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Долучайте нових читачів
Прочитавши нашу газету, покажіть її друзям, знайо-

мим, колегам, запропонуйте також передплатити.
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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!

Триває передплата 
на нашу газету на ІІ півріччя 2022 року

Україна і світ

США: рішуча підтримка України
Сенат США 18 травня схвалив виділення Укра-

їні майже 40 мільярдів доларів. Президент США 
Джо Байден 21 травня підписав цей ухвалений 
Сенатом закон.

Схвалений законопроєкт передбачає загальну вій-
ськову допомогу у розмірі 20 мільярдів доларів, понад 
8 мільярдів доларів у вигляді загальної економічної під-
тримки України, майже 5 мільярдів доларів у вигляді гло-
бальної продовольчої допомоги для вирішення потенцій-
ної нестачі продовольства та понад 1 мільярд доларів у 
вигляді сукупної підтримки біженців. Пакетом допомоги, 
зокрема, передбачено передачу Україні сучасних амери-
канських систем протиповітряної оборони Patriot.

Таким чином, загальна військова допомога США 
Україні у вигляді зброї та спорядження на цю дату вже 
склала приблизно 3,9 мільярда доларів з того часу, як 24 
лютого Росія почала війну проти України.

Фінляндія і Швеція 
подали заявки на вступ до НАТО

Вищі органи влади цих скандинавських країн 
ухвалили рішення про заявку на вступ до Північ-
но-Атлантичного альянсу. 

17 травня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі посол Фін-
ляндії при НАТО Клаус Корхонен та посол Швеції Аксель 
Вернгоф від імені своїх держав передали заявки гене-
ральному секретареві НАТО Єнсу Столтенбергу. Цим офі-
ційно запускаючи процедуру, яка завершить десятиліття 
нейтралітету Фінляндії і близько 200 років нейтралітету 
Швеції. «Це чудовий день у критичний момент для нашої 
безпеки… Кожна країна має право обирати свій шлях. 
Ви зробили свій вибір після ретельно демократичного 
процесу, і я вітаю ваше рішення приєднатися до НАТО. 
Ви – наші найближчі партери, і ваше членство збільшить 
нашу спільну безпеку. Це історичний момент», заявив Єнс 
Столтенберг. Тепер заявки країн має погодити кожен з 
30 союзників у Північноатлантичному альянсі.

10 травня
Міністри закордонних справ Німеч-

чини Анналена Бербок та Нідерландів – 
Вопке Гукстрі прибули 10 травня з візи-
том до України. Крім Києва, вони відвіда-
ли Бучу та Ірпінь.

«Розбомблені будинки і будівлі ілю-
струють вплив війни на життя чоловіків, 
жінок і дітей, що тут живуть. Ці дії не мо-
жуть залишатися безкарними. Нідерлан-
ди сповнені рішучості встановити істину і 
досягти справедливості», написав глава 
МЗС Нідерландів.

За його словами, Нідерланди ро-
блять свій внесок у розслідування Між-
народного кримінального суду та слідчої 
комісії ООН, а також за рахунок направ-
лення групи судово-медичних експертів 
до України.

11 травня
Україна потребує від 500 до 600 мі-

льярдів євро на реконструкцію зруйно-
ваної російською війною інфраструкту-
ри. Про це заявив віцепрезидент Євро-
пейської комісії Валдіс Домбровскіс. Од-
нак ця цифра, ймовірно, зросте у міру 
продовження війни. Він сказав, що Євро-
пейський Союз надасть велику підтрим-
ку для цих потреб реконструкції.

13 травня
Майже 90% прогнозованих під ярі 

культури ранньої групи площ в Україні 
вже засіяно. Про це повідомляє Мінагро-
політики.

14 травня
Росіяни вчинили понад 300 злочинів 

проти культурної спадщини України. Пря-
ма мова міністра культури та інформацій-
ної політики Олександра Ткаченка: «Вони 
ракетою поцілили у єврейське кладови-
ще у Глухові. Чим вони відрізняються від 
фашистів, які знищували євреїв 80 ро-
ків тому? У День пам'яті та примирення 
вони повністю зруйнували Георгіївський 
скит Свято-Успенської Святогірської лав-
ри Московського патріархату на Донеч-
чині. В Одесі пошкоджена пам'ятка ар-
хітектури – Воронцовський палац. Оку-
панти знову влучили по острову Хорти-
ця, сакральному місцю для українців. Так 
безбожно нищити нашу культуру можуть 
тільки варвари».

Злочини росіян проти культурної 

спадщини зафіксовані на території 13 
областей України та у Києві. В тому чис-
лі в Чернігівській області зафіксовано 37 
випадків.

15 травня
Через бомбардування та обстріли 

збройними силами РФ українських міст 
та сіл пошкоджено 1 748 закладів освіти, 
з них 144 зруйновані повністю.

16 травня
 У Генштабі ЗСУ заявили, що гарні-

зон «Маріуполь» виконав поставлене бо-
йове завдання, командирам підрозділів 
віддано наказ зберегти життя особово-
го складу. Президент Володимир Зелен-
ський розповів, що наразі завдяки вій-
ськовим та переговорній групі «Червоно-
го Хреста» та ООН Україна намагається 
врятувати військових з «Азовсталі». 221 
військових вивезли на окуповану тери-
торію для подальшого обміну, 53 тяжко-
поранених вивезли у лікарню на терито-
рії ОРДО.

17 травня
У Міноборони наголошують, що іншої 

формули порятунку українських захисни-
ків «Азовсталі», ніж та, яка використовуєть-
ся зараз, не може бути. Заступниця міні-
стра оборони Ганна Маляр: «Операція буде 
проводитися до повернення цих осіб на 
підконтрольну Україні територію. Так само 
ми повідомляли, що військова деблокада, 
на жаль, неможлива в цій ситуації, й іншої 
формули порятунку, ніж та формула, яка 
використовується зараз, не може бути. Це 
був єдиний вихід. Захисники Маріуполя – 
це і Національна гвардія, це Національ-
на поліція, прикордонники, Збройні сили 
України, зокрема 36 бригада морської пі-
хоти, територіальна оборона Маріуполя, і 
вони своє бойове завдання повністю ви-
конали. Завдяки обороні, яку здійснюють 
захисники Маріуполя, було не допущено 
перекидання противником угрупувань. Це 
близько 20 тисяч особового складу, про-
тивник не зміг їх перекинути на інші регі-
они, таким чином противнику не вдалося 
швидко захопити Запоріжжя. Противнику 
не вдалося створити умови для оточення 
Об'єднаних сил. Головне, що оборона Ма-
ріуполя дала нам критично важливий час 
для створення оборонних рубежів, форму-
вання резерву та інших дуже важливих дій 
воєнної операції.»

У Києві 17 травня попрощалися з пер-

шим президентом незалежної України Ле-
онідом Кравчуком, котрий помер в лікар-
ні в Німеччині 10 травня. Церемонія про-
щання почалася об 11:00 в «Українсько-
му домі» у центрі столиці. Віддати останню 
шану Леоніду Кравчуку прийшли, зокрема, 
чинний президент України Володимир Зе-
ленський, попередні президенти Леонід 
Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко.

18 травня
Станом на 18 травня у Київській об-

ласті виявили тіла 1 288 мирних жителів, 
убитих окупантами. Правоохоронці про-
довжують виявляти місця поховань уби-
тих людей.

19 травня 
Представник президента в Консти-

туційному суді Федір Веніславський по-
яснив, що воєнний стан продовжать од-
разу на 3 місяці тому, що контрнаступ по-
требує більше часу, ніж оборона. Також 
Рада може в будь-який момент скасува-
ти воєнний стан. «Зараз ми розуміємо, 
що ворог зосередився на будівництві 
фортифікаційних укріплень на територі-
ях, які він тимчасово контролює. Пере-
хід у контрнаступ – це значно складніші 
завдання, ніж оборона. Тож маємо усві-
домлювати, що звільнити всю територію 
України протягом найближчого місяця 
ми навряд чи зможемо».

Якщо менше ніж за три місяці вдасть-
ся звільнити Україну, то Рада просто ска-
сує воєнний стан.

Команда Міжнародного комітету 
Червоного Хреста зареєструвала сотні 
українських військовополонених із за-
воду «Азовсталь» у Маріуполі. 17 травня 
МКЧХ на прохання сторін почав реєстра-
цію бійців, які залишають завод «Азов-
сталь», у тому числі поранених. Процес 
реєстрації передбачає заповнення фор-
ми з особистими даними, такими як ім’я, 
дата народження та найближчий родич. 
Ця інформація дозволяє комітету відсте-
жувати тих, хто був захоплений, і допо-
магати їм підтримувати зв’язок зі свої-
ми сім’ями. Відповідно до мандата, нада-
ного МКЧХ державами згідно з Женев-
ськими конвенціями 1949 року, комітет 
повинен мати негайний доступ до всіх 
військовополонених у всіх місцях їх утри-
мання. МКЧХ має бути дозволено опи-
тувати військовополонених без свід-
ків, а тривалість і частоту цих від-
відувань не повинні надмірно 
обмежувати. 

Україна – проти агресії Росії: 
воює за себе і за новий світ
Росія напала на Україну. Агре-

сивний і шовіністичний «привід» для 
війни, оголошений Путіним: в Укра-
їні «погана влада і поганий лад, і ми 
йдемо це змінити». Нормально? Йти 
на чужу землю, щось «змінювати»? 
Таке «нормальне» лише для ненор-
мальної Росії, століттями хворої на 
шовінізм і агресію. Адже там чо-
мусь вважають чужі землі і країни 
«своїми». Чому? Тому, що це поки 
що терпить світ?

24 лютого о 5 ранку відбулось 
збройне вторгнення в Україну 
військ Російської Федерації по всіх 
напрямах, включаючи ділянку кор-
дону з республікою Білорусь та ад-
мінмежу з АР Крим. 

Початок хроніки війни – у попе-
редньому номері нашої газети.

Український військовий з полку «Азов», керіфвник прес-служби полку 
Дмитро Козацький поділився фотографіями із «Азовсталі». Зараз Дмитро 

у російському полоні, чекає на звільнення.
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1 21 травня
За офіційними да-

ними ювенальних проку-
рорів, внаслідок повномасш-
табної збройної агресії Росії в 
Україні щонайменше 232 дити-
ни загинули та 430 дітей пора-
нено.

Внаслідок авіаудару росій-
ських військ було зруйновано 
скит на честь ікони Божої Ма-
тері Святогірської лаври Укра-
їнської православної церкви 
Московського патріархату в 
селі Богородичне Донецької 
області. У підвалі храму жили 
й переховувалися близько 100 
служителів церкви – монахині, 
монахи та діти. Люди, на щастя, 
не постраждали.

22 травня
22 травня президент Польщі 

Анджей Дуда приїхав до Украї-
ни.Це його другий візит під час 
війни. Жодна країна світу не 
зробила для України сьогодні 
більше, ніж Польща. Так, за ці 
місяці країна прийняла мільйо-
ни біженців. Також Польща до-
помагала Україні зброєю, ін-
формацією, ділилася знаннями 
та вміннями, і вона продовжує 
це робити та обіцяє бути поруч 
до перемоги.

Анджей Дуда виступив з 
промовою в українському пар-
ламенті, ставши першим іно-
земним лідером після 24 лю-
того, який особисто виступив у 
Верховній Раді.

Президент на початку ви-
ступу процитував перші рядки 
українського і польського гім-
нів, а згодом – рядки з вірша 
Івана Франка. Нардепи багато 
разів переривали промову ова-
ціями. 

«Російським загарбникам не 
вдалося зламати вас, і я глибо-
ко вірю, що ніколи не вдасться. 
Вільний світ нині має обличчя 
України... Міжнародна спільно-
та має вимагати від Росії при-
пинити агресію і залишити тери-
торію України, перестати топта-
ти міжнародне право», заявив 
він. 

Він висловив захоплен-
ня українськими військовими, 
окремо згадавши захисників 
Маріуполя. «Ви – герої України, 
але також герої Польщі і всього 
світу».

Президент Польщі зая-
вив, що зараз Захід здає ек-

замен на те, що для нього вар-
тують власні задекларовані 
цінності. 

«Якщо задля своїх еконо-
мічних інтересів чи політич-
них амбіцій пожертвують Укра-
їною, хоча б сантиметром її те-
риторії або клаптиком її суве-
ренітету - це буде величезний 
удар не лише для українсько-
го народу, а для всієї західної 
спільноти». 

Президент Польщі також за-
значив, що реалії після 24 люто-
го створили шанс на те, що Укра-
їна і Польща назавжди стануть 
добрими сусідами. «Це вели-
кий історичний шанс і великий 
злам», сказав він, пригадавши 
заклик Папи Івана Павла ІІ «ста-
вити вище те, що об’єднує, ніж 
те, що роз’єднує». 

Дуда також заявив, що Поль-
ща всіляко сприятиме вступу 
України до Євросоюзу.

Президент України Володи-
мир Зеленський підписав указ 
про присвоєння польському 
місту Жешув звання «Місто-ря-
тівник». Зеленський під час ви-
ступу у Верховній Раді на засі-
данні за участю Анджея Дуди: 
«Перед цим виступом я підписав 
указ, який наголошує на особли-
вій ролі польського міста Же-
шув. Я ввів спеціальне почес-
не звання «місто-рятівник» для 
міст-партнерів нашої держави, 
які сьогодні роблять неможливе 
для допомоги нам, допомоги на-
шим людям, допомоги нашої ар-
мії. Від імені всього Українсько-
го народу я висловлюю велику 
подяку місту Жешуву – першому 
місту-рятівнику».

Президент також подяку-
вав польським діячам культури, 
спорту, духовенству.

У місті Жешув – аеропорт, 
який є головним хабом із по-
стачання військової допомоги 
Україні від міжнародних партне-
рів. Жешув – центр Підкарпат-
ського воєводства, яке межує з 
Україною.

23 травня
Загальні бойові втрати про-

тивника по 23.05 орієнтов-
но склали: особового складу 
близько 29 200; танків – 1293; 
бойових броньованих машин – 
3166; артилерійських систем – 
604; ракетних систем залпово-
го вогню – 201; засобів ППО – 
93; літаків – 204, гелікоптерів 
– 170; безпілотників – 476; кри-
латих ракет – 110; кораблів/ка-
терів – 13; автомобільної техні-
ки та автоцистерн – 2206.

Кількість підтверджених 
жертв серед мирного населен-
ня від російської збройної агре-
сії досягла 4600, з них 232 дити-
ни. Про це Генеральний проку-
рор Ірина Венедиктова заявила 
у Давосі. «Ці цифри не включа-
ють дані з тимчасово окупо-
ваних територій. Проте, що ми 
можемо спостерігати за супут-
никовими знімками та іншими 
джерелами, то ситуація там ка-
тастрофічна, багато міст та се-
лищ зруйновані вщент.

Україна – проти агресії Росії: 
воює за себе і за новий світ

Операція евакуації 
захисників Маріуполя 
проводилася за участі 

західних партнерів
Володимир Зеленський сказав, 

що операцію з безпечного виходу 
захисників Маріуполя проводять за 
участі західних партнерів, але нара-
зі деталі не розголошують. Заява в 
ефірі всеукраїнського телемарафо-
ну 21 травня «На сьогодні вивезено 
всіх цивільних людей – тих, які були 
заблоковані на заводі (Азовсталь 
– УП). Евакуація всіх інших цивіль-
них людей, які були біля заводу або 
в інших частинах Маріуполя, – вона 
розпочата давно вже. Цивільних – 
вивезено. Медиків – вивезено. Ви-
везено важкопоранених, вивезено 
поранених… Структура складна. До-
мовлялися про те, що розблокуван-
ням будуть займатися посередники 
– західні партнери. Я домовлявся з 
Туреччиною, Швейцарією, Ізраїлем, 
спочатку Францією через стосун-
ки лідерів (цих країн – УП) з Росій-
ською Федерацією. Коли ми бачили, 
що військовим шляхом розблокува-
ти неможливо.»

Зеленський також зазначив, що 
на «Азовсталі» перебували не тіль-
ки українські нацгвардійці, до яких 
належить полк «Азов», але й близь-
ко 400 прикордонників, десантники, 
поліцейські, представники СБУ, вій-
ськові медики та цивільні.

Україну сьогодні 
захищає 700 тисяч 

воїнів
Володимир Зеленський заявив, 

що сьогодні Україну на війні захища-
ють 700 тисяч військових. З інтерв’ю 
українським журналістам: «На сьо-
годні це 700 тисяч – ось ви бачите 
результат роботи 700 тисяч людей, 
які воюють. 700 тисяч. Це в момент 
війни».

Зеленський додав, що уся ця 
кількість людей і техніки розкидані 
по всій території країни. 

За словами президента, для та-
кої країни, як Україна, потрібна ар-
мія не у 250 тисяч, або у 260 тисяч (а 
бойових там було 120 тисяч – уточ-
нив Зеленський), а значно більша. 
Тому на початку 2022 року він підпи-
сав указ про збільшення збройних 
сил на 100 тисяч на наступний рік.

Водночас президент вважає, що 
навіть цих плюс 100 тисяч не змогли 
би зупинити повномасштабний на-
пад Росії.

«З точки зору тих сил, які засто-
сувала РФ, використовуючи абсо-
лютно все, використовуючи навіть 
резерви, використовуючи таку «тиху 
мобілізацію» («тиху», бо мобілізація 
– це коли війна, а війну вони не мо-
гли нам оголосити, вони це назвали 
«спецоперація»). Вони перекидали 
війська, збільшення було і в Криму, 
і в Білорусі – на різних напрямках. 
Це дійсно великий об’єм. Я думаю, 
що на сьогодні з таким об’ємом жод-
на країна Європи не впоралась би».

Росія відповість 
за все

Україна пропонує міжнародним 
партнерам підписати багатосто-
ронній договір, який передбачати-
ме конфіскацію російських коштів 
і майна на території інших держав 
для компенсації збитків, нанесених 
РФ в ході війни в Україні.

Зі звернення президента Зе-
ленського: «Ми пропонуємо держа-
вам-партнерам підписати багато-
сторонній договір і створити меха-
нізм, завдяки якому кожен і кожна, 
хто постраждав від дій Росії, зможе 

отримати компенсацію цих втрат.
На основі такого договору росій-

ські кошти і майно, які знаходяться в 
юрисдикціях держав-партнерів, ма-
ють бути арештовані або замороже-
ні, конфісковані, а потім направлені 
у спеціально створений фонд, з яко-
го усі, хто постраждав від російської 
агресії, зможуть отримати відповід-
ну компенсацію.

Це буде точно справедливо, і Ро-
сія відчує справжню вагу кожної ра-
кети, кожної бомби, кожного снаря-
ду, які вона випустила по нас.

