощо.

Хочемо вчергове під-
креслити необхідність під-
тримки. зокрема. і фінансо-
вої, всього українського з 
боку діаспори. І ТУМ є хоро-
шим прикладом для наслі-
дування, адже якщо ми ціну-
ємо українське, то повинні 
підтримувати його і в Україні, 
і за її межами. 

Віра БОДНАРУК,
голова ТУМ (США), професор

Шляхетний жест громади Норт Порт

Різдво в діаспорі
У Філадельфії – Різдвяний ярмарок. Укра-

їнський освітній і культурний центр у Філадель-
фії (штат Пенсільванія, США) напередодні Різдва 
провів традиційний святковий базар. Центр іс-
нує вже 40 років. Такий базар проводили щоро-
ку. Винятком став лише коровавірусний 2020-й. 
Цьогорічний захід провели не лише в приміщен-
ні, а й просто неба.

Найбільш популярні товари на ярмарку – 
українські вареники, борщ і голубці. Їх готують 
волонтери центру Зеня Брожина, Галина Мари-
нович, її чоловік Олег. Галина робить варени-
ки за рецептом своєї бабусі та мами, намага-
ється підтримати український центр, адже сюди 
до школи ходить її онук, який народився вже 
у США.

Наталка Фірко, директорка центру, зазначи-
ла, що такі заходи, крім спонсорської допомо-
ги, – головне джерело фінансування закладу. 
Організатори кажуть, що цього року захід від-
відали не лише українці, а й американці, зага-
лом близько 2 тис. осіб. Також на ярмарку мож-
на було придбати різноманітні українські това-
ри, деякі продавці навіть прилетіли з України. Не 
обійшовся ярмарок без пасічників та меду.

Українці Риму вітала колядників із Львів-
щини. У соборі Святої Софії в Римі відбулися 
різдвяні богослужіння, також спільнота собору 
вітала колядників із Миколаєва, що на Львівщи-
ни, учасників народного театру «Хліб», які вико-
нали кілька українських колядок.

Різдвяні богослужіння розпочалися в 
Надвечір’я Різдва, після якого молільники взяли 
участь в урочистому відкритті вертепу на тери-
торії собору. По цьому духовенство та вірні мо-
литовно вшанували похованих в крипті собору 
єпископів і священників Української греко-като-
лицької церкви.

У день Різдва відбулася святкова Боже-
ственна Літургія, під час якої о. Марко Семеген, 
ректор собору, зачитав Різдвяне послання Бла-
женнійшого Святослава, глави УГКЦ. 

У Барселоні колядували. Українці Барсело-
ни (Іспанія) зібралися на Різдво на головній пло-
щі міста, щоб привітати один одного з Різдвом 
Христовим і разом заколядувати. Про це пові-
домила Українська асоціація «Джерело» (Бар-
селона), яка виступила організатором святко-
вого заходу. Українці колядували разом із во-
кальним ансамблем «Калина» (керівник Анна 
Шастків). Глядачами були туристи та місцеві
жителі.
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Календар 
всесвітньої історії

21 січня 
1934 – XII з’їзд КП(б)У ухвалив рішення про перенесення 

столиці України з Харкова до Києва. 
22 січня
1918 – Центральна Рада ухвалила IV Універсал, що про-

голосив Україну незалежною державою.
День соборності України. У 1919 році на Софійському 

майдані Києва проголошено об`єднання Української Народ-
ної Республіки і Західно-Української Народної Республіки в 
єдину державу УНР.

1863 – у Польщі почалося Січневе повстання проти ро-
сійського панування на території Царства Польського, Лит-
ви, Білорусії та Правобережної України. Тривало до пізньої 
осені 1864 р. 

23 січня 
1793 – Росія і Прусія здійснили другий поділ Польщі. Ро-

сія отримала українські та білоруські землі з містами Мінськ, 
Слуцьк, Пінськ, Житомир, Кам'янець-Подільський.

Народилися: 1783 – Стендаль, французький письмен-
ник; 1849 – Богдан Ханенко, український меценат; 1891 – 
Павло Тичина, поет; 1929 – Філарет (у миру — Михайло Де-
нисенко), Патріарх Київський і всієї Руси-України (УПЦ КП) 
від 1995 р.

24 січня 
1861 – у Петербурзі вийшов перший номер українського 

щомісячного журналу «Основа». 
Народився: 1732 – П'єр Бомарше, французький драматург.
Помер: 1965 – Вінстон Черчилль, прем'єр-міністр Вели-

кої Британії у роки Другої світової війни.
25 січня 
1924 – у французькому альпійському містечку Шамо-

ні стартували Перші Зимові Олімпійські ігри, в яких брали 
участь спортсмени з 18 країн. 

Народилися: 1874 Сомерсет Моем, англійський пись-
менник; 1938 – Володимир Висоцький, співак-бард, поет і 
актор; 1978 – Володимир Зеленський, Президент України.

26 січня 
1926 – шотландський винахідник Джон Берд продемон-

стрував першу в світі працюючу телевізійну систему.
Померли: 1884 – Павло Чубинський, автор слів Держав-

ного Гімну України; 1943 – Микола Вавилов, учений-гене-
тик, селекціонер, помер у радянській в̀ язниці. 

27 січня 
1880 – Томас Едісон (США) запатентував електричну 

лампу розжарювання.
Народилися: 1756 – Вольфганг Амадей Моцарт, австрій-

ський композитор; 1790 – Петро Гулак-Артемовський, пись-
менник, учений, перекладач; 1839 – Павло Чубинський, ав-
тор слів Державного Гімну України; 1927 – Олекса Тихий, 
дисидент, правозахисник, мовознавець. 

28 січня
1929 – у Відні відбувся Перший конгрес українських на-

ціоналістів, на якому оголошено про створення ОУН та обра-
но її голову – Євгена Коновальця.

Помер: 1920 – Панас Мирний, письменник.
29 січня
День пам'яті Героїв Крут. 1918 – героїчний бій біля стан-

ції Крути поблизу Ніжина українських воїнів проти російсько-
го війська, що наступало на столицю УНР Київ. 

Народилися: 1860 – Антон Чехов, російський письмен-
ник українського походження; 1866 – Ромен Роллан, фран-
цузький письменник

30 січня 
Народилися: 1834 – Володимир Антонович, історик, ар-

хеолог, етнограф; 1882 – Франклін Делано Рузвельт, 32-ий 
президент США (1933–1945); 1923 – Леонід Гайдай, радян-
ський кінорежисер українського походження

Помер: 1948 – Магатма Ґанді, індійський державний і 
політичний діяч, керівник та ідеолог національно-визвольно-
го руху, вбитий фанатиком-індуїстом.

31 січня
Народився: 1797 – Франц Петер Шуберт, австрійський 

композитор.
Помер: 1933 – Джон Голсуорсі, англійський письменник, 

лавреат Нобелівської премії.
1 лютого 
1918 – декретом Раднаркому в Радянській Росії впро-

вадили західноєвропейський календар (григоріанський, так 
званий новий стиль): зранку настало 14 лютого.

Народився: 1897 – Євген Маланюк, письменник, публі-
цист, сотник Армії УНР

2 лютого 
Народилися: 1812 – Євген Гребінка, письменник; 1901 

– Валер’ян Підмогильний, письменник доби Розстріляного 
Відродження.

Померли: 1936 — Євген Плужник, поет, драматург, пере-
кладач, жертва комуністичного терору.

3 лютого
Народився: 1864 – Володимир Самійленко, поет, драма-

тург, певний час жив і працював у Чернігові.
Померли: 1924 – Вудро Вільсон, 28-й Президент США 

(1913–1921); 2009 – Павло Загребельний, письменник.

В Інтернеті є і ось така інформація. 
Звісно, не нова: таке масово ходило у нас 
в 1991 році, в період підготовки до Все-
українського референдуму про незалеж-
ність 1 грудня. Поширювали ці дані На-
родний Рух, інші національно-демокра-
тичні організації. Як ще одну мотивацію 
голосувати за незалежність. В тому сенсі, 
що така потужна потенційно держава, як 
Україна, не лише буде міцна, ставши са-
мостійною, а й тут буде гідний рівень жит-
тя народу.

Україна дійсно потенційно сильна, 
багата країна. Потенціійно – тобто може 
бути такою, з гідним рівнем життя грома-
дян. От тільки, на жаль, щодо цього рівня 
– поки що не склалося. Ми у Європі, світі 
на дуже невисоких місцях – за валовим 
внутрішнім продуктом, зарплатами, пен-
сіями громадян, іншими соціальними по-
казниками. Чому так? Що у нас і в нас не 
так, у нашому суспільстві? Ось про це і ду-
маймо, аналізуймо.

Позиції України в Європі та світі
1 місце в Європі за територією – 603 

628 кв. км;
5 місце в Європі і 29 у світі за чисель-

ністю населення.

Україна – одна з найбагатших країн 
у світі, за запасами природних копалин. 
Вона займає:

1 місце в Європі за розвіданими вилу-
ченими запасами уранових руд;

2 місце в Європі, 10 у світі за запаса-
ми титанових руд;

2 місце в світі за розвіданими запа-
сами марганцевих руд (12% від світових 
запасів);

2 місце в світі за запасами залізних 
руд (30 млрд. т);

4 місце в світі за запасами калію;
2 місце в Європі за запасами ртутних 

руд;
3 місце в Європі, 13 у світі за запаса-

ми сланцевого газу (22 трлн м. куб);
7 місце в світі за запасами вугілля 

(33,9 млрд. т)
Україна – аграрна країна
1 місце в Європі за площею орних зе-

мель;
3 місце в світі за площею чорнозему 

(25% світового обсягу);
1 місце в світі з експорту соняшника і 

соняшникової олії;
2 місце в світі по виробництву і 4 міс-

це з експорту ячменю;

3 місце в світі по виробництву і 4 міс-
це з експорту кукурудзи;

4 місце в світі за обсягом вирощува-
ної картоплі;

5 місце в світі по виробництву жита;
5 місце в світі по виробництву меду;
8 місце в світі з експорту пшениці;
Україна – індустріальна країна
1місце в Європі з виробництва 

аміаку;
2 місце в Європі і 4 у світі за потужніс-

тю газотранспортної системи;
3 місце в Європі і 8-е у світі за вста-

новленою потужністю атомних електро-
станцій;

3 місце в Європі і 11-е в світі за до-
вжиною мережі залізниць (21,7 тис. км);

3 місце в світі з експорту чавуну
4 місце в світі з експорту турбін для 

атомних електростанцій;
4 місце в світі на ринку будівництва 

ракет-носіїв і їх комерційного викорис-
тання;

4 місце в світі з експорту титану;
8 місце в світі з експорту руд і концен-

тратів;
9 місце в світі з експорту продукції 

ВПК;
10 місце в світі за виробництвом сталі.

Люцина Хворост (про її творчість 
наша газета розповідала в № 183), 
відома українська поетеса, компо-
зиторка, співачка, авторка і вико-
навиця своїх бардівських пісень і 
шансону, днями поставила на свою 
сторінку у Фейсбук цікаву публіка-
цію. Власне, це її переклад з поль-
ської мови замітки з газети Крако-
ва «Ілюстрований кур̀ єр щоденний» 
100-річної давнини. Ось ця замітка, 
а далі – коментар пані Люцини.

Який вигляд матиме світ 
у 2022 році?

Краків, 8 лютого
Який вигляд матиме світ за 100 років? 

Таке питання одна з американських газет 
поставила кільком особам, які працюють 
у різних сферах людської діяльності. І ось 
які газета отримала відповіді:

Пан Ґріффіт – «король кінематогра-
фу» – заявив: «За сто років книжки та 
газети вже не друкуватимуться. Вони 
з’являтимуться на кіноекрані. Освіта теж 
відбуватиметься за допомогою екрана. 
На той час існуватимуть школи-кінотеатри 
і кінотеатри-бібліотеки».

Волтер Н. Поляков, інженер, дав таку 
відповідь: «Не буде ані нафти, ані вугілля. 
Буде винайдено спосіб споживання ра-
діоактивної енергії сонячного проміння. 
Авіація буде зреформована, літаки вже 
не носитимуть у собі пристроїв, які нада-
ють їм рушійної сили, – принципом руху 
стане тяжіння. Завдяки успіхам працівни-
ків техніки робочий день, який сто років 

тому становив шістнадцять годин на добу, 
а нині становить вісім годин, за сто років 
триватиме лише дві години».

Генрі Л. Менкен, письменник і кри-
тик, робить політичні прогнози й при цьо-
му каже: «Сполучені Штати за сто років бу-
дуть англійською колонією».

Вініфред Дж. Генденберґ, секре-
тар Товариства ветеранів великої війни, 
пише: «Якщо відсьогодні до 2022 року сві-
това війна не продовжуватиметься, світ 
увійде в еру загального братерства, яке 
не зазнаватиме ні злиднів, ні збройних 
конфліктів, ні голоду, ні руйнувань».

В. Г. Андерсон, директор Антиалко-
гольної ліґи, пророкує: «У 2022 році алко-
голь повністю зникне з лиця землі. Лише 
купка рідкісних деґенератів крадькома 
споживатиме те, що весь світ на той час 
уважатиме отрутою».

Міс Марґарет Сенґер, активістка 
руху «контрольованої репродукції», пише: 
«Контроль людської народжуваності ста-
не частиною освіти жінок. Результатом 
цього стане вищий інтелектуальний роз-
виток жінки і більше подружнього щастя, 
оскільки «медовий місяць» триватиме де-
кілька років, і до народження першої ди-
тини подружжя матиме час пізнати одне 
одного і зорганізуватися».

Мері Ґерретт Гей, очільниця вибор-
чого клубу жіноцтва у Нью-Йорку, ствер-
джує: «Жінка в усіх відношеннях стане 
рівна чоловікові. Вона виконуватиме за-
вдання, для яких вона найкраще кваліфі-
кована, оскільки ті зусилля, якими вона 
нині оточує родину, будуть надзвичайно 
спрощені завдяки винаходам та підтрим-
ці чоловіка».

Ці рідкісні історичні фото змусять поглянути на світ інакше

Ресурси України

Прогноз з Америки 100 років тому
Коментар Люцини Хворост

Ну, хто вгадав? Схоже, життя пока-
зало, що рацію мали кінематографічний 
король (книжки на екранах) і дві діячки 
жіночого руху. 

Америка й не думає підпорядкову-
ватися Британії, хоча приємно, що вони 
солідарні в тому, щоб бути союзниками 
України. 

Алкоголь як був, так і є, і зловживань 
ним, на жаль, менше не стало. Я особис-
то не засмутилася б, якби він зник. Але 
усвідомлюю, що більшість зі мною не по-
годиться, тому не наполягаю.

Прикро, що не вгадав дядько, який 
пророкував 2-годинний робочий день. 
Як було 8 годин, так і лишилося. Як на 
мене, це таки багацько, особливо для 
тих, хто має батьківські/материнські 
обов’язки і не має нікого, хто б допома-
гав у господарстві.

А найприкріше, звісно, те, що війнам 
на планеті кінця не видно... Ті, хто пере-
жив Першу світову, сприймали її як апо-
каліпсис, катастрофу небаченого масш-
табу (згадати хоча б письменників «утра-
ченого покоління» – Lost Generation, 
серед яких і Ремарк, і Гемінґвей, і Ол-
дінґтон із їхнім потужним антивоєнним 
патосом). Але лише через два десяти-
ліття вибухнула ще кривавіша всесвіт-
ня бійня, а після неї, як водиться, знову 
пацифістська реакція. І нині деякі хижі 
владці тільки очі наївним ліберал-демо-
кратам замилюють медовими словами 
про свою миролюбність, а самі й не ду-
мають складати зброї. Хтозна, що далі...

Майбутня королева Великобританії  
Єлизавета II під час служби 

у Другу світову війну. 1944 рік.
Солдати  США повертаються з Другої 

світової війни. 1945 рік.

«Кошик для п’яниць». У 1960-х бари 
в Стамбулі наймали людей, щоб ті 

розносили п’яниць по домівках.
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Кордони поділуУкраїнці на Дону
До Таганрожчини, Східного Дон-

басу прилягає Подоння. Його вважа-
ють російським регіоном. Але чи це 
так?

