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Тільки факти

Долучайте нових читачів
Прочитавши нашу газету, покажіть її друзям, 

знайомим, колегам, запропонуйте також перед-
платити.

86514

Усі поштові відділення й листоноші області 
ведуть передплату на «Світ-інфо» на будь-
який термін і на будь-яку адресу в області.

Передплатна ціна мінімальна:
16 гривень на місяць.

Передплатний індекс «Світ-інфо» —

Основні теми газети:
 Події в області, Україні і світі.

 Політика, соціальні проблеми, екологія.

 Публікації раніше невідомої нам історії 

         України, СРСР.

 Проза і поезія відомих письменників світу.

 Культура, мистецтво, спорт.

 Корисні поради. 

 У світі цікавого. 

«Світ-інфо» — газета для кожного з вас!

ООН: основні проблеми і загрози світу у 2022 році. Це 
пандемія коронавірусу, кліматична криза, стан світової фінан-
сової системи, інтернет-беззаконня і загрози миру й безпеці.

НАТО закликало Росію вивести свої війська з України, 
Грузії та Молдови.

Причина заворушень у Казахстані – бідність і соціаль-
на нерівність. Це визнав і президент країни Касим-Жомарт 
Токаев. 

819 кримінальних справ розслідує Генеральна прокура-
тура Казахстану після січневих подій у країні, коли масові ан-
тиурядові протести обернулися у кількох містах заворушен-
нями та погромами. 

Референдум щодо змін конституції Білорусі – 27 лютого.
Білоруські опозиціонери розповіли, що задумав Лука-

шенко.

Україна – на зимовій Олімпіаді в столиці Китаю Пекіні, 
що пройде 4 – 20 лютого.

Нашу країну представляють 45 спортсменів.

Польща, Туреччина і Угорщина – країни, куди українці 
їздять найчастіше. 

В Україні триває скорочення населення.

Закордонне українство.
Українська бібліотека в Італії.
Конкурс для молоді української діаспори до Міжнарод-

ного дня рідної мови.
У Чехії відновили всі пам’ятники воїнам Української га-

лицької армії.

Де у світі найдорожче жити: рейтинг міст очолив Тель-
Авів (Ізраїль).

На наступних місцях – Париж, Сінгапур, Цюріх, Гонконг, 
Нью-Йорк, Женева, Копенгаген, Лос-Анджелес, Осака.

Польща будується: рекорд житлового будівництва.

У Молдові – ціле село з альтернативною енергетикою.

У гірській долині Іспанії аранський діалект є офіцій-
ною мовою.

Уряд Австралії викупив права на прапор аборигенів. 

У Каталонії реабілітували жінок, засуджених 400 ро-
ків тому за чаклунство.

 Детальніше – на 5,7,8 сторінках.

Триває передплата 
на нашу газету на 2022 рік11 лютого 2012 року вийшов 

перший номер нашої газети «Світ-
інфо». З початком 2014 року газе-
та стала виходити кожні два тижні 
(двічі на місяць) і на 16-то сторін-
ках, а деякі номери й на 20-ти. 

З 2015 року газета є в передпла-
ті на всій території області. Причо-
му, з будь-якого населеного пункту 
її можна передплатити в будь-який, 
наприклад, з Чернігова – своїм ро-
дичам, друзям, землякам додому, 
на школу чи бібліотеку в райони 
області. 

Кілька років тому створено сайт 
газети в Інтернеті, його адреса – 
http://svit11.wordpress.com. Або 
можна просто набрати в пошуковій 
системі Google назву газети «Світ-
інфо», і ви легко зайдете на сайт. 
Там розміщені всі номери газети 
за 10 років, також список основних 
публікацій по номерах. На сайті є 
і номери нашого нового видання 
– обласної літературно-мистець-
кої газети «Струна», що виходить з 

листопада 2020 року, яку, як і «Світ-
інфо», я видаю як засновник і редак-
тор обох цих газет. На сайті, в елек-
тронному вигляді газету читають по 
всій Україні і за кордоном, насампе-
ред наші друзі-українці. 

За 10 років надруковано тисячі 
публікацій, основні з них названі на 
4 і 5 сторінках цього номера. 

Велика вдячність всім, завдяки 
кому газета виходить.

Це, насамперед, читачі, перед-
платники, адже газета – для них.

Автори газети, адже газета – це 
насамперед її зміст.

Люди, які роблять газету безпо-
середньо, на комп`ютерах, в інтер-
неті (набір і правка текстів, корек-
торська вичитка, верстка).

Поліграфісти обласного видав-
ництва «Десна», де всі роки друку-
ється газета, як і більшість обласних 
і районних газет Чернігівщини.

Працівники Укрпошти, яка веде 
передплату і доставляє газету 
читачам.

Бібліотеки, які передплачують 
газету і доносять її читачам. 

Люди, які допомагають газе-
ті фінансово. Причому, без всяких 
умов щодо змісту газети: він, згід-
но закону, визначається винятково 
засновником (засновниками) газе-
ти. Просто люди хочуть підтримати 
нашу газету і цим самим загалом 
нову українську, незалежну, демо-
кратичну пресу.

Всім – велике спасибі!
11 лютого, у п̀ ятницю, в Черні-

гівській центральній міській біблі-
отеці ім. М. Коцюбинського (вул. 
Кирпоноса, 22) відбудеться юві-
лейний вечір газети. Початок о 
15.00. Він пройде у форматі твор-
чого вечора журналістів, авторів, 
читачів газети. Адже серед них – 
багато талановитих людей, які пи-
шуть вірші, прозу, пісні, виконують 
їх. Запрошення – всім охочим, чи-
тачам газети.

 Засновник і редактор газети 

Нашій газеті – 10 років

Значна кількість полі-
тиків та оглядачів повідо-
мляють про велику віро-
гідністьсуттєвої ескалації 
воєнної агресії з боку РФ. 
Називаються різні варіан-
ти розвитку подій, зокре-
ма широко обговорюваний 
сценарій повномасштабної 
військової операції з захо-
пленням або значної час-
тини України, або всієї кра-
їни. 

Цей сценарій актив-
но дискутується серед за-
хідних політиків та експер-
тів. Іноді говорять про пер-
спективу найближчих тиж-
нів, а іноді – навіть днів. 

Наскільки це реально, 
які найбільш вірогідні сце-
нарії та що робити? Якщо 
коротко, то: 

1 . П о в н о м а с ш т а б н е 
вторгнення для захоплен-
ня більшої чи всієї частини 
України в найближчій пер-
спективі видається мало-
ймовірним

2.Є ціла низка інших за-
грозливих сценаріїв, що 
можуть реалізуватися

3.Україна має зберіга-
ти спокій та активно готу-
ватися до захисту країни в 
будь-якому випадку. 

Наразі ситуація є дуже 
складною та надзвичайно 
динамічною, кожен день 
приходять нові дані що 
оновлюють прогнози. Тому 
в найближчій період ми го-

тові актуалізувати пози-
цію. 

Спробуємо розібратись 
детально. 

Наскільки реалістичним 
є сценарій 

повномасштабного наступу 
на всю чи більшу частину 

України в найближчій 
перспективі? 

На даний час не фіксу-
ється достатньої кількос-
ті військ РФ та завершен-
ня створення угруповань 
військ, необхідних для про-
ведення стратегічної на-
ступальної операції проти 
України. 

За нашою оцінкою, що 
підкріплюється багатьма 
показниками, зазначени-
ми нижче, широкомасш-
табна загальновійсько-
ва операція не може бути 
проведена щонайменше у 
наступні два – три тижні. 

Станом на 23 січня 
2022 року не спостеріга-
ється всіх вимог щодо фор-
мування угруповання у де-
кілька сотень тисяч військ 
не лише на кордоні з Укра-
їною, а й у тилу російської 
території. 

Крім цього не відміча-
ється заходів зі створен-
ня стратегічних резервів та 
відмобілізування необхід-
них з’єднань і частин на базі 
Центрів забезпечення мо-

білізаційного розгортання. 
Переміщення росій-

ських військ відбуваються, 
в основному, батальйон-
ними тактичними група-
ми (механізовані, танкові 
та повітряно-десантні вій-
ська) та тактичними група-
ми (артилерія, РСЗВ, роди 
військ). 

Формування угрупо-
вань військ на операційних 
напрямках не завершено. 
Система управління воєн-
ного часу не створена і не 
перевірялась.

Більш масштабна під-
готовка мала би набагато 
більше ознак. 

Тому можна говори-
ти про воєнну загрозу, яку 
зараз створюють близько 
127 тисяч військовослуж-
бовців Росії вздовж кор-
донів, на окупованих те-
риторіях Сходу України та 
Криму. Ця цифра не збіль-
шується фактично з квітня. 
Такої кількості військ зама-
ло для повномасштабного 
наступу.

Водночас, існує ймовір-
ність збільшення цього по-
казника за рахунок:

1.формування нових 
з’єднань і частин в Півден-
ному та Західному воєнних 
округах РФ; 

2.перекидання військ 
збройних сил РФ на тери-
торію Білорусі для прове-
дення навчань; 

3.використання вій-
ськових полігонів поблизу 
кордону України та в оку-
пованому Криму підроз-
ділами сухопутних військ, 
ВМС та повітряно-десант-
них військ Росії; 

4.збільшення кількос-
ті російських військ на від-
стані 150-300 км від дер-
жавного кордону України. 

Кількість військ Ро-
сії вздовж кордонів може 
бути значно збільшена 
за рахунок перекидання 
з’єднань і частин постійної 
бойової готовності, які ма-
ють відповідний бойовий 
досвід та необхідні навики 
дій на незнайомій місце-
вості. Але це також потре-
бує певного часу. 

При цьому, за наявною 
інформацією, впродовж 
2021 року формування Рос-
гвардії провели серію на-
вчань для відпрацювання 
їхнього бойового застосу-
вання в окупованому Кри-
му та на території Білорусі. 

Це може свідчити про 
підготовку до дій РФ на 
окупованих територіях, в 
першу чергу на Сході Укра-
їни. Так само, на даний час 
фіксуються активні заходи 
щодо накопичення запа-
сів продовольства, палив-
но-мастильних матеріалів 
та інших матеріальних 
засобів у російській 
армії. 

Які перспективи великої війни в Україні?
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Бліц-інформ
Вибори до Ради 
у 206 окрузі
27 березня пройдуть вибори депутата 

Верховної Ради України у 206 окрузі, що на 
Чернігівщині. В округ входять частина Чер-
нігова, а також Чернігівський і Ріпкинський 
райони, в тих межах, які вони мали до осе-
ні 2020 року, коли при укрупненні районів в 
Україні Ріпкинський був одним з чотирьох, 
приєднаних до Чернігівського. 

Вибори проміжні, позачергові, через 
смерть депутата по цьому округу Антона 
Полякова. 33-річний Поляков помер за не-
зрозумілих обставин, які зараз встановлює 
слідство, в ніч на 8 жовтня 2021 року в Ки-
єві: його виявили в таксі і не могли повер-
нути до життя. Чернігівський бізнесмен По-
ляков був обраний депутатом на виборах 
парламенту влітку 2019 року від партії «Слу-
га народу». Втім, невдовзі був виключений 
з фракції, а в листопаді того ж року вийшов 
з партії.

Центральна виборча комісія затвер-
дила план проміжних виборів у 206 окру-
зі. Виборчий процес офіційно стартував 26 
січня. Висування кандидатів політичними 
партіями триватиме по 14 лютого включно, 
шляхом самовисування – по 24 лютого. Піс-
ля реєстрації кандидатів ЦВК офіційно по-
чнеться передвиборна агітація.

Комісія затвердила обсяг коштів з 
Держбюджету для цих виборів. Загальна 
сума – 14 млн 528 тис. 752 гривні. З них ви-
датки самої ЦВК на ці вибори – 1 млн 207 
тис. 770 гривень, понад 13 млн становлять 
видатки окружної виборчої комісії, зокре-
ма, для потреб дільничних комісій.

Малий та середній 
бізнес забезпечив 
більше половини 
податків і зборів 
За 2021 рік до бюджетів усіх рівнів об-

ласті суб’єктами господарювання середньо-
го і малого бізнесу сплачено понад 7 млрд 
грн податків і зборів, що становить 50,4 % 
загальної суми надходжень. До державного 
бюджету представниками середнього біз-
несу спрямовано понад 2,2 млрд грн подат-
ків і зборів, малого бізнесу та мікропідпри-
ємництва – 1,4 млрд грн.

До місцевих бюджетів від суб’єктів се-
реднього підприємництва надійшло май-
же 1,6 млрд грн та від малого бізнесу – 1,9 
млрд грн.

Майже 16 тисяч 
вакансій подали торік 
роботодавці 
до служби зайнятості 
За видами економічної діяльності най-

більше вакансій пропонувались у сільсько-
му господарстві (21,1%), на підприємствах 
переробної промисловості (15,6%), у сфері 
торгівлі (12,6%).

Найбільший попит роботодавців був на 
робітників з обслуговування, експлуатації 
устаткування та машин, некваліфікованих 
працівників, працівників сфери торгівлі та 
послуг, кваліфікованих робітників з інстру-
ментом.

Протягом року до служби зайнятості 
щодо своїх вакансій звернулися понад 3,8 
тис. роботодавців.

В області працюють 
іноземці з 30 країн
На Чернігівщині протягом минулого року 

89 роботодавців використовували працю 
133 іноземних громадян з 30-ти країн. Най-
більше – з Туреччини, Китаю, Білорусі та Ві-
рменії. Переважна більшість цих іноземців 
обіймають у нас керівні посади, проте є й 
такі працівники, як налагоджувальник, опе-
ратор устаткування з перероблення дереви-
ни, інженер, машиніст котла, слюсар, еконо-
міст, енергетик.

В Україні роботодавці мають право на 
застосування праці іноземців та осіб без 
громадянства лише з дозволу регіональної 
служби зайнятості.

29 січня Україна вшановує 
пам’ять Героїв битви під Крута-
ми. Це одна з трагічних і водно-
час легендарних сторінок історії 
українських визвольних змагань 
1917 – 1921 років.

Тільки-но 22 січня 1918 року 
Україна проголосила повну не-
залежність, державність Укра-
їнської Народної Республіки, як 
більшовицька Росія, попри свої ж 
балачки про «право націй на са-
мовизначення», пішла війною на 
Україну. Зокрема, російські вій-
ська наступали вздовж залізни-
ці на Київ. Запеклі бої відбули-
ся перед Крутами біля Бахмача. 
Але росіяни продовжили наступ. 
Наступний бій, легендарний, від-
бувся 29 січня неподалік Ніжина, 
біля залізничної станції Крути. На 
захист української столиці висту-
пили кілька сотень молодих укра-
їнських військових, студентів. Їм 
вдалося затримати на якийсь час 
переважаючі війська агресорів. 
Це дало Україні такі цінні кілька 
днів перепочинку. За цей час УНР 
уклала з Німеччиною і Австро-
Угорщиною, які визнали нашу не-
залежність, Берестейський мир-
ний договір, що врятував молоду 
українську державність.

В часи СРСР подвиг Героїв 
Крут замовчувався. Лише за не-
залежної України ми відкрива-
ємо нашу історію. На місці бою 
створено державний Меморі-
альний комплекс «Пам’яті Героїв 
Крут». Тут 31 рік поспіль відбува-
ються пам’ятні заходи, участь в 
яких беруть представники влади, 
історики, громадські активісти та 

жителі Чернігівщини.
Відбулися урочистості й нині. 

Літію по загиблих героях відслу-
жив Архієпископ Чернігівський і 
Ніжинський Православної церк-
ви України Євстратій, у співслуж-
бі зі священиками нашої церкви. 

У вшануванні героїв взяли 
участь голова обласної держав-
ної адміністрації В’ячеслав Чаус, 
голова обласної ради Олена Дми-
тренко, народний депутат Украї-
ни Анатолій Гунько, заступник го-
лови Українського інституту на-
ціональної пам’яті Володимир 
Тиліщак

Також вклонилися подви-
гу предків і військовослужбовці 
119-ої окремої бригади терито-
ріальної оборони України. Біль-
шість з них, як і юнаки понад сто 
років тому, не є кадровими вій-
ськовими. Як тоді, так і зараз 
українці готові боронити свою 
державу.

– На цьому місці понад сто-
ліття тому відбулися трагічні по-
дії. Саме тут в нерівній бороть-
бі поклали свої життя справжні 
патріоти України. Але сьогодні – 
не день скорботи. Сьогодні День 
пам’яті та день гордості, – зазна-
чив у виступі В’ячеслав Чаус. – 
Так співпало, що саме наприкін-
ці січня 2015 року бійці, у тому 
числі і нашого Чернігівського 
батальйону, боронили незалеж-
ність під Дебальцевим. Так спів-
пало, що наприкінці січня цього 
року, ворог брязкає зброєю і на 
північному кордоні. Ми знову ма-
ємо бути готові боронити свою 
державу. Та окрім зовнішнього 

агресора, повинні побороти ще 
більш підступнішого внутрішньо-
го ворога: популізм, корупцію, 
байдужість… Мусимо, як і сто 
років тому, нарешті об’єднатися 
під найріднішим стягом, під на-
шою жовтоблакиттю. Бо в єднос-
ті наша сила. Бо в єдності ми не-
переможні.

Пам’ять усіх полеглих за сво-

боду та незалежність Української 
держави, і понад століття тому і 
нині, учасники заходу вшанували 
хвилиною мовчання та покладан-
ням квітів до Монументу.

Присутні оглянули тематичні 
експозиції, серед них – пересув-
на виставка «Блокпост пам’яті», 
яку представили матері загиблих 
бійців АТО/ООС.

Голова обласної ради Олена Дмитрен-
ко 21 січня побувала з робочою поїздкою 
на Сновщині. Вона відвідала комунальний  
заклад обласної ради «Сновська гімназія». 
Заклад загальної середньої освіти – це ін-
тернат з повним державним утриманням ді-
тей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та утриманням дітей, які потре-
бують соціальної допомоги. Тут функціону-
ють 8 класів, навчаються 60 учнів: на денно-
му перебуванні – 9, на цілодобовому – 51. У 
закладі працює 50 осіб, у тому числі педко-
лектив – 20 осіб та 2 медичних працівники. За-
клад утримується коштом освітньої субвенеції 
та за рахунок коштів з обласного бюджету.

Також голова облради оглянула ПрАТ 
«Щорський завод продтоварів». Асортимент 
продукції складається з 200 позицій. Зокре-
ма, підприємство виготовляє цукерки, мар-
мелад, печиво, кекси, пряники, повидло, ко-
зинаки, плодоовочеві консерви і соки. Серед 
новинок – дієтична продукція, зокрема – ба-
тончики без додавання цукру з натуральних 
сухофруктів і горіхів.

З 2005 року підприємство активно постав-
ляє всю продукцію на європейський ринок. Се-
ред країн-експортерів Молдова, Литва, Латвія, 
Естонія, Німеччина, Румунія, Болгарія, Греція, 
також продукцію закупає Китай.

* * *
Робочий візит у Сновськ 25 січня голова 

облдержадміністрації В’ячеслав Чаус розпо-
чав із відвідування закладів освіти. Сновське 
вище професійне училище лісового господар-
ства – один із найвідоміших в області та поза 
її межами сучасний навчально-виробничий 
комплекс, де готують фахівців за 17 робітничи-
ми професіями. Нині тут навчаються понад пів 
тисячі юнаків та дівчат із різних куточків Черні-
гівщини та сусідніх областей. 

На базі училища з 2019 року працює Ре-
гіональний навчально-практичний центр су-
часних деревообробних технологій. Це сприяє 
якісній підготовці верстатників деревооброб-
них технологій, до речі, на сучасному австрій-
ському обладнанні. А ще заклад з минулого 
року реалізовує дворічний проєкт регіональ-
ного розвитку «Навчально-практичний центр 

інноваційних технологій в лісогосподар-
ській галузі – нова якість фахівців лісово-
го господарства» загальною вартістю 7,7 
мільйона гривень.

У Сновській гімназії приміщення від-
новлено після пожежі, що сталася у 2016 
році. Хоча класи зараз у належному стані 
й забезпечені сучасним обладнанням, досі 
не працює їдальня, приміщення якої по-
страждало найбільше. 

– Заклад має гарне приміщення їдаль-
ні, та для відновлення роботи необхідно за-

купити сучасне обладнання. На ці потреби цьо-
горіч передбачена субвенція. Сновська гімназія 
є в переліку претендентів на державне фінансу-
вання. Якщо ж не потрапить саме під ці видатки, 
шукатимемо інші джерела. У будь-якому разі діти 
мають отримати можливість харчуватися якісно 
та комфортно, – зазначив В’ячеслав Чаус.

У ході візиту голова ОДА оглянув також ма-
теріально-технічну базу Сновської центральної 
районної лікарні. 

Ще один об’єкт відвідав голова ОДА – міст 
через річку Снов біля села Гвоздиківка, на 
автомобільній дорозі державного значення. 
Його капітально ремонтують в рамках прези-
дентської програми «Велике будівництво». Ро-
боти мали бути завершені ще наприкінці 2021 
року. Але через нестачу балок терміни змісти-
лися. Нині готовність об’єкта – 64%.

Тупичівська громада (до недавна – Горо-
днянський, нині Чернігівський район) – одна 
з небагатьох в області, яка поєднує дві при-
родно-географічні особливості (кластери) – 
північний лісовий масив та відкрита півден-
на частина, представлена орними землями 
та заболоченими територіями. Таке поєднан-
ня має свої переваги, але водночас – і певні 
проблеми, зумовлені в першу чергу промисло-
вою та господарською діяльністю. Як зберегти 
виробничі можливості та одночасно розвину-
ти природний та рекреаційний потенціал? Це 
з’ясовували учасники громадського обгово-
рення, яке проходило в Тупичеві 26 січня.

Експерти Сіверського інституту регіональ-
них досліджень презентували аналітичний звіт 
за результатами досліджень екологічної ситу-
ації та моніторингу екополітики на території 
громади. Захід проводився в рамках проєкту 

«Розробка та сприяння запровадженню полі-
тики охорони довкілля Тупичівської громади на 
засадах партисипації». Участь в обговоренні 
взяли представники місцевого самоврядуван-
ня, жителі громади.

Учасники ознайомилися з результатами 
досліджень повітря, водних, земельних ресур-
сів та біорізноманіття. Шкідливий вплив на 
довкілля пов'язаний з діяльністю спиртового 
заводу, сільгосппідприємств, викидами авто-
транспорту. Через кліматичні зміни спостері-
гається скорочення водних ресурсів. Певні пе-
рестороги стосуються питної води в Тупичеві, 
в якій вдвічі (а місцями – втричі) перевищений 
вміст нітратів. Тому експерти надали поради 
щодо її безпечного використання та пореко-
мендували здійснити аналіз води з приватних 
господарств. Ґрунти відзначаються родючістю, 
але існує високий ризик їхнього забруднення 

через використання пестицидів і добрив.
Природні ресурси відзначаються наявніс-

тю хвойних та мішаних лісів, рідкісних видів 
рослин та тварин, зосереджених, зокрема, в 
межах територій з охоронним статусом (напри-
клад, заказники «Тупичівська дача», «Крюко-
ва», «Петрушин» та ін.). Водночас учасники зу-
стрічі отримали поради щодо боротьби з шкід-
ливими рослинами.

Експерти порекомендували надати статус 
ботанічних пам’яток багатовіковим деревам.

Фахівці надали низку рекомендацій щодо 
розвитку екологічного туризму в громаді, за-
хисту довкілля. 

 
Матеріал підготовлено за підтримки Єв-

ропейського Союзу та Міжнародного фон-
ду «Відродження» в рамках спільної ініціативи 
«EU4USociety». 

Жителям Тупичівської громади – про її довкілля

Керівники області – про сьогодення Сновська

Крути – боротьба за майбутнє

Міст через Снов
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Бліц-інформ
«Поліцейський 
офіцер громади»: 
меморандуми підписали 
ще 32 громади
21 січня керівництво Головного управ-

ління Нацполіції у Чернігівській області 
підписало меморандуми про співпрацю з 
представниками 32-х територіальних гро-
мад області. Захід відбувся у рамках реа-
лізації проекту «Поліцейський офіцер гро-
мади». У грудні 2021 року поліція підписала 
меморандуми з першими трьома громада-
ми – Парафіївською, Ічнянською та Понор-
ницькою. Тепер до проекту долучилися ще 
12 громад Чернігівського району, 8 – Ні-
жинського, 7 – Прилуцького, 3 – Корюків-
ського, 2 – Новгород-Сіверського районів. 
Присутні обговорили питання забезпечен-
ня майбутніх поліцейських офіцерів громад 
службовими приміщеннями, технікою та 
автотранспортом.

Серед особового складу поліції відкри-
то конкурс на посади поліцейських офіце-
рів у всіх цих 32-х громадах. Кожен полі-
цейський офіцер громади пройде навчання 
у рамках міжнародної програми.

Парламент змінив 
межі 5-ти міст, 
у тому числі Носівки
Верховна Рада ухвалила розроблені 

Мінрегіоном зміни та встановлення меж 
п'яти міст. Це Бердичів Бердичівського ра-
йону Житомирської області; Виноградове 
Берегівського району Закарпатської об-
ласті; Вугледар Волноваського району До-
нецької області; Іршава Хустського району 
Закарпатської області; Носівка Ніжинсько-
го району Чернігівської області, 

У Міністерстві зазначили: «Відсутність 
чітких меж міст уповільнює їхній розвиток. 
Рішення парламенту є відправною точкою 
для ефективного використання містами 
власного потенціалу та подальшого зрос-
тання. Тепер вони зможуть створювати 
стратегії розвитку та генеральні плани. Це 
допоможе громадам підвищити власний ін-
вестиційний потенціал та залучити більше 
інструментів для просторового розвитку».

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

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

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

 

Бронзовий пам`ятник 
Леніну продано за понад 
700 тисяч гривень
Пам’ятник, що був встановлений на 

центральній площі міста Новгород-Сівер-
ський, продали через аукціон за 714 тис. 
грн. Статую вагою 4200 кг і заввишки 5 ме-
трів на торговому майданчику Prozorro на-
магалися викупити 8 учасників. Перемо-
гло ТОВ «Сяйвомет» із Запоріжжя. Це ме-
талургійне підприємство займається ви-
робництвом сплавів кольорових металів з 
брухту та відходів і первинних матеріалів. 
Пам’ятник придбано для переплавки з по-
дальшим виготовленням продукції.

У Новгород-Сіверській міській раді ви-
ручені кошти планують спрямувати на бла-
гоустрій міста. Можливо, оновлять площу 
або відремонтують пам’ятник Новгород-Сі-
верському князю Ігорю.

Пам`ятник мав бути демонтований згід-
но закону про декомунізацію, ухваленого 
парламентом у 2015 році. Але в місті дов-
го зволікали з цим, хоч нарешті виконали 
норму закону. Продати пам’ятник як брухт 
вирішили депутати міськради ради влітку 
  2021 року.

Чернігівська центральна міська бібліотека ім. М. Коцюбинського

Всеукраїнська наукова відеоконференція 
«Феномен Михайлини Коцюбинської в контек-
сті доби», присвячена 90-річному ювілею сла-
ветної племінниці класика української літерату-
ри, літературознавиці та «шістдесятниці» Михай-
лини Коцюбинської (1931 – 2011) відбулася за 
наполегливої ініціативи викладача Кам’янець-
Подільського Національного університету ім. 
Івана Огієнка п. Олега Рарицького, яку безумов-
но підтримали Вінницький державний педуні-
верситет ім. Михайла Коцюбинського та Черні-
гівський літературно-меморіальний музей-за-
повідник М. Коцюбинського.