Ми пропонуємо нашим парт-
нерам стати засновниками такого 
фонду, а також учасниками спеці-
альної міжнародної комісії, яка роз-
глядає позови, звернення як фізич-
них, так і юридичних осіб».

Росії не буде серед 
гарантів безпеки 

України 
Володимир Зеленський заявив 

про це в інтерв'ю телекомпанії ICTV, 
показаному 21 травня у форматі те-
лемарафону.

«Сьогодні ми розглядаємо коло 
гарантів безпеки з держав-партне-
рів, яким довіряємо. Ми з ними роз-
робляємо цей проєкт. Ми його роз-
робили», сказав президент.

Він дав зрозуміти що Росія за 
цим договором не стане гарантом 
української безпеки.

«Ми хочемо окремий договір. 
Сьогодні все дійшло до того, що цей 
договір передбачає коло держав-
партнерів довкола України без Ро-
сії. Гарантери безпеки без Росії. 
Буча деякі речі змінила».

За словами президента, дво-
стороння розмова з Росією і з пре-
зидентом РФ повинна відбуватись 
окремо від договору про гарантії 
безпеки. 

Він зауважив, що перемовини з 
Росією можливі, оскільки була вико-
нана умова збереження життя за-
хисників Маріуполя.

Ми зламали хребет 
однієї з найсильніших 

армій світу
З інтерв̀ ю журналістам з нагоди 

3-ї річниці інавгурації: 
«Я вважаю, який би апетит не 

був у різних прошарків нашого насе-
лення, найцінніше – зберегти біль-
ше людей, військових. Це сміливі 
люди, які готові віддати життя. Вва-
жаю, що це наша велика цінність і 
скарб. Як показав результат цього 
вторгнення.

Тому не треба бути дуже жадіб-
ними на цей момент, хоч це і не до 
кінця справедливо. Тому що спра-
ведливість, коли ми заберемо все.

На сьогодні, щоб зберегти, а це 
вже буде питання десятків тисяч лю-
дей… Ніхто просто так нічого не від-
дає, але є земля, де вони зайшли і 
окупували, а є – де глибоко в деяких 
територіях.

Без зайвих втрат – вийти на лі-
нію, яка була до 24 числа (лютого - 
УП), я вважаю… це буде для нашої 
держави перемогою.

Все одно все повернеться. Ми 
зламали хребет однієї з найсильні-
ших армій світу. Ми вже це зроби-
ли. І психологічно. Вони не стануть 
на ноги в найближчі декілька років. 
Але не забуваємо, що всі наші вій-
ськові також хочуть жити».

Глава держави закликав усвідо-
мити ціну кожного кроку на війні. За 
його словами, після виходу на лінію 
розмежування, яка була до повно-
масштабного вторгнення, можна 
буде перейти до другої частини – по-
дальших перемовин із Росією

Україна і Польща: 
разом 

у Європейському домі
Володимир Зеленський зая-

вив, що Росія своїм повномасш-
табним вторгненням мимоволі 
змусила Україну та Польщу забути 
суперечки щодо спільного мину-
лого. Про це він сказав у виступі у 
Верховній Раді 22 травня у присут-
ності президента Польщі Анджея 
Дуди.

«В один день стало ясно, що всі 
ці суперечності – не мають сили, 
коли є сила такої загрози. Загро-
зи виживанню наших народів. Ми 
з Анджєєм прагнули справжньо-
го порозуміння між нашими наро-
дами, разом розбирали це «схо-
вище». Ми планували збудувати 
Меморіал примирення на спіль-
ному кордоні. Але українські кор-
дони перейшли ті, хто хоче інших 
меморіалів. І присвячених зовсім 
не миру… Ми захищаємо спільний 
для нас всесвіт – під назвою сво-
бода і незалежність, у часи, коли 
хтось чинить варварство косміч-
ного масштабу. Такого ж масштабу 
сьогодні сягає розуміння, взаємо-
дія, дружба і братерство України і 
Польщі. 24 лютого ми почали писа-
ти новий том нашої спільної історії. 
Єдність наших народів має тривати 
вічність. Її ніколи більше не має па-
плюжити ворожнеча», заявив Во-
лодимир Зеленський.

«Наші парламенти, уряди і за-
галом наші народи – розуміють 
один одного як ніколи. І неважливо 
кирилиця чи латиниця, неважливо 
як ми пишемо «воля» і «незалеж-
ність». Важливо, що ці речі українці 
і поляки промовляють однаково. І 
однаково готові їх захищати... Без 
вільної України не може бути віль-
ної Польщі. Історики сперечають-
ся хто був автором цієї фрази. Ми 
вирішили цей спір. Це воля україн-
ського і польського народів».

Україна і Польща домовились 
спростити перетин кордону. Про 
це Зеленський сказав у цьому ж 
виступі в Раді. «Ми рідні. І між нами 
немає бути кордонів чи бар'єрів. 
Український і польський народи 
ментально вони давно не розді-
ляють. Тож, ми дійшли згоди най-
ближчим часом втілити це і у відпо-
відній двосторонній Угоді. Спершу 
щодо спільного прикордонно-мит-
ного контролю, а згодом і єдино-
го умовного кордону, коли Укра-
їна буде членом Європейського 
Союзу… Зокрема, завдяки бага-
толітньому захисту Польщею укра-
їнських інтересів на європейсько-
му континенті».

Президент також анонсував 
внесення до парламенту найближ-
чим часом законопроєкту про осо-
бливий правовий статус грома-
дян Польщі в Україні. Зеленський 
подякував Сейму Польщі за при-
йняття закону про допомогу гро-
мадянам України, зазначивши, що 
це безпрецедентне рішення, яке 
надає українцям у Польщі майже 
такі ж права і можливості, як у по-
ляків. «Це великий крок і жест ве-
ликої душі, на які здатен тільки ве-
ликий друг України. І цей крок не 
залишиться одностороннім. Неза-
баром я подам до Верховної Ради 
України аналогічний – дзеркаль-
ний – проєкт».

«Українська правда». 
Pravda.com.ua.

Президент України 
Володимир Зеленський



№219   26 травня 2022 року№219   26 травня 2022 року
Світ-Світ- інфоінфо 3  Україна і світ

У Польщі суд заочно 
заарештував 

російського авіадиспетчера 
у справі про загибель 

президента Леха Качинського
Окружний суд Варшави видав ухвалу про арешт росій-

ського диспетчера, який чергував 10 квітня 2010 року на 
аеродромі в Смоленську, одного з трьох росіян, які контр-
олювали в день катастрофи польоти в аеропорту.

Цього дня неподалік 
міста сталася авіаката-
строфа урядового літака 
Польщі. В ньому була офі-
ційна делегація країни, 
яка летіла на вшануван-
ня жертв трагедії в Кати-
ні. Тут, неподалік Смолен-

ська, у 1940 році радянський комуністичний режим розстрі-
ляв тисячі військових, здебільшого офіцерів армії Польщі, 
взятих у полон у 1939 році, коли Радянський Союз спільно з 
нацистською Німеччиною напав на Польщу. В авіакатастро-
фі у 2010 році загинули всі 96 пасажирів літака. в тому числі 
президент Польщі Лех Качинський, його дружина Марія, ви-
сокопосадовці держави. 

Провадження щодо фігурантів справи, росіян, триває з 
березня 2015 року, коли було винесено рішення за звину-
ваченням у ненавмисному вбивстві в авіакатастрофі.

Згодом аналіз доказів польського слідства показав не-
обхідність змінити звинувачення на навмисне діяння. Це 
сталося у квітні 2017 року. Прокурори припускали, що під-
озрювані свідомо дозволили літаку знизитися, передбачи-
ли катастрофу.

Польща давно звинуватила Росію у підриві літака.

Збірна України 
перемогла 

на Дефлімпіаді
Це Міжнародні Олімпійські ігри 

для спортсменів, що не чують. XXIV 
літня Дефлімпіада по з 2 по 15 трав-
ня проходила у місті Кашіас-ду-Сул 
(Бразилія).

Збірна України здобула тут 138 
медалей (62 золоті, 38 срібних та 
38 бронзових) і стала абсолютним 
переможцем. За всіма показника-
ми Україна стала лідером у медаль-
ному заліку, Це найкращий резуль-
тат за всю історію виступів вітчиз-
няних дефлімпійців.

Гурт «Kalush Orchestra» переміг у пісен-
ному конкурсі Євробачення-2022, що відбув-
ся 14 травня в італійському місті Турин. Друге 
місце посіла Велика Британія, третє – Швеція.

Під час інтерв'ю іноземним журналістам 
лідер гурту Олег Псюк казав, що Євробачення 
проведуть у «новій цілісній Україні, розбудова-
ній, квітучій, щасливій країні». Гурт названий 
на честь рідного міста лідера, райцентру Ка-
луш у Івано-Франківській області. 

У квітні під час промотуру до Євробачен-
ня-2022 Kalush Orchestra відвідали Ізраїль, 
Нідерланди, Іспанію та Польщу, де збирали ко-
шти на допомогу Україні. Одразу після повер-
нення в Україну музиканти поїхали в Ірпінь, де 
дали концерт просто неба. 

Попри всі складнощі та інтенсивний 
графік репетицій, 10 травня гурт «Kalush 
Orchestra» виступив і став фіналістом Євроба-
чення-2022. Де й переміг з піснею «Стефанія».

Материнство, українська земля та її енер-
гія стали ключовою темою ефектного номера. 
Музиканти вийшли на сцену в костюмах, що 
містили елементи народного одягу в поєднан-
ні з сучасними деталями, що показує багато-
гранність української культури. 

Тепер, згідно умов конкурсу, наступне Єв-
робачення, у 2023 році, здобула право про-
вести Україна. Це вже третя перемога нашої 
країни в конкурсі. У 2004 році перемогла Рус-
лана Лижичко, у 2016 році – кримськотатар-
ська співачка Джамала. 

Україна перемогла на Євробаченні-2022

Серед кращих – 
на Всесвітній гімназіаді
Українська збірна виборола місце у десят-

ці лідерів на Всесвітній гімназіаді-2022, здобув-
ши 48 медалей. Участь брали 63 країни. Збірна 
України за сім днів змагань отримала 11 золо-
тих, 18 срібних і 19 бронзових медалей. Пред-
ставниками від нашої країни стали 93 учасни-
ки у 17 видах спорту. Всесвітня гімназіада – на-
ймасштабніший міжнародний мультиспортив-
но-просвітницький захід для школярів 10 – 18 
років. 19-ті змагання проходила у французькій 
Нормандії.

Послаблення карантину
Після початку повномасштабної війни в 

Україні перестали діяти певні протиепідеміоло-
гічні норми, направлені для боротьби з COVID-19. 
У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як 
змінились карантинні норми:

скасовані рівні епідбезпеки в областях;
масковий режим має виключно рекоменда-

ційний характер;
скасовано необхідність мати COVID-

сертифікат для відвідування ресторанів, закла-
дів культури, спортзалів;

призупинено відсторонення працівників, 
яких відсторонили від роботи через відсутність 
щеплення від COVID-19;

для поїздки між регіонами України не потріб-
ні COVID-документи.

Литва припинила 
закупівлю усіх російських 

енергоносіїв
Країна відмовляється від закупівлі росій-

ських нафти, газу та електрики. Литва тепер за-
безпечуватиме газові потреби через Клайпед-
ський термінал скрапленого природного газу, 
який приймає блакитне паливо із США. А єдиний 
імпортер нафти Orlen Lietuva відмовився від по-
стачання з Росії приблизно місяць тому. Потреби 
в електроенергії Литва закриватиме за допомо-
гою місцевих джерел та імпорту через з'єднання 
зі Швецією, Польщею та Латвією.

За словами міністра енергетики Литви Дай-
нюса Крейвіса, таким чином країна висловлює 
свою підтримку Україні під час війни з РФ та не 
бажає фінансувати російську армію.

З початком війни Литва передала Україні 
важкі міномети, ціна яких сягає мільйони євро. А 
загалом понад 35 найменувань різного озброєн-
ня, починаючи з ПЗРК Stinger та закінчуючи ав-
томатами.

Європейська комісія, виконавчий орган Єв-
росоюзу, 18 травня презентувала пропозиції 
щодо швидкого позбавлення залежності ЄС від 
імпорту російських енергоносіїв, що включає 
підвищення енергоефективності, диверсифіка-
цію джерел постачання та масштабні інвестиції у 
розвиток поновлюваних джерел енергії. 

Росія і далі фальсифікує 
історію: в підручниках 

зникає згадка 
про Київську Русь

В Інтернеті з’явилися фото підручників з іс-
торії для російських учнів 6-их класів, де в тексті 
відсутня згадка про Київську Русь. Натомість там 
згадується просто Русь. 

Російський політик та громадський діяч Во-
лодимир Рижков висловив своє обурення вчин-
ком істориків та додав, що подібного не дозво-
ляли собі навіть Ленін та Сталін. «Класики (Тати-
щев, Карамзін, Соловйов, Ключевський, Плато-
нов) у труні перевертаються. Бац! – і немає 300 
років російської історіографії. Фантастика».

У Варшаві постала Ліга Віль-
них Націй, покликана сприяти 
розвалу московії та появі нових 
держав замість російської фе-
дерації. Про подію повідомила 
пресслужба громадського руху 
«Вільний Ідель-Урал» («Свободный 
Идель-Урал»).

Зазначається, що представ-
ники 6 національних рухів уярм-
лених Москвою корінних народів 
оголосили про плани деколоніза-
ції, фрагментації та дезінтеграції 
росії.

Ініціатива об'єднала баш-
кирських, бурятських, інгуш-
ських, калмицьких, ерзян-
ських й удигейських активіс-

тів, чия основна мета – набуття 
суб'єктами федерації реального 
суверенітету.

«Мій рідний ойрат-калмиць-
кий народ із віку у вік зазнає ко-
лосальних демографічних ката-
строф. Причина цих бід у нашому 
колоніальному становищі – царі, 
а пізніше генсеки розпоряджали-
ся калмиками як витратним ма-
теріалом. Сьогодні внаслідок вій-
ськової агресії росії проти Укра-
їни відбуваються глобальні по-
літичні зміни, котрі дають нам 
шанс перейти з об'єктного стану 
до суб'єктного. Я бачу, що таке ж 
бажання є й у багатьох інших на-
родів», пояснює член Конґресу 

ойрат-калмицького народу Владі-
мір Довданов.

В оприлюдненому маніфес-
ті учасники Ліги Вільних На-
цій проголосили принцип «пре-
зумпції суб'єктності», за яким, із 
крахом чинного політичного ре-
жиму Росії, регіони не потребу-
ють апелювання до чогось для 
наділення їх власним суверені-
тетом.

«Ми відкриті для нових учас-
ників і запитів приєднатися всіх, 
хто поділяє антиімперські погля-
ди та визнає право народів на 
самовизначення. Найближчими 
практичними кроками учасники 
платформи називають встанов-

лення контактів із європейськи-
ми, турецькими та казахстан-
ськими громадськими організа-
ціями та політичними партіями», 
зазначив головний старійшина 
ерзянського народу Інязор Си-
ресь Боляєнь.

Активісти бурятського наці-
онального руху Доржо Дугаров 
і Раджана Дугар-Де Понте вва-
жають, що об'єднання різних на-
ціональних рухів навколо ідеї 
боротьби за свободу та політич-
ну суб'єктність дасть кумулятив-
ний ефект – зокрема, відкриє 
нові можливості донесення сво-
їх ідей на міжнародних майдан-
чиках.

Представники корінних народів Росії здобуватимуть незалежність

Білорусь: 
у Гродно відновили 
пам'ятник Чапаєву

Тут три роки тому демонтували 
пам'ятник Чапаєву. Тепер його знов по-
вернули. 

Погруддя Чапаєва повернули – 
його встановили у сквері на вулиці Що-
рса, це неподалік військової части-
ни 5522, де базується гродненський 
ОМОН.. Поряд також стоїть ще один 
«російсько-радянський герой» – Мико-
ла Щорс.

Раніше бюст Чапаєва стояв у Грод-
но на вулиці Василька. Він пропав із 
вулиць у лютому 2019 року, тоді місь-
кі служби зняли його з постаменту та 
обіцяли відновити до 75-річчя Гроднен-
ської області. Містяни також пропону-
вали замінити на цьому місці Чапає-
ва пам'ятником білорруському поету 
Михасю Василькові, ім'я якого з 1994 
року носить вулиця – на ній він жив. 
Міська влада підтримала ідею перене-
сти бюст, вирішила відправити його до 
музею, але туди він так і не потрапив. 
Після демонтажу пам'ятник зберігався 
на одному із підприємств ЖКГ.

Василь Чапаєв і Микола Щорс чис-
лилися в СРСР чи не головними «геро-
ями громадянської війни» і одними з 
міфів радянської пропаганди. І ураль-
ський козак Чапаєв, і уродженець міс-
та Сновськ на Чернігівщині білорус 
Щорс (місто потім довго носило його 
ім`я), звичайно, мали чималі заслуги у 
встановленні радянської влади. Але, 
що було типовим для тоталітарного ре-
жиму, цей режим потім знищив і бага-
тьох тих, хто його встановлював. 

Обставини смерті обох цих воєна-
чальників загадкові. Втім, безперечно, 
обидва були знищені у 1919 році при 
допомозі самих більшовиків. Чапаєва 
Троцький і його підручні просто «здали» 
і підставили білим військам, бо вважа-
ли комдива «незручним, анархістом». 
Щорса, всупереч довго поширюваній 
офіційній версії про його загибель у 
бою з військом Петлюри, начебто по-
стрілом з кулемета, було вбито чекіс-
том пострілом у потилицю з револьве-
ра. Більшовицьке командування побо-
ювалося, що Щорс може перейти на бік 
Української Народної Республіки. 

13-й чемпіон світу 
з шахів Гаррі Каспаров 
визнаний іноземним 
агентом в Російській 
Федерації. Міністерство 
юстиції РФ включило 
гросмейстера до спис-
ку фізичних осіб-іноа-
гентів.

Видатний шахіст су-
часності азербайджа-
нець Гаррі Каспаров 

продовжив плеяду чемпіонів світу від СРСР, 
здобувши цей титул у 1985 році. Правда, Кас-
паров за свої демократичні погляди був не-
вгодний радянському режиму, який підтриму-
вав його суперника в матчі за шахову корону 
Анатолія Карпова. Здобувши перемогу в матчі. 
Каспаров відстояв титул ще в кількох матчах з 
Карповим. Завершив активну шахову кар̀ єру 
у 2005 році, поступившись званням чемпіона 
росіянину Володимиру Крамнику.