«Всколыхнулся, взволновался 
православный Тихий Дон...» – таки-
ми словами розпочинається гімн 
Війська Донського. Однак насправ-
ді Дон був не зовсім православним 
і не зовсім тихим. Туди втікали бун-
тівні елементи, серед яких було, до 
речі, чимало старообрядців. Втікали 
туди й українці. Дон став одним із го-
ловних осередків антибільшовиць-
кого Білого руху. Також під час Дру-
гої світової війни чимало донських 
козаків, котрі були налаштовані про-
ти радянської влади, пішли на співп-
рацю з німецькими окупантами.

Різного роду література, яка ви-
ходила друком у царській Росії, Ра-
дянському Союзі й у нинішній Росії, 
представляє Донщину, як було вже 
зазначено, регіоном російським, а 
донських козаків як росіян. Хоча, 
насправді, це далеко не так. Навіть 
сьогодні понад 100 тисяч жителів 
Донщини ідентифікують себе не як 
росіян, а як козаків.

Донщина тривалий час була ре-
гіоном української міграції. Тут існу-
вало чимало українських поселень. 
Відповідно, українці відіграли важ-
ливу роль у формуванні донського 
козацтва.

Показово, що біля його витоків 
стояв князь Дмитро Вишневецький 
(1516 – 1563), котрого у нас тради-
ційно вважають засновником укра-
їнського козацтва. Цей діяч не лише 
побудував замок на острові Мала 
Хортиця на Дніпрі, який вважається 
праобразом Запорізької Січі.

1559 року Дмитро Вишневець-
кий, перебуваючи на службі в мос-
ковитів, здійснив похід на Азов, який 
належав туркам. Однак це місто 
йому не вдалося взяти. У цьому по-
ході брали участь місцеві козаки, ко-
трі перебували на Дону. 1560 року в 
Приазов’ї Вишневецький заснував 
місто Черкаськ (зараз – Старочер-
каськ / станиця Старочеркаська), 
яке стало столицею донських коза-
ків. До речі, назва цього міста пока-
зова. Вона ідентична до назви укра-
їнського міста Черкаси. А черкасами 
в ті часи іменували українських ко-
заків.

Одним із великих козацьких по-
встань, яке охопило Дон та деякі інші 
землі Московії, було повстання під 
проводом Степана Разіна, яке відбу-
лося в 70-х роках XVII cтоліття.

Як було вже згадано, цей ко-
зацький ватажок імовірно походив 
із української станиці Зимовейської, 
яка розташована на березі Дону, а 
отже, був українцем. Хоча україн-
ське походження Разіна під питан-
ням, серед учасників повстання під 
його проводом було чимало україн-
ців. Зокрема, до разінців приєдна-
лися козаки зі Слобідської України.

Українцем був, зокрема, знаний 
донський козак Омелян Пугачов, 
який у 1773 – 1775 роках очолив ве-
лике повстання в Російській імперії, 
що на певний час становило їй неа-
бияку загрозу.

У документах чітко зазначено: 
Пугачов народився у згаданій «ма-
лоросійській станиці Зимовейській». 
Його предки мали прізвисько Пугач 
і належали до українців. Пугачов 
– русифікована форма цього пріз-
виська.

Цей козацький ватажок – до-
волі знана фігура. Про Пугачовське 
повстання написав історичне дослі-
дження, а також повість «Капітан-
ська дочка» Олександр Пушкін. За-
галом про Пугачова написано чи-
мало книжок, зняті кінофільми. Але 
якось не згадується про те, що він 
українець.

Отже, як бачимо, донські козаки, 
серед яких було чимало українців, не 
раз ставали на прю з Московією та 
імперською Росією. Зрештою, ко-
зацький Дон мав широкі контакти 
із Запорізькою Січчю. І не раз дон-

ські й запорозькі козаки допомага-
ли одні одним, здійснювали спільні 
походи.

1775 року – якраз після приду-
шення Пугачовського повстання Ка-
терина ІІ вирішила розправитися з 
козацькою вольницею. Було знище-
но Запорізьку Січ. Тоді цариця лікві-
дувала автономію Війська Донсько-
го. Козаків поставили на службу ца-
ризму, «приручили» їх.

Область Війська Донського, яка 
охоплювала терени Донщини, була 
підпорядкована імперським струк-
турам. У цю Область, як уже говори-
лося, входила східна частина Дон-
басу, де переважно жили українці. 
Зрештою, чимало українських посе-
лень утворилося і на берегах Дону. 
З Донщиною пов'язані деякі діячі 
української культури. Зокрема, на 
«справжній Донщині», що начебто 
вважалася російською, народився 
український письменник, історик та 
публіцист Данило Мордовець. Його 
«малою батьківщиною» була україн-
ська слобода Данилівка (нині у Вол-
гоградській області).

Цікаво, що Мордовець переваж-
но жив поза межами української ет-
нічної території (зокрема, у Санкт-
Петербурзі, Саратові), але пам'ятав 
про своє українське козацьке ко-
ріння і спочатку писав твори україн-
ською мовою, друкувався у першому 
українському «товстому журналі» – в 
«Основі».

Але після Валуєвського циркуля-
ра 1863 року, який забороняв друку-
вати україномовні твори, змушений 
був перейти на російську. Мордо-
вець уславився як майстер історич-
ного роману. Особливою популяр-
ністю користувалися такі його твори: 
«Цар і гетьман» (про Петра І та Івана 
Мазепу), «Кримська неволя», «Гайда-
маччина», «Булава та бунчук» та інші. 
Як правило, ці твори стосувалися 
української історії. Деякі з них автор 
перекладав українською – романи 
«Сагайдачний», «Палій» та інші. Мор-
довець у своїх мистецьких творах 
намагався відтворити історію Укра-
їни часів козацтва.

Після Лютневої революції на 
Дону були спроби створити держав-
ні структури. 17 червня 1917 року 
було створено Донський військовий 
уряд, який визнав жовтневий біль-
шовицький переворот у Петрогра-
ді. 16 травня 1918 р. –  уряд Всеве-
ликого Війська Донського. Донщина 
оголошувалась окремою державою.

8 серпня 1918 року між нею та 
гетьманською Україною було підпи-
сано договір, згідно з яким обидві 
сторони визнавали суверенність та 
незалежність одна одної, відмовля-
лися від територіальних претензій. 
Уряди цих державних утворень бра-
ли на себе зобов'язання забезпечи-
ти права української та донської на-
ціональних меншин у галузі мови, 
освіти та культури.

Проте така співпраця між Укра-
їною та Доном тривала недовго. У 
січні 1919 року Військо Донське 
опинилося у підпорядкуванні біло-
гвардійців на чолі з генералом Анто-
ном Денікіним, який був супротивни-
ком українського руху. А його Добро-
вольча армія воювала із військами 
Української Народної Республіки.

У 1920 року на Дону утверди-
лася влада більшовиків, які покла-
ли край існуванню донського ко-
зацтва як окремого стану. Область 
Війська Донського припинила своє 
існування.

Звичайно, українці Донщини 
зазнали русифікації. І все-таки тут 
жив волелюбний дух. Так, у колиш-
ній столиці Області Війська Дон-
ського Новочеркаську 1 – 2 черв-
ня 1962 року відбувся страйк проти 
підвищення цін на продукти. Закін-

чився він розстрілом страйкарів. На 
той час це був безпрецедентний ви-
падок  у Радянському  Союзі. У цьо-
му місті, до речі, мешкало чимало 
українців.

У 1907 – 1913 роках тут діяло 
українське товариство «Просвіта», 
а у 1917 – 1919 роках – українська 
«Нова громада». Свідком Новочер-
каського розстрілу був Олександр 
Лебідь – у майбутньому генерал 
і відомий російський політичний 
діяч, який міг би становити серйоз-
ну конкуренцію Володимиру Путіну, 
якби не загибель його в 2002 році. 
Батько Лебедя був українцем. Олек-
сандра Лебедя записали як росій-
ського, брата Олексія  –  як україн-
ця. Однак як один, так і інший служи-
ли інтересам Росії. Подібне можна 
сказати про багатьох українців, які 
жили чи опинилися на території Ро-
сійської Федерації.

Розпад Радянського Союзу, як 
одним  із наслідків, спричинив са-
мопроголошення козацьких респу-
блік на Дону та Північному Кавказі. 
Зокрема, серед них була Донська 
Козацька Республіка. 20 листопада 
1991 року ці утворення  проголоси-
ли Союз Козачих Республік Півдня 
Росії із столицею у Новочеркаську. 
Однак цей Союз так і не відбувся. А 
урядові кола Росії вирішили очоли-
ти і направити в потрібне русло ко-
зачий рух. Було прийнято низку нор-
мативних документів щодо козаків, 
надані їм фінанси. І російське ке-
рівництво вкотре зуміло «приручи-
ти» козаків Дону. Ці козаки навіть 
брали участь у російсько-україн-
ській війні, яка триває з 2014 року. 
На жаль.

Насправді, Донщина, де прожи-
вало та проживає чимало українців, 
мала б зацікавити Україну. Проте 
про українців Донеччини у нас зна-
ють небагато. Як і мало  знаємо про 
донських козаків, історія яких у ба-
гатьох моментах схожа на історію 
козацтва українського.

Кубань – 
земля українська

Після ліквідації Запорізької 
Січі в 1775 р. частина запорізько-
го козацтва опинилася на територі-
ях Османської імперії. Іншу частину 
вирішив підпорядкувати царський 
уряд. У Петербурзі ухвалили рішен-
ня про переселення козаків на від-
войовані у турків землі між річкою 
Кубань і Азовським морем, де рані-
ше кочували татари-ногайці, які були 
винищені російськими військами. З 
приводу переселення українських 
козаків у цей регіон імператриця Ка-
терина ІІ видала 2 липня 1792 відпо-
відний указ.

Протягом короткого часу на 
Кубань переїхало майже 25 ти-
сяч українських козаків разом із 
сім'ями та створили там 40 куренів, 
які входили до так званого Чорно-
морського війська. Головним його 
завданням була охорона кордону. 
Чорноморські козаки також брали 
участь у військових операціях, які 
вела Росія.

Переселенцям виділили земель-
ний фонд площею 30 тисяч квадрат-
них кілометрів між річками Кубан-
ню та Єю. Головний штаб Чорномор-
ського війська розташовувався в 
Катеринодарі, заснованому в 1793 
(зараз місто Краснодар Російської 
Федерації).

Колишні запорожці на Кубані 
опинилися у незвичайних для них 
умовах, виживати у яких було склад-
но. Смертність серед козаків була 
високою. Їм також доводилося за-
знавати постійних нападів з боку 
адигейців та турків. Реально це пе-
реселення було не благодіянням ца-

риці Катерини ІІ, як це дехто уявляв, 
а прихованим геноцидом козаць-
кої спільноти. До речі, пам'ятник цій 
цариці, де були зображені козаць-
кі отамани та кобзар, було відкри-
то у Катеринодарі у 1907 році. 1920 
року його зруйнували більшовики. 
Але у 2006 році цей монумент від-
новили у нинішньому Краснодарі, а 
також зменшену його копію у 2011 
році відкрили у місті Сочі.

Згодом Чорноморське військо 
почало виконувати ще одну функцію 
— абсорбувало козацькі елементи 
з українських регіонів, тим самим 
зменшуючи в них козацьку напругу. 
Адже козаки були схильні до бунтів 
та непокори.

Потрапивши в суворі умови Ку-
банського краю, вони надмірну 
енергію змушені були витрачати на 
боротьбу з життєвими труднощами, 
у тому числі і на постійні зіткнення 
з адигейцями та іншими кавказьки-
ми народами. Поповнювалося Чор-
номорське козацтво переважно за 
рахунок переселення колишніх ре-
єстрових козаків із Чернігівської та 
Полтавської губерній, слобідських 
козаків Харківської губернії, а та-
кож воїнів козацьких військ – Усть-
Дунайського, Азовського, Бузького 
та інших. Головні переселенські кам-
панії відбулися у 1808–1811, 1820–
1821, 1832, 1848–1849 роках.

Черговим етапом у русифікації 
українських козаків на Кубані став 
1860 рік. Тоді Чорноморське вій-
сько було об'єднане із західною час-
тиною Лінійного козацького війська, 
яке переважно складалося з росіян. 
З того часу це об'єднане військо на-
зивалося Кубанським.

Незважаючи на цілеспрямова-
ну русифікацію Кубані, там збере-
глися українські козацькі звичаї та 
культура. Доходили туди відгомони 
й українського національного від-
родження. Принаймні Кубань дала 
свого класика української літерату-
ри – Якова Кухаренка (1799/1800 
– 1862), у творах якого описується 
життя чорноморських козаків. Відо-
ма його п'єса «Чорноморський по-
бут». Кухаренко листувався з діяча-
ми української культури, зокрема 
Тарасом Шевченком. Останній дуже 
високо цінував його твори.

Був вихідцем із Кубані й видат-
ний учений Федір Щербина (1849 
– 1936). Відомий як статистик, еко-
номіст, соціолог, і навіть як історик 
Кубані. Його наукову діяльність ви-
соко цінували у царській Росії. У 
1904 став членом-кореспондентом 
Російської академії наук. У 1917 – 
1920 роках Щербина, незважаючи 
на похилий вік, був активним учас-
ником українського руху на Кубані. 
Опинившись на еміграції у Празі, 
долучився тут до діяльності україн-
ських наукових інституцій. Працю-
вав професором Української гос-
подарської академії у Подебрадах 
та Українського вільного універси-
тету, де навіть певний час, у 1924 – 
1925 роках, був ректором. З 1924 
року став дійсним членом Науково-
го товариства імені Шевченка. Пи-
сав Щербина й художні твори. Йому 
належать поеми «Чорноморці» 
(1919) та «Богдан Хмельницький» 
(1929). Поховали Щербину у Пра-
зі. Однак у 2008 році, без дозволу 
сім'ї, прах цього діяча за підтрим-
ки російських дипломатів та Пра-
вославної церкви чеських та сло-
вацьких земель, що займає про-
російську позицію, насильно пе-
репоховали у Краснодарі. У цьому, 
зрозуміло, Щербину представляли 
як російського діяча. Так, привлас-
нюючи українське, росіяни розви-
вають «російський світ».

Спілкувалися кубанські коза-
ки українською мовою та, відповід-

но, ідентифікували себе українцями. 
Згідно з переписом, який був прове-
дений у царській Росії у 1897 році, у 
Кубанській області проживало по-
над 900 тисяч українців, які стано-
вили 47,4% відсотка населення. У 
краї це була найбільш численна ет-
нічна група. В окремих районах об-
ласті (Катеринодарському, Єйському 
та Темрюкському) українці станови-
ли більшість населення.

Після Лютневої революції 1917 
року на Кубані розгорнувся рух ство-
рення свого державного утворення. 
16 лютого 1918 була проголошена 
Кубанська Народна Республіка, яка 
потім отримала назву Самостійної 
Кубанської Народної Республіки. 4 
грудня 1918 року це державне утво-
рення  змінило свою назву на Кубан-
ський Край. До складу цієї держави 
входили Кубанська область, Чорно-
морська та Ставропольська губер-
нії, а також Терська область.

Причому серед кубанських ко-
заків набула поширення ідея про 
приєднання до Української Дер-
жави на федеральних принципах. 
Була надіслана делегація Кубані 
на чолі з головою її Законодавчої 
Ради Миколою Рябоволом (1883 
– 1919) до гетьмана Павла Скоро-
падського, яка загалом узгодила 
це питання.

Зі свого боку, гетьман надав де-
яку допомогу кубанцям, зокрема 
зброєю. Проте вона виявилася не-
достатньою, щоб урятувати Кубань 
від експансії більшовиків. На жаль, 
цей край очистило від більшови-
ків не українське військо (хоча така 
можливість була!), а Добровольча 
армія Антона Денікіна, яка виборю-
вала «єдину і неподільну» Росію.