Постать цієї видатної людини, соратниці 
Василя Стуса, В’ячеслава Чорновола, Євгена 
Сверстюка, Алли Горської, Івана Світличного та 
багатьох інших велетів Духу, які протягом довгих 
років брєжнєвської задухи, у важких, часом не-
стерпних умовах переслідувань та репресій го-
тували підґрунтя для здобуття волі та незалеж-
ності Україною, стає у один ряд з іншими славет-
ними Українцями, які дуже багато зробили для 
державності нашої країни.

Михайлина Коцюбинська народжена у Ві-
нниці, але дитячі та юнацькі роки її минули у 
древньому місті над Десною, у Чернігові. Саме з 
Чернігова 11 січня відбулося третє секційне за-
сідання цієї відеоконференції.

Виступаючі, зокрема директор літератур-
но-меморіального музею-заповідника М. Коцю-

бинського Ігор Коцюбинський, директорка Чер-
нігівської ЗОШ № 17 (школи, яку у 1949 р. за-
кінчила із золотою медаллю Михайлина Хомів-
на) Вікторія Коломейцева, головна хранителька 
фондів музею-заповідника М. Коцюбинського 
Катерина Федько відзначили величезну значу-
щість пошанування та аналізу літературознав-
чих досягнень Михайлини Коцюбинської. Про-
тягом свого творчого життя М. Коцюбинська 
успішно досліджувала мову художніх творів, по-
етику Т. Шевченка, художню індивідуальність М. 
Коцюбинського, специфіку образного мислення 
і його еволюцію в українській літературі. Вона 
активно досліджувала унікальний феномен 
епістолярію – розкоші людського спілкування 
минулих років у листуванні. 

Окрасою останнього та попередніх засідань 
були виступи відомих науковців Сергія Гальчен-
ка, Ярослава Поліщука та багатьох інших коцю-
бинськознавців. Багато цікавих фактів навела у 
своєму виступі Катерина Федько. Зокрема вона 
зауважила: сьогодні у збірці музею налічується 
понад 200 артефактів, що стосуються Михай-
лини Коцюбинської та її родини. Серед катего-
рій предметів можна виділити такі: особисті речі 
(прикраси, декор, аксесуари), архівні матеріали 
(документи, рукописи, листування, статті і публі-
кації Михайлини Коцюбинської або про неї), фо-
тоархів, книжки та нагороди й відзнаки.

Кожен предмет, світлина, аркуш рукопису 

чи документ розкривають перед нами якусь 
частинку з життя цієї видатної Особистості. 
У сукупності ж усі вони розповідають нам не 
лише про людину, якій вони належали, але й 
про епоху та цілий ряд людських доль з оточен-
ня Михайлини Хомівни.

Перші артефакти до фондової збірки поча-
ли надходити ще від самої Михайлини Коцю-
бинської, проте більшість з них були передані 
донькою Тетяною Василівною уже після смер-
ті матері.

Хочу висловити величезну подяку керів-
ництву Кам’янець Подільського національно-
го університету ім. Івана Огієнка за підтрима-
ну ініціативу. Адже Михайлина Коцюбинська є 
поза своїм часом.

Ігор КОЦЮБИНСЬКИЙ,
директор Чернігівського 

літературно-меморіального
музею-заповідника М. Коцюбинського.

Різдвяні гастролі 
шевченківців
Напружений січневий графік 

гастрольних поїздок покликав у 
дорогу артистів Чернігівського 
академічного облмуздрамтеа-
тру ім. Т. Шевченка. І не дивно, 
адже шевченківці представля-
ли славнозвісну гоголівську «Ніч 
перед Різдвом», яка вже п’ять 
років завойовує симпатії гля-
дацької аудиторії в Україні та за 
її межами.

12 і 13 січня, крім улюбле-
ної харків’янами «Ночі…», чер-
нігівці презентували в Харко-
ві прем’єрну виставу 2020 року 
«Небезпечні зв’язки» за рома-
ном Шодерло де Лакло. Наступ-
ного дня цей яскравий спек-
такль, поставлений за сприяння 
Українського культурного фонду, 
був представлений шанувальни-
кам театру в Полтаві.

16 і 19 січня українськими 
вечорницями у натхненному ви-
конанні чернігівських артистів 
милувалася численна глядацька 
аудиторія Києва і Винниці. 

Гастролі запам’ятаються пе-
реповненими залами, гарячим 
прийомом глядачів.

До Дня пам’яті 
героїв Крут

Напередодні Дня пам’яті 
героїв Крут, який відзначаєть-
ся 29 січня, у бібліотеці про-
йшла відкрита лекція співробіт-
ника Українського інституту на-
ціональної пам’яті Сергія Бутка 
«Крути – бій за майбутнє».

Події сторічної давнини 
мають чимало паралелей із 
нинішньою українсько-росій-
ською війною, а військово-
політична ситуація в Україні 
1918 дуже нагадує сучасну. 

Оборонці Крут затрима-
ли російські війська на чоти-
ри дні, хоча ті планували за-
хопити Київ уже 29 січня 1918 
року. Завдяки цій затрим-
ці, уряд УНР встиг підписати 
Брестський мирний договір 
та заручитися підтримкою Ні-
меччини у війні проти більшо-
виків. Тож перша українсько-
російська війна завершила-
ся перемогою України. Саме 
Крути стали фундаментом 
майбутніх перемог. 

Феномен Михайлини Коцюбинської 
в контексті доби

Виставка 
«Кольоровий світ 

Ростислава 
Палецького»

В Чернігівському літературно-ме-
моріальному музеї-заповіднику М. Ко-
цюбинського 19 січня відкрито вистав-
ку художніх робіт «Кольоровий світ Рос-
тислава Палецького».

Вона присвячена 90-річчю від дня на-
родження майстра пензля. На виставці – 
серія робіт художника, що ілюструє твор-
чість Михайла Коцюбинського. Картини 
музей придбав у автора в серпні 1972 
року. І нині виставка поєднує творчість 
двох талановитих творців та ще раз від-
криває для нас ім’я несправедливо за-
бутого художника Ростислава Палецько-
го. Йому вдалося по-особливому переда-
ти атмосферу творів Коцюбинського. Тут 
є ілюстрації до повістей «Fаta morgana», 
«Тіні забутих предків», оповідань «Малень-
кий грішник», «Харитя», казки «Хо» та інших.

Виставка триватиме до кінця люто-
го. Вхід на виставку можливий за наяв-
ності «зеленого» або «жовтого» COVID-
сертифікату, міжнародного свідоцтва 
про вакцинацію, сертифікату про оду-
жання, негативного результату ПЛР 
або експрес-тесту на визначення анти-
гену, а також із обов’язковим викорис-
танням захисних масок.

Тетянине свято на сцені 
філармонійного центру

25 січня, на Тетянин день, за 
багаторічною традицією, на сце-
ні центру відбувається свято піс-
ні і танцю. І добре відома гляда-
чам ідейна натхненниця цього 
музичного свята – солістка цен-
тру Тетяна Олійник.

Шоу виправдало всі споді-
вання публіки. Воно стало пер-
шим масштабним заходом на 
оновленій під час реконструкції 
сцені центру. 

Тетяна Олійник і її колеги – 
заслужені артисти України Во-
лодимир Гришин, Олег Подоль-
ський, Сергій Сулімовський, 
заслужена артистка естрад-
ного мистецтва України Ніна 

Коцур, солісти Макс Пу-
зан, Наталієя Липниць-
ка, Юлія Литвин, Олек-
сандр Лузан, Марина 
Маккей, Іванна Подоль-
ська, Вікторія Олійник, 
Ксенія Трубіна, Ілля Ла-
тиш, Марина Коваленко, 
В’ячеслав Мацвійко, Ла-
риса Войникова, артисти 
Театру Танцю «Екватор» 
під керівництвом Вікто-
ра Войникова (Катерина 

Велика, Іван Гладков, Світла-
на Києвицька, Іван Кузьменко, 
Світлана Кугук, Марія Лагута, 
Євгеній Олещенко), ансамбль 
музичної школи №2 «Сеньори 
сі-бемолю» – подарували гляда-
чам свято мистецтва. 

Концерт, який провели Тетя-
на Олійник і Дмитро Обєдніков, 
продемонстрував розмаїття су-
часної музики – від народних пі-
сень і оперних арій до популяр-
них естрадних композицій.

Прес-центр обласного 
філармонійного центру

фестивалів та концертних 
програм

Безкоштовні курси 
української мови

Цей волонтерський проєкт 
БКУМ діє в Чернігові вже 6-й 
рік. Третій рік курси працюють 
при Центральній міській біблі-
отеці ім. М. Коцюбинського 
(вул. Кирпоноса, 22). Керівни-
ця курсів – директорка місь-
кої ЦБС, кандидат філологіч-
них наук Людмила Зіневич. 

У бібліотеці на курсах про-
водяться консультації до іспи-
ту на визначення рівня воло-
діння державною мовою (за-
проваджений відповідно до 
Закону «Про забезпечення 
функціонування української 
мови як державної».

Розклад занять курсів: ві-
второк, 17.00 – консультації 
на визначення рівня володін-
ня мовою; середа, 17. 00 – під-
готовка до ЗНО; четвер, 17. 30 
і cубота, 10.00 – Безкоштовні 
курси української мови. 

Довідки за телефонами: 
675-043 і 676-260.

Картини, написані за кордоном, 
але пройняті українським духом

У бібліотеці відбулася презентація альбома-
каталогу «Олександр Савченко-Більський. Черні-
гівський слід на паризькому Монпарнасі». Автор-
ка-упорядниця – заслужений працівник культури 
України, лауреатка обласної премії ім. М. Коцю-
бинського Ірина Ральченко. Премія 2021 року, 
якраз за цю книгу. 

Олександр Савченко-Більський – худож-
ник, графік, іконописець, родом з Чернігівщини 
(с.Олишівка). 1919 р. він був мобілізований до ар-
мії Денікіна, опісля опинився в Стамбулі, а 1923 
р. переїхав до Франції. Художні роботи Савченка-
Більського виконані в різних стилях, серед них 
можна побачити листівки, рекламу, ікони, пей-
зажні замальовки , портрети, ілюстрації, карика-
тури та багато іншого. Ірина Ральченко зазначи-
ла, що в Чернігівському обласному художньому 
музеї ім. Г. Галагана зберігають 200 його робіт, 
які особисто їй, як свого часу директорці музею, 
передала донька художника Ірен.

Наприкінці презентації директорка міської 
комунальної Центральної бібліотечної системи 
Людмила Зіневич подякувала авторці альбома-
каталогу і звернула увагу на те, що саме «завдя-
ки таким людям ми відкриваємо ті імена, які дав-
но мали би бути хрестоматійними, але лише за-
раз дізнаємося про них, формуючи цілісну карти-
ну культурного ландшафту».

Гості 
зі Спілки жінок

До бібліотеки завіта-

ли члени клубу «Ветеран», 

який діє при ГО «Спілка жі-

нок м. Чернігова». Дирек-

тор міської ЦБС Людмила 

Зіневич провела для гос-

тей екскурсію бібліоте-

кою. Відвідувачі огляну-

ли етнографічний музей 

при бібліотеці «Центр по-

ліської автентики», а одна 

із членів клубу «Ветеран» 

Ольга Іванівна Онанко пе-

редала в подарунок цін-

ний експонат – старовин-

ний рушник, який попо-

внить фонди музею. Також 

члени клубу ветеран озна-

йомилися з фотовистав-

кою проєкту «АртБліндаж» 

та переглянули фільм «За-

ради нас» від ГО «Мамина 

школа».
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Вийшло 216 номерів. Це 

тисячі публікацій. Наведемо 
головні, також книги, надру-
ковані в газеті, медіа-проєк-
ти. В дужках вказано номе-
ри газети з цими публікація-
ми. Всі номери за всі 10 років 
є на сайті газети в Інтернеті. 
Там же – більш повний список 
основних публікацій по номе-
рах.

На фото – деякі автор пу-
блікацій газети.

Надруковано книги
Сергій Леп’явко, «Коротка іс-

торія Чернігова». (26 – 32).
Данило Яневський, «Загу-

блена історія втраченої держа-
ви». (34 – 38).

Григорій Самойленко, Олек-
сандр Самойленко, «Ніжин – єв-
ропейське місто». (49 – 54).

Борис Домоцький, «Новго-
род-Сіверський – європейське 
місто». (58 – 61 і 63 – 65). 

Володимир Бойко, Дмитро 
Казиміров, Сергій Леп`явко, 
«Владні інституції Чернігово-Сі-
верщини». (Поч. в № 77). 

Володимир Бойко, Тамара 
Демченко, Оксана Оніщенко, 

«1917 рік на Чернігівщині». 
(97 – 108).

Володимир Сапон, «Меди і 
полини історії». (177, 178 – 183, 
185– 212).

Сергій Павленко, «Опозиція 
на Чернігівщині». (Поч. в № 109).

Історичні дослідження, 
публіцистика 

Петро Антоненко, «Від Рюри-
ка до Миколи ІІ. На престолах 
Києва й Москви». (39 – 57).

Крах комуно-радянської ім-
перії СРСР. (43 – 47). 

Сергій Білокінь, «Доля членів 
Центральної Ради в СРСР». (45 – 
47). 

Олена Наумова, «Україн-
ський самвидав: підпільна літе-
ратура як спротив тоталітариз-
мові». ( 57 – 59). 

Олександер Колянчук, «Укра-
їнські емігранти в польській на-
уці і культурі». (61 – 63). 

Сергій Горобець, «Хроніка ві-
йни більшовиків з народом на 

Чернігівщині». (62 – 72). 
«Цензура в СРСР». (69 – 72). 

Петро Антоненко, «Амери-
канська фантазія». (107 – 111).

«Чернігівський Євромайдан». 
(110 – 113).

Ярослав Файзулін, «Не та-
ємно»: розсекречені документи 
про вбивство Симона Петлюри». 
(125 – 128). 

Олександер Шокало. Геній 
математики з українським сер-
цем. (Георгій Вороний). (128 — 
131). 

Сергій Горобець, «Хроніки 
області часів сталінізму». (127 – 
128).

«Ніжин древній і юний». (130 
– 133). 

«Ісак Мойсейович Клейнер: 
дорога життя». (139 –142). 

«Прилуки крізь століття». 
(141 – 143).

Олег Коцарев, «Іван Багря-
ний. Біг над прірвою від Охтирки 
до Нового Ульма». (142 – 144).

«Наш древній Чернігів». 
(168–172).

Сергій Павленко, «Матеріали 
до історії, етнографії Чернігово-
Сіверщини».

Володимир Огризко, «Розпад 
Росії, загроза чи шанс?» (208 – 
214). 

Просвітницькі проєкти
«Батурин – Гетьманська сто-

лиця». Спільний проєкт газе-
ти і Національного заповідника 
«Гетьманська столиця». Триває з 

2016 року. Надруковано понад 
200 публікацій науковців запо-
відника. 

«Музеї і заповідники Черні-
гівщини».

«Славні містечка Чернігівщи-
ни». Доля колишніх райцентрів. 

«Поезія лауреатів премії іме-
ні М. Коцюбинського». 

«Сім чудес світу».
«Видатні особи світової істо-

рії»: Македонський, Цезар, Марк 
Аврелій, Аристотель, Колумб, 
Ньютон, Наполеон, Черчіль, Ма-
геллан, Клеопатра, Тетчер.

Сторінки історії України 
в особах

Алчевська Христина, Анто-
нович Дмитро, Антонюк Зиновій, 
Ашинов Микола, Багалій Дми-
тро, Баранович Лазар, Барвін-
ський Олександр, Безбородько 
Олександр, Бжеський Роман, Бі-
лецький-Носенко Павло, Біло-
зерський Михайло, Блоха Кость, 
Богачевський Ігор-Орест, Богда-
новська Віра, Бойків Олександр, 
Болбочан Петро, Борковський 
Іван, Борткевич Сергій, Брай-
чевський Михайло, Будзинов-
ський В`ячеслав, Бульба-Боро-
вець Тарас, Буревій Кость, Бут-
ник Борис, Бучма Амвросій, Ва-

лійський Аркадій, Василенко 
Микола, Вахнянин Остап, Вел-
ланський (Кавунник) Данило, Ви-
говський Іван, Вовк Федір, Во-
дяний Яків, Ге Григорій, Глушко-
Мова Юрій, Головацький Яків, 
Гончаренко Аверкій, Гордієн-
ко Кость, Горліс-Горський Юрій, 
Греків Олександр, Григоренко 
Петро, Грицай Дмитро, Грузин-
ський Олександр, Грушевський 
Михайло, Грушевський Олек-
сандр, Гук Лідія, Данило Галиць-
кий, Доманицький Василь, Дон-
цов Дмитро, Доценко Ростис-
лав, Драгоманов Михайло, Ду-
жий Петро, Дунін-Борковський 
Василь, Дяченко Михайло, Євдо-
кименко Василь, Єфремов Сер-
гій, Жемчужников Олексій, За-
гродський Олександр, Зариць-
ка Катерина, Кавалерідзе Іван, 
Карпенко-Карий Іван, Качин-
ський Сергій, Квітка Климент, 
Клячківський Дмитро, Ковалев-
ський Микола, Коляджин Євген, 
Кониський Олександр, Конись-
кий Григорій, Коновалець Євген, 
Кордуба Мирон, Корнієвський 
Олександр, Корольов Сергій, Ко-
сач Ізидора, Коцюбинська Віра, 

Кощиць Олександр, Крушель-
ницький Антін, Кучугура-Куче-
ренко Іван, Левинський Іван, Ле-
вицький Модест, Ленкавський 
Степан, Леонтович Володимир, 
Лесючевський Володимир, Ли-
маренко Данило, Липинський 
В`ячеслав, Лисянський Юрій, 
Лопатинський Юрій, Луценко 
Іван, Маразлі Григорій, Мар-
кович Яків, Марченко Валерій, 
Махно Нестор, Мацієвич Левко, 
Мельник Андрій, Мейс Джеймс, 
Миклухо-Маклай Микола, Мило-

радович Григорій, Мирон-Орлик 
Дмитро, Могила Петро, Мора-
чевський Пилип, Мороз Вален-
тин, Музика Ярослава, Мураш-
ко Микола, Нестеров Петро, Не-
чкіна Милиця, Нижанківський 
Остап, Ніс Степан, Овсієнко Ва-
силь, Омелянович-Павленко 
Михайло, Омелянський Василь, 
Орлик Пилип, Осьмак Кирило, 
Отт-Скоропадська Олена, Па-
човський Василь, Петрушевич 
Євген, Пилькевич Олександр, 
Підвисоцький Володимир, Під-
дубний Іван, Порш Микола, При-
ходько Григорій, Прокопович Фе-
офан, Пулюй Іван, Пухтинський 
В`ячеслав, Рачинський Ярослав, 
Ребет Лев, Рудницький Степан, 
Русова Софія, Русов Олександр, 
Савченко-Більський Володимир, 
Савчин Марія, Садовський Ми-
кола, Садовський Михайло, Си-
тенко Олексій, Сім`янцев Вален-
тин, Сластіон Опанас, Совачів 
Василь, Сорока Михайло, Ста-
рицька-Черняхівська Людмила, 
Стахів Євген, Стецько Ярослав, 
Стецько Ярослава, Стрільбиць-
кий Іван, Субтельний Орест, Су-
ровцева Надія, Сціборський Ми-
кола, Танюк Лесь, Терпило Да-
нило, Тихий Олекса, Тютюнник 
Юрій, Удовиченко Олександр, 
Уточкін Сергій, Федун Петро, 
Фльоров Олексій, Хасевич Ніл, 
Чайковський Микола, Чехів-
ський Володимир, Шафонський 
Опанас, Шевченко Олесь, Шеп-
тицький Климентій, Шраг 
Ілля, Шрамченко Леон-
тій, Щириця Яків.

Готується книжка 
«Чернігівщина: 
кулінарна спадщина»
У 2022 році планується її видання. Ме-

тою є збір рецептів і гастрономічних традицій 
регіону. Опитайте своїх рідних, передивіться 
родинні кулінарні книги, аби не дати гастро-
номічному спадку регіону піти у небуття.

Збірку буде видано за підтримки 
Управління культури та туризму Чернігів-
ської міської ради.

Усі, хто бажає долучитися до формуван-
ня збірки, мають заповнити анкету https://
cutt.ly/kIOcaGn або надіслати рецепт у віль-
ній формі на адресу туристично-інформа-
ційного центру (Чернігів, вул. Шевченка, 9; 
тел. (096) 250-76-53) або ж на електронну 
скриньку chernihiv.tic@ukr.net. За бажання 
додайте до рецепта пару слів про сімейні 
традиції, пов’язані зі стравою, фото. Анкети 
з рецептами приймаються до 31 березня.

У Ладанській громаді 
відкрили Центр 
культури та дозвілля
Заклад розмістився в частині примі-

щень Будинку культури. Центр створений 
за кошти держсубвенції (5 млн.грн).

Відремонтовані фоє, спортивна зала, 
зала для навчання та розваг дітей. У пла-
нах – дві черги ремонтів і реконструкцій 
другої частини Будинку культури, в якій 
буде створено сучасний хаб із глядацькою 
залою, бібліотекою, гуртками, інформа-
ційним центром.

Ніжинські школярі 
переможці – 
Всеукраїнського марафону 
з української мови
Учні Ніжинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 15 брали участь у ІІ 
відкритому Всеукраїнському марафоні з 
української мови, який проводив «Інститут 
модернізації змісту освіти» Всього взяли 
участь 37346 школярів зі всієї України. Із-
поміж 39 фіналістів, переможцями стало 
16 учнів школи № 15 з Ніжина. 

І місце зайняли – третьокласники Гав-
риш Кіріл, Осталецька Єлизавета, Ващен-
ко Руслан,четвертокласники Камишна 
Анна, Бартош Марк, Левенко Анна.

ІІ місце – третьокласники Даниш Анге-
ліна, Рябуха Богдан, Зеленяк Софія, Чорно-
дід Іван, Кобзар Олександр, Лавреха Ан-
дрій, восьмикласник Гавриш Володимира.

ІІІ місце – третьокласники Лисивець 
Ярослав, Сіренко Дмитро, п`ятикласниця 
Кушнір Дарина,

Готували їх вчителі Таранько Л. П., Пе-
тренко Л. Б., Дусь Л. В., Кутузова О. Л., Сень-
ко Ю. М., Дешко О. О., Андрущенко Н. С.

72 учні Чернігова 
отримають 
матеріальну допомогу 
від міста 
Виконком міськради 20 січня ухвалив 

надати допомогу за успіхи у навчанні (за 
результатами І семестру) учням з числа ді-
тей-сиріт, дітей, позбавлених батьківсько-
го піклування, дітей, один із батьків яких 
загинув у районі проведення АТО/ООС. 
Такі виплати передбачені Програмою роз-
витку сімейних форм виховання дітей-си-
ріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, попередження дитячої без-
доглядності та безпритульності, соціаль-
ної підтримки сімей з дітьми у Чернігові на 
2021 – 2023 роки.

Розмір допомоги за успіхи у навчанні 
за перший/другий семестр встановлено:

учням 3-4 класів, які навчаються на 
високому рівні навчальних досягнень, 
учням 5-11 класів, які навчаються на 10-
12 балів – 1 000 грн;

учням 3-4 класів, які навчаються на 
достатньому рівні навчальних досягнень, 
учням 5-11 класів, які навчаються на 7-12 
балів – 700 грн.

За результатами І семестру 2021-
2022 навчального року допомога буде на-
дана: по 1000 грн – 4 учням; по 700 грн 
  – 68 учням.

Основні публікації газети за всі роки 

Віталій Корж

Анатолій Гриценко

Володимир Огризко

Віталій Шевченко

Левко Лук'яненко

Олександер Шокало

Олександр Ясенчук

Станіслав Стемпень 
(Польща)

Іван Багряний
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Світ: Анна Ахматова, 
Алєсь Бєли , Буало-Нарсе-
жак, Михайло Булгаков, 
Іван Бунін, Ярослав Гашек, 
О. Генрі, Джером, Антуан де 
Сент-Екзюпері, Євген Єв-
тушенко, Фазіль Іскандер, 
Вілкі Коллінз, Артур Конан-
Дойл, Ярослав Івашкевич, 
Агата Крісті, Джек Лон-
дон, Маріо Варгас Льоса, 
Габріель Гарсіа Маркес, Гі 
де Мопассан, Володимир 
Орлов, Едгар По, Болєслав 
Прус, Еріх Марія Ремарк, 
Олександр Солженіцин, 
Марк Твен, Ернест Хемін-
гуей, Стефан Цвейг, Карел 
Чапек, Гілберт Честертон, 
Антон Чехов, Шолом-Алей-
хем, Бернард Шоу, Євгенія 
Яніщиц, Нобелівські лау-
реати Польщі: Генрік Сен-
кевич, Владислав Реймонт, 
Віслава Шимборська, Чес-
лав Мілош, Ольга Токарчук. 

Україна: Ганна Барві-
нок, Степан Васильченко, 
Остап Вишня, Марко Во-
роний, Микола Вороний, 
Павло Глазовий, Лесь Го-
мін, Олесь Гончар, Лео-
нід Горлач, Павло Грабов-

ський, Грицько Григорен-
ко, Євген Гуцало, Олек-
сандр Довженко, Михайло 
Драй-Хмара, Іван Драч, 
Володимир Дрозд, Лю-
бов Забашта, Майк Йо-
гансен, Григорій Кова-
ленко, Григорій Косин-
ка, Ліна Костенко, Мико-

ла Костомаров, Михайло 
Коцюбинський, Іван Ко-
черга, Пантелеймон Ку-
ліш, Євген Маланюк, Опа-
нас Маркович, Панас Мир-
ний, Павло Мовчан, Іван 
Нечуй-Левицький, Олек-
сандр Олесь, Борис Олій-
ник, Олег Ольжич, Вале-
ріан Підмогильний, Юрій 
Рибчинський, Володимир 

Самійленко, Михайло Се-
менко, Степан Смаль-
Стоцький, Володимир Со-
сюра, Василь Стус, Олена 
Теліга, Павло Тичина, Іван 
Франко, Гнат Хоткевич, Ва-
силь Шкляр, Любов Янов-
ська, Євгенія Ярошинська. 

Українська діаспора: 
Іван Багряний, Богдан-Ігор 
Антонич, Олег Зуєвський, 
Петро Карпенко-Крини-
ця, Наталена Королева, 
Оксана Лятуринська, Ва-
силь Софронів-Левицький, 
Богдан-Ігор Антонич, Юрій 
Шевельов.

Чернігівщина: Микола 
Адаменко, Петро Антонен-
ко, Микола Будлянський, 
Олександр Деко, Петро 
Дідович, Аркадій Казка, 
Володимир Кезля, Мико-
ла Клочко, Віталій Корж, 
Олексій Крачило. Ірина 
Кулаковська, Дмитро Ку-
ровський, Кость Моска-
лець, Валентина Мастє-
рова, Любов Пономарен-
ко, Олена Терещенко, Во-
лодимир Фриз, Наталка 
Фурса, Тетяна Череп-Пе-
роганич, Лілія Бондаре-
вич-Черненко, Василь Чу-
мак, Василь Чухліб, Воло-
димир Шкварчук, Анато-
лій Шкуліпа.

Українські сатира і гу-
мор: Йосип Білоскурський, 
Микола Босак, Арсен Весе-
люк, Павло Глазовий, Вале-
рій Демченко, Євген Дудар, 
Олег Злобін, Іван Кидрук, 
Віталій Коваль, Андрій Ко-
зак, Євген Колодійчук, Ро-
ман Крикун, Микола Лав-
рик, Володимир Пальцун, 
Олександр Перлюк, Борис 
Поліщук, Михайло Прудник, 
Ігор Січовик, Віталій Ско-
бельський, Любов Станич, 
Іван Ярич. 