Каспаров натомість активно зайнявся гро-
мадсько-політичною діяльністю. Причому, опо-
зиційною, однозначно виступаючи проти путін-
ського режиму Росії. Гросмейстер давно в по-
літичній еміграції, мешкає, здебільшого, у США. 

Одночасно Мін'юст РФ оголосив «інозем-
ним агентом» відомого бізнесмена Михайла 
Ходорковського. Крім них, у цьому списку те-
леведучий Євгеній Кісельов, журналіст Мат-
вєй Ганапольський, соратник опозиціонера 
Алєксєя Навального Лєонід Волков, політик 
Владімір Кара-Мурза і репер Алішер Мор-
генштерн.

На ІІ Антивоєнній конференції у Вільню-
сі (організована Форумом вільної Росії), у якій 
брали участь Каспаров та Ходорковський, ого-
лошено про створення опозиційної коаліційної 
структури «Російський комітет дії» (РКД). Це рух 
представників російського суспільства, які ви-
ступають проти розв'язаної Путіним війни та 
диктатури у РФ, а також за об'єднання всіх ан-
тивоєнних та антидиктаторських сил.

Каспаров визнаний в Росії іноземним агентом 

Білоруська опозиція 
назвала свою 

країну окупованою 
і звернулася 
до українців

У Варшаві пройшов Форум де-

мократичних сил Білорусі.

Учасники Форуму у підсумко-

вій резолюції заявили, що Білорусь 

нині є фактично окупованою Росій-

ською Федерацією.

Визнавши, що білоруська вла-

да в особі самопроголошеного 

президента Олександра Лукашен-

ка та його посіпак незаконно за-

хопила і насильно утримує владу в 

країні у співпраці із країною-агре-

сором, опозиція заявила, що зу-

силь самого народу Білорусі недо-

статньо для повалення нинішньо-

го режиму. Тож Форум закликав 

міжнародні організації та іноземні 

держави визнати окупацію Білору-

сі та надати «фінансову, військову, 

інформаційну, політичну та будь-

яку іншу необхідну допомогу» біло-

руському народу, який має право 

на скинення влади Лукашенка та 

його поплічників.
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Сторінка підтримки для тих, 
хто вимушено покинув Україну

Світовий конґрес українців запустив сторінку в Інтернеті інформа-
ційної підтримки для всіх, хто вимушено покинув Україну через дії росій-
ських окупантів або планує виїхати. Стежити за оновленнями на сторін-
ці та ділитися з тими, кому це корисно, можна за посиланням^ https://
www.ukrainianworldcongress.org/informaczijna-pidtrymka-ukrayinskyh-
bizhencziv

На сторінці кожен зможе дізнатися про: пункти перетину кордонів; 
приймальні пункти, волонтерські служби підтримки; соціальну підтримку 
(жило та працевлаштування); медичне обслуговування; освіту та навчан-
ня; юридичне інформування; корисні ресурси для жінок, які перебувають 
за кордоном.

Понад 4 тисячі американців 
подали заявки на спонсорство

Служба з громадянства й імміґрації США заявила, що вже понад 4 тис. 
американців подали заявки на спонсорство українських біженців у Спо-
лучених Штатах.

Українські заявники пройдуть сувору безпекову перевірку. Українці, 
які бажають приїхати до США, також мали проживати в Україні станом на 
11 лютого ц. р. Немає обмежень щодо кількості осіб, яких особа чи група 
може спонсорувати, але у Службі оцінюватимуть їхні фінансові можливос-
ті підтримати українців.

Страшна неоголошена Путіним війна 
українському народові у вигляді «спецопера-
ції» принесла ріки сліз, десятки тисяч жертв і 
моральних звірств над українським населен-
ням. Мільйони втікачів і постраждалих по-
требують фінансової, медичної та гуманітар-
ної допомоги. На заклик президента України 
українська діаспора і світ відгукнулися на по-
треби потерпілих. Українська громада у Філа-
дельфії стала в ряди тих, які відгукнулися.

Комітет людських прав, добре відомий 
зі своєї широкої діяльности, яку проводить 
більш ніж 40 років, 1 травня організував дуже 
успішний гала-бенефіс у Польському культур-
ному центрі, розташованого в Сосаєті-гілл в 
історичній дільниці Філадельфії. Прибули біль-
ше 200 учасників, які внесли по $250 від осо-
би, щоб узяти участь у цьому престижному за-
ході на допомогу потребам України.

Подія не минула непомітно для всіх теле-
візійних засобів міста Філадельфії. 29 FOX у 
своїй недільній передачі та на своєму сайті в 
Інтернеті звітував про цю імпрезу під назвою 
«Мистецька спільнота Філадельфії зібралася 
на збірку фондів на користь України». Теле-
канал згадав також про участь у проведено-
му бенефісі квартету скрипалів філадельфій-
ської оркестри, членів пенсільванського ба-
лету і філадельфійської опери.

Чотиригодинна імпреза почалася націо-
нальним славнем, який відспівали присутні 
члени української спільноти, між якими було 
дуже багато американців. Уляна Мазуркевич, 
голова КЛП, відкрила свято вже крилатими 
словами Василя Симоненка «Ніхто не пере-

креслить мій народ». Учасники імпрези вказу-
вали, що організаторка вечора з питомою їй 
енергією прив’язувала теперішні події до ми-
нулих історичних традицій боротьби за Укра-
їну, яку раніше живила кров наших героїчних 
військових формацій – Січових Стрільців, 
УПА, а сьогодні це Збройні сили України.

Із відповідним словом виступив митропо-
лит української церкви Борис Ґудзяк, який не 
оминає жодної громадської імпрези на під-
тримку українського народу. Владика повідо-
мив, що Університет Темпл надає стипендії бі-
женцям із України.

Марк Сквілла, представник міської ради 
Філадельфії, згадав справу біженців і повідо-
мив, що Філадельфія радо і гостинно вітатиме 
українців і допоможе їм відповідно влаштува-
тися.

Головним промовцем вечора була Тру-
ді Рубин, журналістка філадельфійського ча-
сопису «Філадельфія Інквайрер». Вона вели-

ка прихильниця українців і воєнна кореспон-
дентка. Ще 2014 року, коли завершилася Ре-
волюція гідности, вона разом з головою КЛП 
Уляною Мазуркевич вирішила відвідати Укра-
їну. А за тиждень до зловісної дати 24 лютого 
цього року вона відвідала Україну і перебува-
ла на території Донбасу, зустрічаючись і спіл-
куючись з місцевими українцями.

Христина Снилик представляла виконав-
ців мистецької програми. Дуже вдалим був 
виступ сопрано Марти Залізняк, колишньої 
солістки Львівської опери. Наталія Турчин 
прочитала один із віршів Василя Симоненка.

Гала-імпреза збірки фондів завдячує сво-
єму успіху і Стівенові Старру, власнику 30 рес-
торанів «Старр» у США та за кордоном, який 
зумів здобути високе реноме якістю і пре-
стижністю своїх закладів і який подарував 
страви і напої на користь бенефісу.

Окрема подяка Михайлу Блейгашові, ди-
ректорові Польського культурного центру, 
довголітньому доброму приятелеві українців.

Також подяка належиться членам КЛП 
Ярі Снилик, Христині Cнилик, Катруcі Коваль, 
Лесі Хмелько та Христі Сеник за їхній внесок 
в успіх бенефісу і козакам Віктору Сипливому, 
Андрієві Кулинінову та Романові Юрчишинові.

Збирання фондів на потреби України 
увінчалося гарним успіхом: зібрали більше 
$50,000, які передали Злученому українсько-
му американському допомоговому комітетові 
і новоствореній організації «Допоможіть Ге-
роям України». Особлива подяка Ніні й Юркові 
Воскоб за їхній щедрий дар.

Світовий конґрес українців: 
«Злочини РФ в Україні – 

геноцид українців»
Світовий конґрес українців закликає міжна-

родну спільноту визнати дії Російської Федера-
ції (РФ) в Україні геноцидом. СКУ підтримує по-
станову, ухвалену Верховною Радою України 14 
квітня ц. р., яка визнає дії Збройних сил РФ і по-
літичного керівництва Кремля в Україні актами 
геноциду проти українського народу.

За даними Міністерства внутрішніх справ 
України, на нещодавно звільненій території Ки-
ївської області виявили більш ніж 900 тіл ци-
вільного населення. Тривають слідчі дії в інших 
реґіонах, зокрема, в Харківській і Сумській об-
ластях. Переважну більшість жертв вбили по-
стрілами, а не обстрілами, що свідчить про сис-
темне звірство окупантів із метою знищення 
українців.

Павло Ґрод, пре-
зидент СКУ (на фото), 
наголосив, що весь 
світ вжахнувся від 
вторгнення та гено-
циду РФ. «Світовий 
конґрес українців за-
кликає Організацію 
Об’єднаних Націй, Єв-

ропейський парламент, Раду Європи, уряди та 
парламенти всіх цивілізованих країн підтрима-
ти це рішення українського парламенту. Ми та-
кож продовжуємо закликати союзників Украї-
ни негайно надати їй сучасне важке озброєння, 
щоб українці могли зупинити ці звірства, які чи-
нить РФ».

СКУ закликає всіх українців та друзів Укра-
їни по всьому світу до дій: напишіть своїм уря-
дам та обраним посадовим особам, закликаю-
чи їх визнати звірства РФ в Україні геноцидом; 
контактуйте зі засобами масової інформації у 
вашій країні, пишіть статті, використовуйте соці-
альні мережі, щоб поділитися правдою про жор-
стокий і невиправданий напад РФ на суверенну 
Україну; організовуйте публічні демонстрації та 
мітинґи для для громадського тиску з вимогою 
допомогти Україні.

Російські товари та послуги 
– бойкотувати

Світовий конґрес українців закликав укра-
їнців і друзів України в усьому світі, а також усю 
міжнародну спільноту рішуче бойкотувати росій-
ські товари та послуги, адже кожен сплачений 
Росії долар підтримує воєнну аґресію Російської 
Федерації проти України. «Ми дякуємо тим біз-
несам, які вже припинили свої зв’язки з росій-
ським ринком та закликаємо компанії, які про-
довжують торгувати з Росією, наслідувати цей 
приклад», заявив Павло Ґрод, президент СКУ.

Він нагадав, що від початку російського 
вторгнення понад 450 компаній оголосили про 
свій вихід із російського ринку, однак ще чима-
ло залишилися працювати в РФ в продовжують 
спонсорувати її звірства в Україні. Подібна си-
туація складається і з товарами російського ви-
робництва на полицях багатьох західних ритей-
лерів.

У Нью-Йорку створили 
«Коаліцію площі Свободи»

Мета «Коаліції площі Свободи на Іст-Сайді» 
полягає у предметній допомозі та матеріальній 
підтримці України на тлі російської аґресії. 

Презентація ініціатив коаліції відбулася на 
Мангеттені в парку Карла Шурца, де зібралися 
десятки представників української громади. У 
ній узяли участь конґресвумен Керолін Мелоні, 
яка розповіла про свій законопроєкт, що забо-
роняє американцям вести бізнес із компаніями, 
які працюють у Російській Федерації, та Ребек-
ка Сірайт, депутатка Асамблеї штату Нью-Йорк.

Також були присутні: Девід Гарріс, генераль-
ний директор Американського єврейського ко-
мітету; Рита Косбі, відома нью-йоркська телеві-
зійна ведуча; депутати міськради та посадовці 
адміністрації Мангеттену. Очолив коаліцію Го-
вард Тейч, відомий бізнесмен і філантроп. На 
заході виступили генеральний консул України у 
Нью-Йорку Олексій Голубов і генеральний кон-
сул Польщі Адріан Кубіцький.

«Коаліція площі Свободи на Іст-Сайді» 
об’єдналася, щоб підтримати зусилля зі збору 
коштів і необхідних речей для України й укра-
їнських біженців, а також висловити підтримку 
надзвичайній хоробрості та стійкості духу укра-
їнського народу.

Помер один 
із найзаможніших 

канадських українців

На 62-му році життя 28 березня ві-
дійшов у кращий світ Євген Мельник, 
власник гокейного клубу «Оттавські се-
натори» й один із найзаможніших ка-
надців українського походження. Мель-
ник народився в Канаді 1959-го, обоє 
його батьків були еміґрантами з Украї-
ни. Він заснував компанію Biovail, яка 
стала однією з найбільших фармацев-
тичних компаній Канади. Євген Мель-
ник був відомим філантропом, пожерт-
вувавши понад 100 млн CAD різнома-
нітним благодійним організаціям, у т. ч. 
Help us Help the Children, яка втілювала 
проєкти в Україні. Зі загальними стат-
ками близько 1,5 млрд CAD він входив 
до сотні найбагатших канадців.

За повідомленнями Meest-Onlіne

8 квітня на 100-му році 
життя, в оточенні опіку-
нів, упокоїлася в Бозі світ-
лої пам’яті Євгенія Піцюра-
Швець. Відома меценат-
ка, довголітня членкиня 
Ліґи українських католиць-
ких жінок Канади, в минуло-
му активна учасниця наці-
онально-визвольного руху 
ОУН-УПА.

Фундаторка численних 
проєктів спорудження та ре-
конструкції храмів. Добродій-
ка п. Швець виділила значні 
кошти на виготовлення іконо-
стасів в новозбудованих хра-
мах в м. Самбір Львівської 
області та в м. Івано-Фран-

ківськ. Солідними фінансами 
допомогла в ремонтах храмів 
у Рудках Львівської облас-
ті, св. Софії в Римі (Італія), на 
Закарпатті, «Просвіті» й Істо-
рико-етнографічному музеєві 
«Бойківщина» в Самборі, Мо-
лодіжному центрі «Ганнуся», 
що на Полтавщині.

Надавала значну фінан-
сову допомогу Києво-Моги-
лянській академії, оплачува-
ла стипендії двом студентам 
Українського католицького 
університету, щедро обдаро-
вувала коштами сиротинці, 
віддавала гроші священни-
кам і письменникам в Україні, 
а також хворим.

У рідному селі Зарай-
сько, що на Самбірщині, її ко-
штом збудували Церкву Різд-
ва Пресвятої Богородиці. А у 
Всеукраїнському відпустово-
му місці Зарваниця, її коштом 
повністю відреставрували ка-
плицю Зарваницької Божої 
Матері. Значною фінансовою 
та матеріальною допомогою 
ця непересічна жінка підтри-
мала свою рідну церкву Св. 
Миколая в Торонто, парафіян-
кою якої була з 1961 року.

За свою меценатську 
жертовну працю отримала 
понад 40 грамот і дипломів 
із України, Канади, в т. ч. Ди-
плом від добровольчого ба-
тальйону ОУН, який захищав 
і захищає Україну від москов-
ського аґресора. Нагородже-
на Почесним хрестом Самбір-
ської міської ради за вагомий 
внесок у розбудову Самбір-
щини.

До останніх хвилин сво-
го життя залишалася діяль-
ною, активною і сумлінно ви-
конувала обов’язки голо-
ви Родинного фонду Піцю-
рів, який був заснований 
1999-го і досі успішно діє при 
Шевченківській фундації у 
м. Вінніпеґ.

За час існування Фон-
ду надрукували та безоплат-
но розповсюдили в Украї-
ні, Канаді, США й Європі по-
над 65 тис. примірників різ-
номанітної за тематикою 
літератури. Євгенія Піцюра-
Швець є авторкою трьох то-
мів спогадів: «Дорогами долі» 
(2006), «Живу тобою, Україно» 
(2012) і «На бистрині буття» 
(2015).

«Ніхто не перекреслить мій народ»

Уляна Мазуркевич, голова Комітету 
людських прав, дякує жертводавцям

У приміщенні центру

В’ячеслав Яцюк, 
посол України в Нор-
вегії, взяв участь 
у відкритті Україн-
с ько - н орве зького 
центру «Ми разом/Vi 
sammen» у Тенсбер-
зі, найдавнішому 
місті країни, яке ще 
пам’ятає тісні зв’язки 
між Київською Рус-
сю та стародавнім 
Норвезьким королів-
ством.

Центр стане місцем для відпочинку та спілкування для всіх 
українців, зокрема, українських дітей, які були змушені залишити 
Україну через аґресію РФ, і які отримали тимчасовий прихисток у 
комуні Тенсберґ і сусідніх із нею. Задум створення центру був реа-
лізований завдяки об’єднанню зусиль і синергії небайдужих укра-
їнців і норвежців Тенсберґу.

Дипломат звернувся зі запрошенням до керівництва та гро-
мадських активістів всіх міст і комун Норвегії, які вже прийняли 
або готуються прийняти громадян України. 

У Норвегії запрацював 
український центр

Євгенія Піцюра-Швець перебралася в кращий світ
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Бліц-інформ
Ленд-ліз – це не борги 
Після підписання президентом США 

Джо Байденом законопроєкту про ленд-ліз 
виникло багато різних питань і чуток, що 
Україна в результаті реалізації цієї програ-
ми опуститься у величезну боргову яму.

Тимчасова повірена у справах США в 
Україні Крістіна Квін в інтерв'ю «Главкому» 
допомогла журналістам розібратися у цьо-
му питанні. 

«Перш за все, – пояснила вона, – ленд-
ліз сам надає президенту більше гнучкості 
у його спроможності поставляти озброєн-
ня швидко. Ідея надання озброєнь в орен-
ду означає, що одного дня ви можете його 
повернути, хоча ми не знаємо, чи так і буде. 
Але не в цьому суть. Головне, ви обходите 
існуючі обмеження при продажі озброєнь, 
можете їх брати в оренду і не проходити че-
рез кроки, як це відбувається зазвичай. 
Чесно, це – механізм пришвидшення по-
ставок озброєнь Україні і усунення бюро-
кратії при поставці цих озброєнь». 

Глава дипмісії США також додала, що 
інший важливий момент у поєднанні з 
ленд-лізом це – пакет допомоги на суму 
$40 млрд, який надає ресурси для поста-
вок більшої кількості озброєнь, гуманітар-
ної допомоги та іншого, що потребує Укра-
їна.

На думку дипломатки, ленд-ліз не по-
ставить Україну у ситуацію величезної за-
боргованості. «Це, скоріше, механізм нада-
вати озброєння легше і швидше». 

Нова президентка 
Угорщини засудила 
агресію Росії 
і підтримала вступ 
України до ЄС
Нова президентка Угорщини Каталі-

на Новак під час церемонії інавгурації 14 
травня озвучила позицію щодо війни Росії 
проти України.

Новак назвала пункти, в яких викладе-
на позиція щодо російського вторгнення та 
ставлення до України:

Ми засуджуємо путінську агресію, 
збройний напад на суверенну державу.

Ми назавжди скажемо «ні» всім зусил-
лям відновити Радянський Союз.