Чимало кубанських козаків піш-
ло служити в цю армію, зокрема до 
генерала Андрія Шкуро (справжнє 
прізвище Шкура), який походив з ку-
банських українців і зумів опоетизу-
вати бойову діяльність «романтикою 
козацького минулого». Денікін при-
значив його командувачем Кубан-
ської армії. Шкуро повів кубанців на 
Москву звільняти Росію від більшо-
виків. Під час цього походу загину-
ло багато козаків. Кубанська армія 
була деморалізована. А керівництво 
Добровольчої армії всіляко утиска-
ло українських діячів на Кубані. Так, 
у червні 1919 року було вбито згада-
ного Миколу Рябовола – одного з го-
ловних політичних лідерів місцевих 
українців.

Добровольча армія, керівництво 
якої намагалося реставрувати старі 
порядки, згодом втратила підтрим-
ку та була витіснена більшовиками. 
Кубань навесні 1920 року опинила-
ся під владою останніх. Кубанська 
держава, яка мала проукраїнську 
позицію, припинила своє існування. 
Його керівники виїхали на емігра-
цію, сподіваючись там продовжити 
боротьбу.

І все ж таки Кубань чинила опір 
більшовикам. Принаймні у першій 
половині 1920-х років тут діяли по-
встанські загони. Більшовики були 
проти приєднання Кубані до радян-
ської України, але змушені були по-
годитися на проведення україні-
зації. Тим більше, що за перепи-
сом 1926 року українці станови-
ли 66,58% населення Кубанського 
округу. Усього ж у Кубанському регі-
оні їх було понад 3 мільйони 100 ти-
сяч осіб (45,48% від загальної кіль-
кості населення).

1923 року в Краснодарі відкри-
ли дві українські школи. Згодом ста-
ли переводити на українську мову 
викладання у  школах в селах та міс-
тах регіону, навіть у  деяких  техніку-
мах  та інститутах. З'явилася укра-
їномовна преса, радіо. На україн-
ську переводилося діловодство. Ак-
тивізувалося українське культурне 
життя.

Петро КРАЛЮК, 
доктор філософських наук

«День», 28.10. і  05.11. 2021 р.
Початок у №№ 213, 214.

Закінчення  буде.

Українські землі, які Росія не подарувала Україні
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1921 рік у Києві відрізняв-
ся від чотирьох попередніх. 
Якщо з лютого 1917-го по чер-
вень 1920-го влада в місті змі-
нювалася в середньому раз 
на три місяці, то за весь 1921-
й – жодного разу. Тож більшо-
вики вважали, що в Києві вони 
назавжди

У перші ж дні нового 1921 року 
більшовики зайнялися, як тепер би 
сказали, політичним піаром. На київ-
ських підприємствах пройшли мітин-
ги під девізом «Що зробила радян-
ська влада за минулий рік». Основна 
теза: здобуто перемогу над зовніш-
ньому фронті, і тепер можна присту-
пати до мирного будівництва, яко-
му, втім, заважають «окремі банди». 
Принагідно зауважимо, що, як пока-
зав 1921 рік, хоч повстанський рух 
у різних регіонах України,у тому чис-
лі на Київщині, був досить активним, 
але реальних шансів взяти Київ у по-
встанців не було.

Та повернемося до початку 
1921-го. На одному з таких мітин-
гів із офіційною доповіддю висту-
пив Михайло Кіллерог. У наступні 
роки він обійматиме високі посади 
в українській номенклатурній ієрар-
хії… аж поки в 1936 році не буде за-
арештований і не стане фігурантом 
«справи тридцяти семи»; у числі його 
«подільників» буде Михайло Орлов, 
двоюрідний дідусь автора цих ряд-
ків. Усіх засудять до найвищої міри 
покарання.

Поки ж Кіллерог, поряд із інши-
ми ораторами, говорить не тільки 
про успіхи, а й про проблеми. Одні-
єю з нагальних проблем першої по-
ловини 1921 року в Києві був дефі-
цит палива та відповідно електрое-
нергії. Київська електростанція тоді 
працювала здебільшого на дровах. 
Лісів навколо Києва більш ніж до-
статньо.

Але не було налагоджено процес 
доставки дров на електростанцію. 
Підвозили їх переважно вантаж-
ними трамваями, але не вистачало 
справних вагонів. Дров підвозили 
втричі менше, ніж було потрібно для 
нормальної роботи станції. Як наслі-
док, запасу дров не було; все, що під-
возили, відразу кидали в топку. Ста-
новище погіршилося ще й тим, що 
декілька турбін електростанції ви-
йшли з ладу, а запасних частин не 
було.

Аби різко знизити споживання 
електроенергії, у січні пішли на рі-
шучі заходи: вимкнули електрику в 
приватних квартирах. Встановився, 

за словами помічника завідувача 
електростанцією, «режим темноты». 
І навіть після цього електроенергії 
не вистачало підприємствам, що не-
гативно позначалося на їх роботі.

Утім, post factum, у червні, коли 
ситуація стане легшою, Ян Гамарник 
(тодішня «перша особа» міста, у 1937 
році він вирішить не дочекатися аре-
шту, а покінчити самогубством) на 
пленумі міськради скаже: «Якщо по-
рівняти м. Київ з іншими містами, 
слід констатувати, що як ми не му-
чилися, все ж таки гострої паливної 
кризи минулої зими ми не пережи-
вали».

Що ж, усе пізнається в порівнянні.
Не можна сказати, що успіхів 

не було. Наприкінці березня київ-
ські газети бадьоро відрапортува-
ли про «велику перемогу на трудо-
вому фронті», а саме відкриття На-
водницького мосту (приблизно на 
місці нинішнього мосту імені Па-
тона). Він був побудований у 1915 
році,зруйнований поляками при від-
ступі в червні 1920-го, і тепер від-
новлений (з частковим використан-
ням старих конструкцій). Роботи три-
вали дев’ять місяців, було задіяно 
понад 3000 робітників.

Ще одна гарна новина в тран-
спортній галузі надійшла наприкін-
ці вересня. Відкрилося регулярне 
повітряне сполучення між Києвом 
та Харковом, тодішньою столицею 
України. Літаки почали літати двічі 
на тиждень, дорога займала три го-
дини (щоправда, перевозили вони 
авіапошту; пасажирське сполучення 

розпочалось пізніше).
А от із міським транспортом у са-

мому Києві 1921 року було не кра-
ще, ніж 1920-го. Трамваї, як уже 
було сказано, використовувалися 
для перевезення дров, а пасажир-
ський рух підтримувався в мізерно-
му обсязі – переважно на лінії в Пу-
щу-Водицю, де альтернативи трам-
ваю не було. Здебільшого ж – або на 
візнику, або пішки.

Чого в тодішньому Києві було над-
міру – це ідеології. Наступ на цьому 
«фронті» більшовики продовжува-
ли. Основних зовнішніх ознак «кля-
того старого режиму» в Києві станом 
на 1921 рік уже позбулися: зокрема, 

більшість «неправильних» пам`ятників 
знесли, значну частину вулиць у цен-
трі переймепнували – але деякі «не-
доробки» ще залишилися.

І їх продовжували усувати.
У лютому Софійську площу на-

звали площею Червоних Героїв Пе-
рекопа, у грудні Гімназичну вулицю 
зробили вулицею Леонтовича. Втім, 
нові назви приживалися повільно. 
Не тільки в побуті, а й, скажімо, в га-
зетній рекламі продовжували писа-
ти по-старому – не вулиця Леніна, а 
Фундуклеївська, не Карла Маркса, а 
Миколаївська, і т. д. Повністю на нові 
назви перейдуть лише років за п’ять.

Однією з важливих компонент 
процесу, який у тодішньому більшо-
вицькому гімні описувався як «мы наш, 
мы новый мир построим», була бороть-
ба з релігією. Ішла вона непросто (для 
тих, хто боровся). Іноді під неї намага-
лися підвести «економічне підґрунтя». 
День Різдва за новим стилем, 7 січня, 
у 1921 році припав на п’ятницю, церк-
ва після переходу держави на прийня-
тий у Західній Європі григоріанський 
календар лишилась на юліанському. 
Отже, утворилось чотири вихідні дні 
поспіль. І ось, 6 січня в газеті «Киев-
ский пролетарий» з’явилася коротка 
замітка під промовистим заголовком 
«Наш позор». «Если тяжело работать, 
если мало одного дня отдыха в неде-
лю, – віщав анонімний кореспондент, 
– можно установить дополнительные 
дни, но позорно связывать этот отдых 
с днями церковных праздников. Ведь 
рабочий не пойдет в церковь, ведь он 
чужд старых религиозных предрассуд-
ков…». Різдво, як бачимо, відзначали 
7 січня.

У вересні відзначається день 
пам’яті святого Олександра Невсько-
го. «Несвідомі елементи» влаштува-
ли цього дня, страшно сказати, мо-
лебень у приміщенні трамвайних 
майстерень, після чого ще й поїхали 
трамваєм до Пущі-Водиці – закінчити 
святкування на лоні природи. Справа 
закінчилася службовим розслідуван-
ням. До остаточного (як тоді думали) 
викорінення «релігійних забобонів» 
було ще далеко.

Втім, борючись із символами та 
ритуалами, не обминали й конкрет-
них людей. Епоху УНР більшовики «не 
забули і не пробачили». І ось напри-
кінці травня 1921 року прозвучало: 
«Встати, суд іде!» Під судом опинився 
Всеволод Голубович, прем’єр-міністр 
УНР у першій половині 1918 року, та 
його однопартійці, українські есери. 
Процес проходив у будівлі Пролетар-
ського будинку мистецтв (нині Наці-
ональна філармонія), а судив укра-
їнських діячів орган під суворою на-
звою «Надзвичайний Революційний 
Трибунал УСРР».

Однак результат процесу був зо-
всім не таким, яким, напевне, був 

би наприкінці 1930 х. Голубовича 
та частину його колег засудили до 
ув’язнення в концтаборі на десять 
років, але тут таки, застосувавши ам-
ністію, «скостили» термін до п’яти ро-
ків… а в грудні того ж 1921 року, піс-
ля ще однієї амністії, Голубович вза-
галі вийшов на волю.

Втім, у 1931 році його заарешту-
вали знову, вже за іншою справою, 
й останні вісім років свого життя він 
провів в ув’язненні.

Що ж пропонувалося киянам у 
плані «побудови нового світу»? Звіс-
но, радянські свята та інші ритуа-
ли. У 1920 році Перше травня в Киє-
ві відзначити не вийшло, бо завади-
ла польська армія, що підходила до 
міста; тепер провели все «як годить-
ся». Святкові заходи організували на 
Хрещатику, у Пушкінському парку, на 
Солом’янці, Печерську, Подолі, Демі-
ївці… Містом їздила пересувна фото-
виставка й навіть кіно-трамвай. Ідео-
логічна спрямованість усіх цих захо-
дів не викликає сумнівів.

Ще перед Першотравнем кия-
нам надали можливість долучитися 
до «торжества демократії» по більшо-
вицьки – у вигляді виборів до Київра-
ди. Вибори тривали близько тижня, у 
першій половині квітня, а ближче до 
кінця місяця було підбито підсумки. 
Міська рада тоді офіційно називала-
ся «Київська Рада Робітничих та Чер-
воноармійських Депутатів», а за чи-
сельністю перевершувала нинішню 
більш ніж удесятеро (при значно мен-
шому населенні!). Було обрано 1444 
депутати, з яких: 1067 комуністів, 
360 безпартійних, 6 укапістів, 4 мен-
шовики, 3 бундівці, 2 есери, 1 анар-
хіст, 1 н. с. (ймовірно – народний соці-
аліст). Цифри говорять самі за себе. 
Перше засідання нової Ради відбуло-
ся 26 квітня у будівлі театру імені Ліб-
кнехта, нині відомому як Національ-
на опера. Головою Ради був обраний 
«товариш Ян» – вищезгаданий Ян Га-
марник, який на той час обіймав по-
саду голови Губревкому.

А у вересні товариш Ян разом 
із іншими представниками тодіш-
ньої «еліти» приймали високого гос-
тя з Москви. До Києва прибув не хто 
інший, як товариш Троцький. Як і в 
травні 1919 року, на честь одного зі 
творців Червоної армії влаштували 
парад. Цього разу командував пара-
дом київський губернський військо-
вий комісар Лайош Гавро (на честь 
якого донедавна називалася Йор-
данська вулиця). Він стане «ворогом 
народу» набагато пізніше, ніж Троць-
кий, проте Троцький його пережи-
ве: Гавро заарештували влітку 1937 
року й розстріляли навесні 1938-го.

Основним же святом року, за 
традицією, що вже складалася, стало 
святкування четвертої річниці Жов-
тневої революції. Примітно, що «з 

Харкова надійшли вказівки про ба-
жаність відсвяткувати велику річни-
цю по можливості без грошових ви-
трат (зважаючи на тяжке становище 
країни та голод)». Акцент зробили на 
культмасовій компоненті – різнома-
нітних спектаклях, виставках, лекці-
ях, а ще двадцяти «вечорах спогадів» 
(у різних місцях Києва), на яких також 
виконувались «декламаційні номе-
ри». Навряд чи буде помилкою при-
пустити, що всі зайняті у цих заходах 
актори, лектори та мемуаристи пра-
цювали безкоштовно – так би мови-
ти, за подяку від пролетаріату.

Говорячи про пролетаріат і опла-
ту праці, слід зазначити, що зарпла-
ти «новим господарям життя» у Києві 
в 1921 році дуже часто не вистачало. 
Вона, зарплата, не встигала за інфля-
цією (яка, у свою чергу, була виклика-
на тодішнім майже безконтрольним 
друкуванням грошей). Так, на почат-
ку літа червоноармієць отримував 
1200 рублів на місяць, а стакан чаю 
в одному з буфетів у Пролетарському 
саду коштував… 600 рублів. Типова 
зарплата робітника в червні стано-
вила 4800 рублів на місяць, а квиток 
на фунікулер коштував 200 рублів. У 
липні робітники, що будували вузько-
колійку в Пущі-Водиці, отримували 
вже 800 рублів на день… ось тільки 
квиток на трамвай від міста до Пущі 
в один кінець коштував 1500 рублів. 
Більшість цих робітників змушені 
були ходити в Пущу-Водицю пішки.

Не можна сказати, що влада не 
йшла назустріч «класу-гегемону». 
У серпні у відповідь на «трамвайні» 
скарги ухвалили постанову про без-
коштовний проїзд у трамваї для ро-
бітників, які їдуть на роботу й назад. 
Плату за комунальні послуги (водогін, 
каналізацію, газ, електрику) для дер-
жавних установ та підприємств, а та-
кож для робітників та службовців цих 
підприємств скавсували ще на почат-
ку року (хоча згодом відновили). Та-
кий собі «вибірковий комунізм». Од-
нак, як ми добре знаємо через сто ро-
ків, комунізм – не більше ніж утопія.

Як відомо, 1921 рік став роком 
першого за радянської влади голо-
ду серйозних масштабів. Києва без-
посередньо цей голод не торкнувся. 
Але до «боротьби з голодом» (термін 
«боротьба» більшовики тулили куди 
треба й куди не треба, намагаючись 
таким чином, скажімо так, мобілізу-
вати населення) Київ, як і всі неголо-
даючі регіони, був залучений.

Зокрема, на початку листопада 
тут зупинився санітарний поїзд, яким 
везли майже шістсот дітей з Поволжя 
до Вінниці. У Києві пасажирам цьо-
го поїзда допомогли продуктами, а 
двадцять найслабкіших дітей зняли 
з поїзда та розмістили в київських лі-
карнях. Загалом же на Київщині во-
сени цього року розмістили близько 
п’яти тисяч дітей з голодних країв.

Отже, 1921 рік у Києві мав ста-
ти роком мирних звершень, пере-
мог на «трудовому фронті» та інших 
досягнень соціалізму – але реаль-
ність виявилася далеко не такою 
райдужною, як більшовики заплану-
вали. На те були об’єктивні причини 
– після бурхливих подій минулих чо-
тирьох років одразу досягнути про-
цвітання було неможливо в прин-
ципі. Водночас і методи, якими ді-
яла нова влада – перші кроки того, 
що пізніше назвуть «адміністратив-
но-командною системою» були не 
найефективнішими.