Золотий фонд 
української естради

Співаки: Бобул Іво, 
Богатіков Юрій, Бодна-
рук Жанна, Гнатюк Дми-
тро, Гнатюк Микола, Гуляєв 
Юрій, Зібров Павло, Зінке-
вич Василь, Кудлай Алла, 
Маренич Валерій, Матві-
єнко Ніна, Матвійчук Ана-
толій, Мокренко Анатолій, 
Мухарський Антін, Огнєвий 
Костянтин, Пашковська 
Юлія, Пекун Оксана, Петри-
ненко Тарас, Попович Іван, 
Ротару Софія, Сандулеса 
Лілія, Солов̀ яненко Анато-
лій, Таранець Олександр, 
Яремчук Назарій.

Ансамблі: «Ватра», «Во-
дограй», «Граймо», «Коб-
за», «Марічка», «Мрія», «Сві-
тязь», Тріо Маренич, «Чер-
вона рута», «Козак Сис-
тем».

Композитори, пое-
ти: Білаш Олександр, Вер-
менич Володимир, Ве-
соловський Богдан, Гав-
риш Остап, Горчинський 
Анатолій, Демиденко Ан-
дрій, Злотник Олександр, 
Івасюк Володимир, Кос-
Анатольський Анатолій, 
Крищенко Вадим, Луків 
Микола, Луценко Дмитро, 
Майборода Платон, Ма-
лишко Андрій, Михайлюк 

Василь, Мозговий Мико-
ла, Пашкевич Анатолій, 
Поклад Ігор, Рибчинський 
Юрій, Сабадаш Степан, 
Сльота Іван, Татарченко 
Геннадій, Хворост Люцина, 
Шамо Ігор.

Цікаве про країни
Австралія, Австрія, 

Азія, Аргентина, Африка, 
Багами, Бельгія, Бразилія, 
Британія, Венеція, Данія, 
Єгипет, Гренландія, Гре-
ція, Індія, Індонезія, Ірлан-
дія, Ісландія, Іспанія, Італія, 
Канада, Кіпр, Китай, Лон-
дон, Люксембург, Мекси-
ка, Монголія, Нідерланди, 
Німеччина, Нова Зелан-
дія, Норвегія, Острів Пас-
хи, Перу, Північна, Корея, 
Польща, Португалія, Руму-
нія, Сахара, Сінгапур, Та-
їланд, Туреччина, Швей-
царія, Швеція, Шотлан-
дія, Фінляндія, Франція, 
Японія. 

Основні проблеми і загрози 
світу у 2022 році

Генеральний секретар Організації Об'єднаних 
Націй Антоніу Гутерріш розповів, що у 2022 році 
світ постане перед п'ятьма основними загрозами. 
Про це він сказав у виступі на Генеральній Асамб-
леї ООН в Нью-Йорку. «Пандемія коронавірусу, клі-
матична криза, стан світової фінансової системи, 
інтернет-беззаконня і загрози миру й безпеці – це 
найбільші виклики, що стоять перед світом прямо 
зараз», заявив Гутерріш. Він зазначив, що світ по-
винен об'єднатися, по-іншому вирішити ці пробле-
ми не вдасться. «Ми повинні вирішити їх, і ми може-
мо їх вирішити. Але це можна зробити тільки як со-
лідарним співтовариством держав».

Причина заворушень 
у Казахстані – бідність 
і соціальна нерівність

Це визнав днями і президент країни Касим-Жо-
март Токаев. «Розрив між багатими і бідними досяг 
просто неприпустимого рівня. На тлі корупції, про 
яку вам добре відомо, таке розшарування в дохо-
дах зіграло роль запаленого сірника біля порохо-
вої бочки, чим скористалися терористи, бойовики і 
змовники, що стоять за ними».

Глава Казахстану вважає, що події в січні, ого-
лили проблеми, що накопичувалися роками, що пе-
ред Казахстаном стоїть стратегічне завдання гли-
бинної трансформації всього суспільного устрою. 
Він зазначив, що від економічного зростання кра-
їни стали вигравати обмежені елітні групи, а дохо-
ди більшості зменшуються чи стагнують. Президент 
також підтвердив дослідження міжнародних екс-
пертів про те, що всього 162 особи володіють по-
ловиною статку Казахстану.

Генпрокуратура 
Казахстану: затримано 

970 підозрюваних
819 кримінальних справ розслідує Генеральна 

прокуратура Казахстану після січневих подій у кра-
їні, коли масові антиурядові протести обернулися 
у кількох містах заворушеннями та погромами. 45 
справ розслідуються «за актами тероризму» (влада 
країни заявила про «атаки міжнародних банд теро-
ристів»), 36 – «за масовими заворушеннями», 15 – 
за фактами вбивств. Інші справи порушені у зв'язку 
з грабежами, крадіжками, розкраданнями та засто-
суванням насильства щодо представників влади.

У прокуратурі повідомили про затримання 970 
підозрюваних у кримінальних справах.

«Найбільша кількість заарештованих – 464 – 
припадає на справи щодо тероризму та масових 
заворушень. 226 осіб затримані за фактами кра-
діжок, 60 – за незаконне носіння та зберігання 
зброї, 39 – за розкрадання зброї, 25 – за фактами 
хуліганства, 21 – за грабіж. При цьому в одній кри-
мінальній справі можуть затримувати кількох спі-
вучасників», заявили у прокуратурі, додавши, що 
цифри не є остаточними.

Референдум щодо змін 
конституції Білорусі – 

27 лютого
Самопроголошений президент Білорусі Олек-

сандр Лукашенко 20 січня підписав указ про про-
ведення референдуму щодо внесення змін у кон-
ституцію. 

Референдум відбудеться 27 лютого 2022 року. 
На ньому буде поставлено запитання: «Чи прийма-
єте ви зміни та доповнення конституції Республі-
ки Білорусь?». Ухвалене на референдумі рішення є 
обов'язковим. Воно набуде чинності за 10 днів піс-
ля офіційного опублікування результатів Централь-
ною виборчою комісією.

Самі пропоновані зміни подані в додатку до 
указу. Відповідно до них, повноваження прези-
дента Білорусі будуть скорочені. Пропоновані нові 
норми позбавляють президента права признача-
ти суддів Конституційного суду, членів ЦВК та голів 
правоохоронних органів. Натомість є положення, 
які дозволяють Лукашенку уникнути відповідаль-
ності за дії, вчинені на посаді президента, та нада-
дуть йому довічну недоторканність.

У новому проєкті Конституції передбачається 
обмеження президентських термінів до двох. Це об-
меження починає діяти лише після вступу на посаду 
новообраного президента – таким чином Лукашен-
ко може обратися президентом ще принаймні двічі. 

Також змінами до Основного закону Білорусі 
створюється представницький орган «Загально-
білоруське зібрання», яке отримує повноваження 
зміщати президента, якщо той порушує Конститу-
цію. Також це зібрання може запроваджувати на 
території Білорусі надзвичайний чи воєнний стан.

Білоруські 
опозиціонери 

розповіли, що задумав 
Лукашенко

Демократичні сили Білорусі ухвали-
ли спільне звернення у зв'язку із оголо-
шеним Олександром Лукашенком рефе-
рендумом. Це звернення адресоване ЄС, 
США, Великій Британії та ОБСЄ. Його під-
писали Офіс Тихановської, Координаційна 
Рада, Народне Антикризове Управління.

Білоруські опозиціонери заклика-
ють західні країни та міжнародні органі-
зації офіційно заявити про невизнання 
за Лукашенком права на проведення 
референдуму. «Це позбавить референ-
дум будь-якої політичної та юридичної 
значущості, перекреслить плани режиму 
на відновлення втраченої легітимності», 
йдеться у повідомленні.

Опозиціонери вважають, що за до-
помогою референдуму Лукашенко отри-
має довічний імунітет від судового пере-
слідування, а також зміцнить свою владу 
через створення нового органу із прак-
тично необмеженими повноваженнями 
– Всебілоруського народного зібрання.

«Серед запропонованих поправок – 
демонстративна відмова від прагнення 
Білорусі до нейтралітету та без'ядерного 
статусу, позицій, які користуються широ-
кою підтримкою білорусів», говориться у 
зверненні.

Білоруські опозиціонери заклика-
ють Захід оголосити про подальші санк-
ції проти режиму Лукашенка, якщо про-
довжаться репресії проти противників 
цього референдуму. Також вони говорять 
про необхідність звільнення політв'язнів 
та проведення нових дострокових прези-
дентських виборів під міжнародним на-
глядом.

Україна – на зимовій 
Олімпіаді 

Національний олімпійський комітет 
України затвердив склад нашої збірної 
команди на зимові Олімпійські ігри в сто-
лиці Китаю Пекіні, що пройдуть 4 – 20 лю-
того.

Нашу країну представлять 45 спортс-
менів, які виступатимуть у 12-ти дисциплі-
нах. До складу делегації також увійшли 26 
тренерів, 10 лікарів і масажистів, 7 пред-
ставників технічного персоналу.

На Олімпіаді-2018 Україну представ-
ляли 33 спортсмени, 2014-го – 43, 2010-
го – 45, 2006-го – 52, 2002-го – 68, 
1998-го – 56, 1994-го – 37.

Склад збірної України:
Біатлон: чоловіки – Дмитро Підруч-

ний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Ар-
тем Прима, Артем Тищенко; жінки – Юлія 
Джима, Олена Білосюк, Дарія Блашко, 
Валентина Семеренко, Ірина Петренко.

Лижні перегони: чоловіки – Олек-
сій Красовський, Руслан Перехода; жін-
ки: Марина Анцибор, Вікторія Олех, Юлія 
Кроль, Валентина Камінська, Дарія Руб-
льова

Фігурне катання: Іван Шмуратко, 
Анастасія Шаботова, Олександра На-
зарова та Максим Нікітін (танці на льо-
ду), Софія Голіченко й Артем Даренський 
(спортивна пара)

Санний спорт: чоловіки – Антон 
Дукач, Андрій Мандзій; жінки – Олена 
Стецьків, Юліана Туницька. Парний екі-
паж: Ігор Стахів / Андрій Лісецький.

Фрістайл: чоловіки – Олександр 
Абраменко, Дмитро Котовський, Олек-
сандр Окіпнюк; жінки – Анастасія Ново-
сад, Ольга Полюк (лижна акробатика).

Стрибки з трампліну: Віталій Каліні-
ченко, Євген Марусяк, Антон Корчук.

Шорт-трек: Олег Гандей, Уляна Ду-
брова.

Гірськолижний спорт: Іван Ковбас-
нюк, Анастасія Шепіленко.

Сновбординг: Аннамарі Данча (пара-
лельний слалом).

Лижне двоборство: Дмитро Мазурчук.
Скелетон: Владислав Гераскевич.
Бобслей: Лідія Гунько.
Резерв: Біатлон – Анастасія Мерку-

шина, Тарас Лесюк; Лижне двоборство – 
Віктор Пасічник; Фрістайл – Микола Пуз-
дерко, Ангеліна Брікіна; Санний спорт – 
Олена Смага; Лижні перегони – Дмитро 
Драгун.

Сергій Павленко

Володимир Фриз

Ігор Коцюбинський

Володимир Сапон

Сергій Леп'явко

Сергій Горобець

Сергій Бутко

Борис Домоцький



№216   3 лютого 2022 року№216   3 лютого 2022 року
Світ-Світ- інфоінфо6 Україна і світ

1

Які перспективи великої війни в Україні?
Одним з показників 

підготовки РФ до нападу є 
кількість мобільних шпиталів, 

що розгортаються та швидкість 
укомплектування медичних підроз-
ділів. На даний час немає свідчень 
про готовність медичних спромож-
ностей до участі в можливій опера-
ції російських збройних сил.

У цілому, за оцінкою експертів, 
всі критичні індикатори та розвіду-
вальні ознаки, які характеризують 
завершення підготовки російської 
армії до широкомасштабної насту-
пальної стратегічної операції, поки 
що не проявились. 

Підсумовуючи зазначене, у РФ 
зараз залучено замало сил та за-
собів для виконання завдань ши-
рокомасштабної операції, необхід-
на концентрація всіх наявних бо-
єздатних сил, на що потрібен суттє-
вий час та значна кількість заходів 
і ресурсів. 

Наскільки вірогідна 
така операція в цілому 

у 2022 році? 
Загалом широкомасштабна 

наступальна операція Росії про-
ти України в осяжній перспективі 
2022 року видається малоймовір-
ною за багатьма показниками, 
навіть якщо обмежитись суто вій-
ськовими вимогами. 

Перш за все, це відсутність не-
обхідної для такої операції кількос-
ті військ, яка повинна обраховува-
тись сотнями тисяч підготовлених 
військовослужбовців-контрактни-
ків, здатних брати участь в актив-
них бойових діях проти України. 

Друге – необхідність підготов-
ки та злагодженість нещодавно 
сформованих угруповань військ 
та забезпечення надійної системи 
управління ними. 

Третє – необхідність забезпе-
чення військ озброєнням та вій-
ськовою технікою, включно з па-
ливно-мастильними матеріалами 
та боєприпасами. Це передбачає 
стратегічні резерви та надійну ло-
гістику, в тому числі на окупованій 
території. 

Четверте – сумнівна здатність 
Росії утримувати окуповану терито-
рію в умовах національного спро-
тиву, що у рази переважатиме до-
свід російських військ у Сирії або 
під час інших збройних конфліктів 
останніх десятиліть. 

Взагалі широкомасштабна на-
ступальна операція із намаганням 
втримати великі захоплені терито-
рії – це авантюра, яка не має шан-
сів на позитивне завершення для 
РФ. Прорахувати хід такої операції 
неможливо, і при реалізації вона 
швидко перейде в неконтрольова-
ну площину. 

Якщо до формули нападу на 
Україну включити невійськові 
складові, міжнародну ізоляцію та 
санкції, то результатом такої опе-
рації буде суїцид правлячої росій-
ської верхівки. Вважаємо, якщо 
Путін та його команда не втрати-
ли раціональне мислення, вони не 
підуть на такий сценарій. 

А які сценарії 
є більш реальні? 

Враховуючи динаміку, ми вба-
чаємо можливість розвитку таких 
сценаріїв, котрі можуть реалізову-
ватися як окремо, так і в кількох 
комбінаціях:

Базовий сценарій, що вже ре-
алізується та буде первинним для 
будь-якого з можливих варіантів – 
гібридна навала.

Його компонентами є кібера-
таки, що вже відбуваються, і про-
гноз такий, що вони посилювати-
муться ще більше. Це, так само, 
психологічні операції, як-от актив-
на дезінформація, або те ж саме-
маосве «мінування» шкіл, метро, 
адміністративних установ та інших 
об’єктів, інформаційне розхитуван-
ня ситуації тощо. Така ескалація, на 
жаль, продовжуватиметься з дуже 
високою вірогідністю. 

У випадку активізації можли-
ве пошкодження чи втручання у 
роботу критичної інфраструкту-
ри – електростанцій, мобільно-
го зв'язку, інтернету, урядового 
зв’язку, транспорту. Ключова мета 
таких операцій – внутрішня дес-
табілізація та деморалізація насе-
лення. 

Ціллю може так само бути пси-
хологічне виснаження правоохо-
ронців, військових та активної час-
тини населення через постійно ви-
сокий рівень загрози та періодич-
ні загострення. Рівень ескалації 
може бути швидко підвищений. Це 
може бути як основною формою 
ведення гібридної війни, так і під-
готовкою до більш активних воєн-
них дій. 

Дуже реальною є масштабна 
збройна ескалація на Сході Укра-
їни з офіційним введенням на оку-
повану територію збройних сил 
РФ. Можливі спроби прориву лінії 
з’єднання та загальна активізація 
бойових дій. 

Приводом для такої активізації 
може бути сфабриковане обґрунту-
вання на кшталт спланованої про-
вокації, в результаті якої загинуть 
російські громадяни на тимчасо-
во окупованих територіях або буде 
здійснено теракт «від імені» україн-
ської сторони. 

Все це – провокації, і Україна 
не планує жодних агресивних дій, 
але може бути в цьому звинуваче-
на. Про ймовірність такого сцена-
рію активно говорять й уряди кра-
їн-партнерів.

Ймовірне також значне заго-
стрення безпекової ситуації в 
Азовсько-Чорноморському регіо-
ні із блокуванням Керченської про-
токи та морських шляхів для Укра-
їни, що перешкоджатиме в першу 
чергу економічній активності регі-
ону.

Ці сценарії, про які поперед-
жали останні два роки, можуть 
включати й такі варіанти як оку-
пація острова Зміїний, або, напри-
клад висадку груп (або демонстра-
ція готовності до висадки) на ділян-
ках чорноморського узбережжі для 
відволікання уваги або підтримки 
інших сценаріїв.

Проведення терактів на те-
риторії України, в першу чергу на 
об’єктах критичної інфраструктури. 
Такий сценарій може виконуватись 
на кількох об’єктах одночасно для 
розповсюдження паніки серед на-
селення, а також відволікання зу-
силь влади. 

Використання території Біло-
русі для розміщення, в тому чис-
лі і на постійній основі, угруповань 
військ РФ. 

Беручи до уваги поточне пере-
кидання військ під приводом на-
вчань, такий сценарій є дуже віро-
гідним. Дислоковані на території 
Білорусі війська можуть здійсню-
вати різноманітні провокації та дії 
по відношенню до України. Вірогід-
ним є також сценарій активізації 
сил РФ на території Придністров’я; 

Потенційно можливі ракетні чи 
авіа удари по об’єктах військової 
або критичної інфраструктури як 
частина підготовки до обмежено-

го наземного вторгнення і прово-
кування відповіді ЗС України, або 
як самостійні заходи для створен-
ня панічних настроїв серед насе-
лення. 

Чи вірогідні 
захоплення 

окремих міст? 
Сил РФ достатньо щоби захо-

пити окремі міста України. Проте 
захоплення збройними силами РФ 
ключових міст вважаємо малові-
рогідним через високу складність 
їх утримання, обмеженість логіс-
тичного забезпечення та можли-
вість оточення таких міст ЗС Укра-
їни, а також активний рух опору зі 
знищенням чи значним ураженням 
противника. 

З практичної точки зору окремі 
міста не дають політичних переваг 
Кремлю, при цьому Росія отримає 
весь негатив – активні дії сил обо-
рони, громадян, міжнародні санкції 
та активізацію посилення України 
партнерами. Тому в таких сценарі-
ях ми не вбачаємо сенсу та переваг 
для Кремля. 

Але особливу увагу варто при-
ділити посиленню спроможнос-
тей для захисту Києва. 

Столиця є критично важливою 
як стратегічний центр управління 
державою, зосередження великої 
кількості об’єктів критичної інфра-
структури, фінансовий, економіч-
ний та політичний центр. 

Щодо Києва перевага від бло-
кади міста у розрахунках агресора 
може значно переважати вартість 
втрат його особового складу. 

Це означає надання найвищого 
пріоритету захисту столиці, в тому 
числі за рахунок посилення Зброй-
ними силами, зокрема Силами Те-
риторіальної оборони, Національ-
ною гвардією, правоохоронними 
органами, силами безпеки, та ши-
рокого залучення місцевого насе-
лення. 

Дипломатичний фронт 
Запеклі «бої» відбуваються на 

дипломатичному фронті. 
Українська дипломатія наполе-

гливо працює над суттєвим збіль-
шенням термінової допомоги, яка 
зміцнюватиме наші спроможності. 
На нашому боці – колишні західні 
військові та дипломати, аналітичні 
центри, що скеровують свої зусил-
ля на консолідацію підтримки. 

Низка урядів Заходу актив-
но підтримують Україну. Ключовий 
партнер – Сполучені Штати – на-
дали минулого року рекордну без-
пекову допомогу вартістю 650 
млн. доларів та мають намір суттє-
во збільшити її розмір вже в цьому 
році. 

Велика Британія активно допо-
магає розбудовувати ВМС України 
та нещодавно надала протитанко-
ві засоби. 

Канада, Польща, Естонія, Лит-
ва, Латвія та Туреччина також є 
безцінними у зміцненні оборонних 
спроможностей України.

Що робити Україні 
для захисту?

Україна має значний внутріш-
ній потенціал для самозахисту за 
всіма реалістичними сценаріями 
нападу РФ. 

Перш за все – це її Збройні 
Сили, посилені у тилу підрозділа-
ми територіальної оборони та ін-
шими складовими Сил оборони та 
безпеки. За умови злагоджених 

та швидких дій вони здатні зупи-
нити ворога та завдати йому суттє-
вих втрат включно до повного його 
знищення.

Наступне – сила потенціалу 
громадянського суспільства, якій 
є нашою конкурентною перевагою 
над ворогом. Український народ 
здатен чинити опір військам дер-
жави-окупанта, в тому числі через 
асиметричні дії, зокрема рух опору 
та тактику малих груп, заходи в ін-
формаційному та кібернетичному 
просторах. 

Ключовим питанням у підго-
товці до збройної боротьби є сво-
єчасне інформування та залучен-
ня населення до активних дій для 
зменшення паніки та забезпечен-
ня психологічної стійкості.

Отже, в першу чергу треба 
зберігати спокій, зібраність і рі-
шучість. Це надзвичайно важли-
во. Спокій треба зберігати в будь-
якому разі, тому що саме на паніку 
і зневіру розраховує ворог. Саме 
на це направлена більшість його 
гібридних операцій. 

Вірогідність будь-якого масш-
табного наступу буде набагато 
вища у випадку, якщо ворог психо-
логічно переважає. 

Лише збереження здорового 
глузду, критичне мислення та стій-
кість до дезінформації і можли-
вих порушень нормального життя, 
в тому числі, наприклад, через гі-
бридні атаки на об’єкти критичної 
інфраструктури – це те, що Украї-
на, яка вже вісім років перебуває 
у стані війни, має вміти робити. 

У нас є системний ворог і доки 
ця загроза буде з нами, ми пови-
нні навчитися жити з цим, не гу-
блячи розум і контролюючи емоції. 

Спокій та рішучість суттєво під-
вищуються, коли є впевненість у 
власних силах. Для того, щоби ця 
впевненість була, треба розуміти 
– Українські сили оборони разом 
із партнерами та за підтримки на-
родного спротиву здатні унемож-
ливити успішне захоплення, як 
більшості території так і окремих 
регіонів. 

І ще треба розуміти, що країна 
серйозно сприймає загрозу та го-
тується до неї. Так, саме – готуєть-
ся. Прямо зараз і всерйоз.

Країна має готуватись до ві-
йни. Це головне. Готовність є аб-
солютно і критично важливою. 

Ми витримаємо і знешкодимо 
ворога, коли ми до цього готові. 
Коли ворог це бачить, він буде шу-
кати всілякі інші варіанти досягти 
своїх цілей але уникатиме масш-
табного проникнення на нашу те-
риторію. 

У цьому і полягає ідея так зва-
ного стримування, що панує в обо-
ронних доктринах всіх країн. «Хо-
чеш миру – готуйся до війни», це 
якраз про нашу ситуацію. Ми не 
можемо собі дозволити бути лег-
коважними. Як кажуть військові: 
сподівання на краще не можуть 
бути частиною стратегії.

Але підготовка – це не лише 
про Збройні сили та інші сили обо-
рони та безпеки. Це і про грома-
дян, територіальні громади, про 
бізнес тощо. 

Збройні сили готові надати від-
січ ворогу в межах своїх спромож-
ностей. Вони є дуже суттєвими, 
проте їх не вистачить, щоби зупи-
нити ворога повністю. 

Час – невідновлюваний ре-
сурс, і ми маємо використати його 
якомога ефективніше. Для цього 
слід вже зараз виконати заходи, 
на реалізацію котрих з початком 
активних дій банально не виста-
чить часу. 

До таких заходів експерти від-
носять в тому числі: 

розгортання сил територіаль-
ної оборони у необхідних регіонах;

розгортання резервних компо-
нентів Збройних Сил, Національ-
ної Гвардії та Державної прикор-
донної служби України;

посилення контролю за 
об’єктами критичної інфраструк-
тури, насамперед таких, що забез-
печують життєдіяльність населен-
ня в зимових умовах;

нарощування спроможностей 
Держслужби з надзвичайних ситу-
ацій, Державної спеціальної служ-
би транспорту, взяття під охорону 
визначених об’єктів інфраструкту-
ри, посилення охорони, зокрема 
протиповітряної оборони, аеро-
портів, аеродромів, патрулювання 
потенційних міст висадки десан-
тів противника, ймовірних районів 
формування загонів незаконних 
збройних формувань;

вжиття заходів щодо унемож-
ливлення швидкого просування 
рейдових загонів противника за 
усіма вірогідними напрямками, 
підготовка мостів та інших шляхо-
проводів до руйнування, накопи-
чення запасів матеріалів для ство-
рення вузлів, районів та зон заго-
роджень, підготовка до блокуван-
ня доріг в напрямку від північної та 
північно-східної ділянок кордону 
до Києва;

запровадження протоколів на 
випадок зникнення зв’язку та Ін-
тернету, комунікація з населенням 
щодо необхідних дій у кризових си-
туаціях, визначення, куди зверта-
тися населенню у випадку кризи;

треба проводити навчання 
державних органів щодо реагу-
вання на кризові ситуації. 

І таких питань велика кількість. 
Критично важлива здатність 

цивільного суспільства брати 
участь в обороні. Стійкість інститу-
цій це важливо, але є також стій-
кість громад та людей. Ми вже ма-
ємоблизько третини громадян, го-
тових підтримати супротив.

Наша психологічна стійкість до 
операцій, дезінформацій атак та 
нападів – це ключове.

І нарешті, перед зовнішньою 
загрозою, в дусі нещодавнього 
дня Соборності – важливо і по-
трібно відкласти з’ясування вну-
трішньо-політичних відносин та 
стати в один стрій на захист Укра-
їни, її суверенітету та державнос-
ті. Сьогодні бути разом важливі-
ше ніж кожному бути по-своєму 
правим. 

Сильна, рішуча, зосереджена 
країна із спокійним та проінфор-
мованим населенням, згуртова-
ним суспільством, міцними силами 
оборони та безпеки, що системно 
та впевнено готується до відбиття 
ворога – непереможна.

Андрій ЗАГОРОДНЮК, 
Аліна ФРОЛОВА, 

Олексій ПАВЛЮЧИК 
Центр оборонних стратегій, для 

УП

«Українська правда», 
24.01.2022.

Pravda.com.ua
Автори висловлюють подя-

ку експертам Центру оборонних 
стратегій (зокрема полк. В. Кев-
люк, Олександру Харі та Хансу Пі-
теру Мідтуну) і зовнішнім рецен-
зентам (військовим, цивільним і 
дипломатам) як українським, так 
і представникам країн-партнерів, 
які брали участь у створенні цього 
документу.
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Закордонне українство

Українська бібліотека 
в Італії

У Мілані відкрилася українська бі-
бліотека завдяки асоціації «Ukraina Piu 
– Milano». Мета – створити сприятливі 
умови для розвитку і підвищення іміджу 
української громади в Мілані і загалом 
в Італії.

Читачі бібліотеки можуть скорис-
татися послугами для емігрантів від 
Agenzia di Servizi per Immigrati-CAF e 
Patronato-Biglietteria Aerea, та рядом ін-
ших послуг. З березня планується орга-
нізація майстер класів і тематичних зу-
стрічей. тут приймають посилки в Украї-
ну, а також можна просто провести гар-
но час та поспілкуватись з цікавими 
людьми.