Ми, угорці, хочемо миру тут і в сусідніх 
країнах, ми хочемо миру, а не війни.

Ми вимагаємо розслідування та пока-
рання військових злочинів.

Ми не нейтральні, ми на боці неви-
нних жертв і правди. Ми виконуємо свої 
зобов’язання в рамках ЄС і НАТО, але якщо 
цього захочуть угорські інтереси, ми ска-
жемо ні.

За жодних обставин ми не хочемо від-
мовлятися від свого суверенітету, за який 
неодноразово боролися, і постійно розви-
ваємо наші оборонні сили.

Ми підтримуємо вступ України до ЄС.
Ми раді бути посередником між сторо-

нами війни.
44-річна Новак стала першою жінкою-

президентом Угорщини, а також наймолод-
шим президентом серед усіх країн Євро-
союзу. 

Новак була міністром у справах сім'ї, 
яка, зокрема, відповідала за програму 
економічної підтримки середнього класу.

Білорусь втрачає 
мільярди доларів 
через санкції
Санкції заблокували практично весь 

експорт Білорусі до країн Європейського 
союзу та Північної Америки. Через санкції, 
які Євросоюз запровадив проти Білорусі, 
країна втрачає близько $16-18 млрд за рік. 

Про це повідомив прем'єр-міністр Біло-
русі Роман Головченко. «Ця сума на рік до-
рівнює близько $16-18 млрд. Природно, ми 
не можемо втратити цей обсяг експорту і 
маємо його переорієнтувати на інші ринки, 
зокрема азіатський, африканський, Близь-
кий Схід і Арабську затоку. Це те, над чим ми 
  зараз працюємо», зазначив він.

10 травня в клініці у Мюнхені 
помер перший Президент Укра-
їни Леонід Макарович Кравчук, 
котрий був тяжко хворий остан-
ній період життя. Одразу поча-
лися дискусії щодо особи Крав-
чука, його місця і ролі в історії. 
Але спершу – енциклопедична 
довідка. 

Леонід Макарович Крав-
чук (10. 01. 1934, село Великий 
Житин, Волинське воєводство, 
Польська республіка – 10. 05. 
2022, Мюнхен, Німеччина), Пре-
зидент України (1991 – 1994), 
Голова Верховної Ради (липень 
1990 – листопад 1991), депутат 
Верховної Ради УРСР 10 – 11-
го скликань. Народний депутат 
України (1990 – 1991 та 1994 – 
2006). Герой України (2001). 

Народився в родині селяни-
на. Батько, Макар Олексійович 
Кравчук, у 1930-ті роки служив 
у польській кавалерії, пізніше 
він та мати Кравчука (Юхимія 
Іванівна, дівоче прізвище Мель-
ничук) працювали у польських 
осадників. Під час Другої світо-
вої війни батько Леоніда Крав-
чука загинув на фронті в 1944 
році й був похований у братській 
могилі в Білорусі. Хлопця вихо-
вували вітчим з матір'ю, яка по-
мерла в 1980 в рідному селі Жи-
тин і там похована.

Здобував освіту за спеціаль-
ністю «Бухгалтерський облік» у 
Рівненському кооперативно-
му економіко-правовому техні-
кумі (1953 р.). Згодом закінчив 
Київський державний універ-
ситет (спеціальність виклада-
ча суспільних наук, 1958 р.) та 
Академію суспільних наук при 
ЦК КПРС, Москва (1970 р.). Кан-
дидат економічних наук. Член 
КПРС з 1958 року.

У 1958–1960 рр. викладав 
політекономію у Чернівецькому 
фінансовому технікумі. У 1960 
–1967 рр. – консультант-мето-
дист Будинку політпросвіти, лек-
тор, помічник секретаря, завід-
увач відділу пропаганди і агіта-
ції Чернівецького обкому ком-
партії.

У 1970 – 1980 рр. – завіду-
вач сектору відділу організацій-
но-партійної роботи ЦК КПУ, ін-
спектор, помічник секретаря ЦК, 
перший заступник завідувача 
відділу, а з 1980 до 1988 р. – за-
відувач відділу агітації та пропа-
ганди ЦК КПУ. У 1981 – 1991 рр. 
– член ЦК КПУ. У 1988–1990 рр. 
– завідувач ідеологічного від-
ділу ЦК КПУ, з 18 жовтня 1989 
до 19 червня 1990 р. – секре-
тар ЦК КПУ, 23 червня – 28 ве-
ресня 1990 р. – другий секретар 
ЦК КПУ. У жовтні 1989 – черв-
ні 1990 – кандидат у члени По-
літбюро, у червні 1990 – серпні 
1991 – член Політбюро ЦК КПУ.

У серпні 1991 року залишив 
лави КПУ і балотувався на поса-
ду президента як безпартійний. 
Кравчук переміг у першому турі, 
отримавши понад 63,59 % голо-
сів. Основний опонент від демо-
кратичних сил В`ячеслав Чорно-
віл набрав 23,27 % голосів.

Восени 1993 року, внаслі-
док політичної кризи Верховна 
Рада ухвалила провести достро-
кові вибори парламенту 27 бе-
резня 1994 року, а також пре-
зидента – 26 червня 1994 року. 
Якщо парламент треба було пе-
реобирати, бо він був обра-
ний ще у 1990 році як Верховна 
Рада Української РСР, то дочасні 
вибори президента стали комп-

ромісом між Радою і діючим гла-
вою держави Кравчуком. 

У першому турі 26 червня 
Кравчук зайняв перше місце, 
друге – представник, як тоді го-
ворили, «червоного директора-
ту», генеральний директор «Пів-
денмашу», у 1992 – 1993 роках 
прем`єр-міністр Леонід Кучма. В 
другому турі 10 липня Кучма пе-
реміг. Таким чином Кравчук був 
Президентом всього 2 з полови-
ною роки з належної тоді каден-
ції в 4 роки. 

У вересні 1993 року Кравчук 
взяв участь у державних скор-
ботних заходах до 60-х роковин 
Голодомору. У виступі на Міжна-
родній науковій конференції «Го-
лодомор 1932-33 років в Украї-
ні: причини і наслідки» зазначив: 
«тодішнє політичне керівництво 
Союзу розробило й здійснило 
найжахливішу і найжорстокішу 
людиноненависницьку акцію в 
історії сучасної Європи – штуч-
ний голод 1932-33 рр. в Україні, 
який забрав близько 8-ми міль-
йонів життів»..

Обраний народним депута-
том у 1994-му на довиборах на 
Тернопільщині. У 1998-му, за-
лишаючись безпартійним, очо-
лив виборчий список Соціал-
демократичної партії України 
(об`єднаної). Напередодні го-
лосування вступив до СДПУ(о) і 
привів її до Верховної Ради.

З жовтня 1998 р. член Політ-
бюро і Політради СДПУ(о). У 2002 
– 2006 рр. очолював фракцію 
СДПУ(о) у Верховній Раді. У 2009 
році вийшов з партії СДПУ(о). 

У червні 2021 переніс опе-
рацію на серці, згодом потра-
пив до реанімації. Реабіліта-
цію проходив у Munich university 
clinic у Мюнхені, де й помер. По-
хований у Києві на Байковому 
кладовищі. 

Тепер деякі моменти щодо 
нинішніх дискусій стосовно 
Кравчука. Він саме таки пер-
ший президент України, нашої 
незалежної держави. Не Гру-
шевський, як іноді говорять, бо 
він був лише головою Централь-
ної Ради, доволі умовного пар-
ламенту. Не Микола Плавюк, 
так званий президент в екзилі, 
тобто в еміграції, а до нього ще, 
здається, три, бо це були пре-
зиденти символічні, без держа-
ви, адже УРСР в складі Союзу не 
була державою. 

Президент – це глава дер-
жави, обраний всенародний го-
лосуванням, або, як варіант, – 
обраний парламентом, який, у 
свою чергу, обирається на все-
народних виборах. 

Дехто закидає Кравчуко-
ві, що він «здав» ядерну зброю 
України. Насправді, цю зброю 
здала Україна підписанням Бу-
дапештського меморандуму 5 
грудня 1994 року. Того ж дня 
Україна і приєдналася до Дого-
вору про нерозповсюдження 
ядерної зброї, тобто її ліквідацію 
у нас. Під гарантії безпеки трьох 
інших, крім України, держав, під-
писантів Меморандуму: це США, 
Великобританія, Росія. Мемо-
рандум підписали президенти 
Клінтон, Єльцин, прем`єр Бри-
танії Мейджорж, а від України – 
президент Кучма. Саме він був 
нашим президентом на грудень 
1994 року, а не Кравчук. 

Взагалі-то, без̀ ядерний ста-
тус України був проголошений 
ще у Декларації про держав-
ний суверенітет України, ухва-

леній хоч ще і Верховною Радою 
Української РСР, але це фактич-
но проголошення незалежнос-
ті. Декларація ухвалена 16 лип-
ня 1990 року, а Кравчук був об-
раний Головою Ради через тиж-
день, 23 липня. Тобто, й це не 
при його головуванні. А хоч би 
й при його. Верховна Рада при-
йняла ухвалу про без̀ ядерний 
статус нашої держави у 1991 
році. Та це було лише деклару-
вання, а реально ядерний ста-
тус було втрачено саме приєд-
нанням до згаданого Договору. 
Врешті і всі закони, ухвали, по-
станови приймає саме Рада, ко-
лективний орган, а не її голова. 

Щоправда, 14 січня 1994 
року в Москві, всупереч рати-
фікованому Верховною Радою 
18 листопада 1993 р. Лісабон-
ському протоколу, яким перед-
бачалося поступове скорочення 
стратегічних ядерних озброєнь 
на території України, Кравчук 
підписав «Тристоронню заяву» 
президентів України, США та Ро-
сії щодо негайного вивезення 
всієї української ядерної зброї 
до Росії (яке завершилося 1 
червня 1996 року), притому без 
конкретних гарантій безпеки та 
документально зафіксованих фі-
нансових компенсацій. 

Довідково. Лісабонський 
протокол – протокол до Догово-
ру між Союзом Радянських Соці-
алістичних Республік та Сполу-
ченими Штатами Америки про 
скорочення та обмеження стра-
тегічних наступальних озброєнь, 
підписаний у Лісабоні 23 трав-
ня 1992 року Білоруссю, Казах-
станом, Росією, Україною, США. 
Започаткував процес ядерного 
роззброєння Білорусі, Казахста-
ну, України.

Ще один дуже важливий і 
складним момент нашої нової 
історії стосується Криму і Чорно-
морського флоту. 

3 вересня 1993 року Прези-
дент Кравчук підписав Масан-
дрівські угоди. Це 4 міжнародні 
документи, укладені Україною 
та Російською Федерацією 3 ве-
ресня 1993 року за підсумками 
переговорів у передмісті Ялти 
Масандрі. Угоди стосувалися 
врегулювання поділу Чорномор-
ського флоту колишнього СРСР 
та утилізації ядерної зброї на те-
риторії України. Щодо утилізації 
зброї, можна говорити про її ме-
ханізм, належну компенсацію, 
але сама вона випливала уже із 
згаданих ухвал Верховної Ради, 
того таки Лісабонського прото-
колу. 

Чорноморський флот СРСР, 
як відомо, був поділений між 
Україною і Росією. Угода про по-
дальше і тимчасове перебуван-
ня флоту Росії в Україні, у Криму, 
була підписана між державами 
у 1997 році, вже за президент-
ства Кучми. Термін був визначе-
ний у 20 років, по 2017 рік. Пе-
ребування, звісно, не лише ко-
раблів, а й військових Росії, в 
тому числі на їхніх базах. Кіль-
кість військових Росії на нашій 
землі, місце їх перебування теж 
були визначені в угоді. За 20 ро-
ків Росія мала перебазувати 
флот на свою територію.

Але буквально в перші тиж-
ні президентства, у квітні 2010 
року, Янукович підписав у Хар-
кові сумнозвісні Харківські уго-
ди по флоту, з тодішнім прези-
дентом Росії Дмитром Медвє-
дєвим. Конституція Росії дозво-

ляла займати цю посади лише 
двічі поспіль. Тому Путін на 2008 
– 2012 роки «поступився» пре-
зидентством прем`єру Медвєдє-
ву, зайнявши його посаду. А по-
тім знову помінялися. 

Так от, Харківськими угода-
ми термін перебування Чорно-
морського флоту Росії в Україні 
був продовжений аж на 25 ро-
ків! Причому, не від 2010 року, 
а від завершення першої угоди, 
від 2017-го. Тобто, аж по 2042 
рік! Безумовно. ця ганебна уго-
да стала прелюдією загарбання 
Росією Криму у 2014 році. Але 
Харківські угоди, за нашою Кон-
ституцією, повинні були бути ра-
тифіковані, тобто схвалені, на-
шим парламентом. Як пройшла 
невдовзі ця так звана «ратифі-
кація», всі бачили. І як себе по-
вели тоді опозиційні до режиму 
Януковича наші політичні сили, 
представлені в Раді. Сили, які 
повернулися у владу після дру-
гого Майдану, які й зараз зовсім 
не на політичній «пенсії». 

І щодо обрання першим Пре-
зидентом України комуніста, піс-
ля 70-ти років жахливого для 
України комуністичного тоталі-
тарного режиму. 

Можна кивати на об`єктивні 
реалії обрання комуніста Крав-
чука, торочити про малу свідо-
мість громадян, виборців. Але 
величезним негативним факто-
ром стало те, що на ці перші ви-
бори демократи, чи націонал-
демократи, як часто говорять, 
чомусь пішли не об`єднано, а 
ТРЬОМА колонами: Чорновіл, 
Лук`яненко, Юхновський. Як 
можна було так вчинити? І це 
стало початком наших наступ-
них 30-річних чвар, особливо 
серед націонал-демократів, за-
галом чвар.

Складним і спірним зали-
шається момент після виборів. 
Чому у нас не склалося так, як, 
скажімо, у Польщі чи Литві? Там 
аналогічні нашому Народному 
Руху політичні сили в оновлених 
країнах одразу прийшли до вла-
ди. Це «Солідарність» у Польщі і 
«Саюдіс» у Литві. А їхні лідери Лех 
Валенса і Вітаутас Ландсбергіс 
були обрані президентами від-
повідно Польщі і Литви. 

Чому в Україні Народний Рух 
не прийшов до влади? Чи міг 
Кравчук вступити у Рух і навіть 
його очолити? Чи дійсно Крав-
чук, ставши Президентом, щиро 
запропонував Рухові теж піти 
у владу і разом будувати нову 
Україну? Простягнув Рухові руку, 
а Рух у неї плюнув, як образно 
сказав Левко Лук`яненко. Чи то 
все був нещирий заклик, і Рух 
отримав лише другорядні поса-
ди в місцевій владі? Запитання, 
запитання. Чому ж у нас не скла-
лося так, як у сусідів? Натомість, 
«Маємо те, що маємо» – одна з 
крилатих фраз Леоніда Макаро-
вича Кравчука, все ж, непере-
січної особистості в нашій новій 
історії. 

Епоха Кравчука
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Московська держава є майстер-
нею із фальсифікацій та дезінформа-
ції упродовж століть. Перше досто-
вірне свідчення «редагування» істо-
рії походить з XIV століття – жертвою 
історичної цензури став найдавні-
ший новгородський літопис.

Він дійшов до нас у трьох рукопи-
сах-копіях. Два документи датують 
XV століттям, а інший – першою по-
ловиною XIV-го. Літопис відомий за 
умовною назвою «Синодальний спи-
сок». За збігом, цей твір є найдавні-
шим зі збережених рукописів, котрі 
містять руський літописний текст. 
Саме ця рання копія і зазнала втру-
чання «руки Москви». Це легко ви-
числити, адже дві інші версії новго-
родського літопису зберегли незі-
псутий виклад.

Втеча «хоробрих» 
москвичів

Перший епізод цензурування 
знаходимо у статті літопису за 1238 
рік. У цьому фрагменті йдеться про 
один з етапів «Західного походу» 
1235 – 1242 років, коли монголи за-
воювали Суздальську землю. На цих 
теренах було розташоване тоді ще 
другорядне місто Москва.

Перша і вирішальна битва з 
монголами відбулася під Коло-

мною. На чолі війська стояли суз-
дальський князь Юрій Всеволодо-
вич та рязанський князь Роман Інг-
варевич (його землю монголи вже 
захопили). Загін москвичів виявив-
ся слабкою ланкою. Новгородський 
літопис стверджує: «москвичи же 
побЪгоша ничегоже не видЪвше». 
Тобто, вони одразу побігли. Ця вте-
ча стала суттєвим чинником ката-
строфічної поразки об’єднаного 
війська.

Натомість у «Синодальному 
списку» бачимо той самий текст, але 
без ключового слова: «москвичи 
же… ничегоже не видЪвше». Одне 
слово просто стерли із пергаменту. 
Замість «поб гоша» (побігли) – по-
рожнє місце. Так із нормального ре-
чення вийшла нісенітниця, з історії 
– фейк.

«Измена»
Вдруге «рука Москви» пройшла-

ся по тексту новгородського літопи-
су у статті за 1332 рік. То був час, 
коли молоде Московське князів-
ство боролося за першість зі свої-
ми сусідами у Волго-Окському меж-
иріччі. При тім москвичі всіляко на-
магалися спиратися на свого вер-

ховного володаря – хана Золотої 
Орди. Ранні князі вдавали з себе 
найвірніших підданих, щоб одер-
жати преференції і розправитися з 
конкурентами.

Зокрема, московські правителі 
старалися «перевиконати план» по 
здачі данини татарам. Утім грошей 
із власних володінь не завжди ви-
стачало. Тож князь із Москви Іван 
Калита вирішив «доїти» Новгород, 
де він князював тоді «за сумісни-
цтвом».

Новгородський літопис опові-
дає про ці події так: «великыи князь 
Иванъ прииде из Орды и възверже 
гнъвъ на Новъград прося у них 
серебра закамьское и въ томъ 
взя Торжокъ и Бъжичькыи верхъ 
чересъ крестное цълование».

Коли Іван Калита не зміг стяг-
нути із новгородців»“срібло», на-
жите ними із приуральських про-
мислів, то захопив два прикор-
донні міста – Торжок і Бежецький 
Верх. Як відзначає літопис, то було 
грубим порушенням угоди із Нов-
городом, скріпленої цілуванням 
хреста.

Московський читач «Синодаль-
ного списку» не стерпів такої нару-
ги над князем-загарбником і стер 
три ключові слова з рукопису. Про-
те вирішив не залишати порожньо-
го місця – а замінив оригінальний 
текст на новий. Замість стертих 
слів «чересъ крестное ц лование» 
він написав «за новгородскую 
изм ну». Фальсифікація була дуже 
грубою: інший почерк ясно видно у 
рукописі. Сама фраза набула зво-
ротного сенсу. Тепер виявлялося, 
що Іван Калита забрав міста ціл-
ком справедливо – через «зраду» 
новгородців.