Слід зазначити, що ще навесні 
того ж таки 1921 року радянське ке-
рівництво визнало цей факт і оголо-
сило про «тимчасовий тактичний від-
ступ», що став відомим як НЕП: були 
допущені ринкові відносини, певна 
свобода торгівлі тощо. У Києві, як і 
в інших частинах тодішнього радян-
ського простору, невдовзі це дало 
ефект — економіка «запрацювала», 
стабілізувався грошовий обіг, було 
практично подолано інфляцію – але 
це було справою наступних років.

Стефан МАШКЕВИЧ
Сайт dsnews.ua, 29.12.2021.

Без світла, зате з ідеологією. 
Як жив Київ сто років тому

Агітаційний плакат 1921 р. з радянської Росії. 
Паливна криза була загальною.

Фрагмент з агітаційного плакату радянської влади 1921 року, який 
засвідчував: заготовлені дрова «танули» по дорозі до кінцевого споживача

Першотравневий агітаційний плакат УСРР. Одеса, 1921 рік.



№215   20 січня 2022 року№215   20 січня 2022 року
Світ-Світ- інфоінфо 1111      Cвіт історії

У перший день нового року 
Президент України Володимир 
Зеленський підписав кілька Ука-
зів щодо створення нових приро-
доохоронних територій – націо-
нальних природних парків «Пуща 
Радзівіла» (на території Сарнен-
ського району Рівненської облас-
ті), «Куяльницький» (на території 
Березівського та Одеського ра-
йонів Одеської області) і «Холод-
ний Яр».

Так, указом Президента № 
2/2022 передбачено створення 
на території Черкаської області 
національного природного пар-
ку «Холодний Яр» (Черкаський ра-
йон), до складу якого передаєть-
ся у постійне користування 6,8 
тис. га земель державної влас-
ності.

Парки перебуватимуть у сфе-
рі управління Міністерства захис-
ту довкілля та природних ресурсів 
України.

За створення в Холодному Яру 
на Черкащині національного при-

родного парку екологи, історики, 
громадські активісти боролись 
ще від 60-х років минулого століт-
тя, адже Холодний Яр є унікаль-
ним об’єктом. Його територія на-
лічує цінні землі, де зосереджено 
близько 150 унікальних історич-
них, археологічних, культурних, 
природних об’єктів, що потребу-
ють збереження та постійної охо-
рони.

Окрім того, це реліктовий лі-
совий масив у центрі України, де 
зафіксоване зростання видів рос-

лин, що занесені до Червоної та 
Зеленої книг України. Територія 
парку також входить до Смараг-
дової мережі Європи (UA000026 
Kholodnyi Yar).

З середини 1990-х років Хо-
лодний Яр став «місцем паломни-
цтва» для багатьох патріотів і вій-
ськових. Тут щороку відбувається 
низка заходів національно-патрі-
отичного спрямування, на які при-
їздять гості з багатьох куточків 
нашої держави. Силами небайду-
жих в урочищі встановлено десят-

ки пам’ятних знаків, присвячених 
героїчним подіям і діячам кількох 
останніх століть. Є тут і пам’ятний 
знак героям нинішньої російсько-
української війни — 93-й окремій 
механізованій бригаді «Холодний 
Яр».

Ініціювала процедуру ство-
рення національного природно-
го парку «Холодний Яр» за напо-
ляганням громадськості у 2020 
році Черкаська обласна держав-
на адміністрація. У липні минуло-
го року ініціативу погодив уряд. 
Усі причетні до процесу переко-
нані, що парк стане одним із най-
важливіших «магнітів» Черкащи-
ни, який у комплексі із реконстру-
йованою дорожньою інфраструк-
турою, унікальними історичними 
пам’ятками та іншими рекреацій-
ними складовими в рази збіль-
шить туристичну привабливість 
регіону.

 Євген БУКЕТ, 
кореспондент АрміяInform

04. 01. 2022

Пам'ять героїв Холодного Яру 
Президент України Володимир Зелен-

ський своїм Указом від 1 січня ц. р, утворив 
національний природний парк «Холодний 
Яр». Власне, парків трьома такими Указа-
ми створюється три, але варто виокреми-
ти саме «Холодний Яр». Бо це саме серце 
України, її козацьке серце. 

Детальніше – у двох пропонованих 
нижче статтях. Автор обох – мій давній і до-
брий товариш, колега, з котрим, зокрема, 
ми 7 років разом відпрацювали в редак-
ції всеукраїнської газети «Слово Просвіти», 
Євген Букет. В № 213 нашої газети, за 16 
грудня 2021 р., моя публікація про нього і 
добрі справи його з товаришами. Це коли 
вони створили видавництво «Українська 
культура» і відновили видання одразу 5-ти 
культурологічних газет і журналів. Євген по 
сьогодні залишається редактором осно-
вного видання – газети «Культура і життя». 
Але оскільки поки що через брак коштів ті 
видання призупинено, він працює журна-
лістом порталу і агенції АрміяInform.

Взагалі ж, Євген є ще й відомим кра-
єзнавцем, одним з активних діячів Націо-
нальної спілки краєзнавців України, авто-
ром краєзнавчих книг. А дослідженням «Хо-
лодного Яру» займається вже чимало років 
дуже конкретно, в тому числі дослідженням 
Гайдамаччини, Коліївщини.

Редактор «Світ-інфо»

Панорама Холодного Яру

Геологи стверджують, що міль-
йони років тому територія урочи-
ща Холодний Яр, що на Черкащині, 
була північною стороною величез-
ного метеоритного кратера, у цен-
трі якого тепер міститься село Бов-
тишка Олександрівського району 
Кіровоградської області. Холодний 
Яр сьогодні – це 20 сіл і 12 хуторів 
на площі у 30 тис. гектарів на пра-
вому березі Дніпра.

Частинка Карпат 
у центральній Україні

Холодноярське плоскогір’я (діа-
метр – до 3 км, висота над рівнем 
моря – до 224 м) і яри – це залиш-
ки древньої гірської системи, що 
з’єднувала Карпати з горами Криму 
і Кавказом. Саме тому відвідувачам 
Холодного Яру іноді здається, що вони 
потрапили в центрі України у справ-
жнісінькі Карпати.

Від самого плоскогір’я беруть свій 
початок п’ять найбільших ярів – Хо-
лодний, Поташний, Гайдамацький, Сі-
човий та Кириківський. Є тут також 
яри Святий, Чорний, Циганський, Га-
дючий, Кривенків, Скарбний, Черне-
чий, Червоний. Остаточно вони сфор-
мувалися близько 1 млн років тому. 
Загальна довжина ярів разом із від-
галуженнями становить близько 250 
км. По дну балок протікають понад 
160 струмків та річечок. І в який би 
бік вони не прямували, всі впадають 
у річку Тясмин, що тече, майже зами-
каючи коло навкруг Холодноярської 
височини.

Скіфське городище
Тут розташоване одне з найбіль-

ших городищ скіфської доби – Мотро-
нине, загальна площа якого, за дани-
ми аерофотозйомки, становить по-
над 200 га. Воно має овальну форму 
«луку з тятивою та двома в’їздами» і 
налічує дві лінії укріплень: зовнішню 
та внутрішню. Довжина валів лише 
зовнішньої лінії дорівнює приблизно 
4 км. Трьома групами навколо нього 
розташовані курганні могильники із 
80 насипів.

Виникло поселення наприкінці VII 
століття до н. е. Найбільшого розвитку 
набуло у другій половині V століття до 
н. е. Загалом у Холодному Яру є решт-
ки 14 скіфських городищ. Є гіпотеза, 
що у скіфський період у басейні Тяс-
мину склалося племінне об’єднання 
скіфів-землеробів із центром у Мо-
трониному городищі. Це протодер-
жавне утворення займало частину су-

часних Черкащини і Кіровоградщини.
Мотронине городище було важ-

ливим економічним, політичним, тор-
говельним і релігійним центром Се-
реднього Подніпров’я навіть у часи 
Київської Русі. Ярослав Мудрий пода-
рував цю місцину своєму найкращо-
му воєводі Мирославу. Останній, ви-
бравши найвдаліше місце, збудував 
укріплення, обніс його високим зем-
ляним валом, дубовим тином, у відро-
гах яру прорив печери.

Після розгрому печенігів у 1036 
році під Києвом Мирослав із части-
ною військової дружини повертаєть-
ся додому. Його човни увійшли в за-
току. Воєвода подав команду виши-
куватись човнам у бойовий порядок 
(він хотів перевірити, як охороняється 
його фортеця). Але його дружина Мо-
трона, думаючи, що до городища на 
човнах підступили вороги, дала наказ 
відкрити вогонь. Загинули воєвода і 
частина дружинників. На знак трагіч-
ної смерті чоловіка Мотрона виріши-
ла спорудити монастир.

1100 – літній дуб
Часи скіфів і давньої Русі чудово 

пам’ятає живий свідок – 1100-літній 
дуб Максима Залізняка, що росте на 
південному схилі Кириківського яру 
за селищем Будою Черкаського ра-
йону. Названий на честь Максима За-
лізняка, який разом із гайдамаками 
відпочивав та проводив наради на 
цьому місці за часів Коліївщини. За 
легендами, під дубом бували Богдан 
Хмельницький, Северин Наливайко, 
Павло Павлюк, Андрій Журба, Семен 
Неживий, Тарас Шевченко та інші.

Дуб є патріархом українських лі-
сів і одним із природних чудес Укра-
їни. Широта обхвату його стовбура 
становить 9 метрів, висота — 30. У 

1972 році дуб отримав статус дер-
жавної пам’ятки природи місцевого 
значення (ботанічний релікт).

Серце козацької України
Сучасний український історик 

Валентин Лазуренко стверджує, що 
перша писемна згадка про Холод-
ний Яр пов’язана із Синьоводською 
битвою. Тут начебто стояв табір ли-
товсько-руського війська, яке готу-
валося до бою із ординцями.

Оскільки територія на південь 
від Холодного Яру входила до скла-
ду Вольностей запорозьких козаків, 
то Яр був своєрідним пересильним 
пунктом для втікачів, які прямува-
ли на Січ. Народні перекази і окремі 
документальні джерела пов’язують 
урочище з діяльністю Дмитра Бай-
ди-Вишневецького, Богдана Ружин-
ського, Кшиштофа Косинського, Се-
верина Наливайка, Марка Жмайла, 
Павла Павлюка (Бута), Тараса Фе-
доровича (Трясила), Карпа Скидана, 
Дмитра Гуні.

Після Великого повстання 1648 
року Холодний Яр опинився в само-
му серці козацької України. З новою 
силою завирували Чорний і Кучман-
ський шляхи, що пролягали поруч. У 
Холодному Яру за наказом Хмель-
ницького було налагоджено вироб-
ництво зброї, зокрема й гармат, а 
також пороху, дьогтю.

22 червня 1671 року гетьман 
Петро Дорошенко підтвердив давні 
вольності й права Мотрониного мо-
настиря і заборонив за пів милі до-
вкола монастиря рубати ліс. Чи не 
був це перший правовий акт щодо 
створення пам’ятки природи в лісо-
вому масиві «Холодний Яр»?

Влада УНР 
протрималася 
тут найдовше

У XVIII ст. Холодний Яр на десятки 
років став основною базою, а якщо 
говорити поетично, то серцем гайда-
маччини – партизансько-диверсійної 
боротьби за відновлення козацької 
держави. Саме звідси розпочалася 
у травні 1768 року оспівана Тарасом 
Шевченком Коліївщина.

Лицарський чин повстанців-гай-
дамаків XVIII ст. надихнув під час Пер-
шої світової війни на створення заго-
нів вільного козацтва. 16 – 20 жов-
тня 1917 року в Чигирині, поруч із 
Холодним Яром, відбувся Всеукраїн-
ський з’їзд Вільного козацтва, на яко-
му були присутні 200 делегатів, що 
представляли 60 тис. організованих 
вільних козаків Київщини, Херсонщи-
ни, Катеринославщини, Чернігівщини 
та Кубані.

У 1918 році Мотронинський мо-
настир став осередком українсько-
го повстанського руху проти загарб-
ників (німецьких окупантів та росій-
ських білих і червоних інтервентів), 
який очолювали брати Чучупаки. Хо-
лодноярська республіка, територія 
якої охоплювала понад 25 навколиш-
ніх сіл, мала близько 15-тисячну се-
лянську повстанську армію, бійці якої 
називали себе козаками, а своїх ко-
мандирів – отаманами.

Холодноярська Республіка, як 
частина УНР, проіснувала до 1922 
року, коли більшовики обманом за-
манили отаманів у засідку. Про-
те навіть у полоні, в стінах Київської 
в’язниці, ватажки повстанців пере-
били охорону, захопили зброю і спро-
бували звільнитись. Під час нерівного 

бою всі вони загинули смертю героїв.
Про боротьбу козаків Холодно-

ярської Республіки з більшовика-
ми один із учасників подій Юрій Гор-
ліс-Горський написав книгу спогадів 
– документальний роман «Холодний 
Яр», який досі має неабияку популяр-
ність.

Холодний Яр знає, 
хто друг, а хто ворог

Від 1995 року відомий україн-
ський історик, письменник і журналіст 
Роман Коваль та очолюваний ним Іс-
торичний клуб «Холодний Яр» збира-
ють українців у серці козацької землі, 

на овіяних легендами заповідних па-
горбах Холодного Яру. 

Під патріотичними гаслами в Хо-
лодному Яру з 2015 року щорічно від-
бувається також Фестиваль неско-
реної нації «Холодний Яр» (Грушківка, 
Суботів), з 2017-го – етномотофест 
«Склик» (Івківці), з 2018-го – Фести-
валь старовинних мистецтв «Крутий 
заміс» (Мельники). Силами небайду-
жих в урочищі встановлено десятки 
пам’ятних знаків, присвячених геро-
їчним подіям і діячам кількох останніх 
століть.

Євген БУКЕТ, 
кореспондент 

АрміяInform
03.11. 2021

На Черкащині створять 
національний природний парк «Холодний Яр»

Таємниці Холодного Яру

Мотронинський монастир у Холодному Яру

Під час Покрови в Холодному Яру, 
14 жовтня 2021 року

Делегати Першого з’їзду Вільного козацтва у Чигирині. Жовтень 1917 року



№215   20 січня 2022 року№215   20 січня 2022 року
Світ-Світ- інфоінфо1212       Світ історії Чернігівщини

Не жалував Ушинського царський уряд, 
не милував радянський: у 30-х роках його 
називали реакціонером, лише з 40-х років 
«видатним вітчизняним», із 1945 р. «вели-
ким російським педагогом».

Костянтин Дмитрович Ушинський на-
родився 19 лютого (2 березня) 1824 в с. 
Богданка на Новгород-Сіверщині (за інши-
ми відомостями в Тулі). «Ні, я українець: рід 
наш старовинний, малоросійський, дворян-
ський. Усі родичі, діди, дядьки та батьки були 
українцями, народилися й поховані в укра-
їнській землі».

Його батько зі Слобідщини багато ро-
ків перебував на військовій службі, брав 
участь у Вітчизняній війні 1812 року, вийшов 
у відставку підполковником, був повітовим 
суддею в м. Новгороді-Сіверському Черні-
гівської губернії, у 1838 р. отримав дворян-
ський титул. На березі Десни батько при-
дбав скромний маєток «Покровщина», де 
пройшло дитинство і отроцтво Ушинського.

Брат батька, Володимир – контр-
адмірал.

К. Д. Ушинський – також корінний ко-
зак-сіверець (його мати – Любов Степа-
нівна Гусак-Капніст із Новгород-Сіверщи-
ни, онука графа Василя Капніста, правнука 
гетьмана Дорошенка). Садиба Ушинських у 
с. Богданці, розташована за містом на висо-
кому березі Десни, була віном матері. Разом 
із маєтком були землі та кріпаки, але Ушин-
ські дали своїм кріпакам волю й землю (за-
довго до царського указу!). Мама володіла 
англійською, німецькою, французькою мо-
вами; займалася навчанням трьох синів, 
але померла, коли Костеві було 11 років. 

Мамина змістовна домашня освіта до-
зволила Костеві вступити одразу до 3 кла-
су Новгород-Сіверської гімназії (першої гім-
назії на Лівобережній Україні, заснованої у 
1789 році). Щоб дістатися до гімназії, кож-
ного ранку хлопець долав 4 версти, прохо-
див або проїжджав місцями чарівної краси.