Бібліотека працює щодня, за адре-
сою Brusuglio 73. Для запису необхід-
но оплатити членський внесок Arci 15€ 
(це дасть доступ до участі у заходах, які 
організовуватиме асоціація Ucraina Piu 
– Milano APS, а також інших закладів 
#Arci на території Італії)

Конкурс 
до Міжнародного дня 

рідної мови
Постійне представництво України 

при Організації Об’єднаних Націй у співп-
раці зі Світовим конґресом українців та у 
партнерстві зі засобами масової інфор-
мації, волонтерами, іншими зацікавле-
ними організаціями оголосили про про-
ведення конкурсу з написання есе.

Конкурс проводять до Міжнарод-
ного дня рідної мови, який щорічно від-
значають 21 лютого, з метою популяри-
зації української мови за кордоном та її 
підтримання серед закордонного укра-
їнства. Тема есе: «Якби я був/була голо-
вою Генеральної Асамблеї ООН».

Кінцева дата подання письмових 
робіт – 10 лютого. 

Учасники конкурсу – вся україн-
ська молодь діаспори. Конкурсну ро-
боту необхідно надсилати на електро-
нну адресу: unessaycompetition2022@
gmail.com.

У Чехії відновили всі 
пам’ятники воїнам УГА

Євген Перебийніс, Посол України в 
Празі, повідомив, що за минулі чотири 
роки відновили всі пам’ятники воякам 
Української галицької армії на території 
Чехії. Більшість із них, попри те, що ма-
ють велику художню цінність й історич-
не значення для українців, були в дуже 
поганому стані й опинилися під загро-
зою зникнення. Зокрема, йдеться про 
Український меморіал в м. Ліберець за 
проєктом Василя Касіяна, пам’ятник 
роботи Оксани Лятуринської у м. Парду-
біце, пам’ятник у м. Йозефов за проєк-
том Роберта Лісовського, пам’ятник у м. 
Пршібрам роботи Михайла Бринського, 
Меморіал у м. Брно (вірогідно роботи М. 
Бринського).

Досі залишався не відновленим лише 
один меморіал – унікальний пам’ятник 
також роботи Михайла Бринського біля 
с. Лада в Под’єштєді. Відкритий він був 
1921-го, на місці поховання вояків УГА, 
які померли в недалекому таборі для ін-
тернованих. Пам’ятник, який стоїть на 
балансі місцевої влади та Міністерства 
оборони Чехії, хоча й не перебував під 
загрозою зникнення, проте уже потре-
бував серйозного оновлення. Наприкінці 
минулого року група ентузіастів-волон-
терів взялася за цю шляхетну справу піс-
ля того, як посольство отримало на здій-
снення робіт необхідні дозволи. 

«Хочу щиро подякувати усім, хто до-
лучився до відновлення пам’ятника, 
– фінансово, морально, інформацій-
но та фізично: Руслану Гайдамасі, Пе-
тру Брестованському, Дмитру Сердюку, 
Мар’яну Королю, Андрію Борику і, звіс-
но ж, отцю Івану Семотюку», подякував 
п. Перебийніс.

Радники 
«нормандської 

четвірки» зустрілися 
у Парижі 

У Парижі завершилася зу-
стріч політичних радників «нор-
мандської четвірки», де від Украї-
ни брав участь глава Офісу прези-
дента Андрій Єрмак. За її підсум-
ками, сторони погодили спільне 
комюніке – перше з 2019 року.

За словами глави ОП, на зу-
стрічі провели аудит виконання 
мінських домовленостей та узго-
дили фінальне комюніке – пер-
ше з грудня 2019 року. «Я вва-
жаю, що головним є підтримка 
всіх учасників нормандського 
формату сталого режиму припи-
нення вогню, який має діяти без 
будь-яких умов. Сторони абсо-
лютно відкрито задекларували, 
що між Україною та РФ існує ба-
гато розбіжностей щодо виконан-
ня і трактування мінських домов-
леностей. Але при цьому є бажан-
ня працювати над ними», сказав 
Єрмак.

Наступна зустріч має відбути-
ся на початку лютого в Берліні.

Що таке «нормандський фор-
мат»? Це формат переговорів лі-
дерів України, Німеччини, Фран-
ції та Росії з метою врегулювання 
конфлікту на Донбасі. Започатко-
ваний у 2014 році, після початку 
війни на Донбасі. Востаннє глави 
держав – лідери «нормандської 
четвірки» зустрічались у груд-
ні 2019 року в Парижі. Наступ-
ну зустріч анонсували весною 
2020-го року, але через каран-
тин скасували. Час від часу віде-
оконференції проводять на рівні 
радників. 

Професор Олесь Швайка 
викладав у Донецькому Уні-
верситеті, де створив ряд кур-
сів «Хімія ліків». Він був членом 
Товариства Української Мови 
в м. Донецьку і перекладав 
наукові праці у своїй ділянці 
на українську мову.

Наше Товариство Україн-
ської Мови (ТУМ-Чікаго) до-
помагало фінансово у видан-
ні його монументальної пра-
ці «Основи синтезу органічних 
речовин».

Прошу помістити посмерт-
ну згадку про нього.

Віра БОДНАРУК, 
професор, голова ТУМ 

(США).

Професор 
Олесь Швайка – 

яскравий вчений і патріот
Олесь Павлович Швайка 

– мій науковий керівник і вчи-
тель. В моїй пам̀ яті він зали-
шився передусім яскравим і 
талановитим вченим. 

Моя діяльність в Інституті 
фізико-органічної хімії i вугле-
хімії ім. Л. М. Литвиненка тісно 
пов’язана з О. П. Швайкою, до 
якого в гpyпy мене направили 
після закінчення Донецького 
університету у 1973 р. 

До кінця життя О. П. плід-
но працював, у цьому бачив 
сенс свого життя. Йому допо-
магали учні, дружина Вален-
тина Олексіївна та дочка Рок-
солана.

Для О. П. було характерним 
неординарне відчуття нового.

Я знав Олеся Павловича 
як виключно порядку i чесну 
людину, патріота своєї країни, 

видатного вченого. Taким він i 
залишиться в моїй пам’яті на-
завжди.

М. Короткіх, 
доктор хімічних наук, 

професор, 
лауреат премії 

ім. А. І. Кіпріанова 
HAH Украіни

Олесь (Олексій) Павло-
вич Швайка (19.07.1932 – 
14.08.2021) – український хі-
мік, професор, доктор хімічних 
наук, за напрямком органіч-
на хімія, лауреат Премії НАН 
України ім. А. Кіпріанова.

Олесь Швайка 1953 року 
закінчив Львівський політех-
нічний інститут. Наукову діяль-
ність розпочав у Харківській 
філії Всесоюзного науково-
дослідного інституту хімічних 
реактивів. 1963 року здобув 
ступінь кандидата хімічних 
наук у Харківському держав-
ному університеті. 

Після заснування у Доне-
цьку Інституту фізико-органіч-
ної хімії і вуглехімії АН УРСР з 
1969 року починає працюва-
ти у ньому як науковий співро-
бітник, завідувач лабораторії 
та завідувач відділу.

23 грудня 1977 року здо-
був науковий ступінь докто-
ра хімічних наук, захистивши 
у Київському державному уні-
верситеті докторську дисер-
тацію. 20 травня 1988 року 
отримав звання професора. 

Впродовж 20 років був за-
відувачем відділу Інституту фі-
зико-органічної хімії і вуглехі-
мії ім. Л. М. Литвиненка НАН 
України. З 2007 року – про-
відний науковий співробітник 
цього інституту. 

Від 4 січня 2014 року до 
30 жовтня 2015 року займав 
посаду провідного наукового 
співробітника Інституту орга-
нічної хімії НАН України. Від 3 
листопада 2015 року займає 
посаду провідного наукового 
співробітника відділу хімії ге-
тероциклічних сполук ІнФОУ 
НАН України.

Під керівництвом О. П. 
Швайки та М. І. Короткіх в 
Україні на початку 1990-х за-
сновано науковий напрямок 
з дослідження стабільних ге-
тероароматичних карбенів. 
Іншим напрямком є приклад-
ні дослідження у галузі фар-
мацевтичної та полімерної хі-
мії, а також оптичної техніки. 
Є співавтором низки винахо-
дів з органічної хімії, автором 
навчальних матеріалів для за-
стосування у профільних ву-
зах щодо синтезу лікарських 
засобів. 

Співавтор «Тлумачного 
термінологічно словника з ор-
ганічної та фізико-органічної 
хімії» та «Глоссарію термінів з 
хімії», 

Автор низки статей у гро-
мадсько-політичному виданні 
«День», з аналізом концепції 
«русский мир», як негативної 
для України. 

Конкурс «Краса 
Франкового краю» 

Голова Самбірської «Просвіти», що на Львів-
щині, Олександра Сумарук переслала світлини 
з вручення грамот і нагород учасникам ювілей-
ного, традиційного конкурсу «Краса Франко-
вого краю». Конкурс недавно відбувався дис-
танційно, учасники його, молодь середніх шкіл 
Самбірщини, надсилали свої виступи по відео 
електронною поштою до «Просвіти». Конкурс 
проводився у трьох категоріях: читання поезії 
Івана Франка, виконання пісні на слова Івана 
Франка, та виконання драматичного твору Ка-
меняра.

 Із 21-ої нагоро-
дженої особи при-
було на свято вру-
чення нагород 18. 
Решта не могли 
прибути через ко-
ронавірус.

У додаток до 
святочних грамот 
переможці конкур-
су отримали цінні 
книжки.

Щира подяка 
усім хто активно до-
помагав у прове-
денні цього конкур-
су для молоді Сам-
бірщини.

Віра БОДНАРУК,
голова Товариство Української Мови (США)

Світлини Ол. Сумарук

Польща, Туреччина 
і Угорщина – країни, куди 
українці їздять найчастіше 

Такі дані наводить Держприкордонслуж-
ба. В ДПСУ підрахували кількість пропускних 
операцій за минулий рік. За переважною біль-
шістю показників, у порівнянні із цифрами 
2020 року, є істотне зростання.

За підсумками 2021 року беззаперечним 
лідером для українців залишається Польща – 
понад 4,4 млн поїздок (+13%) до цієї країни. 
Друге місце посіла Туреччині – понад 2 млн 
українців, які здебільшого прямували на від-
починок. Третє – Угорщина із понад 1,7 млн 
пропускних операцій.

Удвічі зросла й кількість подорожей укра-
їнців до Єгипту – понад 1,4 млн. Істотний при-
ріст у відсотковому плані демонструють Руму-
нія (+32%), Молдова (+16%), Словаччина (+2) 
та Німеччина (+20%). Греція за підсумками 
року демонструє приріст популярності серед 
українців у 7,5 раза. Поруч із нею йдуть також 
Об’єднані Арабські Емірати та Італія.

«А от РФ демонструє планомірний спад. 
Минулого року до країни-агресора їздили на 
12% українців менше», зазначили в ДПСУ. 
Кількість громадян України, які їздили в Біло-
русь, знизилася більш ніж удвічі. 

В Україні триває 
скорочення населення
За січень – листопад 2021 року (за гру-

день дані уточнюються) населення України 
зменшилося майже на 400 тисяч людей – най-
більше за останні 11 років. За 11 місяців ми-
нулого року померло 649 999 українців. Про 
це повідомляє Державна служба статистики 
України. Крім того, за 10 місяців 2021 року 
з країни виїхали і не повернулися 600 тисяч 
громадян. Це найбільше число за останні 11 
років. 

Загалом з 2010 року населення Украї-
ни поменшало на понад 2,6 млн громадян, 
оскільки смертність в країні і далі перевищує 
народжуваність. За останні 30 років населен-
ня країни скоротилося майже на 10 мільйонів.

НАТО закликає Росію вивести свої 
війська з України, Грузії та Молдови

НАТО услід за США передало Москві свою письмову відпо-
відь на вимоги Кремля щодо так званих «гарантій безпеки». В 
цих вимогах Росія вимагає від НАТО зобов̀ язання не розши-
рювати свої кордони на Схід, тобто не приймати до НАТО Украї-
ну, а також вимагає вивести війська НАТО зі своїх членів – кра-
їн Східної Європи. НАТО недавно на переговорах в Європі з Ро-
сією рішуче відкинуло ці вимоги.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу 26 січня 
розповів, що у письмовій відповіді Росії окреслили три осно-
вні сфери, у яких є можливості для прогресу: відносини НАТО 
– Росія, європейська безпека, зокрема щодо ситуації в Украї-
ні, а також зниження ризиків, прозорість і контроль над озбро-
єннями.

Водночас Столтенберг заявив, що Росія має вивести свої 
війська з України, Грузії та Молдови, де вони розміщенні без 
згоди цих країн.

У документі немає якихось серйозних поступок Кремлю, 
наприклад, щодо невступу України до Альянсу чи виведення 
сил зі східних країн НАТО.

Понад 1000 політв’язнів у Білорусі: 
Європейський Союз відреагував 

на цю ганебну ситуацію 
Європейський Союз виступив із заявою у зв’язку з тим, що 

кількість політичних в’язнів у Білорусі перевищила 1000 осіб.
Заяву опублікував речник ЄС із питань зовнішніх справ і 

політики безпеки Петер Стано. «Число політв'язнів у Білорусі 
зараз досягло 1000 і продовжує зростати. Ця ганебна віха ві-
дображає триваючі репресії режиму Лукашенка проти власно-
го населення. Крім того, багато тисяч протестувальників вте-
кли з країни, щоб уникнути переслідувань», зазначив Стано.

За його словами, у сьогоднішній Білорусі закрито простір 
для демократичної політичної опозиції та діяльності вільних та 
незалежних ЗМІ, а режим Лукашенка продовжує затримувати 
людей, наражаючи їх на жорстоке поводження та катування та 
засуджуючи їх до тривалих термінів ув'язнення під час політич-
них процесів за зачиненими дверима.

«Юридичний захист політичних ув'язнених став небезпеч-
ним: понад 40 адвокатів, як повідомляється, втратили ліцензії. 
Білорусь має дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань 
та зобов'язань у рамках ООН та ОБСЄ. ЄС знову заявляє про 
свою вимогу негайного та беззастережного звільнення всіх 
політичних ув'язнених», зазначив Стано.

Професор 
Олесь Швайка

Переможці конкурсу, члени управи «Просвіти» 
та керівництво районної ради і адміністрації

Юлія Музика, викладачка 
Самбірської гімназії, 

з грамотою «Просвіти» 
Гран-Прі
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Ці рідкісні історичні фото змусять поглянути на світ інакше

Альберт Ейнштейн, його секретар Хелен (зліва) і дочка 
Маргарет (праворуч) отримують громадянство США, 

щоб не повертатися до нацистської Німеччини, 1940 рік.
Гангстери ховають обличчя під час суду в США над Аль Капоне. 

1931 рік.

Де у світі найдорожче 
жити: рейтинг міст 
очолив Тель-Авів

Згідно з дворічним звітом Economist 
Intelligence Unit (EIU), найдорожчим містом 
у світі для проживання у 2021 році став 
Тель-Авів, столиця Ізраїлю. У 2021 році 
місто вперше очолило цей рейтинг, підняв-
шись з п'ятого місця. У дослідженні EIU, у 
якому розглядалися ціни на понад 200 то-
варів і послуг у 173 містах, йдеться, що в 
Тель-Авіві здорожчали близько десятої 
частини товарів. 

Причинами стали інфляція, коливан-
ня курсів валют і зміна споживчого попи-
ту, які призвели до зростання цін на сиро-
вину та інші товари. Найбільше здорожчав 
транспорт: у 2021 році вартість бензину в 
середньому виросла на 21%.

Столиця Франції Париж опустилася 
на друге місце в рейтингу. Найбільше зни-
ження рейтингу, в бік здешевлення прожи-
вання, відбулося в Римі (Італія) через різ-
ке зниження вартості продуктів харчуван-
ня та одягу.

Найдорожчі для проживання міста сві-
ту 2021 року: Тель-Авів (Ізраїль), Париж 
(Франція), Сінгапур, Цюріх (Швейцарія), 
Гонконг (Китай), Нью-Йорк (США), Жене-
ва (Швейцарія), Копенгаген (Данія), Лос-
Анджелес (США), Осака (Японія).

Польща: рекорд 
на ринку нерухомості

У Польщі протягом 2021 побудували 
найбільшу кількість помешкань за понад 
40 років. 235 тисяч нових будинків і квар-
тир було введено в експлуатацію протягом 
– про це свідчать попередні дані GUS (Го-
ловного статистичного управління Поль-
щі). Це найвищий результат з 1979 року. 
Крім того, встановлено історичний рекорд 
за площею нерухомості, яка була побудо-
вана протягом року.

За попередніми даними GUS, у 2021 
році девелопери (забудовники) передали 
в користування 141,7 тис. кв. помешкань 
– на 0,7% менше, ніж у 2020 році. Нато-
мість індивідуальні інвестори забезпечи-
ли зростання на 19,4% у річному обчислен-
ні, це стосувалося фізичних осіб, які ввели 
в користування 88,3 тис. помешкань. Це 
означає, що 98% загальної кількості по-
мешкань було побудовано завдяки вказа-
ним формам фінансування. Всі інші – коо-
перативне, комунальне і т.д. забезпечили 
введення в користування 4637 квартир.

Найшвидше на цю кількість впливає 
поточний попит на квартири чи навіть очі-
кування забудовників щодо попиту. 

У Каталонії 
реабілітували жінок, 
засуджених 400 років 

тому за чаклунство
Парламент іспанської авто-

номної провінції Каталонії ухвалив 
резолюцію про помилування до 
1000 осіб, більшість з яких жінки, 
засуджені за чаклунство в регіоні 
400 років тому.

Процеси проти відьом політики 
назвали «жононенависницькими 
злочинами». Цей крок продовжує 
подібні жести у Шотландії, Швейца-
рії та Норвегії після того, як понад 
100 європейських істориків підпи-
сали маніфест під назвою: «Вони 
не були відьмами, це були жінки».

Підраховано, що між 1580 і 
1630 роками в Європі близько 
50 тис. людей були засуджені до 
смертної кари за чаклунство, з 
яких близько 80% були жінками.

У той час як полювання на ві-
дьом лютувала у всій Північній Євро-
пі, в Іспанії інквізиція викорінювала 
єресі серед євреїв і мусульман, які 
були насильно навернені у християн-
ство. Інквізиція скептично ставила-
ся до звинувачень у чаклунстві.

Тим не менш, Каталонія була 
винятком, і полювання на відьом 
там тривали до 18 століття. «Ві-
дьом» регулярно звинувачували у 
раптовій смерті дітей, природних 
катаклізмах і поганому врожаї.

«Ми аранці, бо розмовляємо аранською»: 
у гірській долині Іспанії діалект є офіційною мовою

За географічним положен-
ням район Баль-д’Аран мав би 
бути частиною Франції, але його 
культура, історія та мова свід-
чать, що він ні французький, ні 
іспанський, ні каталонський.

Визначення кордонів у Пі-
ренеях мало б бути легким за-
вданням: на південному боці 
гірського хребта ви перебува-
єте в Іспанії, а на північному – 
у Франції. Але опинившись у 
районі Баль-д’Аран, стає зро-
зуміло, що тут географія не 
працює.

Це невеличка гірська до-
лина із населенням 10 тисяч 
осіб, яка повинна належа-
ти Франції. Однак цей район, 
розташований на північних 
схилах Піренеїв, офіційно є 
частиною Каталонії, автоно-
мії Іспанії. Упродовж століть 
він був між великими королів-
ствами та державами.

Водночас район ніколи не 
відмовлявся від місцевої са-
мобутності. Ключ до якої – 
аранська мова, яка після ка-

талонської та іспанської є тре-
тьою мовою Каталонії.

Аранська – це окремий 
діалект окситанської мови, 
яким у період Середньовіччя 
розмовляли від Піренеїв до 
П’ємонту, розташованого в 
Північній Італії.

«Ми аранці, тому що роз-
мовляємо аранською, – заяв-
ляє директор Інституту дослі-
джень Юсеп Луї Сан Сокасу. –
Аранська – це мова нашої до-
лини. І це мова нашої культури».

У Баль-д’Арані окситан-
ська мова збереглася як аран-

ська. Згідно з даними уряду 
приблизно 4 тисячі жителів 
Баль-д’Арану майже 40% насе-
лення вміють читати, писати та 
розмовляти аранською.

Навчання у школах Баль-
д’Арану проводять аранською 
мовою. Учні мають доступ до 
великої кількості літератури 
та статей цією мовою. Крім 
того, нею транслюють радіо-
передачі та програми новин.

«Мова все ще живе тут, у 
нашій долині. Це єдине місце, 
де її охороняють і вона офіцій-
на», каже Сокасу. 

У Молдові – ціле село 
з альтернативною енергетикою

Перший для країни випадок, коли школа, ди-
тячий садок та мерія перейшли на альтернативні 
джерела тепла та світла. Таким чином економ-
лять природний газ та електроенергію. 

Влітку сонячні панелі встановили на дахах 
будівель. 

Всі соціальні заклади в селі Фештелиця 
Штефан-Водського району перейшли на сонячну 
енергію і перестали платити за газ та електрое-
нергію. Зекономлені кошти витратили на закуп-
ку спортінвентаря , а в планах оновити меблі в 
школі.

Три роки тому зробили теплоізоляцію буді-
вель, відремонтували дахи, замінили вікна, две-
рі, чим зменшили платіжки за газ вдвічі. Пізніше 
встановили котли на біомасі, що дозволило ще 
більше економити.

На відновлюваних джерелах енергії в селі 
не тільки екномлять, а ще й заробляють. Тут по-
будували перший державний фотоелектричний 
парк потужністю 312кВт.год.

Дохід спрямовують на утримання самого 
парку та освітлення сільських вулиць, які отри-
мують живлення з мережі. Ліхтарі обладнані фо-
тоелементами, які дозволяють регулювати мо-
мент включення лампочок.

Загалом інвестиціі у виглчді гранту від Євро-
союзу, ООН та вихідців з села, що проживають 
за кордоном перевищили 1 млн.євро

Продав рідкісну монету майже 
за 900 тисяч доларів

Надзвичайно рідкісний золотий пенні 13-го століття 
в 20 пенсів, викарбуваний королем Генріхом III, виявле-
ний у вересні минулого року металошукачем, був прода-
ний на аукціоні за 648 000 фунтів стерлінгів (873 000 до-
ларів США). Це один із восьми задокументованих екземп-
лярів золотого пенні, чотири з яких перебувають у музеях. 

Монета була зна-
йдена в полі в селі Хе-
мьок у Девоні (Англія) 
Майклом Лі-Меллорі.

На аверсі пенні зо-
бражений коронований 

король, що сидить на троні, зі скіпетром і земною кулею. 
На монетиі напис «HENRIC/REX III». На реверсі зображе-
ний довгий порожній хрест із п'ятипелюстковими розет-
ками та трьома кульками. На ньому напис «WIL/LEM/ON 
L/UND», що вказує на ім'я фінансиста Віллема Глостер-
ського та на лондонський монетний двір, де у 1257 році 
були викарбовані монети.

Пенні Генріха III був першою золотою монетою, ви-
пущеною королем Англії з часів Едуарда Сповідника 
(1042 – 1066). Проте золоті монети Едуарда були біль-
ше схожі на медальйони, призначені для використання 
як презентаційні подарунки. Золотий пенні Генрі був 
справжньою монетою в обігу номіналом 20 пенсів.

Було викарбувано близько 52 000 золотих пен-
ні, але вони не знайшли великого застосування, тому 
що багато хто вважав їх недооціненими, що одна лише 
вага золота коштувала більше, ніж викарбувана моне-
та. Незабаром вони були вилучені з обігу, а через деся-
тиліття Генрі викупив монети по 24 пенси кожна і пере-
плавив їх. Золоті монети більше не карбувалися в Ан-
глії до 1344, до правління Едуарда III.

Переможцем торгів став приватний колекціонер із 
Великобританії, який побажав залишитися невідомим. 
Він планує назавжди позичити монету музею.

Уряд Австралії викупив права 
на прапор аборигенів 

Прапор аборигенів Австралії, тобто корінних жите-
лів континенту, що пізніше був заселений емігрантами, 
в основному з Англії, і став Англійською колонією (нині 
давно вже незалежна держава), у 1971 році створив 
художник-абориген Гарольд Томас із народу Лурітья з 
Центральної Австралії. Він був розроблений для руху 
аборигенів, які заявили свої права на землю Австралії.

Вперше прапор Томаса підняли у Національний 
день аборигенів на площі Вікторія в Аделаїді 9 лип-
ня 1971 році. Його також використовували в столиці 
Канберрі в наметовому посольстві аборигенів з кінця 
1972 року.

З того часу його обрали офіційним прапором або-
ригенів Австралії, а 14 липня 1995 навіть визнали дру-
гим офіційним прапором Австралії.

Сам Гарольд Томас був визнаний автором прапора 
та отримав всі авторські права на нього. Попри те, що 
художник створив його для аборигенів, корінні народи 
заявляли, що прапор фактично був «заручником» угод 
про авторські права, які обмежували його використан-
ня. Його можна було відтворювати лише за згодою ху-
дожника, який вже уклав угоди з кількома компаніями.

Деякі групи аборигенів, зокрема спортивні коман-
ди, почали відмовлятися платити за вивішування пра-
пора. А у 2019 році навіть з'явився рух Free the Flag 
(«Звільніть прапор»), який закликав, щоб прапор не ви-
користовували для прибутку.

Тепер же прапор належить Австралії. Це означає, 
що його можна відтворювати на одязі, товарах, спор-
тивних футболках чи творах мистецтва без дозволу та 
безплатно. Ця угода обійшлася уряду країни у 14 міль-
йонів доларів.

Міністр у справах корінних австралійців Кен Ва-
йатт заявив, що тепер цей «символ, близький серцю 
аборигенів» належить кожному і ніхто не зможе цього 
змінити.

Підлітки на побаченні в закусочній, 
США, 1950-ті.
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Кордони поділу
Українські землі, 

які Росія не подарувала Україні

Українці Поволжя
У свідомості росіян сформувався стійкий міф: мовляв, 

Волга – це російська річка. Як і те, що Крим також росій-
ський. Насправді і Поволжя (Надволжье), і Крим – це регіо-
ни, які не мали стосунку до формування російського етносу.

У період Середньовіччя ці регіони належали Золо-
тій Орді, де переважно переважали кочові тюркські етно-
си. Після розпаду цієї держави у XV столітті виникла низка 
ханств, найпотужнішим з яких було Кримське. Також у По-
волжі з'явилися ханства, зокрема Казанське та Астрахан-
ське. Останні стали об'єктом експансії Московії, яка праг-
нула освоїти золотоординський простір. У 1550-х роках, за 
правління царя Івана Грозного, вони були підкорені моско-
витами.

Проте завойовникам треба було освоїти ці території, 
окультурити їх, укоренити землеробське населення. Зроби-
ти це за допомогою росіян-московитів було складно. І чи-
малу роль у освоєнні Поволжя відіграли українці. Адже цей 
регіон був степовим, як і степи Північного Причорномор'я, 
які заселив український народ. Тому для українців поволзь-
кі степи виявилися ніби «своїми».

Заселення українцями Поволжя розпочалося із серед-
ини XVII століття. Щоб організувати оборону від кочівників, 
московські чиновники почали селити тут українських коза-
ків, що служили у гарнізонах волзьких міст та на прикордон-
них, так званих сторожових лініях. Петро І спеціально напо-
лягав на тому, щоб тут поселяли українців.

У 1718 році на Поволжі почалося будівництво сторо-
жової лінії з центром у місті Царицин (нинішній Волгоград). 
Сюди 1732 року переселили 537 сімей українських козаків, 
що заснували кілька слобід. Серед них – слобода Дубівка, 
яка стала центром заснованого в 1733 Волзького козаць-
кого війська, що складалося з українських і донських коза-
ків.