Так одне редакторське втру-
чання принципово змінювало ролі 
історичних героїв і значення подій. 
Цинічний загарбник ставав гаран-
том справедливості, а ображена 
сторона – зрадником, що отримав 
по заслузі.

Фіктивна історія 
і воєнна експансія
Коли саме «рука Москви» стер-

ла незручні епізоди з новгород-
ського літопису? Найвірогідні-
ше, це сталося саме у XIV столітті, 
коли зберігалася актуальність по-
дій 1238 і 1332 років. Чи це зро-

били у Новгороді лояльні до Мо-
скви середовища? Навряд чи. 
Той варіант літопису, котрий збе-
рігали у Новгороді впродовж по-
дальших століть, не зазнав жод-
них правок. Отож найвірогідніше, 
що «Синодальний список» іще у XIV 
столітті вивезли до Москви, і там 
відбулася «зачистка» неприємної 
правди.

Дивовижна тяглість традиції! 
Ще не минуло ста років із часу ви-
никнення Московського князів-
ства, а вже тоді помітно проявили-
ся ті самі базові методи і принци-
пи, на яких донині ґрунтується істо-
рична політика Росії. Уже тоді, у XIV 
столітті, бачимо зародження міфу 
про «славу» московської зброї, 
який треба старанно оберігати від 
«наклепів». «Цензор» не міг допус-
тити втечі москвичів із поля бою і 
спробував викреслити ганебний 
факт із історії.

Іронія ще й у тому, що Москов-
ська держава виросла на руїнах 
Суздальського князівства, поне-
воленого монголами. Князівства, 
котре москвичі 1238 року навіть 
не намагалися захищати і самі 
фактично зрадили. Та хоч політич-
на історія Москви почалася зі зра-
ди, її офіційна риторика впродовж 
століть активно використовувала 
це поняття щодо всіх тих, хто опи-
рався московській зверхності. 
Будь-яку незгоду легко оголошува-
ли «изменою».

Як і зараз, так і в пізньому се-
редньовіччі, історична риторика 
Москви йшла пакетом із зовніш-
ньою агресією. Минуло сто років 
після редагування новгородсько-
го літопису – і 1478 року Новго-
род став першою жертвою мос-
ковської експансії. Місто-дер-
жава першим пройшло «дена-
цифікацію»: еліту депортували, 
майно конфіскували, політичну 
систему демонтували, а головний 
символ Новгородської респу-
бліки – вічовий дзвін – вивезли 
до Москви.

А невдовзі у переговорах з ве-
ликим князем литовським мос-
ковський володар уперше висунув 
претензії на Київ.

Вадим АРІСТОВ,
кандидат 

історичних наук

«Локальна 
історія», 

31.03.2022

21 травня 
1921 – народився Андрій Саха-

ров, визначний радянський фізик і 
громадський діяч, дисидент і право-
захисник, академік. Лауреат Нобе-
лівської премії миру 1975 р. 

22 травня 
Народилися: 1840 – Марко 

Кропивницький, український дра-
матург, актор, режисер; 1859 – Ар-
тур Конан Дойль, англійський пись-
менник; 1879 – Симон Петлюра, Го-
ловний отаман військ УНР (від лис-
топада 1918 р.), голова Директорії 
УНР (13. 02. 1919 р. – 10. 11. 1920 
р.). 

1861 – Тарас Шевченко перепо-
хований в Україні, біля Канева. 

23 травня 
1953 – протягом 48 годин у Лит-

ві заарештовано й депортовано з 
республіки майже 37 тисяч селян, 
які відмовилися входити у колгоспи 
(операція «Весна»). 

24 травня 
1742 – у Яссах помер Пилип 

Орлик, гетьман України (у вигнанні) 
в 1710 – 1742 рр., найближчий со-
ратник Івана Мазепи.

1819 – американський коліс-
ний пароплав «Саванна» вийшов з 
однойменного міста у перше пла-
вання через Атлантичний океан.

Народилися: 1882 – Кирило 
Стеценко, український композитор; 
1912 – Михайло Стельмах, україн-
ський письменник.

25 травня
1889 – народився Ігор Сікор-

ський, американський авіакон-
структор, уродженець Києва, тво-
рець перших російських літаків і 
перших американських гелікопте-
рів. 

1926 – у Парижі єврейський 
анархіст Самуїл Шварцбард застре-
лив Симона Петлюру.

1989 – відкрито I з’їзд народних 
депутатів СРСР. Головою Верховної 
Ради СРСР обраний Михайло Горба-
чов. 

26 травня
1865 – залишки армії Півдня 

здалися, у США завершилася 4-річ-
на громадянська війна. 

27 травня
1859 – народився Панас Сак-

саганський (Тобілевич), український 
актор, режисер, драматург.

28 травня 
1569 – підписано Люблінську 

унію, яка об’єднала Польщу й Лит-
ву в єдину державу – Річ Посполи-
ту. Литва зберегла автономію: осо-
бливе законодавство й суди, скарб-
ницю, військо, низку посад. Офі-
ційною мовою Литви залишилася 
білоруська.

1916 – помер Іван Франко, 
український письменник.

29 травня 
1453 – турецька армія під про-

водом султана Мехмеда II захопила 
Константинополь. Візантійська ім-
перія припинила своє існування.

1953 – перше підтверджене 
сходження на Еверест, найвищу 
вершину планети, здійснили шерп 
Тенцінг Норгей і новозеландець Ед-
мунд Гілларі.

30 травня 
1853 – народився Вінсент Ван 

Гог, нідерландський художник. 

31 травня 
1868 – біля Парижа в пар-

ку Сен-Клу відбулася перша вело-
гонка. Довжина траси становила 
1200 м. Переможцем став англієць 
Джеймс Мур. Спортивний велоси-
пед важив тоді 73 кг. 

1879 – у Берліні відкрилася 
перша у світі електрична залізни-
ця; було продемонстровано пер-
ший електропотяг, сконструйований 
Вернером фон Сіменсом. 

1 червня 
Народилися: 1804 – Михай-

ло Глінка, російський композитор; 
1926 – Мерилін Монро (Норма Бей-
кер Мортенсон), американська кі-
ноакторка.

1962 – у СРСР ціни на м’ясо, мо-
локо, олію і яйця підвищено на 25 – 
30%. Почалися заворушення робіт-
ників у Новочеркаську Ростовської 
області Росії. Наступного дня кому-
ністична влада розстріляла демон-
страцію: загинуло 24 людини, пора-
нено – 39. Пізніше за рішенням Вер-
ховного суду РРСФР розстріляно ще 
сімох осіб, а 114 ув’язнено.

2 червня 
1896 – італієць Гульєльмо Мар-

коні у США запатентував радіо.
1919 – народився Юрій Тимо-

шенко, український артист естради 
й кіно, творче псевдо – Тарапунька.

3 червня 
1785 – у Лондоні випробувано 

перший парашут, винайдений Фран-
суа Бланшаром. Першою парашу-
тисткою стала кішка, яку скинули з 
повітряної кулі на 300-метровій ви-
соті. Тварина благополучно призем-
лилася.

4 червня
1783 – на площі у французько-

му місті Аннон відбулася перша пу-
блічна демонстрація повітряної кулі 
братів Жозефа-Мішеля і Жака-Етьє-
на Монгольф’є. Куля діаметром 11 
метрів, зроблена з полотна й па-
перу, піднялася на висоту 1830 м й 
пролетіла 1,6 км.

1800 – у Вашингтоні заверше-
но будівництво Білого дому, до ньо-
го в’їхали перші мешканці – другий 
президент США Джон Адамс із дру-
жиною.

1923 – прийняв перших в’язнів 
Соловецький табір окремого при-
значення в СРСР.

5 червня 
1895 – народився Юліан Шпол 

(Михайло Яловий), український поет, 
член організацій «Гарт» і ВАПЛІТЕ 
(перший президент). Найближчий 
однодумець Хвильового. Розстріля-
ний у 1937 р.

1940 – узяття Парижа німцями.
1990 – почався дводенний Все-

український православний собор у 
Києві, який проголосив відроджен-
ня Української автокефальної пра-
вославної церкви (УАПЦ), відновив 
патріархат й обрав першим укра-
їнським патріархом митрополита 
Мстислава (Скрипника).

6 червня 
1992 – вступ Спілки журналіс-

тів України до Міжнародної феде-
рації журналістів. День журналіста 
в Україні.

7 червня 
1929 – відповідно до Латеран-

ських угод утворено державу Вати-
кан.

8 червня 
1815 – більша частина Польщі 

зі столицею Варшавою приєднана 
до Російської імперії.

1824 – Ноа Кашінг із Квебека 
запатентував пральну машину.

1869 – Айвз Макгаффі з Чикаго 
запатентував пилосос.

9 червня 
1781 – народився Джордж Сте-

фенсон, англійський винахідник, 
творець одного з перших паровозів 
і будівник першої громадської заліз-
ниці

Календар 
всесвітньої історії

Москва редагує історію: 
початок традиції брехні

Новгородський літопис

Вічовий дзвін вивозять 
з Новгорода, мініатюра XVI століття

Новгородський літопис
Фото: wikipedia.org

Фото: Вадим Арістов

Завоювання Суздальської землі 
монголами, мініатюра XVI століття
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Міста російської слави... Цей 
термін, що утвердився не тільки в 
джентльменському наборі росій-
ських шовіністів, але й масовій сві-
домості обивательського загалу, на-
лічує не один десяток, а то й сотні 
років свого існування. Це щось на 
кшталт картярської колоди, її мож-
на періодично тасувати і, скористав-
шись легенькими шулерськими при-
йомами, в потрібний момент витягти 
потрібного туза.

Список «міст російської слави» 
– довжелезний. Тут і Казань, і Нов-
город, і Азов, і Ізмаїл, і Варшава, і 
Берлін, і Париж, і Будапешт, і Пекін, 
і Порт-Артур, і Севастополь... Цей 
перелік можна продовжувати і про-
довжувати. А яке місто має більше 
слави, а яке менше, то залежить від 
конкретної політичної ситуації, від 
пластичності історико-ідеологічних 
підходів. Тим паче, що цілі поколін-
ня єдинонеділимщиків у трактуванні 
історичних подій досягли такого не-
зрівнянного мистецтва перекручу-
вання фактів, що вчорашня ганьба 
сьогодні перетворюється на честь, 
боягузтво – на звитягу, амораль-
ність – на небачене благородство. 
Отже, повторюю, все залежить від 
конкретного замовлення. Є замов-
лення – буде й обгрунтування.

Колись корифей усіх наук Йо-
сиф Сталін твердив, що Росію увесь 
час били: «... Били монгольські хани. 
Били турецькі беки. Били шведські 
феодали. Били польсько-литовські 
пани. Били англо-французькі капі-
талісти. Били японські барони. Били 
всі – за відсталість». (Й. Сталін. Пи-
тання ленінізму).

З цим твердженням лукавого ко-
рифея можна погодитись тільки на-
половину. Дійсно, Росію частенько 
били, але вона, народившись і об-
равши шлях загарбника-колоніза-
тора, била й інших. Звичайно, слаб-
ших. І нас вражають не окремі по-
разки військово-поліційної маши-
ни старшого брата, а буквально 
сатанинське вміння перетворювати 
будь-яку поразку на перемогу, будь-
яке загарбницьке дійство на куль-
турно-гуманістичну місію.

Хто вивчав історію Росії, той не 
міг не звернути уваги на своєрід-
ний термінологічний інструментарій: 
«збирання», «прирощення», «приєд-
нання», «придушення», «загарбання», 
«завоювання», «включення», «асимі-
ляція», «депортація» і таке інше. В цих 
термінах формувалась свідомість 
пересічного росіянина. І не тіль-
ки пересічного. Навіть принципові 
противники всякої неволі, непере-
вершені революціонери-демократи 
частенько впадали в шовіністичний 
гріх, бо ідеї свободи були чимось від 
книжки, від науки, а шовінізм – по-

родження душевних порухів, крик 
генетичного коду. На підтверджен-
ня цієї думки можна навести сотні 
фактів, та я обмежусь лише одним. 
1 листопада 1866 року в Герценів-
ському «Колоколе» була надрукова-
на стаття М. Огарьова, в якій він за-
пропонував свій варіант вирішення 
«польського питання», в основу яко-
го поклав принцип депортації у по-
єднанні з асиміляцією. Приголомше-
на польська громадськість відреагу-
вала на це так:

«Протест поляків проти русифі-
каторства в «Колоколе».

«Поява статті під заголовком 
«Продаж маєтків у Західному краї», 
підписаної М. Огарьовим, кинула нас 
у подив. Те, на що не наважились Му-
равйови, Каткови, Безаки, Кауфма-
ни (реакційні російські діячі — Л. С.), 
те взяв на себе сміливість підказати 
царю п. Огарьов, а саме він пропо-
нує: вивести з центральної Росії ти-
сячі селян (для початку автор статті 
намічає взяти із Орловської та Кур-
ської губерній 100 000 чоловік), 
продати цим селянам землі поль-
ських поміщиків (змушених до при-
мусового їх продажу з тим, щоб бути 
потім вигнаними з рідного краю); 
продати ці землі з розстрочкою пла-
тежів на кілька років; залучити і спо-
кусити вказаних селян дешевизною 
цих земель..., звільнити потім селян 
на кілька років від обов’язкових дер-
жавних податків; нарешті, полегши-
ти їм переселення, надавши без-
платний проїзд по казенних залізни-
цях і т. д. Отже, подібним вторгнен-
ням руського населення на нашу 
територію намагаються, очевидно, 
завдати останнього удару польській 
національності!..

Позбавивши царя труду твори-
ти такий диявольський план, «Коло-
кол» бере на себе відповідальність, 
зіштовхуючи один з одним уже не 
народ і уряд, а дві самостійні народ-
ності. Ми були глибоко обурені такою 
зрадою!..

Від імені польських вигнанців, 
що перебувають у Женеві,

Комітет».
На щастя, ця ідея тоді не була вті-

лена в життя, але в дещо модернізо-
ваному вигляді вона широко вико-
ристовувалась більшовиками у Кри-
му, Чечні, Калмикії і т. д., які створю-
вали там російськомовні анклави, 
стверджуючи тим самим «исконно-
русскость» цих територій.

Та повернемось до нашої осно-
вної теми – міста російської слави. 
Модель подібного міста створюва-
лась на чисто російському грунті, і 
першою «домашньою заготовкою» 
став

«Ох ты гой еси, 
Господин Великий 

Новгород!»
В 1568 році Іван Грозний від яко-

гось Петра Волинця отримав інфор-
мацію, що буцімто новгородці хо-
чуть перейти під владу Польщі. На-
ступного року цар рушив з великим 
військом проти підозрюваних нов-
городців (їхній потяг до крамоли іс-
торикам не вдалося довести й досі), 
але погром почав чомусь з твер-
ських володінь. Як відзначають істо-
рики, спустошення чинились по всьо-
му шляху від Клина до Новгорода.

2 січня 1570 року в Новгород 
увійшов передовий загін царської 
дружини. Всі входи і виходи до міста 
були перекриті заставами, щоб жод-
на людина не змогла втекти. А далі, 
як свідчить Сергій Соловйов, поча-
лося таке:

«... бояри і діти боярські з того ж 
передового полку кинулись на під-
міські монастирі, запечатали мо-
настирські скарбниці; ігуменів і мо-
нахів, числом більше 500, взяли в 
Новгород і поставили на правіж до 
приїзду государя; інші діти боярські 
зібрали з усіх новгородських церков 
священиків і дияконів і віддали їх під 
нагляд приставам, по десять чоловік 
кожному приставу;

їх тримали в залізних кайданах і 
кожен день з ранку до вечора били 
на правежі, правили по 20 рублів;... 
6 числа приїхав сам цар з сином Іва-
ном, з усім двором і з 1500 стрільця-
ми, став на торговій стороні, на Горо-
дищі. На другий день вийшло перше 
повеління: ігуменів і монахів, котрі 
стояли на правежі, бити палками до 
смерті і трупи розвозити по монас-
тирях для поховання..., після обіду 
пішов до архієпископа в Столову па-
лату обідати, сів за стіл, почав їсти і 
раптом дав знак своїм князям та бо-
ярам, як звичайно, страшним кри-
ком; по цьому знаку почали грабу-
вати скарбницю архієпископа і весь 
його двір, бояр і слуг його переха-
пали, самого владику, пограбував-
ши, віддали під варту, давали йому 
на корм щоденно по дві деньги... Тим 
часом Іоан з сином відбув з архіє-
пископського дому до себе на Горо-
дище, де почався суд; до нього при-
водили новгородців, яких тримали 
під вартою, і катували, палили їх яко-
юсь «составною мудростью огнен-
ной», прив’язували до санок, тягли до 
Волховського мосту і звідти кидали у 
ріку; жінок і дітей їхніх кидали туди ж 
з високого місця, зв’язавши їм руки 
і ноги, немовлят прив’язавши до ма-
терів, щоб ніхто не міг врятуватись; 
діти боярські і стрільці плавали на 
маленьких човнах по Волхову з ро-
гатинами, списами, гаками, сокира-
ми і, хто спливав нагору, того прихо-
плювали гаками, кололи рогатина-
ми і списами і занурювали у глибину; 
так робилося кожен день протягом 
п’яти тижнів. По закінченні суду і 
розправи Іоан почав їздити навко-
ло Новгорода по монастирях і там 
наказував грабувати келії, службо-
ві доми, палити в житницях і на скир-
тах хліб, бити скотину; приїхавши з 
монастирів, велів по всьому Новго-
роду, по торгових домах і вулицях то-
вари грабувати, амбари, крамниці 
розсікати і до підвалин розсипати; 
потім почав їздити по посадах, ве-
лів грабувати всі доми, всіх жителів 
без винятку, чоловіків і жінок, двори 
і хороми ламати, вікна і двері висіка-
ти; в той же час озброєні юрби від-
правлені були на всі чотири сторони, 
в п’ятини, по станах і волостях, верст 
за 200 і 250 з наказом скрізь пусто-
шити і грабувати».

Так відпрацьовувалась базо-
ва модель міста російської слави, 
яке загарбується. (До другої катего-

рії міст російської слави належать 
міста, що обороняються, та про них 
нижче). Із зміною історичних умов, 
озброєння, технічних засобів міня-
лась і методика підкорення непокір-
них. Незмінними залишались тільки 
дві категорії: жорстокість і мародер-
ство. Останнє тому підтвердження 
– бойові дії в Чечні, зокрема в місті 
російської слави – Грозному. Можна 
також твердити, що самі по собі жор-
стокість та мародерство набули за 
«післягрозненських часів» (не від м. 
Грозного, а від Івана Грозного) більш 
витонченого характеру.