Він був зразковим учнем, багато читав, 
часто ініціював диспути, не терпів підлабуз-
ництва серед учнів, несправедливості дея-
ких учителів. Роки навчання Костянтин зга-
дував з теплотою: «Воспитание, которое мы 
получили … в бедной, уездной гимназии ма-
ленького городка в Малороссии…, было в 
учебном отношении не только не ниже, но 
даже выше того, которое в то время получа-
лось во многих других гимназиях». Особли-
во сердечно згадував Ушинський директора 
гімназії Іллю Федоровича Тимківського.

Батько одружився вдруге, тому рідко 
навідувався додому, і Кость опікувався ви-
хованням брата. Костянтин Ушинський у 16 
років закінчив гімназію Новгород-Сівер-
ського, у 20 років закінчив юридичний фа-
культет Московського університету кан-
дидатом наук; у 26 – професор юридичних 
наук Ярославського юридичного ліцею. Кос-
тянтин Ушинський давав приватні уроки, 
оскільки батько на той час збіднів і не міг 
надсилати йому грошей.

У 27 Ушинський повів під вінець Надію 
Дорошенко, з якою познайомився ще в мо-
лодості в Новгород-Сіверському, походила з 
давнього гетьманського роду. Гарну, розум-
ну жінку, хорошу господиню дуже любив і по-
важав чоловік: «Она как-то и природу люби-
ла по-своему, без поэтического чувства, так 
как любит большинство наших крестьян, и 
любила и почитала почти исключительно в 
своей Малороссии. Хутор ее остался на всю 
жизнь ее любимым уголком, который она 
не променяла бы на все прелести Швейца-
рии». Разом вони прожили до лебединого 
часу, мали шестеро дітей (трьох синів і трьох 
дочок).

Талановитий викладач, оратор, чиї лек-
ції вирізнялися майстерністю викладу й са-
мостійністю мислення, мав велику популяр-
ність і заздрість колег, які не забарилися з 
доносами. Тому був Ушинський звільнений 
як «неблагонадійний» і довгий час не міг зна-
йти роботи. Він займався перекладами, ро-
ботою редактора, але мріяв про педагогіку. 

Нарешті йому запропонували посаду в 
Гатчинському сирітському інституті. Викла-
дач словесності й законодавства написав 
статтю «Про користь педагогічної літерату-
ри». Якось до інституту приїхала імператри-
ця. Після її розмови з Ушинським, його пе-
ревели до Смольного інституту шляхетних 
дівчат. Однак К. Д. Ушинський мав конфлікт 
із начальницею інституту М. П. Леонтьє-
вою, яка звинуватила Ушинського у вільно-

думстві, атеїз-
мі. За доносом 
попа Гречуле-
вича Костянти-
на Дмитровича 
звільнили з по-
сади. Педагог 
два дні готував 
відповіді на 
звинувачення, 
посивів за цей 
час. Усе пере-
жите призвело 
до того, що він 
тяжко захворів. 

Ушинського звільнили з інституту і він 
відправився на п’ять років за кордон для лі-
кування та вивчення шкільної справи. Під 
час цього політичного заслання Ушинський 
відвідав Швейцарію, Німеччину, Францію, 
Бельгію, Італію. За кордоном зустрівся й по-
дружився з М. Пироговим, який давав йому 
поради в лікуванні. На чужині він написав 
і видав навчальні книжки «Рідне слово» та 
«Дитячий світ» – перші загальнодоступні під-
ручники для початкового навчання дітей.

Постійні переслідування остаточно піді-
рвали здоров’я видатного педагога. За по-
радою лікарів він поїхав до Криму лікувати 
хворі легені. Ушинський вирішив остаточно 
оселитися в Києві, купив будинок на вул. Та-
расівській.

Але його спіткало тяжке горе. На по-
люванні смертельно поранився і загинув 
старший син, вісімнадцятирічний Павлик. 
Здоров’я Костянтина Дмитровича знову по-
гіршало. Лікарі наполягали на ще одній по-
їздці до Криму. З синами Костянтином і Во-
лодимиром учений поїхав лікуватися в 
Крим. По дорозі він застудився, захворів на 
запалення легенів і зупинився для лікуван-
ня в готелі «Північний» в Одесі. Стан здоров’я 
значно погіршився. Через кілька днів до 
нього приїхали дружина і доньки. Він попро-
щався зі своїми рідними і ввечері 22 груд-
ня 1870 (3-го січня 1871) року тихо помер 
на сорок сьомому році життя у будинку 12 
пров. Чайковського в Одесі. Народні вчите-
лі, учні народних шкіл пронесли труну з його 
тілом до залізничної станції.

Костянтина Дмитровича Ушинського 
поховали в Києві, на березі Дніпра, у Виду-
бицькому монастирі під старим каштаном.

Дружина Надія та онука Ольга були по-
ховані поряд із К. Ушинським, але у 1936 р. 
їхні могили зрівняли, на їх місці пролягла ас-
фальтована алея.

Сини К. Ушинського Костянтин і Володи-
мир навчалися в Київській гімназії і загину-
ли 1918 року в Чернігові.

Доньки Ушинського Віра і Надія навча-
лися в Київській гімназії і Одеському інсти-
туті шляхетних дівчат.

Старша дочка Віра (в заміжжі Пото) від-
крила на кошти батька і свої дві початкові 
школи в Києві та чоловіче Міське училище 
ім. К. Д. Ушинського. Донька Віра померла 
1920 року в Києві.

Менша дочка Надія у 1895 році на ко-
шти своєї матері і свої, на кошти, виручені 
від продажу творів свого батька, в селі Бог-
данці, де один час знаходився будинок, що 
належав К. Д. Ушинському, побудувала і від-
крила українську початкову школу для се-
лянських дітей. Навчалися діти в школах за 
книгами Ушинського «Рідне слово» і «Дитя-
чий світ». Донька Надія емігрувала і в 1944 
році померла в Празі.

Найменша донька Ольга була дружи-
ною голови Київської губернської земської 
управи Суховніна, який був послом в Кон-
стантинополі. Вони мали чотирьох дітей, емі-
грували до Франції, де й померли.

Всі онуки і правнуки великого педагога 
живуть за кордоном. У Техасі в університеті 
міста Хьюстона викладав російську словес-
ність правнук славетного педагога-українця 
Костянтин Ушинський, народжений у 1921 
році, який мав трьох дочок. Один із правну-
ків жив і помер у Монреалі, там зараз його 
дочка Софія.

Ушинський обстоював право українців 
на українську школу, роздумував про своє 
призначення: «Готувати уми! Розсівати ідеї! 
Ось наше призначення. Ми живемо не в ті 
роки, щоб могли діяти самі. Відкинемо его-
їзм, будемо трудитися для потомства…».

Ганна ЧЕРКАСЬКА,
краєзнавець, вчителька, журналістка

6 січня, Святвечір, Святий вечір або 
Надвечір’я Різдва Христового. Цього дня 
увечері вся сім’я збиралася за столом за 
святковою вечерею. Господарі застеляли 
найкращою скатертиною стіл, дім прикра-
шали рушниками, а на стіл ставили 12 піс-
них страв. За тиждень після Різдва, напере-
додні Нового Року (за старим стилем), укра-
їнці святкують Щедрий Вечір. За християн-
ським календарем – це день преподобної 
Меланії.

Як святкувала ці дні в сім’ї відомо-
го письменника Михайла Коцюбинсько-
го? Давайте разом розгорнемо книгу спо-
гадів його дочки Ірини Михайлівни та 
дізнаємося!

«На святий вечір стіл у їдальні застеля-
ли запашним сіном, вкривали його чистою 
скатертиною. Посередині клали паляницю, 
сідали вечеряти, тільки-но на небі сходила 

перша зірка. Їли юшку з солоної риби, кутю 
з пшениці та узвар з фігами.

На Різдво співали колядок.
В новорічне свято посівали в хаті пше-

ницю, щоб хліб родив, щоб багато жилося, 
а на масниці робили колодки з подарунка-
ми і на квітчастих стрічках чіпляли їх знайо-
мим парубкам на плече, за що обов’язково 
сплачувався викуп цукерками або 
горіхами.

«Цей Свят-вечір, Маланки, ці колядки й 
щедрівки мають для мене значення, про-
мовляють до мене згадками щасливих ди-
тячих літ, віють поезією давніх, доісторичних 
часів… І як, коли б ти знала, хочеться пере-
живати ці враження з тобою, милою істо-
тою, з моєю хорошою та коханою Вірусею», 
- писав пізніше Михайло Михайлович Коцю-
бинський своїй нареченій Вірі Дейші в ново-
річну ніч 1895 року…».

Вийшов № 6 за 2021 рік цього цікавого 
історико-краєзнавчого журналу, що понад 
два десятиліття видається в Чернігові і без-
змінним редактором якого є відомий черні-
гівський історик і журналіст Сергій Павлен-
ко. Ось зміст журналу, за рубриками. 

У глиб віків
Кіорсак В. Русь у концепції «імперії» Раґ-

нара Лодброка: скандинавські джерела 
крізь призму політики пам’яті.

Віюк-Коялович А. «Коротка оповідь про 
діяння війська Великого князівства Литов-
ського проти запорозьких козаків у 1648 і 
1649 роках». Уривок (переклав з латини

Максим Мешковой).
Історія міст і сіл
Жам О., Грудевич Т. Сволок у хаті чинба-

ря Музею народної архітектури та побуту
Середньої Наддніпрянщини: історичний, 

мистецтвознавчий, історіографічний огляд.
Церковна старовина
Марголіна І. Загадковий святий зі стіно-

пису князівського компартимента Кирилів-
ської церкви в Києві: кривда і правда самої 
пам’ятки.

Корнієнко В., Капоріков Д., Шевчук В. 
Свідчення особливого пошанування фрес-
кового образу Богородиці Оранти у Софії 
Київській.

Гаркуша А. «Дарування Мойсею боже-
ственного закону» або «Синайське законо-
давство» у Спасо-Преображенському собо-
рі (ХІ ст.) м. Чернігова.

Мовою документів
о. Мицик Ю. Стародубський полковник 

Тимофій Олексійович.
Заповіт Филона Ращенка (підготував до 

друку та прокоментував о. Ю. Мицик).
Розвідки
Кривошея І. Тестаменти у збірці родин-

них документів Молявок (Румянцевська 
ревізія).

Немченко О. Діяльність земських уста-
нов Чернігівської губернії у сфері забез-
печення армії продовольством, фуражем 
та спорядженням у роки Першої світової 
війни.

Літературознавчі студії
Шуміло С. Ідеї ісихазму в літературі піз-

нього середньовіччя.
Дослідницькі нотатки
Пилипенко В. Дозвілля як частина спо-

собу життя козацької старшини у першій 
половині XVIII ст. (на матеріалах щоденника 
Якова Марковича).

Коваленко О., Рахно О. Громадська ді-
яльність О.А. Тищинського (1835–1896).

Тарасенко О. Повітові духовні училища 
Чернігівської єпархії (ХІХ – початок ХХ ст.).

Коваленко О. Родина Полуботків у 
науковій спадщині та комеморативних 
практиках

Г.О. Милорадовича.
Рецензії. Огляди. Анотації
Василенко В. «Небо над Богом»: руські 

парафії Вінниці у XVIII столітті.
Павленко С. Літопис Виблів вражає! 
Наукова хроніка
Шумило С. Експедиція на Святу Гору 

Афон: забутими стежками ченців з україн-
ських земель XVII–ХIX ст.

Казіміров Д. У Чернігові відбулися юві-
лейні «Десяті «Розумовські зустрічі».

Міжнародна конференція «Феномени 
каяття та спокути в історії та художній літе-
ратурі».

Некрологи
Дослідник історії та археології Черніго-

во-Сіверщини Андрій Леонідович Казаков.
Пам’яті Анатолія Івановича Мельника 

Журнал є в бібліотеках, у передплаті. 
Електронна версія журналу: 
www.siver-litopis.cn.ua.

Редакція жур-
налу «Сіверян-
ський літопис» 
вітає з 85-річчям 
члена редколе-
гїї, автора біль-
ше 20 книг про 
історію України, 
половців, відо-
мих діячів Чер-
нігівщини Воло-
димира Михай-

ловича Половця! Удачі ВАМ у по-
шуковій діяльності! Нехай наукова 
творчість бадьорить, задає темп 
Життя!!! Миру, Добра, Любові Вашій 
родині!!!

Святвечір у сім̀ ї Коцюбинських

Новий номер журналу 
«Сіверянський літопис»

Щирі вітання
*  *  *
Редакція журналу «Сі-

верянський літопис» ві-
тає відомого українсько-
го історика Юрія Мицика 
з Днем народження! Ба-
жаємо ВАМ бадьорості, 
енергії на пошук нових 
документів про Сіверщи-
ну та Україну! Раді пові-
домити ВАМ, що, оголо-
шений 20 грудня збір ко-

штів на ВАШ 4 том документів «Сіверщина геть-
манських часів», успішно завершено: маємо 
13050 гривень! Отже, це добрий початок-фун-
дамент для наступного 5 тому! Удачі Вам, не-
втомний професоре!

Костянтин Ушинський
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Батурин — гетьманська столиця

На початку ХХ ст. Батурин був розви-
нутим торговим центром, у якому мешка-
ли досить заможні, підприємливі люди. 
Так по сучасній вулиці ім. В. Ющенка № 
46 (в минулому – вул. Центральна) до 
30-х років минулого століття мешкав 
поміщик на прізвище Тесля. Як згаду-
ють місцеві старожили В. М. Приходько 
(1937 р. н.) та Н. І. Кадун (1938 р. н.), він 
займався сухопутними перевезеннями. 
Теслі належали приміщення пошти (зве-
дене ще в ХІХ ст.), до якого примикав ве-
ликий господарський двір, а також бу-
динок за сучасною адресою вул. ім. В. 
Ющенка, 42, у якому господар тримав го-
тель. До слова, як готель цей будинок ви-
користовували ще й 60-х роках минулого 
століття. Він був на 6 ліжок і працювала 
там Фаїна Полікарпівна Настаченко. Та-
кож за документами Державного архіву 
Сумської області цей поміщик мав у Ба-
турині водяний млин. У 1930-х роках ра 
янська влада «розкуркулила» Теслю і ви-
селила з Батурина. У 1936 році його жит-
ловий будинок перейшов у власність ро-
дини М. Х. Приходько. За документами, 
що збереглися у нинішніх власників, бу-
динку зараз 132 роки. 

На паралельній до вулиці ім. В. Ющен-
ка вул. Соколова мешкала родина помі-
щика на прізвище Богдан (сучасна адре-
са – вул. Соколова, 24). Він мав великий 
будинок на два входи – з північної та пів-
денної сторін; біля будинку росли кре-
мезні каштани. Поряд стояли флігель для 
прислуги та великий льох. Перед будин-
ком простягався величезний сад, розді-
лений алеєю з липи та акації. Сад сягав 
сучасної вулиці Шевченка. На початку 
30-х років ХХ ст. цей поміщик виїхав за 
кордон. З початком окупації Батурина 

нацистами (вересень 1941 р.) разом з 
ними прибув і син поміщика – Григорій 
Богдан. Він поселився у батьківському 
будинку, який перед війною використо-
вували як дитячий садок (одну половину 
для дітей колгоспників, а іншу – для дітей 
службовців). Німці ж використовували 
споруди садиби поміщика як склади. Піс-
ля звільнення Батурина Григорій Богдан 
залишився в містечку. Він від народжен-
ня мав розумове відхилення і його ніхто 
не чіпав. Довгий час ходив по наймах, а 
потім десь зник. Великий будинок Богда-
нів розібрали і перевезли на територію 
Батуринського молокозаводу. Льох міс-
цеві жителі розібрали на будівельні ма-
теріали. 

В провулку Шевченка стоїть ще один 
свідок з минулого Батурина – будинок, 
що належав дворянину Павлу Дідевичу 
(помер в 1922 р.). Він був родом з Пен-
зи, яку ще в ХVІІ ст. заснували українські 
козаки. Його дружина Анастасія (помер-
ла у 1937 р.) – з Остра на Чернігівщині. 