Надволжя стало місцем міграції українського козацтва, 
яке на той час зазнавало утисків на Гетьманщині та Слобо-
жанщині. Для українців цей регіон став ніби «новою Січчю». 
Адже тут, незважаючи на небезпеку прикордонного життя, 
була свобода. А влада державних структур не надто дава-
лася взнаки.

Не випадково на Поволжі 1773 року спалахнуло по-
встання під проводом Омеляна Пугача (Пугачова). Цього ва-
тажка підтримало Волзьке козацьке військо, а українська 
Дубівка охоче перейшла на бік повстанців.

Загалом, український чинник у Пугачовському повстан-
ні був одним із головних. Фактично це було повстання укра-
їнських козаків разом із російськими козаками (яїцькими, 
донськими) та тюркськими народами Поволжя, Приуралля, 
Західного Сибіру проти російського самодержавства. Тому 
після придушення цього повстання, 1776 року, Волзьке ко-
зацьке військо було розформоване. У часі це майже співпа-
ло з ліквідацією Запорізької Січі у 1775 році. Таким чином 
Катерина II вирішила розправитися з українською козаць-
кою вольницею.

Дещо пізніше, ніж українські козаки, на Поволжі 
з'являються українські чумаки. За 300 кілометрів на схід 
від міста Саратова розташоване озеро Ельтон, на дні яко-
го є поклади солі. Соляний промисел розпочався тут ще XVII 
столітті. У 1747 році видобуток солі на цьому озері та її про-
даж, що давав великі прибутки, стали монополією царсько-
го уряду. Проте доставка солі з Ельтона до Саратова, де іс-
нувало спеціально створене Соляне комісарство, була не-
простою справою. Адже транспортувати сіль постійно за-
важали кочівники-калмики, які нападали. Тому царські 
чиновники почали використовувати українських чумаків, 
які мали досвід такого непростого та ризикованого тран-
спортування. Першими прибули сюди чумаки з Харківщини 
та Полтавщини.

У другій половині XVII – початку XIX століття на проти-
лежному від Саратова березі Волги козаки та чумаки засну-
вали низку слобід і хуторів. Серед них найбільш значущою 
стала Покровська слобода (нині місто Енгельс). До речі, гер-
бом цього міста є віл, що везе сіль.

Царський уряд надав українським чумакам Поволжя 
певні привілеї. В 1797 їх звільнили від військових пови-
нностей, податків, наділили землями, як державних селян 
приписали «до Ельтонського озера». Ці чумаки становили 
окремий соціальний стан з певними перевагами. При цьо-
му вони підтримували зв'язки з чумаками України, які при-
їжджали на Поволжя купувати сіль, рибу та інші товари. Ве-
лике значення у зв'язках грала згадувана Дубівка, розта-
шована на перехресті торгових шляхів Поволжя і Подоння.

Щоправда, згодом видобуток солі в районі озера Ель-
тон почав скорочуватися. І 1828 року «ельтонські» чумаки 
втратили пільги. Вони були переведені в категорію держав-
них селян, на них було накладено відповідні податки та по-
винності.

Українські поселенці відіграли помітну роль у розви-
тку економіки Поволжя та культури цього регіону. Зокрема, 
вони сприяли утвердженню землеробства, зробили багато 
для поширення православ'я.

Петро КРАЛЮК, 
доктор філософських наук

«День», 28. 10. і 05.11. 2021 р.
Закінчення. Початок у №№ 213 – 215.

12 січня виповнюється 50 років 
від дня найбільшої репресивної ак-
ції проти українських дисидентів, 
коли одночасно було заарештова-
но більшість відомих представників 
національно-демократичного руху 
і розпочався так званий «генераль-
ний погром» українського шістдесят-
ництва.

Основним засобом боротьби шіст-
десятників з тоталітарним режимом 
був самвидав. У 1965 – 1972 роках 
український самвидав складався з ху-
дожніх творів, документів та публіцис-
тики. Він яскраво відображує історію 
опору тих років, одночасно являючи со-
бою його невід'ємну частку.

З січня 1970 року почало виходи-
ти в самвидаві перше в Україні періо-
дичне видання – «Український вісник» 
(УВ), на зразок московської «Хроники 
текущих событий» (ХТС). Але на відміну 
від ХТС, УВ містив не тільки інформацію 
про репресії та становище політв'язнів, 
а й подавав твори, поширені в самви-
даві – дослідження з історії, дані щодо 
геноциду українців, літературознавчі 
роботи, вірші, прозу. Характерний ви-
сокий професійний рівень видання.

УВ був створений за ініціативою 
В'ячеслава Чорновола, який і став го-
ловним редактором цього часопису. В 
редколегію також увійшли Михайло Ко-
сів і Ярослав Кендзьор. У розповсю-
дженні УВ брала активну участь велика 
кількість дисидентів. УВ також переда-
вався за кордон.

Ставлення до випуску УВ було нео-
днозначним. За словами Леоніди Світ-
личної, Іван Світличний, коли УВ почав 
виходити, активно його розповсюджу-
вав, однак він був проти ідеї видання 
УВ, вважаючи, що це прискорить аре-
шти. Подальші події показали, що він 
був правий.

Василь Овсієнко розповідає: «На 
п'ятому числі «Український вісник» обі-
рвався – його зупинили в середині 
1971 року, бо пішли чутки про те, що 
ось-ось почнуться арешти, і сам голо-
ва КДБ України Віталій Нікітченко мав 
розмову з Іваном Світличним і сказав: 
«Доки ви не були організовані, ми вас 
терпіли. Відтак, коли у вас з'явився 
журнал, ми вас терпіти не будемо». Ви-
рішено було зупинити видання «Україн-
ського вісника», однак уже було пізно».

28 червня 1971 року ЦК КПРС ухва-
лив таємну постанову «Про заходи про-
тидії нелегальному розповсюджен-
ню антирадянських та інших політич-
но шкідливих матеріалів», яку через 
місяць продублював ЦК КПУ, додавши 
місцевої специфіки.

Політбюро ЦК КПРС 30 грудня 1971 
року постановило розпочати всесоюз-
ну кампанію проти самвидаву з метою 
зруйнувати інфраструктуру його виго-
товлення та розповсюдження. Партій-

не керівництво УРСР на чолі з Петром 
Шелестом підтримало ініціативу Мо-
скви, бо фактично вже не мало влади 
в республіці, а цілком було кероване 
Кремлем .

Репресії 1972 року були загально-
імперською акцією. В Москві та Ново-
сибірську відбулись арешти за спра-
вою «ХТС». Для українського руху було 
розіграно окремий детектив зі «шпи-
гунськими пристрастями» – так звана 
«справа Добоша».

4 січня 1972 року був заарештова-
ний бельгійський громадянин, турист 
Ярослав Добош, українець за похо-
дженням. Його «обробили» і примусили 
зізнатися, що він прибув «для виконан-
ня завдання закордонного антирадян-
ського центру бандерівців ОУН». Багато 
дисидентів мали іншу думку щодо цього 
– що Добош був заздалегідь завербо-
ваний КДБ. Але це твердження, мабуть, 
не витримує критики.

Ось що згадує з цього приводу Ва-
силь Овсієнко: «Як відомо, під новий 
1972 рік в Україну приїхав Ярослав До-
бош. Він член СУМу, з Бельгії, йому 25 
років. Він їхав через Прагу. Мені відо-
мо, що моя однокурсниця Анна Коцур, 
лемкиня зі Словаччини, поїхала під Но-
вий рік до Праги. Вона там мала зустріч 
із Добошем, про це я пізніше дізнався.

Вона дала йому телефони львів-
ських і київських шістдесятників, зо-
крема, й Івана Світличного. Він саме 
за оцими телефонами у Києві дзвонив 
до Світличного, до когось там ще, і зу-
стрічався потім зі Світличним та інши-
ми людьми… Я пізніше, коли був зааре-
штований, читав покази Ярослава До-
боша і дійшов висновку, що це була, ма-
буть, людина випадкова.

Я не впевнений, чи він був справді 
завербований КДБ, чи це просто так, 
зі своєї наївності цікавився, чи мав 
якесь там завдання від своїх керів-
ників чи не мав – Бог його знає. Але 
його КДБ використало досить таки вда-
ло. Він розказав усе, що знав і чого не 
знав, виступив із заявою по телебачен-
ню, та заява була опублікована у пре-
сі. Його випустили, а все це стало при-
водом для масових арештів української 
інтелігенції».

Арешти січня 1972 року так чи інак-
ше пов'язували зі справою Я. Добо-
ша. Сам Добош після зізнання був ви-
сланий за кордон, де він спростував 
свої покази, але на це вже не звертали 
уваги.

12 – 20 січня 1972 року були заа-
рештовані відомі дисиденти: у Києві – 
Іван Світличний, Євген Сверстюк, Ва-
силь Стус, Леонід Плющ, Зіновій Анто-
нюк, Микола Плахотнюк, Іван Ковален-
ко, Олесь Сергієнко та інші; на Київщині 
– Данило Шумук, у Львові – В'ячеслав 
Чорновіл, Михайло Осадчий, Іван Гель, 
Ірина Стасів-Калинець, Стефанія Ша-
батура, у Івано-Франківській облас-
ті – Василь Романюк (майбутній патрі-
арх Володимир), у лютому посадили за 
грати Юрія Шухевича та Миколу Холод-
ного. Наступна хвиля арештів відбула-
ся у квітні – червні 1972 року: були за-
арештовані Іван Дзюба, Надія Світлич-
на в Києві, Ігор Калинець у Львові, Ігор 
Кравців та Анатолій Здоровий у Харко-
ві та інші.

Після багатоденних допитів Зіновія 

Франко (онучка Івана Франка) визна-
ла, що Добош – агент, і шістдесятни-
ки мали з ним контакт. Взагалі це була 
частина плану КДБ – примусити «зі-
знатися» і «щиросердечно покаятися» 
онучку Івана Франка – Зіновію Фран-
ко та племінницю Михайла Коцюбин-
ського – Михайлину Коцюбинську. Ви-
ступ по телебаченню цих двох впливо-
вих у дисидентських колах пані завдав 
би вирішального удару по руху шістде-
сятників.

«Зеню Франко відразу засадили в 
січні 1972 року, а за мене взялися десь 
у березні», – згадує Михайлина Коцю-
бинська. – «І я дуже швидко зрозуміла 
план, який у них визрів. План визрів та-
кий: об'єднати моє ім'я з Франко і пус-
тити нас по телевізору разом. Ви може-
те собі уявити, як би це набагато силь-
ніше прозвучало, ніж виступ у телевізо-
рі лише Зені Франко. Її був, вона там, 
а я репресована. Її лист був у «Радян-
ській Україні» – а мого не було».

Михайлина Коцюбинська цей план 
поламала, незважаючи на усі погро-
зи та хитрування КДБ. Не допомогли 
й очні ставки із З. Франко, не допомо-
гли навіть погрози забрати доньку й 
позбавити М. Коцюбинську материн-
ських прав.

Під час слідства заарештованих ля-
кали розстрілом, фізичною розправою, 
лікуванням у спецпсихушці, а головне 
– розправою над близькими людьми. 
Однак із ключових постатей, окрім Іва-
на Дзюби, ніхто не покаявся. Дзюбу 
«ламали» з квітня 1972 року до жовтня 
1973 року. 16 березня 1973 року він 
був засуджений на 5 років ув'язнення 
і 5 – заслання.

8 жовтня І. Дзюба написав прохан-
ня про помилування. Влада задоволь-
нила прохання. Їй це було вигідно (один 
із лідерів руху опору, автор програмної 
роботи «Інтернаціоналізм чи русифі-
кація?» визнав свої помилки). Слід за-
уважити, що І. Дзюба писав виключно 
про свої власні переконання і не дав 
на допитах жодних свідчень проти своїх 
друзів.

26 травня 1972 року П. Шелест 
був звільнений з посади першого се-
кретаря ЦК КПУ, його місце зайняв В. 
Щербицький. За короткий час уся «ко-
манда» Шелеста була усунута від вла-
ди в республіці. Їх місце зайняли шо-
віністи-реакціонери – слухняні діти 
Москви.

Тим часом улітку й восени 1972 року 
відбулися судові процеси. Майже всі 
провідні діячі шістдесятництва діста-
ли максимальний реченець за відомою 
статтею 62 КК УРСР (7 р. ув'язнення в 
таборах суворого режиму та 5 р. заслан-
ня) й етаповані за межі Батьківщини 
– до Мордовії та пізніше до Пермської 
обл. Хто не давав показів (Микола Пла-
хотнюк, Леонід Плющ, Борис Ковгар, 
Василь Рубан) – були запрото-
рені до психлікарень.

«Генеральний погром»: як це було

Іван Світличний

Зіновій Антонюк з сином Максимом

Євген Сверстюк, 
Валерія Андрієвська з дитиною
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Календар 
всесвітньої історії
4 лютого
1793 – другий поділ Польщі, 

внаслідок якого Волинь і Поділля 
приєднано до Російської імперії

1945 – в Ялті відкрилася 
Кримська конференція глав уря-
дів СРСР, США і Великої Британії, 
на якій союзники погодили вій-
ськові плани і повоєнний устрій 
Європи.

Народився: 1746 – Тадеуш 
Костюшко, керівник антиросій-
ського польського повстання, 
учасник війни за незалежність 
США,

5 лютого 
1850 – американська компа-

нія «Фелікс» запатентувала ариф-
мометр, настільну механічну ма-
шину для чотирьох арифметичних 
дій. 

6 лютого
1945 — створена Всесвітня 

федерація профспілок. 
1952 — у день смерті Георга 

VI на престол зійшла Єлизавета 
II, донині правляча королева і го-
лова держави Сполученого Коро-
лівства Великої Британії та Північ-
ної Ірландії, глава 15 держав Спів-
дружності.

7 лютого
1863 – у США Алансон Крей 

запатентував перший вогнегас-
ник.

Народилися: 1804 – Микола 
Маркевич, український історик, 
етнограф, письменник, фолькло-
рист, композитор; 1812 – Чарльз 
Діккенс, англійський письменник; 
1847 – Олександр Русов, україн-
ський етнограф, фольклорист.

8 лютого 
1904 – початок російсько-

японської війни. 
Народилися: 1828 – Жюль 

Верн, французький письменник, 
класик пригодницької літерату-
ри і наукової фантастики; 1834 
– Дмитро Менделєєв, російський 
учений, відкрив періодичний за-
кон хімічних елементів.

9 лютого 
1667 – у селі Андрусові по-

близу Смоленська укладено 
перемир’я між Річчю Посполитою 
і Московською державою, що за-
вершило російсько-польську ві-
йну 1654 – 1667 рр. Відповідно до 
умов Андрусівського миру, Украї-
ну поділили навпіл, кордон прой-
шов по Дніпру. Росії було поверну-
то Смоленське і Чернігівське во-
єводства, визнано возз’єднання 
з нею Лівобережної України, пе-
редано на два роки Київ (в умові 
було кілька застережень, які да-
вали змогу залишити Київ за Росі-
єю назавжди). Запорізька Січ ого-
лошувалася під спільним керівни-
цтвом, Правобережна Україна і 
Білорусь – за Річчю Посполитою. 

1918 – у Бресті підписано 
мирний договір, за яким Німеч-
чина, Австро-Угорщина, Туреччи-
на і Болгарія визнали Українську 
Народну Республіку самостійною 

державою. Це був перший мирний 
договір у Першій світовій війні.

10 лютого
1837 – після поранення на ду-

елі помер Олександр Пушкін, ви-
датний російський поет. 

1890 – народився Борис Пас-
тернак, російський поет і прозаїк, 
лауреат Нобелівської премії з лі-
тератури 1958 р.

11 лютого
1809 – американський інже-

нер Роберт Фултон запатентував 
пароплав.

1989 – відбулась установча 
конференція Товариства україн-
ської мови ім. Тараса Шевченка 
(тепер – Всеукраїнське товари-
ство «Просвіта» ім. Тараса Шев-
ченка).

Народилися: 1847 – Томас Еді-
сон, видатний американський ви-
нахідник; 1873 – Микола Міхнов-
ський, український правник, пу-
бліцист, ідеолог і лідер самостій-
ницької течії українського руху.

12 лютого
1809 – народився Авраам Лін-

кольн, 16-ий президент США, який 
звільнив американських рабів.

13 лютого 
1895 – французькі винахідни-

ки Огюст і Луї Люм’єри запатенту-
вали сінематограф, комбінацію кі-
нокамери й кінопроектора.

14 лютого 
1876 – американський вина-

хідник Александр Белл подав па-
тентну заяву на перший телефон.

1897 – помер Пантелеймон 
Куліш, український письменник, 
фольклорист, етнограф, перекла-
дач, критик, редактор, видавець.

1918 – Радянська Росія пере-
йшла на григоріанський календар 
(1 лютого за юліанським календа-
рем). 

1956 – у Москві відкрився XX 
з’їзд КПРС, відомий засудженням 
культу особи Сталіна. 

15 лютого 
1564 – народився Галілео Га-

лілей, видатний італійський уче-
ний.

1947 – спеціальною поста-
новою уряду в СРСР заборонено 
шлюби між радянськими громадя-
нами й іноземцями.

1989 – завершено виведення 
радянських військ з Афганістану 
(почато 15 травня 1988 р.). Кінець 
афганської війни СРСР, що поча-
лася у 1979 році введенням ра-
дянських військ у цю країну. 

16 лютого 
1813 – народився Семен Гу-

лак-Артемовський, композитор, 
співак, автор першої української 
опери «Запорожець за Дунаєм».

17 лютого 
1892 – народився Йосип (Йо-

сиф) Сліпий, видатний український 
релігійний, громадський і науко-
вий діяч, предстоятель Україн-
ської греко-католицької церкви в 
1944 – 1984 рр., кардинал.

«Генеральний погром»: 
як це було

Загалом по Украї-
ні у 1972 році за дани-

ми ХТС заарештовано 100 
осіб. За даними Людмили Алек-
сєєвої, було засуджено 89 осіб. 
Із Західної України – 55 (з них 
13 зі Львова). Зі Східної та Цен-
тральної України – 48 (з них 28 
з Києва). За 1972-1974 роки 
за участь в українському наці-
онально-демократичному русі 
було заарештовано більше 122 
осіб.

За останніми даними Хар-
ківської правозахисної групи, 
у 1972 – 1974 роках в Україні 
було заарештовано 193 особи, 
у тому числі за антирадянську 
пропаганду – 100 осіб, за релі-
гійні переконання – 27 осіб. По-
чинаючи з 12. 01. 1972 р. впро-
довж цього періоду в Україні 
проведено тисячі обшуків, тися-
чі людей були стероризовані до-
питами як свідки, викинуті з ро-
боти, з вузів. Поодинокі спроби 
протесту проти арештів присіка-
лися щонайжорстокіше (Василь 
Лісовий, Микола Лукаш).

Суспільна атмосфера, на від-
міну від атмосфери після пер-
шої хвилі арештів, 1965 р., ста-
ла гнітючою. Усіх, хто не давав 
показів проти заарештованих і 
виявляв найменші ознаки спів-
чуття до них, звільняли з робо-
ти, виключали з інститутів, їм за-
кривалися будь-які можливос-
ті службового зростання і твор-
чого оприлюднення (публікації, 
виставки тощо). Як відроджен-
ня 20-х років справедливо нази-
вають розстріляним, так відро-
дження 60-х – задушеним.

Хто хотів вижити – мусив 
принизливо каятися (Зіновія 
Франко, Микола Холодний, Ле-
онід Селезненко, Іван Дзюба), 
інші – криводушно писали па-
сквілі на своїх недавніх друзів 
або закордонних «українських 
буржуазних націоналістів – на-
йманців іноземних розвідок», 
вичавлювали з себе фальши-
ві оди на честь душителів сво-
єї батьківщини (Іван Драч, Дми-
тро Павличко), окремі не витри-
мували задушливої атмосфери 
і спивалися, накладали на себе 
руки (Григір Тютюнник), найстій-
кіші – надовго йшли у «внутріш-
ню еміґрацію» (Ліна Костенко, 
Михайлина Коцюбинська, Вале-
рій Шевчук), або й справді емі-
ґрували в Росію (Лесь Танюк, 
Павло Мовчан).

Генеральний погром 1972 
року припинив розвиток руху 
шістдесятників і водночас став 

підґрунтям нової доби в істо-
рії руху опору. Насправді акція 
проти самвидаву вдалася лише 
частково. Розповсюдження 
самвидаву на деякий час значно 
зменшилося. Він перестав бути 
основним засобом боротьби з 
тоталітарним режимом.

На волі після арештів січ-
ня 1972 року були спроби про-
довжувати випускати «Україн-
ський вісник». У Львові з'явився 
випуск 6 УВ, підготовлений Ми-
хайлом Косівим, Ярославом 
Кендзьором та Атеною Паш-
ко. Цей випуск УВ дістав назву 

«Львівський», бо майже пара-
лельно з ним, у березні 1972 
року, в Києві Василь Лісовий, 
Євген Пронюк та Василь Овсі-
єнко видали спецвипуск УВ з 
інформацією про арешти, і теж 
під номером 6.

Василь Лісовий написав від-
критого листа до членів ЦК КПРС 
і ЦК КПУ, після чого був зааре-
штований, тоді ж заарештували 
Євгена Пронюка, а Василя Овсі-
єнка – через 8 місяців, у березні 
1973 року.

Більш конспіративною була 
група Степана Хмари, вони теж 
упорядковували УВ: 7 – 9 випус-
ки у 1974 – 1975 роках. Окрім 
Хмари, цією справою займалися 
Олесь Шевченко, Віталій Шев-
ченко та Василь Карабік. Ця гру-
па була навіть ближчою до під-
пільного руху, ніж до шістдесят-
ників: і за політичним змістом 
матеріалів, і за засобами кон-
спірації. Числа 7–8 потрапили 
за кордон на фотоплівці. Зааре-
штували Степана Хмару та інших 
лише у 1980 році.

Генеральний погром майже 
призупинив дисидентський рух 
у «великій зоні», проте тільки 
підняв дух опору в ув'язнених. 
Деякі дисиденти самі згадують, 
що, як не дивно, час, проведе-
ний у неволі – у «малій зоні», 
– був найцікавішим і навіть 
найкращим періодом їхнього 
життя.

Микола Горбаль розповідає: 
«Коли я зустрівся зі Світличним 
вже на Уралі, потім з Антоню-
ком, з Валерієм [Марченком] по-
знайомився, я ніколи не був та-
кий розкутий, ніколи в мене не 
було стільки гумору і ніколи я так 
багато не сміявся, як у таборі… 
Я собі дав слово, що ніколи не 
буду нарікати на Бога, бо Богу 
видніше, якими дорогами вести.

Я цю фразу повторюю часто, 
щоб, можливо, люди знали, що 

не можна нарікати на долю. Бо, 
якщо тобі визначена отака до-
рога, то так воно, видно, й має 
бути. Мавши потім другий суд, я 
собі завжди це споминав, мав-
ши потім третій суд... І це мене 
рятувало. Коли мене вже третій 
раз – з другого ув'язнення не 
випустили, а судили втретє, то я 
думаю собі: Боже, ну що це?

Ну, вижив же я ці терміни – 
значить, так треба. І коли мене 
посадили потім в камеру із Се-
меном Скаличем, навіть думаю 
собі: Боже, та щоб це все почути 
– ці одкровення від цього чоло-
віка, то мені треба було попасти 
в цю камеру, а щоб попасти, тре-
ба було отримати термін!».

Ігор Калинець згадує з цьо-
го приводу: «В таборі нам було 
фізично важко. Скажімо, ми 
були роз'єднані з рідним краєм, 
з сім'єю, з найріднішими. Спіл-
кування було тяжке. Ми були в 
дуже драматичній ситуації, коли 
до тебе приїжджають на поба-
чення старенька мати чи дочка 
маленька, і вони проїжджають 
кілька тисяч кілометрів, а тобі 
не дають того побачення, зри-
вається все. Це було тяжко пе-
ренести.

А з іншого боку, ми були 
якось вільні, духовно вільні. Ми, 
скажімо, скинули ту маску, яку 
ми носили там, у тому суспіль-
стві, до арешту. Бо там треба 
було все-таки прикидатися, що 
ти не є, так би мовити, буржуаз-
ний націоналіст, що ти не є ворог 
радянської влади – що ти радян-
ська людина, але ти вважаєш, 
що тут не так ведеться політика 
в національному чи якомусь ін-
шому плані».

Після «генерального погро-
му» рух опору відродився у другій 
половині 70 х років, коли осно-
вним засобом боротьби з систе-
мою став інституалізований за-
хист прав людини.

Багато змінилося з тих часів, 
багато що залишається, на пре-
великий жаль, незмінним, але 
вже немає страху, його знищили 
ті мужні люди в далекі 70 – 80-
ті роки минулого століття, які за 
право називати речі своїми іме-
нами пішли в тюрму.

Шістдесятники зруйнува-
ли утопію про «нову» радянську 
культуру, про «нову» радянську 
людину і повернули словам і по-
няттям їх природне розуміння, 
вони повернули загальнолюд-
ські цінності: віру в Бога, праг-
нення свободи, милосердя, гід-
ність. І ми сьогодні маємо за-
своїти їхні головні уроки: ніколи 
не зраджувати своім цінностям 
і щоденно захищати свою сво-
боду.

Борис ЗАХАРОВ, 
Євген ЗАХАРОВ

«Історична правда» – 
«Українська правда», 

12.01.2022. 
Pravda. com. ua

Фотографії з архіву Харків-
ської правозахисної групи, бі-
ографії більшості згаданих тут 
осіб та інтерв'ю з ними шукай-
те на сайті Харківської право-
захисної групи.Данило Шумук

Леонід Плющ
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Н а п е р е -
додні ювілею 
р о з м о в л я є -
мо з дослід-
ником життя і 
творчості Іва-
на Багряного, 

представником Фундації імені І. 
Багряного (США) в Україні, пись-
менником Олександром ШУГА-
ЄМ.

 
– Пане Олександре, 2 жов-

тня виповнюється 115 років з 
дня народження видатного про-
заїка, поета, драматурга, пу-
бліциста, громадсько-політич-
ного діяча Івана Багряного. Ви, 
як багатолітній дослідник його 
життя і творчості, можете пояс-
нити, чому ім’я Івана Павловича 
Лозов’яги (Багряний – його літе-
ратурний псевдонім) ще й досі 
лишається непізнаним в україн-
ському соціумі?

– Якщо коротко, то пояснен-
ня слід шукати у кожному з нас. На 
переконання Багряного: велика 
справа потребує великого серця, 
тобто любові, праці і саможертов-
ності. У нас же, українців, чомусь 
виходить усе навпаки: спочатку 
ейфорія, славослів’я, а потім за-
буття. І це тоді, коли перший Пре-
зидент України Леонід Кравчук 
назвав Івана Багряного Великим 
Українцем. Цитую: «Українська 
незалежність відкрила для нас 
І. Багряного. Відкрила і особис-
то для мене. І. Багряний увійшов 
у моє духовне життя. Мене вра-
жає глибина думок письменника 
про «свою хату». Замислююся над 
його словами: «Поки ми не маємо 
свого місця під сонцем, поки ми 
не маємо «своєї хати» своєї Дер-
жави, ми є ніщо, ми є підніжки і 
погній чужої «правди» і чужої ідеї. 
І вся геніальність та найбільша фі-
лософська велич кожного з нас то 
є нуль, коли не сперта на реальну 
велич нації». 

Так писав І. Багряний у полі-
тичному трактаті «Наші позиції» 
1945 року, живучи в Німеччині, в 
Аугсбурз, та обдумуючи програ-
мові завдання нової партії, що 
мала постати як Українська Демо-
кратична Республіканська Партія 
(УДРП).