Ось хоч би такий приклад. Май-
же через 300 років (1863 р.), приду-
шуючи польське повстання, царські 
вояки вдерлись у місто російської 
слави Вільно (Вільнюс). Почали-
ся погроми, арешти, грабежі. Та ко-
мандувачеві угруповання генералу 
Муравйову, прозваному вішателем, 
всього цього видалося замало. Як 
свідчить учасник і очевидець тих по-
дій високий царський чиновник Іван 
Якобсон, «він (Муравйов — Л. С.) по-
вісив у Вільні якогось ксьондза і ін-
сургента і залишив їх на шибениці 
задля глуму на цілий день. Коли тру-
пи їх закопали в землю, з’явилося 
багато народу для поклоніння їх мо-
гилам, служили над ними панахиди, 
брали землю на пам’ять і всіляко 
шанували. Поліцмейстер доніс про 
це Муравйову і попросив постави-
ти війська, щоб розігнати народ. Му-
равйов на це не погодився, а звелів 
полити могили екскрементами і при-
везти для того кілька возів із нужни-
ків лікарень. Наказ було виконано, 
і дійсно ніхто більше не підходив до 
могил. Але яке це справило вражен-
ня на фанатичних католиків?»

І ще один запис із щоденника 
Івана Якобсона:

«У Варшаві всі росіяни у захваті 
від розпоряджень М. Н. Муравйова 
у Литві і бажали б бачити те саме у 
Варшаві...»

Немає сумніву: вони його поба-
чили, коли Муравйов-вішатель вдер-
ся до Варшави...

«Москва – Пекин, 
Москва – Пекин!»...
Як, скаже малопоінформований 

читач, невже й Пекін – місто росій-
ської слави?! Так, шановний чита-
чу. Я б не сказав, що воно дуже ти-
пове, та все ж... Але про Пекін пого-
воримо трохи пізніше. А зараз – про 
Дербент, порт на Каспії. Хоча... І про 
Дербент – пізніше. А зараз – про 
феномен «інтернаціональної допо-
моги», який вростає своїм корінням 
у сиву давнину. Ні, шановний чита-
чу, цей феномен винайшов не Ленін, 
коли «на прохання польських трудя-
щих» кинув червоні війська на Вар-
шаву у 1920 році. Це й не винахід 
Сталіна, який «на прохання» інших 
трудящих окупував у 1940 році кра-
їни Балтії. Хрущов (погром Будапе-
шта у 1956 році), Брежнєв (окупація 
Праги у 1968 році) теж скористались 
лише давньою імперською традиці-
єю, започаткованою ще Петром І.

А починалось це так. Переможно 
закінчивши Північну війну, пробив-
ши вікно у Європу, Петро замислив-
ся: «чи нема країни, щоб загарбать і 
з собою взять у домовину?» Вияви-
лось, що така країна існує. Це – Пер-
сія. Ось що пише про царський по-
хід російського імператора академік 
Євген Тарле:

«Вже в лютому 1722 р., тобто че-
рез п’ять з невеличким лишком міся-
ців після підписання Ніштадського 
миру, почалися приготування до по-
ходу на Персію... В першій половині 
липня всі кораблі і війська прибули 
до Астрахані.

Велике повстання на східних кор-

донах Персії надзвичайно утрудню-
вало для шаха скільки-небудь сер-
йозну організацію оборони. Маю-
чи відомості про це, Петро, власне, і 
зважився оголосити похід. Повстан-
ня давало йому разом дві вигоди: по-
перше, воно паралізувало частину сил 
шаха, а по-друге, полегшувало царю 
можливість мотивувати свою акцію 
бажанням допомогти «дружньому» 
тегеранському властителю у його бо-
ротьбі проти повсталих підданих.

Ще в Астрахані 6 липня 1722 р. 
Петро звернувся до персів і татар з 
посланням (перською і татарською 
мовами). Цар сповіщав, що йде до-
помагати «нашому вірному прия-
телю і сусіду», «ясновельможному 
шаху перському» проти бунтівників, 
котрі «і наших російських людей, по 
силі трактатів і старому звичаю для 
торгівлі туди прибулих, безневинно і 
немилосердно порубали, і їх пожит-
ки і товари на чотири мільйони ру-
блів вкрали. 1 таким чином противу 
трактатів і загального спокою нашій 
державі збитки причинили».

Бачте, хоч царя ніхто й не про-
сив, але він радо кинувся «захищати» 
і шаха, і трудящих російських купців.

27 липня російські війська ви-
садились в Астраханській затоці, а 
23 серпня взяли Дербент. Так були 
підкорені Ширванська і Тархунаська 
області і почалося панування росіян 
в Дагестані.

Здобуття Пекіна у 1900 році відбу-
валося приблизно за тією ж схемою.

В кінці XIX століття головна ува-
га російського імперіалізму була зо-
середжена на Далекому Сході. Ско-
риставшись слабкістю Китаю, Росія 
встановила свій практичний протек-
торат над Маньчжурією, захопила 
порти на Ляодунському півострові 
(Порт-Артур і Дайрен), взяла під «по-
кровительство» Корею. Приблизно 
в такому ж ключі діяли імперіаліс-
ти Англії, Німеччини, Японії, намага-
ючись увірвати і собі ласий шматок 
китайської території. Китайцям це 
врешті набридло, і в 1900 році спа-
лахнуло повстання, яке увійшло в 
історію під назвою «боксерського». 
Повстанці досить круто розправля-
лись з іноземцями, загрожували їх 
місіям у Пекіні. І от тоді... Але краще 
послухаємо міністра фінансів того-
часної Росії графа Сергія Вітте:

«... всупереч моїй пораді і пораді 
міністра закордонних справ графа 
Ламздорфа, наші війська під коман-
дуванням генерала Ліневича разом 
з японськими військами були спря-
мовані на Пекін.

Таким чином, ми взяли на себе 
екзекуцію над Китаєм. Імператриця-
вдова-регентша і богдихан втекли з 
Пекіна. (Цікаво, що «інтернаціональ-
ну допомогу» Китаю Росія надавала 
саме на прохання китайського уряду! 
— Л.С.). Ми разом з японцями взяли 
Пекін, і взяття це ознаменувалось 
головним чином тим, що війська за-
йнялись грабунками – палац богди-
ханші був розграбований».

«Після того як був розграбова-
ний Пекін, генерал-лейтенант Ліне-
вич, який отримав за взяття Пекіна 
Георгія на шию, повернувся на свою 
посаду корпусного командира в 
Приамурський край і разом зі своїм 
багажем привіз 10 сундуків різних 
цінних речей з Пекіна. На жаль, при-
клад генерала Ліневича наслідували 
і інші військові чини і також вивезли 
речі з китайських палаців та осель».

Як бачите, оволодівши Пекі-
ном, Росія ще раз покрила себе не-
вмирущою славою! От тільки дивно: 
чому вона вчепилась у той нещас-
ний Севастополь і не хоче приєдна-
ти до себе Пекін. Адже славне міс-
то! І клопоту з ним небагато. Тіль-
ки: перейменувати площу Тя-
нанминь на площу Генерала 
Ліневича.

«Міста російської слави». 
Ретроспективний погляд з проекцією у майбутнє

То що ж робити звичайній людині? Як завжди: якщо вона песи-
міст – вивчати російську мову, якщо оптиміст – англійську, а якщо 
реаліст – автомат Калашникова. (Ця стаття була написана 26 ро-
ків тому.)
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«Міста російської слави». 
Ретроспективний погляд з проекцією у майбутнє

«Порт-Артур – 
город чести 

и славы...»
Раз вже ми потрапили на Дале-

кий Схід, то гріх нам обминути ще 
одне місто російської слави – Порт-
Артур. До того ж, як стверджує піс-
ня, воно – ще й місто «честі». Так, на 
Далекому Сході багато славних міст: 
це й Цусіма, на траверзі якої японці 
у 1905 році втопили російську еска-
дру адмірала Рождественського, це 
й Чемульпо, де російські моряки по-
топили героїчний крейсер «Варяг» 
(до речі, топити свої власні кораблі 
– давня традиція російського флоту: 
їх топили не тільки в Чемульпо, але 
й в Севастополі, Порт-Артурі, Ново-
російську...), але найславніший все 
ж таки – Порт-Артур.

На початку п’ятдесятих років ни-
нішнього століття була дуже попу-
лярною пісня про це місто, звідки я і 
взяв рядок до підзаголовка, Її вико-
нував Червонопрапорний ансамбль 
Радянської Армії ім. Александрова, 
була широким тиражем випущена 
патефонна платівка. Запам’ятався 
такий куплет:
Порт-Артур — город чести и славы,
Ты на страже Отчизны стоишь
И границу советской державы
Богатырскою грудью хранишь!

Мені, школяреві, було абсолют-
но не зрозуміло, як може місто, що 
знаходиться на Ляодунському пів-
острові (Китай), стояти на сторожі Ві-
тчизни і саме там оберігати її своїми 
богатирськими грудьми. Це вже по-
тім, навчаючись на історичному фа-
культеті університету, я зрозумів, що 
за допомогою невеличкої історико-
ідеологічної маніпуляції можна будь-
яку ганьбу обернути на невмирущу 
славу, а військові бази можуть захи-
щати імперські інтереси будь-де, на-
віть в Антарктиці.

Коротенька енциклопедична до-
відка:

«Люйшунь, Порт-Артур – місто на 
Пн. Сх. Китаю, в пров. Ляонін. Роз-
ташований на п-ві Ляодун. Порт на 
узбережжі Жовтого моря. За росій-
сько-китайською конвенцією 1898 
р. переданий в оренду Росії на 30 р. 
Перетворений царським урядом на 
військ. -мор. фортецю».

«В ніч на 27. 1. 1904 року япон-
ські міноносці несподівано атакува-
ли рос. ескадру, що стояла на зовніш-
ньому рейді Порт-Артура, і пошко-
дили один броненосець і два крей-
сери. Цим актом була розв’язана 
російсько-японська війна...

Японці після провалу трьох штур-
мів Порт-Артура одержали попо-
внення і 13 лист. почали четвертий 
штурм. Порт-Артурська оборона мо-
гла продовжуватись і далі. Але після 
загибелі її організатора і натхненни-
ка ген. Р. С. Кондратенка Порт-Артур 
було здано японцям комендантом 
фортеці ген.-лейт. А. М. Стесселем 
усупереч рішенню військової ради».

З книги Н. Левицького «Росій-
сько-японська війна 1904—1905 
рр.»:

«Незважаючи на рішення ради 
оборони, яке прийняте 29 грудня, 
про продовження боротьби, Стес-
сель вступив через парламентарів у 
переговори з командуючим 3-ю ар-
мією Ногі про здачу фортеці. I 2 січня 
було підписано акт про капітуляцію 
Порт-Артура.

Японці взяли більше 30 000 по-
лонених, 530 гармат, 35 000 гвинті-
вок і ті, що залишались, запаси вог-
неприпасів та продовольства».

З книга С. Ю. Вітте «Спогади»:
«В головних рисах в 1904 р. ві-

йна протікала у таких подіях: 31 бе-
резня загинув наш броненосець 
«Петропавловск» з адміралом Мака-

ровим і частиною команди. Оскільки 
адмірал Макаров був начальником 
нашого далекосхідного флоту, то з 
загибеллю броненосця «Петропав-
ловска» після інших втрат в наших 
кораблях далекосхідний флот можна 
було визнати приреченим на повну 
бездіяльність.

17 і 18 квітня ми програли Тю-
ренченський бій. 28 квітня японці 
висадились в Біцзиво, що було по-
чатком загибелі Порт-Артура. 28 
травня відбувся морський бій біля 
Порт-Артура, де ми знову втратили 
кілька суден. 17–23 серпня ми про-
грали великий бій при Ляояні і поча-
ли відступ до Мукдена.

Коли ми відступали до Мукде-
на, то Куропаткін в наказах по ар-
мії оголосив, що вже далі він не від-
ступить, ні на крок. 22 грудня впав 
Порт-Артур, а потім подальший наш 
розгром відбувався уже в 1905 р., 
причому ми програли найвеличезні-
шу битву при Мукдені і змушені були 
відступати у напрямку до Харбіна».

«17 лютого повернувся до Пе-
тербурга командуючий військами в 
Порт-Артурі, котрий досить ганебно 
здав Порт-Артур ворогу. Цей коман-
дуючий військами, Стессель, тим не 
менше представлявся государю ім-
ператору і мав щастя у нього снідати. 
Потім через кілька місяців він судив-
ся військовим судом і був засудже-
ний як винний у здачі Порт-Артура. 
З нього зняли генерал-ад’ютантські 
аксельбанти, він був ув’язнений у 
фортеці, в котрій перебував кілька 
місяців, потім був прощений госуда-
рем і нині живе цивільним обивате-
лем десь коло Москви».

Існує ряд джерел, які стверджу-
ють, що Порт-Артур був зданий не 
тільки із страху перед японцями, але 
й за величенький хабар, отриманий 
Стесселем від супротивника. Але 
й сказаного досить, щоб оцінити ту 
«честь» і ту «славу», якою російська 
шовіністична пропаганда оповила 
це китайське місто. І вони були б ще 
більшими, якби не поодинока фігу-
ра генерала з типовим московським 
прізвищем – Кондратенко.

«Легендарный 
Севастополь – 
неприступный 

для врагов»
Якщо абсолютно погодитись з 

цим рядком відомої пісні, то можна 
зняти всі знаки запитання з історії 
міста. Легендарний? Так, легендар-
ний. Отже треба спиратись на ле-
генди, а не на факти. I за тими офі-
ціозними легендами Севастополь і 
справді «неприступный для врагов» і 
ще він (це відомо всім) є «город рус-
ских моряков». От тільки не відо-
мо, чому у центрі цього міста стоїть 
пам’ятник українському матросу Пе-
тру Кішці.

Енциклопедична довідка:
«Кішка (Кошка) Петро Маркович 

(1828, с. Ометинці, тепер Немирів-
ського р-ну Вінн. обл. — 13 (25). 11. 
1882) – матрос, герой Севастополь-
ської оборони 1854 – 1855. Наро-
дився в сім’ї кріпака. Поміщик, за-
підозривши К. у зв’язках з учасника-
ми селянського повстання на Поді-
ллі, віддав його в матроси. К. служив 
на Чорноморському флоті. Під час 
оборони Севастополя виявив винят-
кові мужність і героїзм, винахідли-
вість у бою. К. споруджено пам’ятник 
у Севастополі та на батьківщині».

Звідки ж взявся «город русских 
моряков»? Звернемося до «Україн-
ської радянської енциклопедії», т. 
10., 1982 р.:

«Севастополь – місто респ. під-
порядкування Кримської обл. УРСР. 

Розташований на березі Чорно-
го м., на пд. -зх. узбережжі Крим-
ського п-ова. Мор. порт, залізнична 
станція. 321 тис. ж. Засн. 1783 піс-
ля включення Криму до складу Росії, 
як військ. - морськ. оборонний пункт 
Ахтіар. У 1784 р. порт і фортеця на-
звані Севастополем».

Тут варто звернути увагу на два 
моменти. Перший: Севастополь – 
місто республіканського підпоряд-
кування, а не всесоюзного, як на 
тому наголошують московські полі-
тики і Державна дума Російської Фе-
дерації. Другий: Севастополь виник 
не на рівному місці. Крім Ахтіара, на 
той час існувала й Балаклава, яка 
нині є одним з районів Севастополя.

То як же це місто стало «городом 
русских моряков»? Як і Крим у ціло-
му. Перетворення півострова в «ис-
конно русскую землю» за свідчен-
ням істориків відбувалося так:

Після захоплення росіянами 
Криму якийсь час ще зберігалася, 
хоч і номінальна, влада хансько-
го уряду. «Для всього ж ханства, — 
відзначає історик Н. Рєпников (див. 
«Историко-археологические памят-
ники Южного берега Крыма», 1935), 
– почалася епоха активного прово-
каційного втручання уряду Катери-
ни II в його внутрішні справи з метою 
дезорганізації, політичного й госпо-
дарського ослаблення, загострення 
класових протиріч, що його розди-
рали, і кризи для використання цих 
чвар в своїх російських великодер-
жавних цілях, для підготовки повно-
го захоплення Криму царсько-фео-
дальною Росією.

В ланцюзі цієї грандіозної про-
вокації однією з суттєвих ланок був 
у 1778–79 рр. насильницький вивід 
російськими окупаційними війська-
ми всіх кримських греків, підданих 
хана, з Криму у російське Приазов’я 
з метою ослаблення ханства, по-
збавлення його значної частини тру-
дового виробничого населення... 
Класова верхівка цих кримських 
греків на чолі з митрополитом Ігна-
тієм була підкуплена урядом Кате-
рини II грішми і обіцянками пільг і 
привілеїв на експлуатацію, а трудові 
селянські маси були піддані насиль-
ницькому виселенню з віками наси-
джених місць, незважаючи на їх по-
вне небажання бути «врятованими» 
єдиновірчим царизмом від «гніту і 
утисків» мусульманського ханства, 
тобто міняти слабкого експлуатато-
ра на сильного.

Це виселення було катастрофою 
і для самих виселених трудящих гре-
ків і для всього господарства хан-
ства, було воно і тупоумною коротко-
зорістю навіть з точки зору власних 
великодержавних інтересів цариз-
му. З Південного берега з сіл було 
всього виселено близько 2 000 гре-
ків. Від цієї операції деякі села зо-
всім обезлюділи і потім зникли, на-
приклад, Ласпі, Массандра, Мага-
рач, залишивши лише сліди руїн, по-
мітні і досі. Багато греків рятувалось 
від «любвеобильного» царського 
«спасения» тим, що переходило у му-
сульманство і залишалось в Криму.

В 1783 р. Південний берег ра-
зом з усім Кримським ханством був 
захоплений царською Росією. По-
чалася нестримна колонізаторська 
політика царського уряду, роздача 
земель російським поміщикам, по-
силення експлуатації біднішого та-
тарського селянства своїми поміщи-
ками-мурзаками, обезземелення 
татарських селян, безмежна експлу-
атація їх новими російськими помі-
щиками. Цей класовий гніт, що весь 
час посилювався, разом з оскаже-
нілим свавіллям царського чинов-
ництва над беззахисним і таким, що 
нічого не розуміло в російських «по-

рядках», трудовим населенням при-
вели як у всьому Криму, так і на ПБК 
до масової стихійної втечі в Туреччи-
ну... Таких виселень було кілька».