Родичі по лінії Дідевича на прізвище Лу-
занови мешкали в Батурині по сучасній 
вул. Партизанській. Вони мали тут влас-
ний бізнес – валюшні на річці Сейм, і за-
пропонували молодому подружжю пере-
їхати до Батурина. В провулку біля церк-
ви Покрови Богородиці Павло Дідевич 
придбав недобудований будинок (сучас-
на адреса – провулок Шевченка, 3), роз-
будував його, зробивши на два входи, бо 
мав двох дітей – Олексія (1904 – 1943) 
та Наталію (1910 – 1987). В 1934 році 
більшовики визнали Дідевичів одноосіб-
никами та вигнали з власного будинку, 
заселивши туди дві родини вчителів. 

До сьогодні стоять на вулицях Бату-
рина старі будинки – німі свідки минуло-
го, а ми перегорнули ще одну сторінку іс-
торії нашого містечка.

Наталія ДРОБЯЗКО

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

Національний заповідник 
«Гетьманська столиця» 

у 2021 році
Нові музеї, презентації книжок та тисячі екскурсій в умовах 

карантину: чим запам’ятався 2021-й для Національного істори-
ко-культурного заповідника «Гетьманська столиця»?

«У Батурині має бути музей про козаків!» – таким був де-
віз заповідника на початку 2021 року, коли він став на фініш-
ну пряму реалізації експозиційного проєкту «Козацький двір». 
6-й музей «Гетьманської столиці», відкритий на початку червня, 
знайомить свого відвідувача з ренесансом українського коза-
цтва, яке проіснувало після його офіційного скасування ще 120 
років. Це не музей стендів чи засклених вітрин! Це унікальне 
середовище, яке дозволяє пізнати козацький стан і усвідомити 
його зв’язок з нами сучасними.

Маючи завданням «втримати аудиторію» в умовах каранти-
ну, коли якось враз зникли великі організовані групи, ми розро-
били і на початку високого туристичного сезону впровадили те-
атралізовані й імерсивні екскурсії та сімейні квести для родин-
них екскурсій. Тепер у музеях «Гетьманської столиці» можна лег-
ко познайомитися з історичними персоналіями та зануритися в 
їхній світ, дізнатися про турботи, переживання та надії. Понад 8 
тисяч офлайн-екскурсій проведено у заповіднику в 2021 році!

Виклик зробити заповідник інтерактивним у карантин по-
став ще у 2020-му. У 2021 році ми продовжили розвивати свій 
YouTube канал, сторінки у соцмережах Facebook та Instagram, 
розробили і запустили 15 аудіотурів на всесвітній платформі Izi.
travel, а також – новий сайт https://baturin-capital.gov.ua. Сотні 
тисяч переглядів свідчать про актуальність цього напрямку ро-
боти. 

Вершиною онлайн-комунікації з аудиторією заповідника 
стало впровадження прямих трансляцій (livestreaming) екскур-
сій і лекцій. І це має потенціал стати альтернативою відвідуван-
ня музеїв і заповідників не лише у карантин, а й взимку.

У 2021 році заповідник продовжив бути майданчиком куль-
турно-мистецьких подій. Відшумів ІІІ-й БатуринФест «ШАБЛЯ», 
головна ідея якого – «Же през ШАБЛЮ маєм ПРАВО» – була 
проголошена гетьманом Іваном Мазепою в Батурині і як ніко-
ли актуальна сьогодні. У Батурині презентували унікальне фак-
симільне видання Мазепинського Євангелія та художню книгу 
«Мазепа. Хроніки православного шляхтича. Руїна» Тетяни Таїро-
вої. Автори, упорядники та видавці свідомо обирають «Гетьман-
ську столицю» як місце, звідки ІДЕЯ української державності лу-
нає переконливо.

Відвідувачі «Гетьманської столиці» 2021 року мали можли-
вість ознайомитися з унікальними експонатами з історії Геть-
манщини Національного заповідника «Києво-Печерська лав-
ра» та срібною князівською печаткою гетьмана Івана Мазепи 
із колекції Олексія Шереметьєва, яка саме в Батурині на загал 
було представлена уперше. 

Сучасні музеї – місце пізнання і творчості. Враховуючи, що 
одним із пріоритетів є системна робота з дитячою аудиторією, 
22 жовтня в заповіднику пройшов Обласний музичний фести-
валь-конкурс імені Андрія Розумовського. Традиції фестивалю 
вже 10 років, за які понад 500 юних співаків та музикантів із 
Чернігівщини і Сумщини взяли у ньому участь. 

Щорічно на початку року з нагоди Дня народження гетьма-
на України Кирила Розумовського заповідник проводить кон-
курс Розум-fest, де діти презентують свої літературні, художні 
і прикладні таланти. І 2021 рік не став винятком. Також з 2015 
року для учнів Батуринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступе-
нів імені Григора Орлика у «Гетьманській столиці» функціонує іс-
торичний гурток «Батуринський курінь».

В основі діяльності заповідника – багатогранна наукова 
робота. У липні в Батурині в чергове пройшли польові архео-
логічні дослідження. Сенсаційними знахідками стали старожит-
ності ХІІІ століття, які свідчать супроти усталеної у радянській іс-
торичній науці тези про те, що Київська Русь припинила своє іс-
нування після монголо-татарської навали. 

Національний заповідник «Гетьманська столиця» – це 
пам’ятки історії, культури, природи, та люди – його колектив 
– що зберігає, охороняє, вивчає, популяризує культурну спад-
щину українського народу. А ще – долає випробування, присто-
совується до нових життєвих реалій і реалізовує всі напрямки 
своєї діяльності у новому форматі! Із найвагоміших здобутків 
колективу у 2021 році – здобуття двома співробітниками на-
укових ступенів кандидатів історичних наук, а ще один став ас-
пірантом.

Знаковим і символічним для Батурина стало те, що най-
більший у Чернігівській області Державний прапор України (30 
метрів) з нагоди 30 річниці Незалежності України було піднято 
саме тут – як підтвердження славної історії міста та ролі «Геть-
манської столиці» у сьогоденні нашої держави!

Оксана ЛОМКО

Життя Кирила Розу-
мовського не раз става-
ло об’єктом наукових дослі-
джень, не лише істориків, а й 
мистецтвознавців та бібліо-
філів, які свідчать про неймо-
вірні приватні колекції укра-
їнського гетьмана.

Незважаючи на велику 
кількість робіт з даної теми, 
повний перелік бібліотечно-
го зібрання досі залишається 
невідомим. 

Серед великої та унікаль-
ної бібліотеки гетьмана осо-
бливе місце посідає колекція 
рукописів.

Найпершим з відомих 
нам сьогодні рукописів, який 
Кирило Розумовським додав 
до своєї колекції, став курс 
лекцій німецького хіміка Ген-
келя з Фрайбурзького уні-
верситету. Дані лекції з ме-
талургійної хімії були записа-
ні вручну російським студен-
том Дмитром Виноградовим 
у 1741 році під латинською 
назвою «Collegium Chymiko-
Metallurgium Experimentale 
Henkelianum Freiburgae 
Hermundorum». За свідчен-
ням Володимира Вернадсько-
го, даний рукопис зберігався 
в бібліотеці Московського то-
вариства випробувачів при-
роди.

Колекція рукописів геть-
мана значно розширюєть-
ся в часи його гетьмануван-
ня (1750–1764 роки). Так «по 
случаю избрания его на Гет-
манское достоинство» Кири-
ло Розумовський особисто 
замовив у Генеральної Вій-
ськової канцелярії збірку, яка 
містила б журнали, грамоти, 
накази, що регламентували 
діяльність усіх гетьманів (від 
Данила Апостола до Богдана 
Хмельницького) та козацької 
старшини. Збірка мала назву 
«Экстракт в генеральной вой-
сковой канцеляріи по справ-

ки с имеючимися великихъ 
Императоров Самодержцовъ 
всероссійскихъ грамотамы 
такожъ с привилегиями ко-
ролей Польских и великих 
князей Литовских на волнос-
ті права и преимущества Ма-
лороссіи Гетмана и протчих 
чинов выписанний на 87 лис-
тах». У ній містилися докумен-
ти, які мали описи засідань, 
подорожей та церемоніалу 
козацької верхівки. 

«Экстракт» був підготов-
лений та надісланий до геть-
мана Кирила Розумовського 
9 червня 1750 року. Він міс-
тив підписи усіх членів Гене-
ральної Військової Канце-
лярії (Генерального підскар-
бія М. Скоропадського, Ге-
нерального хорунжого М. 
Ханенка, Генерального писа-
ря А. Безбородько). На сьо-
годні доля даного рукопису 
невідома.

Опис Української держа-
ви та подій на її території вмі-
щує у собі й наступний руко-
пис – «Краткое описание Ма-
лоросии», який був написаний 
скорописом на 159 аркушах. 
На думку української дослід-
ниці О. Апанович, він також 
був створений за наказом 
Кирила Розумовського. Події, 

описані в рукописі, охоплю-
ють період з 1506 до 1750 
року, яким датується остан-
ній документ, уміщений у ру-
кописі. Точна дата створен-
ня рукопису невідома, але, 
враховуючи, що у 1753 році 
Кирило Розумовський подає 
до друкарні Академії наук го-
товий рукописний твір, мож-
на припустити, що «Краткое 
описание Малоросии» ство-
рюється у період між другою 

половиною 1750 року і до по-
чатку 1753 року. Український 
історик М. Маркевич, який 
працював безпосередньо з 
рукописом, що був у колек-
ції Кирила Розумовського, 
припускає, що оригінал геть-
ман подарував до бібліотеки 
Академії наук, а для себе за-
мовив точну копію. Також М. 
Маркевич дає другу назву ру-
копису – «Летопись Разумов-
ского». На сьогодні даний ру-
копис зберігається в скла-
ді рукописних фондів Росій-
ської державної бібліотеки у 
Москві.

Ставши на чолі держа-
ви, гетьман Кирило Розу-
мовський у 1750 році отри-
мує присвячений йому руко-
пис «Суд и расправа в правах 
малороссийских обширно на 

розных местах показанная, 
а здесь в един краткій й яс-
ній ексцерпт в прекращеніе 
горькой в судах волокиты, 
собранная в полезное же 
употребленіе малороссіянам 
списанная року от Рождества 
Христова 1750 18 октоврія», 
складений Генеральним суд-
дею Ф. Чуйкевичем. Автор 
намагався систематизува-
ти законодавство й створи-
ти короткий, але змістовний 
збірник з питань судочинства 
та судоустрою Гетьманщини. 
«Суд і розправа в правах ма-
лоросійських…» складався з 
присвяти гетьману та 9 роз-
ділів, які охоплювали питан-
ня цивільного, земельного та 
сімейного права.

Офіційно «Суд і розправа 
в правах малоросійських...» 
не був введений до держав-
ного документообігу, але він 
справив значний вплив на 
розвиток правової думки в 
Гетьманщині, що підтверджує 
його популярність та поши-
рення на території держави. 
На сьогодні до нас дійшла ве-
лика кількість передруків да-
ної роботи, але єдина руко-
писна копія 1791 року збе-
рігається у фондах Держав-
ної публічної бібліотеки ім. М. 
Салтикова-Щедріна в Санкт-
Петербурзі.

Отже, з даного переліку 
видань видно, що Кирило Ро-
зумовський, ставши на чолі 
держави, прагнув дослідити 
політичну ситуацію та вивчи-
ти досвід попередників, саме 
цим і обумовлювалося за-
мовлення й придбання даних 
рукописів до колекції гетьма-
на. Але у дослідженні приват-
ної бібліотеки Кирила Розу-
мовського існує ще низка не-
розкритих питань, які потре-
бують подальшої роботи.

Анастасія ОЛІЙНИК

Кирило Розумовський – колекціонер рукописів

Про що розкажуть старі будинки

Суд на Запоріжжі. Художник О. Бейдеман. 1850 р.

Будинок 1889 року. Батурин, вул. ім. В. Ющенка, 42.
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Фото з обласного архіву

У 2-й пол. ХІХ ст. дані про гос-
подарський та суспільно-економіч-
ний стан губерній імперії були вкрай 
важливі для стягнення податків дер-
жавою. З цією метою при земських 
управах створювали статистичні від-
ділення. Ситуацію в Чернігівській гу-
бернії ускладнювали неврожайні 
роки і, відповідно, збільшені продо-
вольчі потреби населення. У 1875 
р. Чернігівська губернська зем-
ська управа обґрунтовує необхід-
ність статистичних досліджень свого 
краю, і вже за рік, у лютому 1876 р., 
статистичне відділення розпочало 
свою діяльність з річним бюджетом 
4.2 тис. руб.

Спочатку відділення складало-
ся з двох спеціалістів – П. П. Червін-
ського та В. Є. Варзара. Василь Єго-
рович Варзар (1851–1940) – випус-
кник Петербурзького технологічного 
інституту, на той час вже встиг вида-
ти науково-популярну книгу «Хитра 
механіка» (1874), в якій спростував 
міфи про народницьку спрямова-
ність імперської податкової систе-
ми. Роботі в статистичному відділен-
ні він присвятив 15 років життя, а 
згодом, вже у Міністерстві торгівлі 
й промисловості, опікувався статис-
тичними дослідженнями усієї про-
мисловості Російської імперії. Саме 
В. Є. Варзара вважають засновни-
ком промислової статистики. 

Уродженець Чернігова Петро 
Петрович Червінський (1849 –1931) 
ще під час навчання у Петербурзь-
кому інституті землеробства долу-
чився до студентських заворушень, 
за що відбув п’ятирічне заслання 
(1870 –1875). У ліберальних часопи-
сах відстоював думку про самостій-
ність економічного поступу імперії, 
підґрунтям якого вважав общинний 
устрій тодішньої Росії. Праці у ста-
тистичному відділенні віддав 14 ро-
ків (1876 –1890). 

Найголовніше: саме П. П. Чер-
вінському ми завдячуємо тому осо-
бливому типу місцевих статистично-
економічних досліджень, виконаних 
шляхом виїзду та збору даних безпо-
середньо на малих територіальних 
одиницях (межових або земських да-
чах). Надалі цей тип обрано за ета-
лон земствами кількох губерній, а 
земськими статистами його запро-
ваджено до практики як «територі-
альний» або «чернігівський».

Головою відділення призначено 
Миколу Олександровича Костянти-
новича (1844 – 1889) – ліберала з 
педагогічною освітою, який пізніше, 
під час свого виступу в Чернігівсько-

му земському повітовому зібранні 
1880 р., захищав «права місцевого 
наріччя при викладанні у школі». Як 
член губернської управи, М. О. Кос-
тянтинович просто не встигав брати 
участі в статистичних дослідженнях, 
тому 5 липня 1876 р. на посаду тре-
тього статистика затверджено Олек-
сандра Русова. Коли наступного, 
1877 р., бюджет статистичного від-
ділення збільшився до 8 тис. руб., то 
ще трьох працівників із середньою 
освітою призначено помічниками.

Русову імпонувала «можливість 
наблизитися до народу, досліджу-
вати його економічне і водночас ет-
нографічне життя. Крім того, вабила 
і земська служба, в тих часах най-
більш незалежна, незасмічена адмі-
ністративним формалізмом і зверх-
нім гнетом», – так згадувала дру-
жина Софія Русова в книзі спогадів 
«Життя українського ідеаліста кінця 
ХІХ віку Ол. Ол. Русова».

Вже перші роботи статистич-
ного відділення викрили неабияке 
здирництво власників великих наді-
лів землі, оренда якої коштувала се-
лянинові половини врожаю. І перш 
ніж забирати з поля свою полови-
ну збіжжя, селянин мусив зібрати, 
зв’язати в снопи та довезти до клу-
ні другу половину, призначену гос-
подареві землі. Додатково, від селя-
нина вимагались ще й відробітки на 
полі хазяїна. Тому матеріали статис-
тичного відділення вкрай стурбува-
ли великих землевласників, які по-
чали чинити опір його діяльності.