Тепер ми маємо «свою хату» 
– свою Державу. На жаль, ще не 
навчились правильно жити в цій 
«хаті», облаштовувати її як слід».

Це щире зізнання Леоніда Ма-
каровича з мого інтерв’ю з ним 
(«Іван Багряний: нове й маловідо-
ме», кн. друга). Не навчились пра-
вильно жити тоді, на початку на-
шої незалежності, і, схоже, що й 
тепер, коли позаду вже тридцять 
років (!). Знаємо, сім останніх ро-
ків із них– це вимушена, виснаж-
лива оборонна війна з російським 
агресором. А що робили двадцять 
три роки перед цим?

Нагадаю: перший Президент 
України Л. Кравчук очолював 
Ювілейний комітет з відзначення 
90-річчя з дня народження І. Ба-
гряного. Урочистості відбувалися 
в Національному оперному театрі 
ім. Т. Шевченка. (Тоді мені випа-
ло виконувати обов’язки відпові-
дального секретаря оргкомітету, і 
я разом з головою Фундації докто-
ром Анатолієм Лисим подав ідею 
заснувати престижну премію іме-

ні Івана Багряного за визначний 
внесок у розбудову Української 
держави та консолідацію суспіль-
ства, написав положення. Пер-
шим лауреатом запропонував Іва-
на Дзюбу, і це підтримали. Премія 
прижилася). Усе ніби йшло до того, 
що з ім’ям Багряного ми будемо 
жити й далі. І не тільки ми, рядові 
громадяни, а й наш політикум, різ-
ні очільники, провідники та всена-
родно обрані президенти.

– Ви поділяєте думку ака-
деміка Івана Дзюби, що полі-
тичні концепції стосовно роз-
будови Української держави, 
висловлені свого часу Іваном 
Багряним, не тільки не були на-
лежно оцінені, а й затребува-
ні як у діаспорі, так і на його 
Батьківщині?

– Сталося не так, як повинно 
було б статися. Бо вже наступни-
ки Леоніда Кравчука навряд чи 
хоч щось прочитали з творів та по-
літичних передбачень Івана Ба-
гряного. (Краще б я помилився!). 
Пам’ятаєте, як один з наших пре-
зидентів, звертаючись до зага-
лу, запитував: «Скажіть мені, яку 
Україну будувати, і я вам її побу-
дую». Ніби йшлося не про євро-
пейську країну з давніми, столітні-
ми традиціями, а про якусь орди-
нарну будівлю. Бо якщо не знаєш 
мети (і не тільки своєї, а й багато-
мільйонного народу), то чого взяв 
у руки гетьманську булаву? Але 
добре, що Президент видав книж-
ку «Україна – не Росія». Тоді це 
прозвучало!

Чи спромоглися інші прези-
денти на значні узагальнення, 
підсумки й висновки, як прийня-
то в усьому цивілізованому сві-
ті? А водночас виявити і своє зри-
ме, реалістичне бачення шляхів у 
майбутнє. Руйнувати старе, від-
жиле, що заважає рухові впе-
ред, як відомо, легше, ніж будува-
ти, утверджувати нове. Насампе-
ред забули про соціальний захист 
широких верств населення, за-
недбали, занехаяли гуманітарну 
сферу, зокрема культуру, якій пе-
редові нації надають вирішально-
го значення. Де наші сучасні заво-
ди, фабрики, підприємства? Нато-
мість з’явився олігархат, корупція. 
Дбати про якісні дороги треба.

(Автотранспорту «зелену ву-
лицю»). Та чи не доведеться тими 
дорогами, як нині, і далі вивозити 
за кордон сировину замість того, 
щоб її переробляти в себе, отри-
муючи готовий продукт і створю-
ючи робочі місця? Чому мільйони 
працьовитих українців, не маючи 
заняття для своїх робочих рук та 
інтелекту, опинилися в еміграції? 
(Таке Багряному не могло навіть 
наснитися). Та за цей час, маючи 
бажання й стратегію, можна було 
за тим же кордоном (у найкращих 
закладах) навчити сотні й тисячі 
молодих патріотичних українців, 
щоб вони, повернувшись додому, 
брали активну участь у розбудові 
модерної Держави!

– Невже це з галузі фантастики?
– Або ще такий факт. На від-

критті пам’ятника І. Багряному до 
110-річчя від дня народження в 
його рідному місті Охтирці не було 
жодного представника з Києва, 
так би мовити, політичної еліти. 

Усе доводилось робити зусиллям (і 
коштом) Фундації імені І. Багряно-
го (свідчу це, як її представник). А 
де ж наші державники, представ-
ники громадських організацій? 
Добре, що побудову пам’ятника 
(скульптор, заслужений художник 
Степан Куций) підтримали тодіш-
ній голова Охтирської міськради 
Ігор Алексєєв, голова Сумсько-
го земляцтва в Києві Іван Ріш-
няк та місцеві ентузіасти, зокре-
ма Катерина Макаренко, разом 
з якою мені довелося «відкрива-
ти» Багряного його землякам ще в 
приснопам’ятну комуністичну епо-
ху. Називаю конкретні прізвища, 
бо щиро вдячний цим людям за 
допомогу. Звичайно, пам’ятника 
б не було, якби не турбота бага-
толітнього члена Управи Фундації 
Олексія Коновала, знаного жур-
наліста і колишнього інженера-
проектувальника однієї з чиказь-

ких фірм, яка брала участь у ство-
ренні хмарочосів у Нью-Йорку. Та 
найголовніше – Олексій Григоро-
вич особисто знав Івана Багряно-
го, а після його смерті був одним із 
очільників УРДП.

– В 1992 році держава Укра-
їна, віддаючи належне вагомо-
му внеску Івана Багряного у ви-
звольну боротьбу українського 
народу, удостоїла його найвищої 
державної нагороди в гуманітар-
ній сфері – Національної премії 
України імені Тараса Шевченка 
за романи «Сад Гетсиманський» і 
«Тигролови». Яке їх значення для 
підростаючого покоління україн-
ців, які 24 серпня ц. р. святкува-
ли 30-ту річницю незалежності 
України?

– «Сад Гетсиманський» і «Ти-
гролови» – невмируща класика 
української художньої літератури. 
Обидва ці твори було перекладе-
но іноземними мовами: «Тигроло-
ви», наприклад, німецькою, ан-
глійською, голландською. (Англій-
ською видано у США та в Кана-
ді загальним накладом понад 1 
мільйон примірників). Мені пота-
ланило зустрітися в Новому Ульмі 
(це сто кілометрів від Мюнхена) 
з німкенею, котра берегла при-
мірник «Тигроловів» (у перекла-
ді «Das Gesetz der Taiga» – «Закон 
тайги») з автографом Івана Багря-
ного тридцять років! Роман вий-
шов трьома накладами і вручався 
юнакам та дівчатам на подарунок 
до дня причастя або народження. 
Але суть навіть не в цьому. Дале-
ко не кожному автору таланить 
написати, сказати б, «вічну книгу». 

Саме ту, яку читають усі покоління 
і в усі часи.

Досліджуючи творчість мого 
видатного земляка, я часто чув 
від читачів, людей молодшого і 
старшого віку, захоплені відгуки 
про чари художнього слова Іва-
на Багряного. Крім того, всупереч 
тяжким випробуванням долі він 
зумів возвеличити людину як таку, 
вселити у неї віру в себе і потяг до 
краси. Без цього людина стає зві-
ром. До речі, дуже важливо, що 
Іван Багряний був одним з уцілі-
лих представників «Розстріляно-
го відродження» двадцятих ро-
ків (своїм духовним наставником 
вважав незламного Бориса Ан-
тоненка-Давидовича) і одночас-
но став предтечею нової славної 
когорти шістдесятників. Високої 
Шевченківської премії того ж таки 
року, як і Багряний, було удостоє-
но також і Антоненка-Давидовича 
(посмертно).

До слова, відомий в діаспорі, 
за часів незалежності і в Україні, 
поет, перекладач, прозаїк, літера-
турознавець Ігор Качуровський 
роман «Сад Гетсиманський» ста-
вив в один ряд із найвизначніши-
ми творами цього жанру, як, ска-
жімо, «Перехресні стежки» Івана 
Франка, «Кирпатий Мефістофель» 
Володимира Винниченка і «Місто» 
Валер’яна Підмогильного. 

— А яка Ваша думка стосов-
но двох інших творів Івана Ба-
гряного роману «Людина біжить 
над прірвою» і повісті «Огненне 
коло»? Боюсь помилитися, але 
вони, здається, теж включені до 
шкільної програми для вивчення 
у старших класах.

— Щодо шкільної програми не 
можу нічого сказати. З Ігорем Ка-
чуровським був я знайомий осо-
бисто. Листувався. І цілком згоден 
з його думкою про творчість Івана 
Багряного. Але тут є ще й така осо-
бливість. Кожному з нас може бути 
до вподоби щось більше, а щось 
менше. Це нормально. Знаю, на-
приклад, що Валерій Шевчук дуже 
високої думки про твір Івана Ба-
гряного «Людина біжить над прір-
вою». Цей роман у закінченому ви-
гляді автор не встиг побачити (пе-
редчасна смерть обірвала його 
працю). Роман із готових уже роз-
ділів скомпонував і видав його ві-
рний побратим Василь Гришко, на-
писавши вступне слово «Невгас-
на віра в людину (Творчий профіль 
Івана Багряного та його посмертна 
книга)». Роман побачив світ 1965 
року накладом 4 тис. примірників. І 
це в діаспорі! Обкладинку до книги 
виготовив відомий художник Яків 
Гніздовський. Цей твір у нас по-
справжньому ще не оцінено. Лю-
дина біжить над прірвою це ж неа-
бияке застереження. Все людство 
біжить над прірвою. У передмові 
«Одіссея української людини, або 
Джерела епічного мислення Івана 
Багряного» до двотомника вибра-
них творів письменника дано роз-
горнуту відповідь на цю тему. До 
двотомника, до речі, ввійшла і по-
вість «Огненне коло». Це прикінце-
ва частина задуманого, але не за-
кінченого І. Багряним епічного ро-
ману «Буйний вітер».

– Українсько-американський 
славіст-мовознавець німецько-

го походження, історик україн-
ської літератури, літературний і 
театральний критик, професор 
Гарвардського і Колумбійського 
університетів, лауреат Шевчен-
ківської премії Юрій Шевельов 
порівнював роман «Сад Гетси-
манський» з трилогією «Архіпе-
лаг ГУЛАГ» Олександра Солже-
ніцина. Цікаво, яка Ваша думка 
з цього приводу. Що є спільним 
для двох творів? І, навпаки, що їх 
принципово різнить?

– Творчий доробок Багряно-
го, зокрема його роман «Сад Гет-
симанський», іноземні критики, 
аналітики порівнювали з книга-
ми таких майстрів, як Артур Кест-
лер («Сліпуча пітьма», «Нуль і не-
скінченність»), Джордж Орвелл 
(«1984»), Борис Пастернак («Лікар 
Живаго») та Олександр Солжені-
цин («Архіпелаг ГУЛАГ»), часто від-
даючи перевагу нашому авторо-
ві. І в художньому вирішенні цієї 
теми, і в життєствердному опти-
мізмі, і навіть у пальмі першо-
сті (сталінську гулагівську систе-
му Багряний розвінчав майже на 
двадцять років раніше, ніж Со-
лженіцин). А це ж має неабияке 
значення! Ну, не вірю я, щоб Со-
лженіцин не читав роман «Сад Гет-
симанський». Та ще тоді, коли його 
переклали французькою і видали 
у Франції. Про це був розголос.

Вражаюча переконливість ро-
ману «Сад Гетсиманський», на мою 
думку, не тільки в майстерному 
зображенні потужної сталінської 
машини свавілля, деспотії та без-
законня, яка нищила людину мо-
рально й фізично (на що вказува-
ли інші дослідники); не в доклад-
них описах тюремного побуту, до-
питів і тортур (хоч ці проникливі, 
з документальною точністю опи-
си й засвідчили, що твір значною 
мірою автобіографічний); навіть 
не в протистоянні силам зла мо-
гутнього, майже фантастичного 
духу та волі, що не дають зламати-
ся в’язневі просто-таки в нелюд-
ських умовах. Ні! Усе це було б, 
мабуть, не таким викривальним і 
дошкульним, якби письменник не 
дійшов (при тому першим орю-
чи цю тернисту ниву!) простого й 
водночас геніального висновку, 
даного вустами того-таки, като-
ваного садистами, головного ге-
роя роману Андрія Чумака: «Один 
– то може бути ворог народу. Два 
– може бути. Сто – може бути. Ти-
сяча також може бути. Але сотні 
тисяч! Але мільйони!! То вже не 
вороги народу. То є народ. Народ. 
Ви розумієте? Чи ви не знаєте ма-
тематики? То народ!» На жаль, не 
можу згадати назви грузинсько-
го фільму на цю тему, де також, 
але значно пізніше, прозвучала 
ця сама багрянівська ідея. Ех, не 
вміємо ми віддавати належне на-
шим славним письменникам!

– Могли б Ви внести ясність 
у питання: чим був викликаний 
конфлікт на межі 40-50-х років 
між Іваном Багряним і Володи-
миром Державіним – літерату-
рознавцем і літературним кри-
тиком, одним з активних дія-
чів письменницької організації 
«Мистецький український рух», 
утвореної по закінченні війни 
в одному з таборів для пе-
реміщених осіб?

Іван Багряний: 
велика справа потребує великого серця

Інтерв’ю з Олександром Шугаєм
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– Мені важко збаг-
нути логіку таких літера-

турних критиків, як Володи-
мир Державин. Він сьогодні (не-
хай і талановито) напише одне, 
а завтра зовсім інше. Тобто для 
нього все вирішує… замовлення? 
Це ж відомий факт, що той самий 
Державин спочатку відзначив ро-
ман «Тигролови», а потім назвав 
його твором… «для дефективних». 
Як вам це подобається? Багряний 
дуже добре знав, чим займався 
Державин у підрадянській Укра-
їні і що він тоді писав, сповідую-
чи більшовизм-марксизм. А в ді-
аспорі раптом став… праведни-
ком. Ось вам епіграма Багряного 
на Державина:
НАПИС НА ПАМ’ЯТНИКОВІ
В 2946 РОЦІ
Спереду
Тут два Державіни лежать,
Мужів великих два заснуло, 
Один  що Пушкіна любив,
Другий  що так кохався в Куло.
(Примітка: Куло – це гра.)
Ззаду
Один був велетень державний,
Другий був велетень Ді-Пі,
Але обидва вельми славні
І на однім стоять стовпі.
Різниці ж тільки трішки й було,
Як межи П у ш к і н и м і К у л о.

Багряний дуже любив гумор, 
сатиру, і в нього є чимало таких 
творів на адресу інших письмен-
ників. Це нормальне літературне 
явище.

– У моєму архіві зберігається 
газетна вирізка за 2001 рік. Це 
замітка, що має назву «Незбо-
римий дух», автор Дмитро Гала-
ган. В ній, зокрема, йдеться про 
те, що Вам пощастило відшукати 
в архівах КДБ справу Лозов’яги. 
Могли б Ви докладніше розпові-
сти, що в цьому безцінному доку-
менті вдалось віднайти, чи зга-
дується в ньому ім’я того, хто на-
писав донос на Багряного, після 
якого той потрапив у лабети ста-
лінських каральних органів?

– Так, ще на початку 1990-х 
років, завдяки Євгенові Марчу-
ку, який тоді очолив СБУ (колиш-
нє КДБ), мені пощастило ознайо-
митися із архівною справою («ДЕ-
ЛОМ») Івана Лозов’яги (Багряно-
го). Уявляєте, яка це для мене, 
дослідника, була подія! Звісно, 
на той час архіви уже «почисти-
ли» і компрометуючі документи 
на поки що живих учасників цьо-
го жахіття чи їхніх родичів не фі-
гурували. (Хоч я вже мав зустрічі 
з дружиною Багряного Антоніною 
Дмитрівною, його рідною сестрою 
Єлизаветою Павлівною, з сином 
Борисом Івановичем та з іншими 
родаками, і багато що знав.) Але 
всі інші документи – допити слід-
чих– не пропускаючи жодного 
рядка, мав змогу не тільки ретель-
но вивчити, а й занотувати. Не ві-
рилося навіть самому собі. За все 
це, повторюю, вдячний Євгенові 
Кириловичу. (До речі, потайні архі-
ви тоді відкрилися не тільки мені, 
а й іншим дослідникам.) Пізніше, 
коли в Національній спілці пись-
менників була зустріч з Євгеном 
Марчуком (він мав балотувати-
ся на Президента України, і дуже 
шкода, що цього не сталося), мені 
випало навіть сфотографуватися 
з ним. Тож маю світлину на добру 
згадку!

– Вам відомо, хто конкретно 
в діаспорі висував Івана Багря-
ного на здобуття Нобелівської 
премії у номінації «Література»? 
Як відбувалась ця процедура?

– Про це є відповідь у моєму 
двотомнику «Іван Багряний: нове 
й маловідоме», книга друга. На 
вкладці 2, с.1 уміщено навіть ре-
продукцію листа-подання ОДУМу 
(Об’єднання демократичної укра-
їнської молоді) до Шведської Ака-
демії про висунення творчості І. 
Багряного на Нобелівську премію 
і тут-таки лист-відповідь Швед-
ської Академії про отримання лис-
та і книг І. Багряного на розгляд 
Нобелівського комітету. 1963 р. 
Публікується вперше. Я докумен-
таліст і в усьому люблю точність і 
чіткість. Багато зусиль у цій кло-
пітній і важливій справі доклав 
уже згадуваний Олексій Григоро-
вич Коновал. На жаль, передчас-
на смерть Багряного поховала всі 
надії на престижну премію, адже 
відомо, що покійним авторам її не 
присуджують.

– Вам також пощастило зу-
стрітися з дружиною і сином Іва-
на Багряного, яких він так і не 
побачив аж до своєї смерті в Но-
вому Ульмі (ФРН). Чи зачіпали 
Ви у розмові з ними дуже болю-
чу тему – виступ сина на першо-
му каналі українського радіо під 
примусом КДБ з нещадним засу-
дженням і, фактично, зреченням 
батька?

– Звичайно, це дуже болю-
ча тема. Син просив батька «по-
думати над своїм життям, перео-
цінити свої діла і погляди». (Адже 
памфлет І. Багряного «Чому я не 
хочу вертатись до СССР?», пере-
кладений кількома європейськи-
ми мовами, здирав маску зі Ста-
ліна-злочинця і його режиму.) Та 
чи знаєте, що присилуваний ви-
ступ для сина Багряного закінчив-
ся нервовим потрясінням?! Вод-
ночас він подіяв і на батька, по-
клавши Івана Павловича до лікар-
ні з новою кровотечею! По суті, 
Багряний змушений був постійно 
перебувати під наглядом лікарів, 
починаючи з кінця 1948 року. Але 
для московських карателів усі ме-
тоди годяться.

Про мою першу, та не останню 
зустріч із Борисом Івановичем (до 
речі, він був змушений носити ма-
терине прізвище) ідеться в рома-
ні-дослідженні «Іван Багряний…». 
Борис Іванович був дуже схожий 
на батька. Високий, кремезний. 
Талановитий. Відмінно навчався 
в середній школі. А до навчання у 
Харківському виші його не допус-
тили. Працював електриком. До-
шукуючись правди, як зізнався 
мені, прочитав усі твори Леніна й 
Маркса. Але Іван Багряний рідно-
го сина все-таки не зрікся! Навпа-
ки, своїм дітям від другої дружини, 
Галини Елеазарівни – Роксоляні й 
Нестору – залишив заповіт: не цу-
ратися Бориса і в усьому якомога 
сприяти, допомагати йому. Вірив, 
що діти колись побачаться, зустрі-
нуться. І ось мені випало бути оче-
видцем зустрічі в Охтирці Бориса і 
Роксоляни!

– Як Ви ставитесь до крити-
ки вже згадуваного Ігоря Качу-
ровського збірки поезій «Золо-
тий бумеранг» Івана Багряного, 
випущеної в Україні ще на почат-
ку 90-х? Якщо мені не зраджує 

пам’ять, її редактором був док-
тор філологічних наук, професор 
Василь Яременко, Ви ж були упо-
рядником і автором приміток.

– Збірку «Золотий бумеранг (Ві-
рші, поеми, роман у віршах, сатира 
та інші поезії)», як багато й інших 
видань у Києві, ініціював я. Упо-
рядкував, написав вступне сло-
во «Горів вогнем відродження», 
був і редактором текстів. (Профе-
сор Василь Яременко рецензував 
книжку). Була думка: дати все ві-
ршоване, що вийшло з-під пера 
Івана Багряного, починаючи з його 
витоків. Щоб дослідити ці витоки (і 
не тільки мені), я свідомо включив 
(окремим розділом) навіть слабкі 
поетичні спроби зовсім юного ав-
тора. Усім-бо хотілося бачити Ба-
гряного одразу в золотому ореолі! 
Майже від народження. Але так не 
буває. Для мене правда понад усе. 
І той-таки Багряний змалку навчав-
ся не десь, а в радянській школі. 
Там кожному втовкмачували в го-
лову прописні «піонерські істини». І 
треба було чималого зусилля, щоб 
збагнути облудність московського 
тоталітарного режиму. Отож і кри-
тика Ігоря Качуровського тут була 
ні до чого. Хоч я про цю критику 
якось і не чув чи, може, забув.

– Чому Українська револю-
ційно-демократична партія, за-
снована Іваном Багряним, пе-
ребувала у жорсткій конфронта-
ції з партіями націоналістичного 
спрямування? Як можна поясни-
ти несприйняття Іваном Багря-
ним політичних поглядів Дмитра 
Донцова, котрий мав особис-
те бачення шляхів визволення 
України від колоніальної залеж-
ності?

– Цікаві запитання. Але їх 
можна перефразувати й по-
іншому. Наприклад, чому партії 
націоналістичного спрямування 
перебували у жорсткій конфрон-
тації з Українською революційно-
демократичною партією? Як мож-
на пояснити несприйняття Дми-
тром Донцовим вистражданих 
політичних поглядів Івана Багря-
ного, який мав не тільки особисте 
бачення шляхів визволення Укра-
їни від колоніальної залежності, а 
й неабиякий авторитет у діаспорі 
та й у світі. Адже Івана Багряного 
(насамперед як письменника) ма-
сово читали, перекладали, шану-
вали, приймали навіть американ-
ські сенатори; його промову у Ва-
шингтоні в Білому домі переклали 
англійською мовою і видали окре-
мою брошурою. Це ж неабияке 
визнання! Хто ще з політичних дія-
чів української діаспори досяг тоді 
такої вершини?

Донцов роками пропагував 
сильну «вольову» людину, яка пе-
реборює всі труднощі, непохитно 
прямуючи до своєї мети. Гаразд. А 
хіба ж Багряний виступав проти? 
Головний персонаж його роману 
«Тигролови» Григорій Многогріш-
ний був саме такою українською 
людиною. Непокірною, витрива-
лою, мужньою. Одначе він, герой, 
був і дещо інший. Не якийсь аб-
страктний супермен, а, навпаки, 
мав звичайні людські почування, 
був моральним і етичним. (Те, що 
потім відчули й зарубіжні читачі та 
критики). Радіти треба! Але тут од-
разу ж нагадує про себе сумноз-
вісне взаємопоборювання на-

віть талановитих політиків, спра-
цьовує заздрісне, егоїстичне, що 
не дає нам і нині продиху: «Чому 
це він, а не я?» І замість того, щоб 
консолідуватися (бодай і з різни-
ми поглядами, але ж мета у всіх 
одна – визволення), вдаватись до 
бійки, до провокацій, до інсинуа-
цій тощо. Подумали б тільки: хіба 
мало московської агентури? Та в 
тім-то й річ, що московська аген-
тура, маючи великий досвід ще 
від царів-деспотів, вельми сприт-
но і вміло використовувала таких 
патріотів у своїх брудних цілях та 
оборудках. Отож не зайвим буде 
повторити.

У складних умовах еміграції 
– насамперед необлаштованості, 
постійного цькування і пересліду-
вання більшовицькими агентами 
і своїми дурнями, підступних про-
вокацій (чого вартий лишень не-
кролог на живого Багряного, вмі-
щений у фальшивих примірниках 
газети «Українські вісті», розти-
ражованої й надісланої багатьом 
тим, хто захоплювався творчістю 
письменника і поділяв пропагова-
ні ним ідеї), Багряний мав неабия-
кий авторитет і фактично був уосо-
бленням справжнього, визнаного 
лідера нації: обирався заступни-
ком голови і головою Української 
Національної Ради, віце-прези-
дентом Української Народної Рес-
публіки в екзилі. Був одним із ор-
ганізаторів і засновників укра-
їнського молодіжного руху МУР 
(Мистецький Український Рух). 
Послідовно і переконливо відсто-
ював ідею вільної, демократичної, 
незалежної, суверенної України, 
консолідації всіх здорових сил не 
тільки українського суспільства, а 
й цілого світу для сприяння в роз-
будові її державності. Хіба ж ці ба-
грянівські принципи не актуальні 
для нас і тепер? Чому про них за-
були саме ті, хто найбільше волає 
про любов до України?

– Чи є у Ваших творчих пла-
нах познайомити широкий чи-
тацький загал з мистецькими 
творами Івана Багряного, адже 
він навчався в Київському худож-
ньому інституті, проілюстрував 
книжки з власною лірикою?

– Так, Багряний вступив до 
Київського художнього інституту, 
але навчатися там йому не дали 
неймовірно тяжкі тодішні соціаль-
ні обставини. І все ж, незважаючи 
на це, пензлем володів майстер-
но, як і пером. Любив оформля-
ти книги. Не тільки свої, а й інших 
авторів, колег, змушених, як і він, 
творити в еміграції. Та був один 
унікальний випадок, про який не 
можу не розповісти.

Відомо, що УРДП мала влас-
не видавництво «Українські вісті». 
Саме тут (Новий Ульм, «Прометей») 
1947 року (наголошую!) з ініціати-
ви Івана Багряного в перекладі 
українською мовою побачив світ 
знаменитий памфлет Джорджа 
Орвелла «Колгосп тварин» ( в ори-
гіналі «Animal Farm»). А знаєте, що 
автором художньої обкладинки до 
цього видання був теж… Іван Ба-
гряний?! Саме так, Багряний, ге-
неральний секретар УРДП, я не 
помилився. Про те, як багрянів-
ці знайшли контакт і порозумін-
ня з Джорджем Орвеллом, зали-
шив спогад Григорій Костюк. Крім 
того, я маю достовірне свідчення 

колишнього працівника друкар-
ні Андрія Глиніна. У вихідних да-
них зазначено: М. Григоріїв, тоб-
то псевдонім автора обкладинки, 
як це практикувалося в діаспорі. 
(До речі, в І. Багряного було кіль-
ка псевдонімів.) За псевдонімом 
Іван Чернятинський заховався і 
перекладач, однопартієць Багря-
ного Ігор Шевченко, тоді ще моло-
дий і нікому не відомий аспірант, а 
пізніше вчений, голова Міжнарод-
ної асоціації візантистів, почес-
ний голова Української Академії 
Мистецтв та Наук у США, профе-
сор Гарвардського університету… 
Ось так було здійснено видання 
першого українського (і взагалі 
першого іншомовного) перекладу 
з англійської памфлету, який став 
бестселером. Це був надзвичайно 
важливий політичний успіх УРДП! 
Та ще в умовах емігрантської ко-
лотнечі. І знову ж таки аж через 
десятиліття далося взнаки оте 
«перетягування каната» до себе 
різними нашими патріотичними 
силами. Коли вже у незалежній 
Україні, в Києві 2015 року, вида-
ли новий, підредагований пере-
клад памфлету «Колгосп тварин», 
то, посилаючись на попереднє ви-
дання, не спромоглися навіть за-
значити, згадати, хто і де, у якому 
видавництві («Прометей», Новий 
Ульм!) першим благословив його у 
світ. Виходило, що це здійснило не 
багрянівське, а зовсім інше полі-
тичне середовище. Отак, як бачи-
те, маємо те, що маємо…

Та повернімося до Охтирки. 
На початку 1990-х років я розшу-
кав (у місцевих мешканців) і на-
віть опублікував у журналі «Укра-
їна» репродукції художніх картин 
Івана Багряного. В основному це 
портрети його земляків, бо він за 
інститутською спеціальністю пор-
третист. А живописом після свого 
далекосхідного сталінського «від-
рядження» та мордувания в за-
стінках харківського КДБ вдруге, 
ставши інвалідом, у статусі «пенсі-
онера» в тридцять два роки, зму-
шений був заробляти собі на шма-
ток хліба, на прожиття.