Як бачимо, вже в кінці XVIII сто-
ліття Крим став своєрідним депорта-
ційним полігоном. Депортація місце-
вого населення велася перманент-
но протягом століть, аж поки не до-
сягла свого огидного піку у 1944 
році. Що ж торкається демографіч-
ного вакууму, то царський, а пізні-
ше – совєтський уряди заповнюва-
ли його шляхом масових переселень 
російськомовного населення на пів-
острів аж доти, доки Крим взагалі і 
Севастополь зокрема не перетвори-
лись в справжню «исконно русскую 
землю».

І таким гидотним історичним ми-
нулим сьогоднішня Росія не тільки 
вихваляється, але й намагається на 
цьому минулому вибудовувати свої 
територіальні претензії до України.

Тепер про те, наскіль-
ки «город русских моряков» був 
«неприступным для врагов».

Немає сенсу розповідати про за-
гальновідомі події часів Кримської 
війни (1855–1856 рр.) та Другої сві-
тової, коли Севастополь опинився в 
оточенні ворожих військ і тривалий 
час витримував їх удари. Героїзм за-
хисників цього міста – явище неза-
перечне. Можна додати тільки не-
величкий штрих: захисників-україн-
ців було у всіх випадках не менше, 
ніж росіян. Брали участь у цих поді-
ях і представники інших національ-
ностей. Такий розклад пояснюєть-
ся, перш за все, системою комплек-
тації армії та Чорноморського флоту 
Росії.

То чим закінчувались врешті-
решт оборонні дії військ, замкнених 
в «неприступной твердыне»?

1830 рік. Вибухнуло повстан-
ня солдатів і матросів, невдоволе-
них введенням карантину у зв’язку 
з епідемією чуми. Повсталі захопи-
ли владу у місті і 5 днів утримували 
його в своїх руках. 7 червня урядові 
війська здобули Севастополь, 7 по-
встанців було страчено, кількох про-
гнано крізь стрій, а потім вислано на 
каторгу і в арештантські роти.

1855–56 рр. В часи Кримської 
війни Севастополь був оточений со-
юзниками (Англія, Франція, Туреччи-
на, Сардинія). Після тривалої облоги 
і поразки російських військ у битві 
на Чорній річці місто було залишене 
оборонцями без жодного пострілу.

1905 р. В листопаді відбулося 
повстання солдатів, матросів севас-
топольського гарнізону, а також ро-
бітників місцевих заводів та майсте-
рень. До повсталих приєднались ко-
манди деяких кораблів Чорномор-
ського флоту (13 одиниць).

Через п’ять днів місто було здо-
буте, повстання придушене. 300 чо-
ловік засуджено військовим судом, 
1000 покарано без суду. Ватажків 
повстання на чолі з лейтенантом 
Шмідтом розстріляно.

1942 р. Тут теж можна було б об-
межитись коротенькою довідкою, 
бо про оборону Севастополя в роки 
Другої світової війни написані гори 
історичної, мемуарної, художньої лі-
тератури. Та от що впадає в око: про 
саму оборону – море фактів, про 
здачу міста – одна коротенька фра-
за, яка буквально кочує з моногра-
фії в монографію, із статті у статтю. 
Звучить вона в узагальненому ви-
гляді так: «За наказом ставки (Вер-
ховного головнокомандувача) 4 лип-
ня 1942 року радянські війська за-
лишили Севастополь». Оце і все. Як 
правило, автори ухиляються від жи-
вописання подробиць цього «зали-
шення». Інколи, правда, проскаку-
ють плутані повідомлення про те, що 
якась частина севастопольського 

гарнізону була евакуйована, а якась 
– пробилася в гори до партизанів. 
На жаль, в джерелах підтвердження 
цьому ви не знайдете.

То що ж сталося з оборонця-
ми міста, «неприступного для вра-
гов»? Скористаймося майже єдиним 
об’єктивним джерелом – докумен-
тальною повістю письменника і вій-
ськового історика Володимира Кар-
пова «Полководець». Ось як він опи-
сує останні години оборони Севас-
тополя (подається зі скороченнями):

«30 червня на об’єднаному за-
сіданні Військових рад Чорномор-
ського флоту і Приморської армії 
віце-адмірал Октябрьський прочи-
тав телеграму з Москви, в якій до-
зволялось залишити Севастополь, 
зважаючи на те, що вичерпані всі 
можливості для його оборони. Було 
прийняте рішення вивезти із Севас-
тополя хоч би кількасот чоловік ко-
мандного складу. Для керівництва 
військами, які ще ведуть бої, зали-
шався генерал П. Г. Новиков. (Доля 
цього генерала не відома — Л. С.). 
Далі я передаю слово полковнику 
запасу Безгінову. Ми зупинились на 
висоті. Петров (командуючий При-
морською армією – Л. С.) послухав 
бій, голова його смикалась.

– Сідайте, будемо писати наказ. 
Я сів, розгорнув планшетку, приготу-
вав папір.

– Пишіть. «Наказ. Противник 
оволодів Севастополем. Наказую: 
командиру Сто дев’ятої стрілець-
кої дивізії генерал-майору Новико-
ву очолити залишки частин і битися 
до останньої можливості. Після чого 
бійцям і командирам пробиватись у 
гори до партизанів». – Петров дов-
го мовчав. Більше нічого до наказу 
не додав. – Ідіть віддрукуйте, о ві-
сімнадцятій нуль-нуль буде склика-
но нараду, вручимо командирам ди-
візій.

Так я записав останній в обороні 
Севастополя наказ Петрова. Я від-
друкував наказ, підписали його ко-
мандарм Петров, член Військової 
ради Чухнов, начальник штабу Кри-
лов. Наказ роздали командирам. 
Тут же були видані перепустки кому 
на літак, кому на підводного човна. 
Вилетіти міг мало хто, було всього 
кілька літаків. Кораблів не було. Ко-
мандування флоту вважало позбав-
леним сенсу посилати кораблі, пану-
вання противника у повітрі було по-
вне...

О 2 годині ночі 1 липня Петров з 
членами Військової ради Чухновим 
і Кузнецовим, начальником штабу 
Криловим, своїм заступником Мор-
гуновим, сином Юрієм і іншими пра-
цівниками управління армії пішов 
на підводний човен.

Коли вийшли з підземного ходу, їх 
зустріло ясне нічне небо з яскравим 
місяцем, золотою доріжкою на морі. 
Неподалік чулась рушнично-кулемет-
на стрілянина, це дивізія Новикова 
билась на останньому рубежі.

На березі моря мовчки стояли 
командири і червоноармійці. Вони 
повільно сторонились, даючи дорогу 
старшим по званню. У Петрова час-
тіше, ніж звичайно, смикалась голо-
ва. Він дивився собі під ноги, очеви-
дячки, боявся пізнати серед тих, що 
розступались, добре знайомих йому 
людей. Він ні з ким не заговорив. 
Пройшов, як по вуглинах. Погляди 
людей були зараз страшніші від вог-
ню кулеметів і автоматів...

Буксир знаходився метрів за чо-
тири від підводного човна, хвилі гой-
дали і човен і буксир. Крилов був ще 
слабкий після поранення і не міг пе-
рескочити на підводного човна. Мо-
ряки швидко дали раду – розстели-
ли шинель, поклали Крилова, 
розкачали і перекинули на 
човен...
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«Міста російської слави». 
Ретроспективний погляд з проекцією у майбутнє

Юра стрибнув і лед-
ве не зірвався у воду, та 

встиг ухопитись за поручні. 
Йому допомогли вибратись наго-

ру. Човен зразу ж почав готуватись 
до занурення. В ньому виявилось 63 
чоловіка!»

Правда, адмірал Октябрьський 
телеграфував Сталіну у Москву, на-
зиваючи іншу цифру:

«Разом зі мною у ніч на 1 липня 
на всіх засобах, які були, із Севасто-
поля вивезено близько 600 чоловік 
керівного складу армії і флоту і ци-
вільних організацій».

Так закінчилась евакуація. Час-
тина начальства вислизнула з вог-
ненного кільця, а десятки тисяч ря-
дових бійців і матросів залишились 
вмирати... Почалася агонія. Мені 
розповідав учасник оборони Михай-
ло Негреба, оспіваний Леонідом Со-
болевим у відомому оповіданні «Ба-
тальйон чотирьох» (збірка «Морська 
душа»), про ті кілька днів після втечі 
начальства, та в мене не вистачає 
фарб, щоб передати його розповідь. 
Позбавлені керівництва, управлін-
ня, боєприпасів, продовольства вій-
ська перетворились на гарматне 
м’ясо. Так, вони відстрілювались. А 
потім німці відстрілювали їх. Тяжко-
поранених – добивали. Легкопора-
нених брали в полон. Сам Негреба 
пройшов через всі жахи німецьких, 
а пізніше радянських концтаборів і 
чудом вижив. Десь у шістдесятих ро-
ках дітлахи викопали з піску на хер-
сонському пляжі почорнілий від кро-
ві орден Леніна. То був орден, яким 
нагородили Михайла ще за бої під 
Одесою...

Гадаю, що коментувати вищена-

ведені факти немає ніякого сенсу. 
Як казали римляни: sapienti sat (ро-
зумному – досить).

Про міста російської слави мож-
на розповідати і розповідати... Не 
вистачить ні часу, ні паперу. Тому на 
закінчення цієї статті хочу звернути 
увагу на наш, суто внутрішній, фено-
мен:

Українські міста 
російської слави

На жаль, до них належить не тіль-
ки Севастополь, але й Київ («мать 
городов русских»), Одеса («мой 
солнечный город»), Полтава («И гря-
нул бой, Полтавский бой!»), Кахов-
ка («родная винтовка»), Батурин («Як 
спалив москаль Батурин») і десятки 
інших. Крім того, ми ще маємо безліч 
міст, які названі на честь «истинно 
русских людей» і які у будь-яку хвили-
ну можуть перетворитись на «искон-
но русские территории». Це: Кіро-
воград, Кірове (смт в Дон. обл.), Кі-
ровськ (м. в Луг. обл.), Кіровськ (смт 
в Дон. обл,), Кіровське (смт в Дніпр, 
обл.), Кіровське (м. в Дон. обл.), Кі-
ровське (смт Респ. Крим), Дніпро-
дзержинськ, Дзержинськ (м. в Дон. 
обл.), Дзержинськ (смт в Жит. обл.), 
Свердловськ (м. в Луг. обл.) і т. ін.

В Москві вже розроблена мо-
дель відторгнення від України будь-
якого міста на цілком «законних під-
ставах». Не вірите? Тоді ознайом-
тесь з виступом московського мера 
в «Известиях» № 207, 96 р. Назива-
ється цей історико-юридичний опус 
«Севастополь — российский город 
на Крымском полуострове». Не буду 

аналізувати всю так звану «аргумен-
тацію» одного з провідних політиків 
Росії, а зверну лише увагу на один ці-
кавий трюк. Лужков твердить, що в 
документах 1954 року про передачу 
Кримської області Україні м. Севас-
тополь не згадується. Отже: він за-
лишається у складі Росії.

Якщо ми обіпремося на цю «ме-
тодику», то дійдемо такого висновку: 
оскільки в біловезьких угодах не на-
звані місто Київ та інші міста Украї-
ни, то виходить, що вони нашій дер-
жаві нібито і не належать. Ловко? 
Ще й як! І це відкриває блискучу 
можливість Росії мало не щоденно 
висувати до України все нові і нові 
територіальні претензії, починаючи, 
звичайно, з «городов русской славы» 
та «городов, названных в честь ис-
тинно русских людей».

Може, тільки з невеликим міс-
течком Конотопом тимчасово виник-
не якась незручність. Адже саме тут 
з’єднані українсько-татарські сили 
у 1659 році вщент розгромили ро-
сійське військо. То була ганебна по-
разка. Але й тут перефарбувати чор-
не на біле – все одно, що два паль-
ці... поцілувати. Адже видав Єльцин 
указ, згідно з яким свято Жовтневої 
революції перетворюється на свято 
Згоди і примирення. То чому б черго-
вим указом не перетворити Конотоп 
з міста російської ганьби у місто ро-
сійської слави? Адже історичний до-
свід у росіян, як ми бачили, безмеж-
ний!

Вже ні для кого не є таємницею, 
що, отримавши тимчасову паузу в 
Чечні, не тільки окремі російські по-
літики, але й цілі урядові структу-
ри (Державна дума) з новою силою 

розпочали масовану антиукраїн-
ську кампанію, розраховану на роз-
членування нашої держави та по-
збавлення її незалежності. Кампа-
нія добре скоординована з п’ятою 
колоною в Україні. І, на превеликий 
жаль, ми ще й досі не побачили гід-
ної відсічі московським зазіханням 
з боку наших політиків і дипломатів. 
Так, мабуть, мусить бути. Виступаю-
чи 25 жовтня ц. р. у військовій ака-
демії Вест-Пойнт, екс-держсекретар 
США Крістофер висловив таку без-
заперечну думку: «Дипломатія, за 
якою не стоїть розумна погроза за-
стосування або реальне застосуван-
ня сили, є вихолощеною, в кінцевому 
підсумку небезпечною». Стан україн-
ської дипломатії відтворює стан на-
ших структур. Після тотального ядер-
ного роззброєння дипломатам не-
має на що спертись. Та й звичайні 
збройні сили в такому стані, що годі 
говорити про їх серйозну боєздат-
ність. До того ж наше постійне туп-
цювання (дехто видає його за прояв 
мудрої дипломатії) між Сходом і За-
ходом не дає змоги якимось чином 
вклинитися в структури колективної 
безпеки.

То що ж робити звичайній лю-
дині? Як завжди: якщо вона песи-
міст — вивчати російську мову, якщо 
оптиміст — англійську, а якщо реа-
ліст — автомат Калашникова.

Р. S. Коли ця стаття була підго-
товлена до друку, ми стали свідка-
ми інтерв’ю, яке 30 листопада Лео-
нід Кучма дав кореспонденту Росій-
ського громадського телебачення. 
Воно, інтерв’ю, між іншим, засвід-
чило, що місто російської слави Се-
вастополь не обов’язково обороня-

ти. Його можна здати і без бою. Про-
аналізувавши стан переговорного 
процесу між Україною і Росією щодо 
долі Севастополя та Чорноморсько-
го флоту, пан Президент висловив 
таку «свіжу» думку: оскільки умови 
розподілу флоту не задовольняють 
жодну із сторін, то треба залиши-
ти все як було. Тобто підпорядкува-
ти флот спільному російсько-україн-
ському командуванню.

Якщо перекласти цю думку з 
мови дипломатичної на мову побуто-
ву, то ми одержимо такий висновок: 
Севастополь залишається за Росі-
єю. Назавжди.

Ну як не пригадати прислів’я: 
плили, плили і біля берега втопи-
лись!

Р. Р. S. 2 грудня УТ, інші мас-медіа 
розповсюдили офіційне спростуван-
ня вищезгаданого інтерв’ю. Вийшло 
воно з надр президентської адмі-
ністрації. За формою цей документ 
незграбний, за змістом – плутаний. 
Виявляється, що винен у всьому ве-
дучий ГРТ Доренко, а наш Президент 
сказав зовсім не те, що нам здало-
ся, або сказав не те, що хотів сказа-
ти. Ви щось зрозуміли?

Ми ж зрозуміли тільки одне: 
«уряди скоріш за все гинуть від брех-
ні». Так твердить англійський історик 
і філософ Томас Карлейль.

Та хто з наших можновладців чи-
тає Карлейля!

 
Леонід СОТНИК, 

політолог
Журнал «Універсум», 

 11–12, 1996 р.
Сайт «Аргумент», 09.04.2022

Метричні книги у Ро-
сійській імперії викону-
вали роль своєрідних но-
таріальних журналів. Тут 
можна знайти інформацію 
про народження, шлюб та 
смерть. Священик висту-
пав не лише у ролі пастиря, 
але й в ролі юриста, який 
своїм записом засвідчу-
вав одну з найважливіших 
подій у житті кожної люди-
ни.

Метричні книги були ти-
пізовані і впродовж бага-
тьох років не змінювали 
своєї структури та вигляду. 
Священик лише заповню-
вав усі необхідні колонки 
та після кожного місяця 
підбивав підсумки: скіль-
ки народилось (дівчат, 
хлопців), скільки пар взя-
ло шлюб, скільки померло 
(чоловічої та жіночої статі).

Після остаточної пере-
моги над Армією УНР чер-
воні ще досить довго звер-
тались до метричних книг 
як до єдиного джерела, яке 
могло дати інформацію про 
місце та час народження 
певної особи. Наприклад 
про підозрюваного, звину-
вачуваного або страчено-
го. До речі, якщо мова вже 
зайшла про страчених…

Рік 1919. В Україні ще 
точиться запекла бороть-
ба за незалежність, ре-
зультати якої нікому не ві-
домі. На величезних про-
сторах молодої української 

республіки б’ються Армія 
УНР, більшовики, білогвар-
дійці та різноманітні ота-
манські підрозділи.

Кожного дня в містах та 
селах, на кладовищах та в 
полі священики Російської 
православної церкви здій-
снюють тисячі відправ над 
тілами тих, для кого ця ві-
йна стала останньою.

У ті далекі роки панот-
ці ще не знали про Биків-
ню та ГУЛАГ, а ім’я Сталі-
на не промовляломогиль-
ним холодлом. Страх ще не 
примушував до мовчання. 
Відтак записи у метричних 
книгах були максимально 
зрозумілими та однознач-
ними.

У колонці «причина 
смерті» читаємо буквально 
наступне: «розстріляний у 
ЧК», «зарубаний у черезви-
чайці», «страчений радвла-
дою», «жорстоко замучена 
червоноармійцем» тощо.

Мова йде лише про ті 
жертви, які знайшли свій 
притулок на цвинтарі, а не 
в засипаному підвалі або в 
лісі. Скільки тих, кому стрі-
ляли у потилицю на краю 
власноруч викопаної ями 
– досі невідомо. Цих лю-
дей не ховали у трунах, їх 
не відспівував священик, 
над могилами не ставили 
хрестів.

Відтак і записів про 
їхню смерть немає у ме-
тричних книгах. Однак і по-

хованих за православни-
ми канонами жертв біль-
шовиків більш ніж досить.

Що може виправда-
ти людей, які залишили по 
собі такий спомин?

Війт Олександра. Мала 
43 роки. Розстріляна чер-
воноармійцями 24 грудня 
1919 року. Село Пирогово. 

Селянин Микола Олек-
сійович Кульчинський. Мав 
28 років. Уродженець Ра-
домишльського повіту, 
с. Заболоття. Розстріля-
ний радвладою 15 серпня 
1919 року. Місто Київ.