Статистики не стояли також 
осторонь громадсько-політичного 
життя Чернігова. Так, ім’я О. Русова 
бачимо у списку активної чернігів-
ської інтелігенції, яка на своїх збо-
рах 15 березня 1877 р. засновува-
ла громадську бібліотеку (що вирос-
ла тепер до Чернігівської обласної 
універсальної наукової бібліотеки 
ім. В. Г. Короленка). Згодом, у 1896 
– 1898 рр. О. Русова обирають се-
кретарем правління бібліотеки, а в 
1899 р. – її головою.

За спогадами Іллі Шрага: «Час 
перебування його в уряді бібліотеки 
був часом найбільш напруженої пра-
ці, найбільшого розцвіту бібліотеки». 
Справді, О. Русов щиро допомагав: 
робив грошові внески, укладав бі-
бліотечні каталоги, готував нарис іс-
торії бібліотеки до її 20-річчя, сприяв 
проведенню концертів та лекцій на 
підтримку бібліотеки.

«Взагалі статистичне бюро, – 
за книгою спогадів Софії Русової, – 
було тоді наче культурним центром: 

ініціатива у всіх громадських інте-
лектуально-мистецьких справах ви-
ходила від статистиків». Ці статис-
тичні «відхилення» вкрай хвилювали 
губернську адміністрацію. 

Між лібералами 
та консерваторами
Перебіг активної фази діяльнос-

ті статистичного відділення при гу-
бернській управі виявився недовго-
тривалим: упродовж двох засідань 
сесії губернського земського зі-
брання, 17 і 18 січня 1878 р., доціль-
ність надання чергової суми в розмі-
рі 8 тис. руб. для роботи відділення 
викликала гарячі суперечки. Поро-
джувало їх, у свою чергу, протисто-
яння між лібералами та консерва-
торами в Чернігівському земстві, в 
якому працівники статистичного від-
ділення стали на бік демократичних, 
лівих сил. 

До цього табору належали Кар-
пінський, Костянтинович, Петрунке-
вич, Шраг та ін. Їхня позиція поляга-
ла в тому, щоб не зменшувати обся-
гів того фінансування, що надавалося 
статистичному відділенню щороку на 
збір даних. Провладна ж сторона вва-
жала, що статистики О. О. Русов та В. 
Є. Варзар, як політично неблагонадій-
ні працівники відділення, під час екс-
педицій до повітів не лише збирають 
статистичні дані, але й поширюють у 
повітах народницькі думки.

Як наслідок, перевагою у три 
голоси перемогла консервативна 
більшість: її 39 прихильників голо-
сували проти надання 8 тис. руб. на 
проведення статистичних робіт. Ба-
чимо, що зупинка роботи статистич-
ного відділення в 1878 р. зовсім не 
враховувала його якісних показни-
ків, а лише віддзеркалювала ступінь 
напруги політичних суперечок все-
редині земського зібрання.

Повчальним для нас у ХХІ ст. є 
те, що це рішення зовсім не зупини-
ло статистичної діяльності в Чернігів-
ській губернії: її досить плідно про-
довжили повітові земства. Справ-
ді, статистичним відділенням за два 
роки підготовлено й видрукувано 
два томи «Матеріалів для оцінки зе-
мельних угідь» з описами двох пові-
тів, Чернігівського та Борзенського, 
і ці описи «заговорили» своєю мовою. 

Так, у Борзенському земстві «по-
бачили» 31.7 тис. десятин неоподат-
кованої землі, що дозволило безбо-
лісно зняти податкове навантажен-
ня на селянські господарства з 8 % 
до 5 %. Відповідно, з метою впоряд-

кування податків, Ніжинське повіто-
ве земське зібрання 7 жовтня 1878 
р. вирішило провести статистичний 
опис повіту. Збір даних доручено О. 
Русову, який вже в 1879 р., разом зі 
своїм помічником, відомим народ-
ником Л. О. Жебуньовим обстежив 
повіт повністю з усіма поселеннями 
та хуторами. 

Цікаво, що коли для завершен-
ня робіт необхідно було опрацюва-
ти лише декілька об’єктів у Ніжині, 
25 липня 1879 р. до земської управи 
надійшла телеграма з вимогою не-
гайно припинити статистичний опис 
повіту. Це Чернігівський губернатор 
А. Л .Шостак діяв за розпоряджен-
ням Харківського генерал-губерна-
тора І. Д. Святополка-Мирського.

Причина проста: доноси. Хоча 
О. Русов у своїх розмовах з селяна-
ми ніколи не торкався політики й не 
поширював народницьких думок, 
але його віртуозне оперування ста-
тистичними даними переконувало 
співрозмовників красномовніше за 
будь-яку ідеологію. І тільки наприкін-
ці року, 3 грудня 1879 р. губернато-
ром дозволено завершити статис-
тичний опис Ніжина та видати мате-
ріали, зібрані у повіті.

У травні 1880 р. працю О. Ру-
сова видано в Києві. Частину на-
кладу отримали також великі кни-
гарні. Показово, що за досліджен-
ня «Нежинский уезд. Статистико-
экономическое описание с 
проектами оценки недвижимых 
имуществ уезда, таблицами и дву-
мя картами», яке містило виваже-
ний науковий аналіз стану земле-
володіння та землекористування в 
Ніжинському повіті, Російське Гео-
графічне товариство відзначило О. 
Русова золотою медаллю.

У Новозибківському повіті (те-
пер у складі РФ) для опису запроше-
но В. Є. Варзара (з окладом у 1.5 тис. 
руб.), тобто повітові земства вже са-
мотужки фінансували статистичну 
діяльність. Бачимо, що за три роки 
вимушеної перерви у роботі відді-
лення вийшли з друку описи ще двох 
повітів, Ніжинського та Новозибків-
ського. 

Проте розвиток імперії вимагав 
неперервного потоку даних від гу-
берній, тому в січні 1881 р. губерн-
ське земське зібрання постановило 
відновити роботу статистичного від-
ділення у складі трьох працівників та 
трьох помічників з річним бюджетом 
8 тис. руб. Завідувачем відділення 
затверджено П. П. Червінського. Ще 
4 роки були потрібні статистичному 

відділенню для завершення опису 
всіх 15 повітів губернії. 

Останній, XV том «Матеріалів для 
оцінки земельних угідь» надрукова-
но 1887 р. Вченим комітетом Мініс-
терства державного майна Росій-
ської імперії також засвідчено важ-
ливість та ґрунтовність статистичних 
праць Чернігівського земства – П. 
П. Червінського відзначено премією 
та великою золотою медаллю графа 
П. Д. Кисельова. 

Опис та оцінки 
промислових 
підприємств

Наприкінці 1883 р. Чернігівське 
губернське земське зібрання ухва-
лює «провести оцінку міст, промис-
лових і фабричних закладів», а ста-
тистичному відділенню доручає ви-
конання цієї постанови з вироблен-
ням відповідних описових програм. 

До цієї роботи П. П. Червін-
ський, завідувач статистичним від-
діленням, долучив А. А. Євреїнова і 
П. П. Гібермана, випускників Санкт-
Петербурзького технологічного ін-
ституту, та М. В. Охременка (закін-
чив Московське технологічне учи-
лище). Додатково, до участі в описах 
заводів запрошено Л. Я. Ставров-
ського, що вже мав досвід з оцінки 
міст, і Г. К. Карамана, технолога гу-
бернської земської управи.

З серпня по грудень 1885 р. пра-
цівниками статистичного відділення 
виконано описи з оцінками вироб-
ничих площ і обладнання для 16 тис. 
460 одиниць промисловості Чер-
нігівської губернії, проте з них 13 
тис. 900 борошномельних вітряків 
(!) формально не можна зарахову-
вати до фабричних чи промислових 
об’єктів. 

З решти, 2 тис. 560 промислових 
підприємств, було лише декілька по-
справжньому великих цукрових за-
водів та суконних фабрик, робота 
на переважній більшості заводів та 
фабрик виконувалась не більше, ніж 
чотирма працівниками. Зазначено 
також загальну оцінку вартості про-
мислових підприємств, яка станови-
ла понад 12 млн. руб. 

Як бачимо, статистичним відді-
ленням досить докладно накресле-
но економічний стан промисловості 
Чернігівської губернії.

Валерій ПОМАЗ, 
бібліограф Чернігівської обласної 

бібліотеки для юнацтва

У Державному архіві Чернігівської області багате зібрання фотодокументів. У тому числі і щодо іс-
торії самого архіву. Наша газета «Світ-інфо» давно співпрацює з цим закладом, де зберігаються всі но-
мери газети за майже 10 років її виходу. Недавно архів запропонував нашій газеті для публікації свої 
фото. В попередньому номері газети кілька надруковано. Ось ще деякі. 

Чернігівська земська статистика

Свято «Проводи зими». м. Борзна. Стадіон «Колгоспник». Березень 1964 року.

Співробітники архіву та архівного відділу прибирають територію біля архіву. 
Квітень 1961 року.

Спортивно-масова робота фізкультурної організації м. Прилуки. 
1951 рік. «Лижні змагання».
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Вийшов підсумковий за 2021 
рік номер щоквартальника «Літе-
ратурний Чернігів» (№4/ 96).

Його відкриває публікація 
Олени Конечної «Історія Чернігів-
ської організації НСПУ», де автор-
ка, голова обласної організації 
Національної спілки письменни-

ків України, пише, що організа-
ція створена 3 грудня 1976 року, 
коли в обласній бібліотеці ім. В. 
Короленка відбулися установчі 
збори.

Олександр Забарний з Ніжи-
на пропонує «Щоденник капела-
на». Сам автор називає його ма-
ленькою повістю.

Друкуються уривок з роману 
Олени Конечної «Уквітчані і зне-
важені», кілька новел Наталки 
Поклад – про долі жінок, оповіда-
ння Лілії Бондаревич-Черненко з 
Прилук «Білий янгол на порозі», 
оповідання Марії Луізи Кашнітц 
«Привиди» у перекладі з німець-
кої Анатолія Роліка.

В номері – поезії Михайла 
Сушка, Олексія Крачила, Дениса 
Коськіна, 17-річної Вероніки Іва-
ницької. 

У літературознавчому розді-
лі – дослідження Михайла Васи-
ленка «Слово дужої правди Васи-
ля Стефаника».

Науковиці Тамара Демчен-
ко, Людмила Ясновська друку-

ють дослідження «Максим Грива 
– воїн і поет» з нагоди 130-річ-
чя від дня народження та 90-х 
роковин з часу смерті нашого 
земляка, учасника Визвольних 
змагань. 

Журнал нагадує, що 4 січня 
2022 року поету, народознав-
цю Миколі Ткачу виповнилося б 
80 років. «Літературний Черні-
гів» вміщує вірші з архіву поета. 
Також слово його брата, Михася 
Ткача, «Життя прожите в любові 
до слова», спогад науковця Віта-
лія Радзієвського

Віктор Божок друкує «Зача-
ровані поезією земляка» – до 
75-річчя поета, лауреата Шев-
ченківської премії Дмитра 
Іванова.

Друкується інтерв'ю Воло-
димира Кузьменка з лауреатом 
Шевченківської премії, відомим 
письменником, літературознав-
цем, доктором філологічних наук, 
професором Григорієм Штонем, 
який відійшов у засвіти 23 жов-
тня 2021 року.

У розділі «Спогади» – розпо-
відь Віталія Топчія про російсько-
го письменника Юрія Збітнєва, 
який останні роки мешкав у Чер-
нігові, де написав кілька творів 
про історію України часів Київ-
ської Русі.

Олександр Олійник у рецен-
зії «Сміх крізь сльози» розпові-
дає про книгу киянина, який сво-
го часу був чернігівцем, Валерія 
Демченка – «Не хапайте Бога за 
бороду». 

На першій сторінці обкладин-
ки – церква Архістратига Божого 
Михайла, м. Бобровиця.

Журнал отримує фінансову 
підтримку з обласного бюджету в 
рамках Програми підтримки роз-
витку інформаційної та видавни-
чої сфер Чернігівщини на 2021-
2022 роки.

Журнал є в бібліотеках, у пе-
редплаті. Електронна версія – за 
посиланням 

ht tps :// is suu.c om/. . ./ l i t _
chern_04_2021_el_versiya/share

Історія краю

Науковці заповідника 
«Чернігів стародавній» – 
в журналі «Сіверянський літопис» 

Одним із головних напрямків діяльнос-
ті Національного архітектурно-історич-
ного заповідника «Чернігів стародавній» 
є науково-дослідницька робота. У 2021 
році його наукові співробітника опублі-
кували 36 статей. Частина з них розмі-
щено у Всеукраїнському науковому жур-
налі «Сіверянський літопис», що вихо-
дить у Чернігові вже чверть століття. Ось 
ці публікації, з вказанням номерів жур-
налу, які ви можете прочитати в бібліо-
теках, а також на його сайті за адресою: 
www.siver-litopis.cn.ua.

№ 1: Ольга Травкіна, «Премудрий і бо-
говгодний муж, милостивий пастор, не-
всипущий будівничий для реставрації 
зруйнованих церков та монастирів за свій 
кошт» (до офіційного відзначення 400-річ-
ного ювілею архієпископа Чернігівського 
й Новгород-Сіверського Лазаря Барано-
вича);

Олег Васюта, «Ще раз до питання про 
один цікавий артефакт з чернігівського 
кургану Гульбище».

№ 3: Олександр Литовченко, «До пи-
тання благоустрою території чернігівсько-
го Єлецького монастиря в 1970-х рр.»;

Тетяна Миколайко, «Михайло (Дес-
ницький) – чернігівський архієпископ 
(1803–1818)».

№ 4: Людмила Нижник, «Поховання 
прихожан П’ятницької церкви на погостах 
церков і монастирів м. Чернігова в кінці 
XIX – на початку XХ ст.»;

Андрій Глухенький, «Архієпископ Іван 
Павловський як будівничий Української 
автокефальної православної церкви на 
Чернігівщині».

№ 6: Алла Гаркуша, «Даруван-
ня Мойсею божественного закону» 
або «Синайське законодавство» у Спа-
со-Преображенському соборі (ХІ ст.) 
м. Чернігова».

Книга про Кобижчу
Так скла-

лося, що моя 
чергова істо-
рико -крає з -
навча книга 
про Кобижчу 
– колись най-
більше село 
в Україні – 
шм ор г а л ас я 
у видавничих 
столах біль-
ше чотирьох 
років. Врешті, 
моя мрія здій-

снилася і написана «біографія» славної 
Кобижчі на обніжку двох років побачила 
світ. 

У дослідженні більше 600 сторінок, 
які розповідають про непросте жит-
тя села від сивої давнини до сьогоден-
ня, кілька десятків фотографій різних 
періодів, багато архівних матеріалів, 
в тому числі й дореволюційного періо-
ду, що публікуються вперше, та реприн-
те відтворення бібліографічної рідко-
сті: дослідження знатного історика Сер-
гія Шамрая про містечко Кобижчу у 
18 столітті. 

Маю сказати, що моя рідна Бобро-
виччина на Чернігівщині крім написаної 
мною біографії кровного для мене Ко-
зацького, має надруковані життєписи 
Марківців, Наумівки, Майнівки, Ярослав-
ки. Сподіваюся, що добру естафету підхо-
плять краєзнавці та дослідники інших сіл 
і містечок краю.

Микола ГРИНЬ

Отже, «4/22» вже в Черніго-
ві! Виставка чотирьох відомих ху-
дожників, відкрита в мистецькій 
галереї Art Space 9 січня. 

Концепція Art Space, згідно із 
задумом досвідченого галериста 
Сергія Ковтуна, полягає не лише 
в тому, щоб просто надати худож-
никам мистецький простір для 
демонстрації своїх творів, але (як 
підказує нам друге значення ан-
глійського слова – space) нама-
гатися вийти з цими полотнами 
у відкритий мистецький Космос 
(Всесвіт). 

Куратором мистецького захо-
ду є наш колега – Святослав По-
длевський, кандидат історичних 
наук, мистецтвознавець, моло-
дий і талановитий художник, ке-
рівник Мистецького центру Чер-
нігівської обласної бібліотеки для 
юнацтва. Свої твори запропону-
вали відомі чернігівські худож-
ники: Володимир Матвейцев, Ро-
ман Найдьон, Святослав Подлев-
ський, Євгеній Шаповалов. 