Але збереглося й художнє зо-
браження Охтирського Покров-
ського собору з особистим під-
писом автора, 1925 року. (Мало-
форматну картинку я передав до 
Охтирського краєзнавчого му-
зею). Це одна з перших худож-
ніх спроб юного Багряного. Про 
все це можна дізнатися з рома-
ну-дослідження «Іван Багряний, 
або Через терни Гетсиманського 
саду». Книга вийшла дуже давно, 
ще наприкінці минулого століття. 
Не повірите, у бібліотеках тоді за 
нею стояли черги і якщо був тіль-
ки один примірник, то не видава-
ли додому, змушуючи працювати 
читачів тільки в бібліотеці. А якщо 
видавали комусь із довірених 
осіб, то хіба що на одну ніч, щоб 
уранці одразу ж і повернув. Дав-
но є потреба цю книгу перевидати 
з доповненням. Але знову ж таки: 
чиїм коштом? У держави, яка за-
була про існування видатного 
письменника і політика Івана Ба-
гряного, мабуть, на це коштів не-
має. Звертатися до Фундації?

Спілкувався Тарас ГОЛОВКО
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Батурин — гетьманська столиця

На початку ХХ століття напівзруйнований па-
лац гетьмана Кирила Розумовського зацікавив 
широку громадськість та археологічні товари-
ства, метою яких було виявлення та збережен-
ня пам’яток архітектури. До Батурина відразу від-
правили декілька комісій від

Імператорського Археологічного товариства 
та Академії мистецтв (архітектора А. Білогруда) з 
дорученням оглянути та зробити точні архітектур-
ні креслення палацу. Питання подальшої долі па-
лацу планували вирішити на ХІV Всеросійському 
археологічному з’їзді, організатором якого було 
Імператорське Московське археологічне товари-
ство (зокрема, графиня П. Уварова та депутат Ф. 
Горностаєв).

Довгий час вважалося, що фото палацу на 
початку ХХ століття виконав архітектор Андрій Бі-
логруд під час обстеження палацу та у ході рес-
тавраційних робіт. Нині цю інформацію можна 
спростувати і назвати справжнього автора.

У зібранні російського Державного науково-
дослідного музею архітектури імені О. Щусєва 
зберігаються фото Батуринського палацу почат-
ку ХХ століття авторства Миколи Миколайовича 
Ушакова. Цікаво, як, коли, і, головне, навіщо він 
фотографував палац гетьмана України Кирила 
Розумовського?

Ушаков Микола Миколайович – фотограф Ім-
ператорського Московського археологічного то-
вариства, член редколегії Щорічника товариства 
архітекторів-художників. Інші біографічні дані 
про нього, на жаль, відсутні. Як і усі члени архе-
ологічної спілки, він брав активну участь у дослі-
дженні, вивченні, замальовках та фотографуван-

ні пам'яток на території Росії та України. Числен-
ні фотоматеріали члени товариства привозили з 
реставраційних робіт, які проводилися під кура-
торством Імператорської археологічної комісії. 
Так, у 1908 році М. Ушаков передав до фондів Ім-
ператорської археологічної комісії фото пам’яток 
архітектури України, зокрема, палацу Розумов-
ського в Батурині та маєтку в Почепі.

Саме у цей період фотографи звернулися 
до фотофіксації як окремого виду документації 
пам’яток. Часто організовувалися спільні експе-
диції фотографів та представників Московського 
археологічного товариства. 

До складу однієї із таких експедицій по Чер-
нігівській губернії потрапив і фотограф Мико-
ла Ушаков. Він у надзвичайно якісних світлинах 
зафіксував маєтки Розумовських та першим по-
чав фотографувати палаци як пам’ятки історії. 
Фотографії М. Ушакова використовували у сво-
їх публікаціях відомі архітектори, дослідники та 
пам’яткоохоронці, зокрема Ф. Горностаєв.

Фотосвітлини, виконані М. Ушаковим, мають 
велику наукову цінність. На них добре видно стан 
палацу, його окремих кімнат (парадних зал, під-
вального приміщення, прохідної кімнати між схо-
дами); елементи оздоблення, зокрема, ліпнини 
на стелі та віконних відкосах.

Тетяна ОКСІНЬ

Ґрунти Батурина досить різноманітні за 
своїм складом. У заплавній частині міста – 
лучно-болотні та болотні. У нагірній – лучні 
солонцюваті на південному сході та дерно-
во-середньопідзолисті супіщані, темно-сірі 
опідзолені – на півдні та в центрі міста.

У своєму нарисі про поїздку із Санкт- 
Петербурга до Батурина у 1878 р. Микола 
Костомаров зазначив: «При наближенні до 
цього містечка ґрунт помітно стає піщаним, 
а сам Батурин, розташований на березі р. 
Сейм, стоїть на ґрунті, що має назву супісок».

З опису Батурина німецького лікаря 
Отто фон Гуна довідуємося, що восени 1805 
р. на центральній (Київській) вулиці міста 
«була така грязюка, що ми бачили біля само-
го нашого шляху чималого коня, що застряг 
у багні».

Якість земель господарського призна-
чення батуринської округи також різна. На 
південний схід від міста, в бік села Митчен-
ки, знаходяться піщані і сіропіщані землі. В 
південному напрямку, в бік села Городище 
– сірі, сіро-чорноземні й чорноземні землі 
(найбільш родючі). В південно-західному на-
прямку, до села Пальчиків – сірі і сіро-чор-
ноземні ґрунти.

Найгіршими для обробки були ґрунти, 
що лежали на захід від Батурина, в бік села 
Обмачів: місцями сіропіщані, але здебіль-
шого – глинисті, про які місцеві казали «в 
суху погоду і обухом не розіб’єш».

На правому березі Сейму знаходили-
ся ниви, розкидані маленькими шматками 
посеред лугів і лісів («по грудках»), на ґрун-
тах лучно-болотного складу. Заливні сіно-
коси знаходилися по обидва боки Сейму, а 
грудкові та болотні сінокоси – на правому 
березі.

Відсутність карт та планів не дозволяє 
реконструювати місцезнаходження і площі 
лісових масивів 400-350-річної давнини на-
вколо Батурина. Писемні джерела донесли 
нам ряд дрімонімів – назв лісів округи. Ста-
ном на 1750 р. це Григоровщина, Орликов-
ський, Кухаревський (Кухаровський), Кра-
марський, Коротиковщина, Нестеровський, 
Реєнтовщина, Бутовщина, Максимовський, 
Целюриковщина. Ці назви свідчать про ко-
лишніх власників лісових масивів станом на 
початок ХVІІІ ст. 

Місцевої деревини для ведення вели-
кого будівництва у Батурині не вистачало. 
Тому для поновлення міських мурів напри-
кінці ХVІІ ст. та для «національного будів-
ництва» середини ХVІІІ ст. дерево постача-
лося з більш заліснених територій, зокре-
ма, річкою Сеймом із Путивльських лісів.

Отже, різноманітні за складом ґрунти 
дозволяли населенню Батурина займати-
ся рільництвом, овочівництвом і садівни-
цтвом. Луки в заплаві Сейму були базою 
для тваринництва. Потребу рядового на-
селення в паливі та будівельній деревині 
забезпечували лісові масиви.

Гідрографічна мережа території Бату-
рина належить до району річкового басей-
ну Дніпра (суббасейн Десни) і представле-
на річкою Сейм, озерами та протоками.

Встановити, де саме пролягало русло 
Сейму у ХVІІ–ХVІІІ ст. за відсутності карт 
цього періоду практично не можливо. Ши-
рина річкової долини біля Батурина стано-
вить біля 1 км. Швидкість течії – від 0,3–
0,4 м/с і до 0,7 м/с на перекатах.

У долині річки північніше Батурина 
нині виділяються два острови, утворені ді-
яльністю потоку Сейму. У ХVІІІ ст. ці остро-
ви вже існували.

Сейм у ХVІІ–ХVІІІ ст. був відносно не-
глибоким, але норовливим. Про його ха-
рактер довідуємося із спогадів П. Й. Ско-
кана: «Під час розливу він (Сейм) стає до-
волі широким, з’єднуючи воєдино всі 
протоки і, до того ж, часом буває надто 
бурним. Тоді сполучення з Матіївкою, що 
знаходиться на протилежному березі, по-
мітно ускладнювалося і здійснювалося за 
допомогою порому, дубків і човнів. Пере-
права велася лише за тихої погоди, а за ві-
тряної – зовсім припинялася. Після павод-
ків обриси берегів іноді помітно змінюва-
лися із-за ерозії, яку виклика- ла швидка 
течія річки».

Від початку XVII і до кінця XVIII ст. меш-
канці Батурина активно освоювали ресур-
си Сейму, влаштовуючи на ньому греблі, 
де стояли гідросилові установки – водяні 
млини, ступи і валюші.

Наталія САЄНКО

У другій половині ХІХ – на почат-
ку ХХ ст. у Батурині діяли дві церков-
нопарафіяльні школи, одна з яких 
була відкрита в 1897 році на ко-
шти церкви та пожертви парафіян 
при храмі Воскресіння Христового, 
інша – в 1898 році при церкві По-
крови Пресвятої Богородиці. Шко-
ли до початку ХХ ст. знаходилися в 
орендованих хатах. Згодом поруч з 
Воскресенською та Покровською 
церквами збудували цегляні будів-
лі парафіяльних шкіл. На утриман-
ня церковнопарафіяльних шкіл Ба-
турина виділялися невеликі кошти. 
Була установлена плата за навчан-
ня, через що батьки не дуже хотіли 
віддавати дітей до школи. 

Неподалік Батурина, в с. Матіїв-
ка у 1898 році була відкрита пара-
фіяльна школа церкви Іоанна Бого-
слова. Спочатку для цієї школи не 
було окремого приміщення і вона 
переміщувалася з року в рік до різ-
них орендованих хат. З часом біля 
церкви було зведено дерев’яний бу-
динок, в одній половині якого була 
школа, а в іншій жив священик. 
Школа у с. Матіївці також утриму-
валася на кошти церкви та батьків 
дітей, які там навчалися. Приміщен-
ня цих трьох церковнопарафіяльних 
шкіл збереглися до нашого часу.

У 1884 році було видано «Пра-
вила про церковнопарафіяльні 
школи», згідно яких було створено 
більш сприятливі умови для роз-
витку церковних шкіл та визначе-
но перелік навчальних предметів, 
встановлено обсяг їх викладання. 
Навчальні програми схвалювалися 

Синодом. У церковнопарафіяльних 
школах процес навчання тривав 3 
роки. Шкільний вік учнів становив 
від 8–9 і більше років. Навчальний 
день починався із ранкової молит-
ви. Молитвою також розпочинався 
і закінчувався кожен урок.

Впродовж навчання діти ви-
вчали «Закон Божий», каліграфію, 
арифметику, вчилися читати. Для 
навчання було розроблено та випу-
щено спеціальні підручники й відпо-
відну літературу.

У фондовій колекції НІКЗ «Геть-
манська столиця» зберігаються під-
ручники «Математика» та «Грамати-
ка» церковноприходських шкіл, да-
товані початком ХХ століття. До за-
кладу їх передав у 1975 р. житель 
Батурина М. Книш. Книга «Грама-
тика» – у першій частині підручни-
ка викладено теоретичний матері-
ал з тем «О звукахъ и буквахъ», «О 
слогахъ и ударенияхъ», «О частяхъ 
рчи», «Составъ словъ» та інші. Остан-
ній розділ «Матеріалъ для упражне-
нія въ разбор и диктант» має прак-
тично-тренувальний зміст. Як видно 
із змісту, завдання передбачали за-
своєння не лише практичних мов-
них навиків, а й носили повчальний 
характер: «Не живи богато, а живи 
торовато», «Съ огнем не шути, съ во-
дой не дружисъ, втру не врь».

У завданнях автор навчально-
го посібника широко використовує 
афоризми, прислів’я та приказки: 
«Знайка бжитъ, а незнайка на мст 
лежитъ», «Какъ волка ни корми, а 
онъ все въ лсъ глядитъ». Книга була 
у користуванні. На сторінках остан-

нього розділу, що містить трену-
вальні вправи, збереглися численні 
помітки олівцями графітного та чер-
воного кольору.

У книзі «Математика» 328 сто-
рінок. Підручник зберігся частко-
во, передня палітурка та перша 
частина книжкового блоку втраче-
ні, книга починається з 31 сторін-
ки. У підручнику зібрані задачі, які 
тематично поділяються на дві час-
тини. Частина І «Целые числа» міс-
тить задачі на числа від 1 до 100: 
«Землевладлецъ иметъ 36 лоша-
дей, частью молодыхъ, частью 
старыхъ; на каждыя 7 молодыхъ 
приходится по 5 старыхъ. Сколько 
же лошадей тех и других?». У частині 
ІІ «Дроби» зібрані задачі на дробо-
ві числа: «Некто купилъ несколько 
картинъ, стоившихъ каждая по 10 
коп., но ему дали въ придачу 1,–2, 
–3 картины, при чемъ каждая обо-
шлась ему въ 9 1/6 коп. Сколько 
картинъ он желалъ купить (не счи-
тая придачи)?». Математичні зада-
чі не лише сприяли отриманню на-
вичок дитини у лічбі, а й розвивали 
логічне мислення, давали практичні 
знання.

Церковнопарафіяльні школи ві-
діграли значну роль у розвитку по-
чаткової освіти у кінці ХІХ – на по-
чатку ХХ століття, виступаючи осно-
вним джерелом знань, навчаючи 
дітей грамотності, зміцнюючи хрис-
тиянську мораль. Парафіяльні шко-
ли були єдиним способом здобути 
грамоту сільськими дітьми.

Ірина КУРТОВА

Фото першої реставрації 
Палацу Розумовського

Фото М. Ушакова палацу Кирила 
Розумовського в Батурині (1908 р.).

Сторінки підручника з граматики початку ХХ ст.

Парафіяльна школа Воскресенської церкви (1904 р.), середина ХХ ст.

Природні умови Батурина

Грамоті вчиться – завжди пригодиться
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Календар 
лютого 

Чернігівська обласна універ-
сальна наукова бібліотека ім. В. 
Короленка видала щорічний ка-
лендар «Знаменні і пам’ятні дати 
Чернігівської області» – на 2022 
рік. Укладачі: Л. В. Студьонова, І. 
Я. Каганова, О. В. Дорохова. Відп. 
за вип: І. М. Аліференко. Друкуємо 
лютневу частину календаря.

5 – тому народився Микола Андрі-
йович Славятинський (1902–1983) – 
український літературознавець, пись-
менник, перекладач. Пережив п’ять 
років сталінських таборів. Один з фун-
даторів Чернігівської обласної органі-
зації Спілки письменників. Жив і пра-
цював у Чернігові. 

8 – 200 років тому народився Опа-
нас Васильович Маркович (1822–
1867) – український фольклорист, ет-
нограф. Чоловік письменниці Марії 
Вілінської (Марка Вовчка). Життям і 
діяльністю пов’язаний з Черніговом. 
Похований на Болдиних горах.

9 – народився Петро Дмитрович 
Барановський (1892–1984) – архітек-
тор, реставратор П’ятницької церкви у 
Чернігові.

12 – народився Олександр Фе-
дорович Ліндфорс (1837–1890) – гу-
бернський земський гласний, один 
із засновників Чернігівської громад-
ської бібліотеки (нині обласна бібліо-
тека ім. В. Короленка). Брат Софії Ру-
сової. Син Федора Ліндфорса. влас-
ника маєтку в с. Олешня Ріпкинського 
р-ну. Похований в Олешні.

19 – народився Олександр Олек-
сандрович Русов (1847–1915) – укра-
їнський етнограф, фольклорист, зем-
ський статистик і громадський діяч, 
автор двотомника «Описание Черни-
говской губернии», один із засновни-
ків Чернігівської громадської бібліоте-
ки (нині обласна бібліотека ім. В. Коро-
ленка).

20 – народився Микола Георгі-
йович Гарін-Михайловський (1852–
1906) – російський письменник, за 
професією інженер-шляховик. Проєк-
тував і будував вузькоколійну заліз-
ницю Крути–Чернігів, що зв’язала в 
1895 р. Ніжин з Черніговом;

– народилася Тетяна Алімівна 
Миргородська (1962) – журналістка, 
волонтерка. Понад 20 років працюва-
ла в обласній телерадіокомпанії, ство-
рила цикл програм «Чернігівщина в 
житті славетних». Народилася і меш-
кає в Чернігові.

21 – народився Борис Степанович 
Дєдков (1957) – художник, заслуже-
ний діяч мистецтв України. Засновник 
і директор галереї сучасного мисте-
цтва «Пласт-Арт» у Чернігові. Народив-
ся у Новгороді-Сіверському. 

23 – в смт Добрянка Ріпкинського 
р-ну народився Валерій Петрович Іню-
тін (1942–2001) – лауреат міжнарод-
них конкурсів фотохудожників. Керу-
вав обласним осередком Спілки фото-
художників України. Жив і працював у 
Чернігові.

25 – народився Василь Валенти-
нович Шеболдаєв (1852–1900) – зем-
ський лікар Конотопського повіту Чер-
нігівської губ., титулярний радник, хі-
рург, громадський діяч, засновник но-
вих напрямків у медицині. Очолював 
лікарню в Батурині. Працював голо-
вним лікарем і завідувачем хірургіч-
ного відділення Чернігівської губерн-
ської земської лікарні. Помер у Черні-
гові.

27 – в Конотопі Чернігівської губ. 
(нині Сумської обл.) народився Самійло 
Наумович Черкинський (1897–1980) – 
лікар-гігієніст, доктор медичних наук, 
професор, член-кореспондент АМН 
СРСР. 

Опанас Маркович (27 січня ( 
8 лютого) 1922, Кулажинці – 20 
серпня (1 вересня) 1867, Черні-
гів) український фольклорист-ет-
нограф, громадський діяч, член 
Кирило-мефодіївського брат-
ства. Перший чоловік письмен-
ниці Марії Вілінської (Марко Вов-
чок), значно вплинув на її літера-
турну діяльність. 

Народився в селі Кулажин-
цях (тепер Гребінківського райо-
ну Полтавської області). Був шос-
тим сином начальника канцеля-
рії військового міністра Василя 
Марковича та домогосподарки 
Олени Керстен. 

В 1836 році закінчив Пиря-
тинське 4-х класне міське учили-
ще. У 1836 р. році батько відпра-
вив Опанаса до 2-ї Київської гім-
назії, при Київському університе-
ті св. Володимира, де ректорував 
їхній близький родич Михайло 
Максимович. Викладали в гімна-
зії університетські професори.

У 1842 році Опанас Марко-
вич закінчив гімназію й вступив 
до Київського університету св. 
Володимира. В університеті став 
улюбленцем професора росій-
ської літератури Івана Краськов-
ського, пристрасного любителя 
українського фольклору. Він го-
динами міг слухати Опанасові пе-
рекази українських історій, почу-
тих хлопчиною у кріпацьких дру-
зів в Кулажинцях. За дорученням 
проф. Краськовського Опанас 
став записувати українські на-
родні перекази, казки, прислів'я 
й приказки та пісні, що чув від 
селян.

У 1846 р.році Маркович за-
кінчив навчання в університе-
ті, залишився в Києві і розпочав 
активну громадську діяльність, 
зокрема й як член Кирило-Ме-
фодієвського Братства. В червні 
1847 року за участь у діяльності 
Братства був заарештований ро-
сійською владою та засланий до 
російського міста Орел, де став 
працював в канцелярії військо-
вого губернатора. У Орлі він по-
знайомився з майбутньою дру-
жиною Марією Вілінською.

В 1851 р. році Маркович по-
вернувся в Україну із заслан-

ня у Орлі. У другій половині січня 
1851 року Маркович та Вілінська 
одружилися. З Орла наприкінці 
1851 року вони переїжджають 
до Чернігіва, де Маркович ула-
штовується в видавництво газе-
ти «Черниговские губернские ве-
домости». На початку 1852 року у 
Марковича та Вілінської народи-
лася перша дитина, дочка Віра, 
яка незабаром померла й похо-
вана в Чернігові. Згодом родина 

переїжджає до Києва, де Марко-
вич починає працювати в Київ-
ській палаті державного майна. 
27 травня 1853 року у родини 
народився син Богдан. 24 серпня 
1855 року Опанас Маркович був 
призначений на посаду молод-
шого вчителя географії Немирів-
ської гімназії (Вінничина). 

На початку 1859 року Вілін-
ська з сином переїздить до Санкт-
Петербургу. 11 травня 1859 року 
Опанас Маркович виїздить до 
Санкт-Петербургу слідом за дру-
жиною. Маркович та Вілінська 
жили у Санкт-Петербурзі. Марко-
вич брав активну участь у літера-
турному житті української грома-
ди Санкт-Петербургу, зокрема у 

виданні українського журналу 
«Основа». 

В середині 1861 року Мар-
кович переїздить з Санкт-
Петербургу назад в Чернігівську 
губернію, де на початку 1862 
року він одержав посаду акциз-
ного наглядача в Новгород-Сі-
верську.

В 1862 році Опанас Марко-
вич писав у листі до Олександра 
Лазаревського: «Я коло посло-
виць мордуюсь і вже мов би й 
начисто йде. Як скінчу, за музи-
ку пісень візьмусь». Згодом Опа-
нас Маркович передав своїй дру-
жині в Париж зібрані ним україн-
ські пісні з мотивацією, що там 
їх можна буде з меншими труд-
нощами видати. Вілінська вида-
ла частину їх у 1866 році у ляйп-
цігсько-вінтертурському видав-
ництві Ріттера Бідерманна без 
згадки імені Опанаса Маркови-
ча, назвавши збірник «Двісти 
українських пісень. Співи і слова 
зібрав: Марко Вовчок».

11 серпня 1866 року Опана-
са Марковича через захворю-
вання на туберкульоз переведе-
но в Сосницю (ближче до Черні-
гівської лікарні). В червні 1867 
року хвороба його посилилась і 
його переведено до міста Черні-
гова. 1 вересня 1867 року Опа-
нас Васильович помер в Черні-
гівській лікарні. Друзі Опанаса 
Марковича та сім'я тодішнього 
Чернігівського губернатора кня-
зя С. П. Голіцина зібрали гроші, 
щоб поховати його на кладовищі 
на Болдиних горах. 

Незадовго до смерті Опанас 
Маркович та Марія Вілінська 
розлучилися. Єдине передсмерт-
не прохання Опанаса Марковича 
до Марії Вілінської, щоб та при-
везла сина в Україну до Черні-
гова, щоб батько побачив сина 
востаннє перед смертю, не було 
виконано. 

Багато зібраних Опанасом 

Марковичем фольклорних та 
етнографічних матеріалів про 
Україну опублікували Амвро-
сій Метлинський, Володимир 
Антонович, Михацйло Драго-
манов, Матвій Номис тощо. Ет-
нографічний нарис Марковича 
«Родинные обряды» був надру-
кований посмертно у 1869 році у 
часописі «Записки Черниговско-
го губернского статистического 
комитета». 

Одним з найвідоміший фоль-
клористсько-етнографічних ви-
дань Марковича було «Україн-
ські приказки, прислів'я, і таке 
інше», видане Матвієм Номисом 
у Санкт-Петербурзі у 1864 році. 

Музична спадщина. Вже в 
дитинстві помітили його потяг 
до музики. Мати Опанаса, Оле-
на Керстен, сама непогана музи-
кантка і прихильниця народних 
пісень, заохочувала його запи-
сувати почуті на вечорницях (де 
Опанас спілкувався з ровесни-
ками кріпаками) пісні. Потім Оле-
на Леонтіївна придумувала до 
них музичний супровід, і вони з 
сином виконували ті пісні перед 
гостями.

Опанас Маркович – автор 
музики опери «Наталка-Полтав-
ка» за однойменною п'єсою Іва-
на Котляревського (1857) та 
опери «Чари» за однойменною 
п'єсою Кирила Тополі (1866), що 
були поставлені силами україн-
ських аматорських гуртків, яки-
ми Маркович керував у Чернігові 
та Новгороді-Сіверському. 

За каталогом 1898 р. у 
колекції В. В. Тарновсько-
го нараховувалося 4 була-
ви і 12 перначів, які увійшли 
до зібрання Музею україн-
ських старожитностей ім. В 
.В. Тарновського, відкрито-
го у Чернігові 1902 року. На 
жаль, музей зазнав значних 
втрат 17 травня 1919 року, 
коли чотири злодії, озброєні 
револьверами, увірвавшись 
до музею, зв’язали сторожа, 
розбили три вітрини і викра-
ли близько 60 пам’яток. З 
клейнодів було викрадено 2 
булави та 8 перначів. 

30 травня одного з гра-
біжників було викрито і зне-
шкоджено. Під час обшуку в 
його помешканні чекісти від-
найшли і повернули до му-
зею 14 предметів, серед них 
одну булаву, руків’я від була-
ви та 4 перначі. Згодом на-
дійшов ще 1 пернач. Злоді-
їв викрадені речі цікавили 
лише з матеріальної точки 
зору, більшість з тих, що по-
вернули до музею, були поні-
вечені. 

Музей назавжди втра-
тив 3 перначі, з-поміж них 
особливо цінний з гербами 
Польщі та Вишневецьких, 
датований 1670 роком, при-

крашений 45 смарагдами і 
64 рубінами. На думку укла-
дачів каталогу, клейнод да-
рований польським королем 
Вишневецькому. Від пер-
нача за № 296 збереглася 
лише одна пір’їна, а останній 
– за № 297, був єдиним у ко-
лекції В. Тарновського, виго-
товленим зі сталі, таушова-
ної золотом.

У повоєнні роки музей 
втратив ще три клейноди. 
У наказному порядку 1952 
року Київському історично-
му музею (нині – Національ-
ний музей історії України) 
для поповнення експозиції 
передано булаву та пернач, 
наступного року Переяслав-
Хмельницький музей (нині – 
Національний історико-етно-
графічний заповідник «Пере-
яслав») отримав на постійне 
зберігання пернач на вистав-
ку, присвячену 300-річчю Пе-
реяславської ради. 

Нині в Чернігівському іс-
торичному музеї маємо з ко-
лекції В. Тарновського дві 
булави, руків’я від булави, 
6 перначів та окремі деталі 
двох з них.

Чернігівський 
історичний музей імені 

В. В. Тарновського 

Нещодавно побував у приватному му-
зеї Юрія Дахна, що на Чернігівщині. Отри-
мав від побаченого неймовірні враження. 

Здійснив цю подорож завдячуючи мо-
єму приятелю, відомому меценату та ак-
тивному громадському діячу Володими-
ру Коліньку. Маршрут поїздки пролягав 
українським Подесенням, був дуже ціка-
вим, наповненим відвіданнями історич-
них місць Київщини та Чернігівщини. 