Вже на самому початку екс-
позиції відвідувачів привітно зу-
стрічає «Voyage, Voyage» – диво-
вижна картина Святослава По-
длевського («Вояж, вояж», 2021 

р.), створена за мотивами одно-
йменного суперхіта (другої поло-
вини 1980-х рр.) відомої фран-
цузької співачки Desireless 
(справжнє ім’я: Клоді Фрітш-
Мантро). Три чотирилапих друга 
(біла лайка золотошукача Смо-
ка Беллю з однойменного ци-
клу оповідань Джека Лондона; 
Прокл, вихованець автора, чор-
но-білий волохань; чорний «ман-
дрівник» на старенькому черво-
ному Citroёn) здатні додати гар-
ного настрою. 

Невгамовна Homo sapiens 
(людина розумна) скрізь і завжди 
потребує тлумачень і сенсів. До-
казом може слугувати картина 
Святослава Подлевського «Від-
сутність» (2019 р.), на якій бачи-
мо збільшене ягня (це Агнець Бо-
жий) з Гентського вівтаря XV ст. 
(Собор св. Бавона, м. Гент, Бель-
гія). Задум автора: донести до не-
байдужого відвідувача думку про 
неможливість пізнання Бога лю-
диною… 

Ознайомитися з виставкою 
можна щодня до 9 лютого, у гале-
реї Art Space (праве крило ЦУМ, 
окремий вхід з вул. Київської).

Валерій ПОМАЗ,
бібліограф Чернігівської 

обласної бібліотеки 
для юнацтва

«Попелюшка» – 
новорічно-різдвяне свято!

«Попелюшка» у постановці Дмитра Обєднікова за сценарі-
єм Світлани Бунзяк – один з найпопулярніших мюзиклів на сце-
ні обласного філармонійного центру. 

У перші дні 2022 року «Попелюшка» знову наповнила душі ма-
леньких і дорослих глядачів новорічним святковим теплом. При-
крашена стильною британською естетикою історія кохання пра-
цьовитої дівчини Попелюшки (Марія Лагута) і Принца (Дмитро Об-
єдніков) доводить: справжньому коханню не стануть на заваді ані 
зла Мачуха (Світлана Бунзяк), ані соціальні стереотипи. А за до-
брої підтримки Феї-Королеви (Інна Василенко) – й поготів. 

Неповторна хореографія мюзиклу (балетмейстер Віктор 
Войников, хореограф-постановник Катерина Велика), популяр-
на музика на тексти, адаптовані Оксаною Кравчук, роблять каз-
ку яскравою і повчальною. 

У постановці також беруть участь солісти – заслужений ар-
тист України Володимир Гришин, Юлія Литвин, Анна та Дар’я Мих-
невич, Максим Пузан, Ксенія Трубіна, артисти Театру танцю «Ек-
ватор» Віктор Войников, Катерина Велика, Іван Гладков, Світлана 
Києвицька, Світлана Кугук, Ольга Кузьменко, Євгеній Олещенко.

Прес-центр обласного філармонійного центру 
фестивалів та концертних програм

Вийшов № 11, за 11 січня, Черні-
гівської обласної газети «Струна», яку 
видає журналіст Петро Антоненко. 
Він також видає, теж як засновник і 
редактор, нашу газету «Світ-інфо».

В новому номері газети «Струна» 
такі публікації.

Музеї і заповідники Чернігівщи-
ни: Картинна галерея Ніжинського 
університету ім. М. Гоголя. Борзнян-
ський музей О. Саєнка.

Літературно-мистецька пано-
рама. Прєм`єра в театрі ім. Т. Шев-
ченка: вистава «МарЛені». Капела 
бандуристів ім. Остапа Вересая об-
ласного філармонійного центру.Твор-
чість Олександра Саєнка. Вистав-
ка робіт Андрія Карнабеда на Валу. 
Книга Миколи Ткача «Словник говір-
кових, розмовних, рідковживаних та 
застарілих слів української мови». 
Безкоштовні курси української мови 
при Чернігівській міській бібліотеці 
ім. Коцюбинського. 

Літературна Чернігівщина. Про-
за: Володимир Фриз, «Останні день 
Цилі Кацнельсон», оповідання; Петро 
Антоненко, ліричні етюди; Ніна Кочу-
бей, «Запах м`яти», оповідання. По-
езія: Микола Будлянський, Валенти-
на Громова, Олена Терещенко, Ліна 
Ланська, Лілія Бондаревич- Чернен-
ко, Ірина Кулаковська, Наталка Фур-
са. А також Алєсь Бєли (Барановичі, 
Білорусь, в оригіналі, білоруською). 

Ігор Коцюбинський, «Михайли-
на Коцюбинська». Тетяна Кузнєцова, 
«Михайло Коцюбинський про театр і 
кіно».

Світ історії. Віталій Скальський, 
«40 тисяч знищених томів». Вале-
рій Шевчук, «Цікаве про українських 
письменників». Софія Русова: «Мої 
спомини». Володимир Сапон: «Меди і 
полини історії» (з книги про історію лі-
тературно-мистецького життя Черні-
гівщини). Сергій Горобець, «Письмен-
ниця з Борзнянщини Любов Янов-
ська».

Діаспора. Іван Багряний, «В су-
тінках», оповідання. Канадсько-укра-
їнський бібліотечний центр при місь-
кій бібліотеці ім. Коцюбинського за-
прошує. 

Наші публікації. Гі де Мопассан, 
«Денщик», оповідання. Ернест Хе-
мінгуей, «Про роботу письменника». 
Джон Бойнтон Прістлі. 

Золотий фонд української 
естради. Михайло Ткач. Гурт «Kozak 
System». 

Електронна версія газети – на 
сайті газети «Світ-інфо» за адресою 
http://svit11.wordpress.com

На сайті розміщені і всі номери 
газети.

Також обидві газети можна при-
дбати в Культурно-мистецькому цен-
трі «Інтермеццо» (Чернігів, вул. Шев-
ченка, 9).

Новий номер журналу «Літературний Чернігів»

Виставка «4/22»

Новий номер газети «Струна»

Святослав Подлевський, 
«Voyage, Voyage» 

Євгеній Шаповалов, 
«Прима-балерина» (2021)

Святослав Подлевський, 
«Відсутність» 
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У світі цікавого

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

Афоризми Еміля 
Кроткого

Навіть на зірки він 
примудрявся дивитися 
зверхньо.

Не всі папуги гово-
рять, деякі й пишуть.

Не помиляється той, 
хто нічого не робить. Але 
й нічого не робити – по-
милка.

Оповідання було та-
ким коротким, що ледь 
прикривало бездарність 
автора.

Пише про захід сонця, 
горобину, пташок. А крізь 
рядки видно: падлюка!

Слави він очікував від 
нащадків, гонорар вима-
гав із сучасників. 

Було колись...
Коли давньогрецький 

тиран Пердікка II захво-
рів, жоден лікар не міг по-
ставити йому правильний 
діагноз. Впорався з цим 
завданням лише знаме-
нитий медик античності 
Гіппократ, який встано-
вив, що правитель страж-
дав від зайвої недовірли-
вості, просто вигадав собі 
симптоми хвороби.

У молодості великий 
датський фізик Нільс Бор 
захоплювався футболом. 
Він кілька разів навіть 
грав за збірну країни в 
якості голкіпера. Коли в 
1922 році він був удосто-
єний «нобелівки», одна з 
газет висвітлила цю по-
дію так: «Знаменитий фут-
боліст Бор отримав Нобе-
лівську премію».

Куточок 
гумору

Господар – гостю:
– Тобі в чай п'ять чи 

шість ложечок цукру? 
– Три, але так, щоб я 

бачив.

☺ ☺ ☺
– Ох, як знову я хочу 

до Парижу!
– Ви там уже були?
– Ні, просто я вже хо-

тіла!

☺ ☺ ☺
– Яка філософія зло-

дія?
– Вкрав, випив, у 

в'язницю.
– А чиновника?
– Те ж саме, але без 

в'язниці.

☺ ☺ ☺
– Тато, а чому у нас не-

має машини?
– Тому що, синку, мамі 

у шубі тепліше.

☺ ☺ ☺
Мужчина поступився 

місцем у тролейбусі жі-
ночці. Та каже:

– О, хоч один приду-
рок поступився місцем.

Корисні порадиКорисні поради

 Рекорд зі стрибків належить кенгуру, найбільшому 
ссавцю Австралії. При наближенні небезпеки, кенгуру вда-
ється до втечі стрибками, спираючись на хвіст як на жерди-
ну, і може стрибнути в довжину на 10–12 метрів, пролітаючи 
над гладдю степу на висоті близько двох метрів.

 З усіх тварин тільки кролики та папуги можуть дивити-
ся назад, не повертаючи голови.

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). 

Важкодоступні місця на кухні, наприклад, ручки газо-
вої плити, кнопки електрозапальника, можна якісно і швидко 
очистити за допомогою старої зубної щітки.

Дрібні подряпини на меблях можна приховати, якщо 
натерти їх очищеним волоським горіхом.

Якщо на змішувачі душу з'явився кам'яний наліт, слід 
на ніч укутати його в поліетиленовий пакет з розчином води і 
оцту. А вранці помити гарячою водою.

Æàðòîìà i âñåðéîç
Є письменники – ілюстратори граматики. (Станіслав 

Єжи Лец.)

Є речі, яких люди витончені ніколи не розуміють, а дурні 
розуміють завжди. (Вольфром).

Є три види невігластва: не знати нічого, знати погано те, 
що знають усі, і знати не те, що слід було би знати. (Марк Туллій 
Цицерон).

Є два типи чоловіків: одні молоді, симпатичні, з майбут-
нім; інші подумують про одруження. (Журнал «Пшекруй»).

Є дві однаково зручні позиції: або вірити усьому, або 
в усьому сумніватися; те й інше рятує від необхідності думати. 
(Анрі Пуанкаре). 

Є дві точки зору на кожну річ: неправильна і моя. (Оскар 
Левант).

Є кілька способів справитися зі спокусою; найвірніший 
з них – боягузтво. (Марк Твен).

Неправильно Правильно

У всіх випадках Завжди

У всіх відношеннях З усіх поглядів, зусібіч

Упадок сил Знесилення

Упускати з виду Забути, занедбати

Учбовий рік Навчальний рік

Хоч би що Хай там як

Двійнята народились… 
у різні роки

У Каліфорнії (США) двійнята народили-
ся з різницею у 15 хвилин, проте у різні дні, 
місяці та навіть роки! Хлопчик – 31 грудня 
2021 року, а його сестричка – вже 1 січня 
2022 року. Мама малюків Фатіма Мадрігал 
назвала дітей Альфредо та Айлін. Близня-
та мають двох старших сестер та братика. 
Мадрігал сказала, що її старший син в за-
хваті від того, що має брата, решта членів 
їхньої родини також раді зустрічі з новим 
поповненням.

У медичному центрі, де пройшли поло-
ги, заявили, що такий факт – велика рід-
кість. Щороку в США народжується 120 
тис. близнюків – трохи більш як 3% від усіх 
пологів. Але набагато рідше діти народжу-
ються в різні роки – один раз на два міль-
йони пологів.

«Одружена» сама з собою 
модель «розлучилася», 

зустрівши свого судженого
Кріс Галера, 

33-річна модель 
з Бразилії, про-
вела у «шлюбі» з 
собою три міся-
ці, а потім зустрі-
ла, за її словами, 
«когось особли-
вого» і подала на 
«розлучення».«Я 
почала вірити 
в кохання, коли 
зустріла когось 
о с о б л и в о г о » , 
розповіла мо-
дель.

Галера про свій «сольний шлюб» ого-
лосила у вересні та опублікувала декілька 
своїх фото у весільній сукні біля католиць-
кої церкви у Сан-Паулу, 

«Чоловікам важко зберігати вірність 
або залишатися з однією жінкою. Мені по-
добається бути пріоритетом, і я – мій пріо-
ритет», говорила Кріс. Цим «шлюбом» вона 
продемонструвала, що в житті варто по-
кладатися лише на себе. При цьому не за-
перечувала, що розпочне стосунки, якщо 
зустріне когось особливого.

Коли ми намагаємося схуднути, можемо 
почати їсти менше. Але як зробити так, щоб піс-
ля їжі не відчувати голоду?

Хоча б половина тарілки має бути напо-
внена овочами. Можете також додавати біль-
ше овочів до улюблених страв. В овочах багато 
води та харчових волокон, але не багато кало-
рій. Ви можете з'їсти стільки ж їжі, але скороти-
ти кількість спожитих калорій. А кількість їжі є 
фактором відчуття ситості.

Їжте білок з кожною стравою. Білок збіль-
шує відчуття ситості більше, ніж вуглеводи чи 
жири. Хорошим вибором є рослинні білки: 
боби, горіхи.

Пийте воду, а не соки чи газовані напої. 
Пиття калорійних напоїв на кшталт соків чи со-
дової не дасть відчуття ситості, але додасть за-
йвих калорій. Людям, особливо зрілого віку, 
трохи води перед їжею може допомогти знизи-
ти ймовірність переїдання.

Почність з овочевого салату чи супу. 

Їсти більше, щоб їсти менше – це тверджен-
ня може здатися дивним. Але якщо ви почне-
те їсти з супу чи салату – так і станеться. Легкі 
овочеві супи та салати багаті на воду та хар-
чові волокна і загалом мають менше кало-
рій. Така їжа стримує подальше споживання 
калорій.

Використовуйте менші тарілки. Люди 
схильні наповнювати свою тарілку на 70% не-
залежно від її розміру. Тобто чим більша таріл-
ка, тим більше ви в неї накладете і тим більше 
з'їсте.

Не відволякайтесь. Легко відволіктися, 
коли у руках смартфон або перед очима теле-
візор. Це призводить до того, що ви їсте біль-
ше. Не відволікайтесь. Це допоможе вам вчас-
но помітити, коли ви уже ситі.

«Загострюйте» страви. Їсти менше може 
допомогти додавання гострого перцю до стра-
ви. У ньому є речовини, які можуть зменшити 
апетит і відчуття голоду.

Як їсти, щоб не розповніти

Бджоли покусали 
поліцейських, захищаючи 

своїх пасічників
Чилійські бджолярі 4 січня провели ак-

цію протесту перед президентським пала-
цом в столиці Сантьяго. У працівників галу-
зі виникли проблеми через тривалу посуху 
в країні. З собою вони принесли близько 60 
вуликів. у яких було десь10 тисяч бджіл. 

Коли правоохоронці спробували зааре-
штувати найактивніших протестувальників 
серед пасічників і прибрати вулики, бджоли 
атакували поліцейських. У підсумку, деяким 
з них довелося звертатися за допомогою до 
медиків.

Лось заглянув у ванну
У штаті Аляска (США) до Крістіни Сміт, яка 

саме приймала ванну, вдерся непроханий 
гість. Лось зайшов у дім, поблукав по ньому, 
а потім зазирнув у вікно ванни. Допитливий 
лось пробув «у гостях» лише кілька хвилин. 
Але господиня встигла його сфотографува-
ти. Вона розповіла, що з лісу, що поряд з до-
мом, інколи приходять дикі тварини, до яких 
люди вже звикли. 

Рибний дощ
В американському містечку Тексаркана 

(штат Техас) 30 грудня пройшов рибний дощ. 
Тут таке явище відбувається не часто, тому 
місцеві жителі охоче хвалилися своїм «уло-
вом». І це були не лише мальки, а й цілком 
дорослі рибини.

Дощі тварин – досить рідкісне метеоро-
логічне явище. Вчені пояснюють це тим, що 
сильний вітер чи смерчі підхоплюють та пе-
реносять тварин на певну відстань, а після 
ослаблення вітру ті падають на землю. Під 
час таких «дощів» можна побачити риб, жаб, 
змій, маленьких птахів, кажанів. Деякі не-
великі тварини можуть падати і залишатися 
неушкодженими, інші розбиваються.

У Гондурасі рибні дощі зустрічаються так 
часто, що в його столиці з 1998 року навіть 
проводять «Фестиваль рибного дощу».