А тепер про музей. Пан Юрій зумів 
створити в маленькому селі Москалі ет-
нографічний музей, експозицією якого не 
зможе порівнятися жоден подібний дер-
жавний музей в Україні. 

За власні кошти Юрій придбав чоти-
ри старі хатини, в яких вже ніхто не жив, і 
оживив їх духом високої української куль-

тури з метою зберегти надбання україн-
ського народу. 

Також Юрій і його родина є носіями 
збереження інформації про історію свого 
села і краю, історію церкви, місцевих зви-
чаїв, пісень, особливості мови, легенд, а 
також інформації про історію людей які 
проживали в цьому селі.

Для мене, народженого на Поділлі, 
було дуже цікаво пізнати культуру побуту 
Чернігівського Полісся, відмінності тка-
цтва і вишивки. 

Від початку знайомства із Юрієм я 
зрозумів, що для нього і його родини ко-
лекціонувати старожитності – це не про-
сто захоплення, це справжній, свідомий 
вияв українського патріотизму. 

Створення і діяльність таких музеїв 
навряд чи може спиратися на волю і ши-
року допомогу держави, у нинішньому ви-
гляді вона може відігравати скоріше допо-
міжну функцію. Спиратися такі музеї мо-
жуть, перш за все, на окремих ентузіастів 
(яких є не так мало на теренах України), а 
також на недавно створені Об’єднані те-
риторіальні громади, окремих меценатів. 
Важливу роль в цьому процесі мала б ві-
дігравати українська церква.

До історії музею Юрія Дахна. Він – ко-
лишній керівник районної пошти, почав зби-
рати експонати для музею у 2006 році і йому 
вдалося зробити навіть більше, як на один 
музей. То ж відкриваймо і ми, дорогі україн-
ці, за його прикладом кожен свій край.

Стенан БРАЦЮНЬ
Київ

Краса УкраїниБулави і перначі з колекції 
Василя Тарновського

Опанас Маркович

«Двісти украінських пісень» 
(Ляйпціґ-Вінтертур, 1866)

До 200-річчя з дня народження
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З нових поезій
Наталка ФУРСА
У кінотеатрі
Цей погляд пробуджує ніжність, а цей – печаль…
Цей дотик – як нота «до» – відгукнеться в жилах…
Цей вираз обличчя пече і пече очам –
спочатку як сонце, а потім – як сніжка біла…

Усе впізнаю – все було, все збулось давно.
Не знаю, чи зможеш хоч щось дарувати вперше.
Я знову дивлюся старіше за нас кіно:
потріскує стрічка і губить підкови вершник.

І ти його дивишся, й руку мені кладеш
на голе плече, що у промені ще голіше…
Та небо з екрана не сіє небесну креш –
ні в душу, ні в серце, ні навіть у тіло грішне…

Воно чорно-біле. Ну, звісно, воно німе.
Ці кадри – навічні, ці образи – геніальні:
на сьомій хвилині вона його обійме,
на восьмій – він скаже їй в ушко слова банальні.

До сто двадцять сьомої квітнутиме роман –
і кожен його розмалює як сам захоче…
Та сто двадцять восьма підступиться, як зима,
а потім – пітьма… і «кінець» прочитають очі.

Це слово вертає у спокій чи в упокій.
Це слово вертає у волю, що теж знайома:
прощання за рогом, підошви, легкі й гулкі,
і чорна дорога, і постіль сліпуча вдома.

* * *
Така між нами тиша тиш – 
як лук, для пострілу напнутий…
Ти надто голосно мовчиш,
щоб я могла тебе не чути!

Така між нами далина,
що всесвіт вигнувся дугою, – 
його тримає та струна,
яку зробив ти тятивою.

Такі між нами холоди,
що й промені ламають стріли.
І, може, тому снігом білим

між «я одна» і «ти один» 
цвітуть довірливі сади,
яким ще зав’язь не боліла.

 Ромодан, Полтавщина

Микола БУДЛЯНСЬКИЙ
Т о п л я т ь п е ч і … 
На світанку вітер небо плужить.
Зачаївсь у хмарах пізній грім,
Наче місяць, спійманий в калюжі,
Серед ночі морозцем легким.

Топлять печі. Над дахами висне
Сіра втома всохлих яворів,
Під якими ночувала пісня
Наших парубоцьких вечорів.

Знов зиміє, як колись, у юні,
Та вже не хурделить, як колись.
То лиш спогад походив по струнах
Й на печальній ноті зупинивсь.

Де ні хати, ні старої груші,
І від стежки ледь помітний слід.
Тільки місяць спійманий в калюжі,
Наче серце, стукає об лід.

Бо кохання, як молитва, вічне
Як давно не бачились з тобою!
А літа, як кола, по воді…
Наша осінь з сивою косою,
Та в кохання крила молоді.

Лиш поклич, і на літа не зважу,
Прибіжу, як в юності було,
Я до тебе, золота пропажо,
Під розквітлу вишню за село.

Знаю, очі каро сяють й досі,
Наче зорі в небі край села.
І дарма, що в чорні твої коси
Вишня цвіт свій білий заплела.

Час неспинний. В згадки перелиті
Наші стрічі, що були крильми.
Та кохання вічне, як молитва,
А в молитві будем вічні й ми.

Хоч між нами відстані далекі.
Тільки юність завше молода.
Ми вседно колись, немов лелеки,
Прилетим до рідного гнізда.

Закружляєм в парі на сторіччя
І не втома – простір під крильми.
Бо кохання, як молитва, вічне,
А в молитві будем вічні й ми.

 Чернігів

Джон Бойнтон Прістлі (англ. 
John Boynton Priestley; 13. 09. 
1894 – 14. 08. 1984) – британ-
ський романіст, драматург, есе-
їст, театральний режисер. 

Народився в містечку Бред-
форд, графство Йоркшир, що на 
півночі Великої Британії, в за-
можній сім'ї директора школи. 
Мати Прістлі померла, коли він 
ще був дитиною.

Закінчив з відзнакою Кемб-
риджський університет. Працю-
вав журналістом. Взяв участь у 
Перщій світовій війні в піхотному 
батальйоні, де 1916 року дістав 
поранення.

У 1922 році переїхав до Лон-
дона, де розпочав кар'єру про-
фесійного літератора. Писав 
книжкові огляди, рецензії, есеї.

Перша літературна слава 
прийшла до Прістлі після публі-
кації романів «Добрі друзі» (Good 
Companions, 1929) та «Вулиця 
Ангела» (Angel Pavement, 1930).

У віці 30 років Прістлі вже 
мав усталену репутацію талано-

витого письменника-сатирика 
та літературного критика. 1932 
року його роман «Benighted» 
адаптовано для фільму Джеймса 
Вейла «Старий темний будинок».

У 30-ті роки Прістлі пробує 
себе як драматург, він публі-
кує свою знамениту п'єсу «Не-
безпечний поворот» (Dangerous 
Corner, 1932). Дуже відомою 
стала й п'єса «Візит інспектора» 
(An Inspector Calls, 1946). П'єси 
Прістлі різноманітніші стилем та 
жанром, ніж його романи. Бага-
то з його творів мають виразний 
політичний підтекст.

Під час Другої світової війни 
Прістлі працює диктором «Британ-
ської мовної корпорації» (British 
Broadcasting Corporation, BBC). 
Кожна з його вечірніх програм 
«Постскриптум» (Postscript), що 
виходили в ефір протягом 1940–
1941 років, збирала аудиторію 
майже 16 мільйонів слухачів.

Тривалий час Прістлі був ке-
рівником двох лондонських те-
атрів, де з успіхом поставлено 
16 його п'єс, серед них «Рокито-
ва алея» (1933), «Райський куто-
чок» (1934) та «Поки ми одруже-
ні» (1938). Недовге перебування 
в Аризоні (США) надихнуло його 
на створення автобіографіч-
ної книжки «Опівночі в пустелі» 
(1937).

У післявоєнні роки Прістлі 
знову повертається до прози й 
випускає кілька романів, серед 
яких «Дженні Вільєрс» (1947), 
«Фестиваль у Фарбріджі» (1953) 
та «Доктор Солт їде» (1966). Він 
пише сценарій до фільму «Остан-
нє свято» (1950); збірку опові-

дань «Інше місце» (1953); вели-
кий «персоналізований» есей 
«Людина і Час» (1964). У 1964 
році виходить збірка його есе-
їв «Есеї п'яти десятиріч», а 1977 
року автобіографія «Замість де-
рев».

Прістлі був тричі одруже-
ний. 1921 року він одружився з 
Пет Темпест, яка 1922 року на-
родила йому двох доньок. Утім, 
згодом Прістлі розлучається й 
одружується вдруге, у 1926 році 
з Джейн Віндем-Льюїс, від шлю-
бу з якою народилися дві донь-
ки та син. 1953 року Прістлі зно-
ву розлучається й одружується з 
Джакеті Гокс.

Помер у Стретфорді-на-
Ейвоні (Велика Британія). 

Прістлі написав багато, в 
тому числі прози. Але найпопу-
лярніша драматургія письменни-
ка, а написав він чимало п̀ єс. В 
Радянсьому Союзі ці п̀ єси охоче 

ставили в театрах, а також екра-
нізували. Вважалося, що в них 
розвінчується буржуазний спо-
сіб життя. Звісно, є і це, адже 
чесний художним має відобра-
жати реальне життя. Тим паче, 
Прістлі був прихильний і до соці-
алістичних ідей, доволі популяр-
них у Європі на початку ХХ століт-
тя і у міжвоєнний час. Але, зви-
чайно, щодо «розвінчання», то це 
доволі примітивне трактування. 
Багато негативних явищ, зобра-
жених письменником, існували і 
в СРСР, та й перекочували у наш 
час. Головне – що в цих творах, 
насамперед п̀ єсах, часто і з де-
тективним сюжетом, – реальні, 
живі персонажі, вирують справ-
жні пристрасті, піднімаються 
важливи суспільні теми. 

Зразком гарної екранізації 
є трисерійний радянський теле-
фільм 1972 року «Небезпечний 
поворот», де точно відтворено 
згадану вже п̀ єсу. Фільм поста-
вив режисер і актор Володимир 
Басов, грають він сам, його дру-
жина Валентина Титова, а також 
Юрій Яковлєв, Олександр Дік, 
Олена Валаєва. Антоніна Шура-
нова, Руфіна Ніфонтова. 

Також цікавими є екраніз-
ція п̀ єси «Візит інспектора» (те-
лефільм «Інспектор Гулл»), теле-
фільми «Вулиця Ангелів». «Час і 
родина Конвей», «Інспектор Солт 
від̀ їздить», «Скандальна при-
года в Брікміллі» – за творами 
Прістлі (все це є в Ютубі). Дуже 
популярним у глядачів є і радян-
ський музичний телефільм «31 
червня», з його напів фантастич-
ним сюжетом. 

Джон Бойнтон Прістлі і його персонажі

Люди, які не люблять пліток, зазвичай не 
цікавляться своїми ближніми.

Ми повинні стерегтися помсти своїх по-
чуттів, що зголодніли, цього заточеного в 
клітку озлобленого звірка.

Суспільство має таку молодь, на яку 
воно заслуговує. Як і політиків, і армію.

Чим вигадливішими є засоби спілкуван-
ня, тим менше ми спілкуємося.

У нашому світі змови більше не потрібні. 
Ми і без змов все зруйнуємо та розвалимо – 
на те у нас є наука та прогрес.

Пора вже зробити щось дурне. Не мож-
на все життя бути тихим і розумним, адже це 
жахливо, правда?

Він жив у епоху зневіри, а віри в себе не 
мав. З його світу було вигнано богів, але не 
вигнано демонів.

Справжня щирість – це щось настільки 
глибоке, що таким шляхом її не домогтися, а 
будь-які напівправди рано чи пізно все одно 
вилізуть назовні.

Знаєте, якщо людина дожила до мого 
віку, але, по суті, так і не починала жити, з 
нею відбувається одне з двох: або в нього 
повністю вмирає душа – а в Брікміллі повно 
людей, які фактично померли багато років 
тому, – або він починає ненавидіти життя, 
перетворюється на великого сірого щура, 
готового гризти все живе.

Він завжди схилявся перед літературою, 
схилявся настільки глибоко, що не смів із 
нею познайомитися.

Ми надто багато часу витрачаємо на те, 
щоб брехати як словами, так і вчинками.

Я заради неї все зроблю – в межах ро-
зумного, звісно.

Все, створене уявою, має існувати десь 
у всесвіті.

Варто втрутитися жінці, як потім не зна-
єш, чим усе скінчиться.

Чого не побачать очі, те відчує серце.

Голодно та нудно – ідеальні умови для 
роботи.

Її супутниці вистачило б і співчуття зі-

тхання, але в машині зітхати марно, якщо 
тільки ви не робите це гучніше працюючого 
двигуна.

Більшість людей не отримує того, чого 
хоче, а все тому, що самі не знають, чого хо-
чуть.

Міс Трант ненароком потрапила в круго-
обіг чужих життів, а це найказковіше місце 
на світі.

Я знаю, на чому тримається цей світ. Не 
на грошах, ні. На коханні! На двох серцях, що 
стукають в унісон.

Незважаючи на юний вік, юнаки ста-
ли досвідченими стратегами проти жіночої 
цнотливості та розважливості.

Саме цей безглуздий аргумент робить 
наше життя таким плоским, похмурим. До 
біса це «що буде, якщо всі...» Час нарешті 
зрозуміти, що люди не можуть бути одна-
ковими. Навіть у наш із вами час є люди, не 
схожі на всіх інших!

Краще в минуле не повертатися – це 
слизька стежка.

Ми, володарі Землі, тепер постійно на-
магаємося вбити час і зазвичай тупим пред-
метом.

Міс Метфілд не була гарною, але могла 
б бути, якби хтось постійно твердив їй, що 
вона красуня.

Ми повинні пам'ятати, що він – дуже ро-
мантичний і невгамовний юнак, та ще й за-
коханий – словом, юний віслюк.

Всі жителі Браддерсфорду уважно роз-
глядають один одного на предмет носоза-
дирства, і якщо хтось дозволяє собі більш-
менш незвичайний вчинок, його ніс тут же 
піддається ретельним вимірам.

Я завжди кажу: невідомо, що чекає на 
тебе за рогом. 

Звикай дивитися життю у вічі, навіть 
коли це гидко.

– Невже ви не любите розумних жінок? 
– Я не люблю з ними жити. Я волію, щоб ро-
зум був у мене.

Я на своєму місці, де хочу бути, і роблю 

те, що хочу робити. І при цьому не знаходжу 
в житті нічого чудового.

Інтереси у мене широкі, навіть дуже, хоч 
і неглибокі.

Тепер ми живемо у світі оголених або 
напівоголених жінок, у світі рук і плечей, ли-
ток і стегон, що так часто виставляються на-
показ, і таких засмаглих, що сама шкіра їх 
здається свого роду одягом; але коли жінки 
були закутані з голови до п'ят, таке оголен-
ня була приголомшливим одкровенням, ніби 
відбулося диво і статуя ожила.

Я зрозумів тоді, – і досі вважаю, – що за 
рівних можливостей жінки кращі за чолові-
ків, і лише видатні чоловіки піднімаються до 
їхнього рівня; зрештою ці видатні чоловіки 
одні тільки й здатні цінувати і любити жінок, 
пересічні ж лише в окремих випадках.

Вона так намагалася бути елегантною, 
з таким аристократизмом потягувала порт-
вейн, що виглядала повною дурепою.

Не треба розпочинати, коли не готовий 
договорити.

Джеральд Аткінсон ні для кого не був 
надто молодий; то був дуже старий юнак.

Боже, що це за місто! Мільйони та міль-
йони людей – і більшість із них ще не усві-
домлює, що вони живуть на світі.

Воістину, у цієї людини в минулому було 
прекрасне майбутнє.

Вона була відданою дружиною, тільки на 
якийсь свій, скажений лад, неначе заміжжя 
було останньою краплею, що переповнила 
чашу її терпіння.

Цього разу обійми Філліс були такими 
бурхливими, поцілунки такими вологими, а 
хихикання таким безперервним, що я зрозу-
мів: вона зовсім упилася. 

Бачите, ми маємо чимось ділитися. Якщо 
нічого іншого немає, нам доводиться ділити 
з ближніми нашу провину.

На порядок йде половина життя, тому 
життя таке й суєтне.

Жінки є більш спостережливими, ніж чо-
ловіки. Вони детективи за натурою.

Цитати з творів Прістлі: говорить автор і його герої 
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Несподівані 
думки

Єдині справжні поети 
нашого часу служать у ре-
кламних агентствах. (Тен-
нессі Вільямс).

Єдина користь від по-
дорожі з джентльменом це 
те, що є кому наглядати за 
багажем. (Emily Lowe).

Єдина можливість для 
жінки змінити чоловіка 
по-справжньому – коли 
той ще в пелюшках. (Ната-
лі Вуд).

Єдине, до чого варто 
ставитися серйозно, так це 
те, що ні до чого не можна 
ставитися серйозно. (Са-
мюель Батлер).

Було колись...
Цікаве про 

Ярослава Гашека
Видатний чеський 

письменник класик сві-
тової літератури мав 100 
псевдонімів.

У письменника була 
феноменальна пам’ять. 
Це допомагало Гашеку й 
вивчати мови. Він багато 
мандрував по Європі, ви-
вчив за цей час основні єв-
ропейські мови.

Працюючи головним 
редактором празького 
журналу «Світ тварин», Га-
шек знайомив читачів з 
«відкритими новими вида-
ми»: шістнадцятикрилою 
мухою, яка обмахується 
крилами, як віялом, яще-
ром ідіотозавром і домаш-
німи вовкулаками. Звісно, 
це були гумористічні вигад-
ки. Але через них Гашек по-
працював на цій посаді не-
довго.

Куточок 
гумору

– Куме, я вчора поки 
стояв у черзі до психіатра 
за довідкою, що не пере-
буваю на обліку, так пере-
нервував, що поставили на 
облік.

☺ ☺ ☺
– Ой, чоловіче, сіль роз-

сипалася – будемо свари-
тися.

– А може, обійдеться?
– Ні, любий. Я вже на-

строїлася.

☺ ☺ ☺
Чоловік з дружиною 

прощаються, аж припла-
кують, перед розлукою на 
два тижні. Він летить у від-
рядження, вона – до мами 
в інше місто. Другого дня 
зустрічаються на пляжі в 
Єгипті.

☺ ☺ ☺
Жінка лає чоловіка:
– Годі вже випивати. 

Подивись на кладовищі, 
скільки там людей померли 
від горілки.

Чоловік сходив, прий-
шов і каже:

– Подивився, почи-
тав вінки. Написано: «від 
дружини», «від дітей», «від 
колег». Жодного – «від 
горілки».

Корисні порадиКорисні поради

 Висушені яйця (ікра) морської креветки можуть збе-
рігатися роками, але щойно потрапляють у воду, «вилуплю-
ються» через кілька годин.

 Домашні кішки – єдиний різновид котячих, здатний 
тримати хвіст вертикально при ходьбі. Усі дикі кішки трима-
ють свої хвости горизонтально або між ногами.

 У комарів є зуби. Під мікроскопом у них у роті видно 
22 зуби.

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). 

Мити жалюзі доволі клопітно. Легше буде так: надіти 
на руку стару шкарпетку, зволожити її і мити, витирати жа-
люзі.

Щоб позбавитися від запаху на матраці, посипте його 
содою і залиште на 10 хвилин. Потім пропилососьте.

Якщо випадково пролили сік або поставили іншу пляму 
на килим, видалити її можна так. Змішайте 1 частину оцту і 2 
частини води. Нанесіть розчин на пляму, накрийте її вологим 
рушником або ганчіркою. Поставте на пляму гарячу праску.

Æàðòîìà i âñåðéîç
Є чоловіки, які красномовністю перевершують жінок, 

але жоден чоловік не володіє красномовністю жіночих очей. 
(Карл Вебер).

Є два способи прожити життя: ви можете жити так, ніби 
чудес не буває, і ви можете жити так, ніби все в цьому світі є ди-
вом. (Альберт Ейнштейн).

Єдиний спосіб розважати людей – сидіти й слухати їх 
розповіді. (Френк Габбарт).

Єдиною перешкодою здiйснення наших планiв на завтра 
можуть бути нашi сьогоднiшнi сумнiви. (Франклiн Рузвельт).

І у графоманів є свої класики. (Андрій Крижанівський).

І вогонь натхнення може виявитися бенгальським. 
(Цаль Меламед).

І мовчання буває кострубатим. (Цаль Меламед).

Неправильно Правильно

Хоч відбавляй Аж надто

Хоч скільки-небудь Бодай трохи

Хоч розірвись Хоч лусни

Відволікає увагу Відвертає увагу

Не має відношення Не стосується

Це послужило причиною Це спричинило

У Франції відвідувачів 
переконали відмовитися 

від смартфонів 
у ресторані

90 відсотків гостей ресторану 
у французькому місті Альбі про-
водять час трапези без смартфо-
на. Таким чином власники закла-
ду хочуть допомогти гостям біль-
ше спілкуватися один з одним.

Власники ресторану почали 
наливати безплатні напої гостям, 
котрі протрималися без телефо-
ну весь час трапези. Гостей при-
гощають, зокрема, кавою. Однак 
відвідувач повинен покласти свій 
телефон у спеціальний кошик і ні 
в якому разі не торкатися його, 
ні для того, щоб зробити фото, ні 
для соцмереж і навіть якщо гостю 
дзвонять. За цим слідкують пра-
цівники ресторану. За їхніми сло-
вами, 90 відсотків гостей корис-
туються такою послугою.

В Іспанії домашніх 
тварин визнали 
членами родини 

Відтепер вони матимуть 
справжню ідентифікаційну карт-
ку, внесену до національної бази 
даних. Домашні тварини також 
можуть бути включені до запові-
тів. Якщо заповітів немає, їх пе-
редадуть спадкоємцям, адміні-
стративному органу або центру, 
що опікується залишеними тва-
ринами.

Документ підтримали власни-
ки домашніх тварин. Тепер під час 
розлучень суд, так само як і з ді-
тьми, вирішуватиме, кому краще 
піклуватися про улюбленця. А ще 
від тварин буде складніше відмо-
витися й викинути їх на вулицю.

Також суди при розлученні 
можуть обмежити батькам мож-
ливість бачити своїх дітей, якщо 
з’ясується, що батьки жорстоко 
поводилися зі своїми домашніми 
тваринами.

Снідати не поспішаючи. 
Сніданок визначає настрій 
та самопочуття на весь день. 
Спробуйте встати раніше, 
щоб приготувати смачний сні-
данок. Посидіти в тиші чи уві-
мкнути музику. Витративши 
30 хвилин на такий сніданок, 
ви отримаєте гарний настрій 
на весь день.

Робити фізичні вправи. 
Не обов’язково щодня ви-
снажувати себе в спортзалі, 
якщо ви цього не любите. До-
статньо витратити 10 хвилин 
на зарядку, зробити розтяж-
ку. Це потрібно не щоб схудну-
ти чи наростити м’язи, а щоб 
отримати заряд енергії на 
весь день.

Відпочивати на приро-
ді. Сидіти в чотирьох стінах 
офісу, а потім повертатися в 
чотири стіни квартири – не 
найкращий варіант. Виходь-
те частіше гуляти в парк, пла-
нуйте поїздки за місто на ви-
хідні, влаштовуйте пікніки 
біля озера чи річки.

Знайомитися з новими 

людьми. Навіть якщо у вас 
прекрасні друзі й родина — 
однаково треба знайомитися 
з новими людьми. Нові зна-
йомства допомагають дізна-
ватися про цікаве, можуть 
принести вам користь у робо-
ті, нові хобі.

Знаходити час для твор-
чості. Не обов’язково бути 
талановитим художником 
чи письменником, щоби за-
йматися творчістю. Можна 
просто малювати у своє за-
доволення, ходити на уро-
ки гончарства чи танцювати. 
Будь-які творчі заняття допо-
магають зняти напругу, підня-
ти настрій.

Вчитися. Освоювати нові 
навички чи вдосконалюва-
ти старі – справа особиста. 
Головне – не стояти на місці, 
щоб рутина не стала надокуч-
ливою.

Аналізувати. Що вам по-
трібно для щастя? Відповідь 
на це питання може змінюва-
тися щомісяця Тому слід регу-
лярно зупинятися й аналізу-

вати своє життя. Чи ті цілі, які 
вас цікавили, досі актуальні? 
Чи все ви робите, щоби їх до-
сягнути й що заважає? Що 
треба прибрати зі свого жит-
тя, що додати? 

Планувати, а не лише 
мріяти. Щоб досягнути цілей, 
потрібно планувати. І не на 
далеке майбутнє, а на най-
ближчий час. Прописуйте собі 
чіткі плани на кожні три мі-
сяці, ставте здійсненні цілі і 
слідкуйте за результатами.

Дбати про здоров’я. 
Слабкість, постійна втома, со-
нливість – все це небажане. 
Налаштуйте режим сну, ста-
райтеся слідкувати за харчу-
ванням та балансом води в 
організмі.

Не здаватися після не-
вдач. На такі зміни потрібен 
час. А ще сила волі, яка допо-
може не здатися після пер-
шої невдачі. Якщо починати 
впроваджувати ці звички, на-
віть коли вкотре все пішло не 
за планом – рано чи пізно ви 
прийдете до бажаних змін.

Прості звички, 
які суттєво покращать життя

Дворічний хлопчик, граючись з телефоном, 
замовив меблів на 1700 доларів

Дворічний Аяанша Кумара з Нью-Джерсі (США) замовив 
меблів на 1700 доларів, коли грався з маминим телефоном.

До того, як віддати дитині смартфон, його мама пере-
глядала сайт магазину Walmart і поклала в онлайн-кошик 
кілька предметів меблів, маючи намір трохи пізніше вибра-
ти потрібні їй позиції. Однак після цього дитина сама обра-
ла меблі для дому і замовила їх доставку, а гроші було спи-
сано з кредитної картки, прив'язаної до акаунту його мами, 
1700 доларів.

Батьки хлопчика розповіли, що дуже сміялися, коли їм 
почали привозити меблі, і вони розібралися, що сталося.

Сім'я планує залишити предмети, які їм сподобаються, 
із замовлення дитини, а решту повернуть до магазину, щоб 
отримати назад гроші.

87-річний чоловік не мився майже 70 років
Житель Ірану Аму Джаджі не мився 67 років після того, як 

вирішив, що купання принесе йому невдачу і в кінцевому під-
сумку вб’є його.

Харчується чоловік в основному сирим м’ясом тварин, та-
ких як дикобраз, а воду п’є прямо з калюж.

Через свій незвичайний спосіб життя чоловікові було 
важко знайти друзів або жінку, а одне з його улюблених за-
нять – куріння люльки, наповненої гноєм тварин, – ще більше 
ізолювало його від суспільства.

Однак місцеві жителі були настільки вражені прихильніс-
тю Джаджі своєму незвичайному способу життя, що побуду-
вали йому невелику хижку, бо до цього він жив в норі, вири-
тій в землі.

Медики, які відвідали хижку Джаджі в селі Дейгях, прове-
ли кілька аналізів і сказали, що, попри свій спосіб життя, від-
людник напрочуд здоровий і не має серйозних захворювань.

Експерти вважали, що під час досліджень знайдуть різні 
форми паразитів, які могли оселитися на його тілі, але змогли 
підтвердити, що у Джаджі немає ніяких хвороб або паразитів. 
Медики твердять, що Джаджі залишився здоровий завдяки 
розвитку надзвичайно сильної імунної системи. 

Данія