Селянин Іван Корнійо-
вич Попов. Мав 29 років. 
Уродженець Київського 
повіту, с. Боярка. Розстрі-
ляний радвладою 16 серп-
ня 1919 р. Місто Київ. 

У записах про помер-
лих в метричній книзі Ки-
єво-Подільської Введен-
ської церкви знаходимо 
десятки «розстріляних», 
«порубаних», «замордова-
них», «страчених2 черво-
ноармійцями. Цілі сторін-
ки всіяні «списками одного 
дня». Тобто за добу червоні 
лишали по собі довжелез-
ний слід трупів.

У колонці «причина 
смерті» замість звичних 
строкатих записів про за-
студу, запалення легенів 
та поворотний тиф бачимо 
розмашистий запис: «роз-
стріляні червоноармійця-
ми». 

Хтось справедливо за-
питає: «А хіба тільки чер-
воні розстрілювали?». Так, 
є записи про страти укра-
їнських селян білогвардій-
цями. 

Як не дивно, а свяще-
ники не відмовляли у таїн-
стві погребіння навіть за-
гиблим більшовикам. Чер-
воних стріляли, рубали та 
вішали. В одному із запи-
сів священик Іоан Молча-
новський пише про черво-
ноармійця, якого зарубали 
«зелені» у Трипіллі 22 черв-
ня 1919 року.

Панотець ретельно за-
нотував опис смертельних 
поранень, які дістав біль-
шовик. Йдеться про пів-
дюжини ударів шаблею 
та вогнепальні рани, що 
наштовхує на думку – 
більшовики потрапили у 
м’ясорубку. 

Можна було б припус-
тити, що священики РПЦ, 
які служили в Україні, були 
віддані ідеям української 
державності та автокефа-
лії православної церкви, 
відтак не робили записів 
про ті трупи, які лишали по 
собі воїни Армії УНР.

Проте, це твердження 
не витримує жодної кри-
тики, адже чимало право-
славного духівництва, осо-
бливо вищих ієрархів, не 
були українцями за похо-
дженням і ставились вкрай 
вороже як до УНР так і до 

«будь-яких проявів сепара-
тизму».

Записи в метричних 
книгах часто дозволяють 
зробити припущення про 
світогляд самого священи-
ка. Наприклад, у метричній 
книзі Володимирського со-
бору (тепер Патріарший со-
бор УПЦ КП – Авт.) за 1918 
рік міститься такий запис: 
«Городянин Києва, який 
був вбитий українцями на 
Володимирській вулиці за 
те, що був російським до-
бровольцем».

Поруч з цим записом 
ще один: «Городянин Ки-
єва, заколотий багнетом 
українськими гайдамака-
ми на Володимирській ву-
лиці за те, що представив-
ся російським чорносотен-
цем». 

Очевидно, що всі за-
писи зроблені росій-
ською мовою, адже УАПЦ 
з’явиться на світ декілько-
ма роками пізніше. Однак і 
тут є винятки.

Йдеться про столич-
ну Благовіщенську церкву 
при земському притулку 
«Ясла». Записи в метричній 
книзі цієї парафії зробле-
ні українською мовою, що 
було небаченим зухваль-
ством для ведення доку-
ментів суворої звітності в 
РПЦ. Тим більше, що мова 
йде про 1918 рік.

Заради справедливості 
варто зазначити, що серед 

тисяч записів про помер-
лих, які мені вдалось до-
слідити, не має згадки про 
жодного цивільного, яко-
го б розстріляли чи повіси-
ли воїни Армії УНР. Чого не 
скажеш про білогвардій-
ців. Про червоноармійців 
не доводиться говорити і 
поготів.

Детальний аналіз ме-
тричних книг Києва та Київ-
щини за період 1918-1920 
рр. дає підстави стверджу-
вати, що Армія Української 
Народної республіки не чи-
нила розправ над міщана-
ми та селянами.

У той же час до таких 
заходів вдавалися росій-
ські армії: Добровольча та 
Червона, влада яких спи-
ралась на репресії проти 
місцевих мешканців («се-
паратистів» та «контррево-
люціонерів»).

Подальше вивчення 
метричних книг та поши-
рення інформації про по-
ведінку білих та червоних 
військ на території УНР 
дасть можливість остаточ-
но визначитися із витока-
ми нашої державності та 
переосмислити значення 
слова «освободители».

Павло ПОДОБЄД, 
координатор благодійної 

ініціативи «Героїка»
«Українська правда» – 

«Історична правда».
10. 01. 2012

Червоний слід червоних. Хто кого убивав у 1919-му
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Міжархівний пошуковий 
портал

Державною архівною службою України презен-
товано Міжархівний пошуковий портал, який дає 
можливість доступу через єдине вікно до цифрових 
ресурсів архівів в режимі 24/7.

На платформі представлено цифрові ресурси 
трьох центральних державних архівів України, ра-
зом це майже 1,5 млн повнотекстових сканкопій 
архівних документів, до яких створено повноцін-
ний пошуковий апарат. Йдеться про Центральний 
державний архів вищих органів влади та управлін-
ня України, Центральний державний архів громад-
ських об'єднань України, Центральний державний 
архів-музей літератури і мистецтва України. 

Письмова документація УПА
Що таке «грипс» або «штафета»? Як у націоналіс-

тичному підпіллі шифрували документи, і як радян-
ські спецслужби займалися їх підробкою? Це лише 
деякі питання з тих, на які можна знайти відповідь 
у свіжій науковій монографії кандидата історичних 
наук Володимира Ковальчука

Її повна назва: «Письмові документи Україн-
ської повстанської армії та збройного підпілля Ор-
ганізації українських націоналістів-бандерівців 
(1943 – 1954 рр.): особливості продукування, кла-
сифікація, інформаційний потенціал». Книжка обся-
гом 560 сторінок.

У ній дослідник запропонував власну класифі-
кацію письмових документів УПА та післявоєнного 
збройного підпілля. 

«Цікавий приклад підробленого НКВД докумен-
та, – розповідає історик, – лист, якого нібито Голо-
вний провід ОУН влітку 1945-го «написав» до пись-
менника Максима Рильського. Певно, у тому під-
робленому листі було щось таке, щоб викликати 
бажання у членів місцевого оунівського підпілля 
вчинити замах на Рильського. Документ завербо-
вана чекістами кур'єрка Калуженко передала для 
очільника підпілля ОУН на Волині. Микола Козак 
(«Чупринко») в зміст листа не повірив і пересліду-
вання Максима Рильського не ініціював».

Також у книзі досліджено стилістику й фразео-
логію джерел, присутність у текстах діалектизмів й 
іншомовних запозичень, яким чином різні частини 
документів зашифровувалися.

Незабаром книга з'явиться у вільному досту-
пі в мережі інтернет. Поки з її фрагментами можна 
ознайомитися на сайті Інституту української архео-
графії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського.

Окупанти грабують музеї 
та приватні колекції

Російські окупанти вивозять у окупований Крим 
майно херсонських музеїв та мистецькі колекції на-
вчальних закладів. Російські військові обшукують 
помешкання місцевих краєзнавців, колекціонерів, 
магазинів антикваріату. Відбирають все, що стано-
вить хоч найменшу художню чи історичну цінність. 

У Сибіру відкрили музей 
конвою

Росія пишається охоронцями політув'язнених. У 
місті Красноярськ відкрили музей конвойної служ-
би. Він розташований у залізничному вагоні. В уро-
чистій церемонії брав участь священник Російської 
православної церкви. В експозиції є макети в'язнів 
та охоронців.

«Тепер можна показати дітям вагон, який пере-
віз понад 200 тисяч в'язнів, де вони замерзали, по-
мирали від голоду та надання медичної допомоги чи 
були убиті», йдеться у повідомленні телеграмканалу 
СталінГулаг.

У Білорусі заборонили 
продавати книгу 

Джорджа Орвелла «1984»
Притому, що у державній мережі «Белкнига» ро-

ман Орвела був на 4-му місці у списку бестселе-
рів. «Рідкісний випадок для книги, яка вперше ви-
йшла багато десятиліть тому. І відображення того, 
як люди сприймають процеси, що відбуваються в 
країні», зауважує опозиційне білоруське виждання 
«Наша ніва»..

Один з найвідоміших романів-антиутопій «1984» 
побачив світ у 1948 році. Книга англійського пись-
менника Джорджа Орвелла змальовує, як може 
нищити людину тоталітарна суперкраїна Океанія. 
Її жителі не мають прав і свобод, вони позбавле-
ні індивідуальності. У суспільстві панує жорстка іє-
рархія, все підпорядковується владі, люди не мають 
права любити, а шлюби укладаються виключно з 
репродуктивною метою.

Твір був заборонений у низці тоталітарних кра-
їн, зокрема у СРСР. Очевидно, нинішня білоруська 
влада побачила у знаменитій книзі чимало парале-
лей з сучасною Білоруссю. 

22 лютого пішов з жит-
тя Герой України Іван Дзю-
ба. Він – визначна постать 
України як часів радянсько-
го режиму, так і періоду не-
залежності. Його внесок в 
започаткування руху «шіст-
десятництва» складно пе-
реоцінити – від легендарної 
акції протесту на прем’єрі 
Параджанова до не менш 
легендарного памфлету із 
критикою радянської влади. 
Не можна й забути його пра-
цю на розвиток культури не-
залежної України. 

 
Акції на підтримку анти-

радянських митців. У 1960 
році Іван Дзюба став одним з 
активних учасників київсько-
го Клубу творчої молоді, який 
пізніше назвуть осередком 
ранніх шістдесятників. Учас-
ники клубу ініціюють збори 
національно свідомих анти-
радянських митців, провівши 
кілька літературних вечорів, 
серед яких – вечір Василя 
Симоненка, несанкціонова-
не вшанування пам’яті Лесі 
Українки, збори з нагоди пе-
репоховання Тараса Шевчен-
ка. Іван Дзюба – серед орга-
нізаторів цих акцій. 

Незабутній протест на 
прем’єрі «Тіней забутих 
предків». Ключовою для Дзю-
би й всього українського шіст-
десятництва стала вереснева 
акція 1965 року: на прем’єрі 
фільму «Тіні забутих предків» 
Сергія Параджанова у кіноте-
атрі «Україна» Іван Дзюба роз-
почав публічний протест про-
ти політики влади, оприлюд-
нивши інформацію про таєм-
ні арешти української творчої 
інтелігенції. На сцені до нього 
доєдналися В’ячеслав Чорно-
віл та Василь Стус, закликав-
ши незгодних із діями партії 
встати на знак протесту. Цей 
протест був першою в УРСР 
відкритою заявою про рішу-
чу незгоду з арештами діячів 
української культури.

Про зрушення в суспіль-
стві, до яких спричинила і ле-
гендарна прем’єра «Тіней за-
бутих предків», В’ячеслав 
Чорновіл потім написав у при-
свяченому політичним репре-
сіям і поширюваному самви-
давом журналістському роз-
слідуванні «Лихо з розуму»: «у 
високі інстанції пішли запи-
ти, підписані авторитетними 
людьми. Молодь всіма засо-
бами демонструвала свою со-
лідарність із заарештовани-
ми. Під час судових процесів у 

Києві та Львові виникали сти-
хійні маніфестації, протести». 

Історик Юрій Шаповал за-
значає, що вони до певної 
міри загальмували процеси 
репресій і русифікації – аж 
до 1972 року, коли пройшла 
нова хвиля арештів серед ін-
телігенції.

Памфлет «Інтернаціона-
лізм чи русифікація?». Від-
гомоном і результатом про-
тесту 1965 року стала най-
відоміша праця Івана Дзю-
би. Ідеться про розвідку 
Івана Дзюби «Інтернаціона-
лізм чи русифікація», написа-
ну впродовж трьох місяців від 
прем’єри Параджанова, яку 
вже в 1968 році опублікують 
за межами Радянського Сою-
зу українською, англійською, 
російською, китайською, 
французькою та італійською 
мовами.

Цей памфлет – праця про 
загрозливі проблеми націо-
нальних відносин у соціаліс-
тичному суспільстві. У ній Іван 
Дзюба, спираючись на «кано-
нічні» твори Лєніна, Маркса 
та Енгельса, цитуючи партій-
ні постанови та інші офіцій-
ні джерела, викривав згубну 
політику партії щодо націо-
нального питання і доводячи, 
що «ідея асиміляції націй, ідея 
про майбутнє безнаціональ-
не суспільство – це не ідея 
наукового комунізму, а того 
«комунізму», який Маркс і Ен-
гельс називали казарменим». 

Свій твір Дзюба відіслав 
до Першого секретаря ЦК 
Компартії України Петра Ше-
леста, голови Ради міністрів 
УРСР Володимира Щербиць-
кого, до ЦК Компартії в Мо-
скву, до головного редактора 
журналу «Новый мир» Олек-
сандра Твардовського. Пам-
флет мав непомильне значен-
ня для боротьби з комуністич-
ним режимом СРСР та роз-
вінчування його пропаганди: 
з одного боку, він був одно-
значно «антирадянський», а з 
іншого – спирався на радян-
ські постулати, які важко було 
заперечити.

Співзасновник Народно-
го Руху України. У 1989 році 
Дзюба став одним зі спів-
засновників Народного Руху 
України, що на той момент був 
громадською-політичною ор-
ганізацією, а в 1993 переріс 
в політичну партію. Народний 
Рух об’єднав численні демо-
кратичні угруповання. 

У перший же рік існування 
Рух організував низку масо-
вих заходів, метою яких була 
боротьба за державну неза-
лежність, відродження укра-
їнської нації, відтворення іс-
торії українського народу і 
державності. Активна позиція 
Руху мала вирішальне зна-
чення для здобуття незалеж-
ності.

Дисидент, що став міні-
стром культури. У 1992 році 
Іван Дзюба очолив Міністер-
ство культури другим в історії 
незалежної України. Посаду 
він обіймав до 1994 року. 

 На перебуванні на посаді 

міністра політична діяльність 
Дзюби не закінчилася: у 2012 
він став учасником ініціатив-
ної групи «Першого грудня», в 
основу програмних докумен-
тів якої закладена деклара-
ція, що містить базові принци-
пи для об’єднання українсько-
го народу, та Хартія Вільної 
Людини, яка відтворює життє-
ві орієнтири для українського 
суспільства.

Наукова спадщина. Іван 
Дзюба – автор понад 400 на-
укових праць, зокрема більше 
20 монографій, присвячених 
актуальним проблемам істо-
рії та сучасного стану укра-
їнської культури, літератури, 
мистецтва, а ще блискучий лі-
тературний критик, есеїст. 

Серед книжок, виданих 
тільки за незалежної Укра-
їни, – есеї про образ сучас-
ної України «Між культурою та 
політикою» (1998), розвідка, 
що охоплює 80 років трагіч-
ної історії колишнього СРСР, 
екстраполюючи її на історію 
України, «Пастка. 30 років із 
Сталіним, 50 – без Сталіна» 
(2003), збірка з промовистою 
та назвою «Спогади і розду-
ми на фінішній прямій» (2008), 
книжка, що аналізує компро-
метування українських куль-
турних діячів впродовж сто-
літь «Нагнітання мороку: від 
чорносотенців ХХ ст. до укра-
їнофобів початку ХХІ ст.» 
(2011), філософські есеї про 
політичні, психологічні та іс-
торичні причини та маніпуля-
ції, що уможливили російську 
агресію «Донецька рана Укра-

їни: Історико-культурологічні 
есеї» (2015), есеї про україн-
ських філософів та письмен-
ників «Золота нитка. Нариси 
про (не) знаних» (2020) та без-
ліч інших праць. 

Головний редактор у ви-
давництвах і часописах. У 
1962 році Івана Дзюбу звіль-
нили з посади завідувача від-
ділу критики журналу «Вітчиз-
на» «за ідеологічні помилки», 
а в 1965 – з роботи у видав-
ництві «Молодь». Від 1969 до 
1972 року він обіймав посаду 
редактора відділу переклад-
ної літератури видавництва 
«Дніпро». 

У першій половині 1990-
х років Іван Дзюба – співре-
дактор журналу «Сучасність», 
інтелектуального часопису, 
що здебільшого орієнтувався 
на діаспору.

Також він був членом ред-
колегій наукового філологіч-
ного журналу «Київська ста-
ровина», науково-теоретично-
го журналу «Слово і час», ча-
сопису міжнародного життя 
Інституту євро-атлантичного 
співробітництва «Євроатлан-
тика» та інших.

Сценарист Іван Дзюба. 
Він автор сценаріїв фільмів 
«Василь Симоненко» (1988) 
та «Українці. Надія» (1992), 
співавтор сценаріїв серії те-
лестрічок «Тарас Шевченко. 
Заповіт» (1992 – 1997), філь-
му «Поет і княжна» (1999) 
та інших.

Сайт Читомо, 22.02.2022

Чим Україна завдячує Іванові Дзюбі – 
дисиденту, літературознавцю й політику

Шестидесятники. Учасники знаменитого столичного Клубу творчої 
молоді. Зліва направо: Микола Вінграновський, Іван Дзюба, 
Іван Драч, Іван Світличний, Ліна Костенко, Євген Сверстюк. 

Київ, 1962 рік.

ДОВІДКОВО. Іван Михайлович Дзюба ( 26.07.1931, с. Мико-
лаївка, Волноваський район, Донецька область – 22.02.2022, 
Київ), український літературознавець, критик, громадський діяч, 
дисидент радянських часів. Герой України (2001). Академік. 

Народився в селянській сім'ї. 1932 року родина, рятуючись 
від Голодомору, переїхала в сусіднє робітниче селище Новотро-
їцьке, потім – в Оленівські Кар'єри (тепер Докучаєвськ), де Іван 
Дзюба закінчив середню школу № 1. До 17 років розмовляв ро-
сійською. Закінчив російську філологію в Донецькому педаго-
гічному інституті, згодом аспірантуру Інституту літератури ім. Т. 
Шевченка. 

У 1970-х роках був підданий гонінням за погляди, висловле-
ні в публікаціях. Зокрема, 1972 року був виключений зі Спілки 
письменників України. 

У рамках погрому української інтелігенції 1972 року, влада 
знову повернулася до його публіцистичної праці «Інтернаціона-
лізм чи русифікацуія?» ЦК Компартії України визнав роботу «від 
початку й до кінця пасквілем на радянську дійсність, на націо-
нальну політику КПРС і практику комуністичного будівництва в 
СРСР».

1973 року Київський обласний суд засудив Дзюбу до 5 років 
ув'язнення і 5 років заслання за «антирадянську» працю «Інтер-
націоналізм чи русифікація?». Згодом був помилуваний, але не 
відновлений на роботі. 
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Мости біля Чернігова 
швидко відновлять

З робочим візитом на Чернігівщині 19 травня перебу-
вав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тим-
ошенко.

У супроводі начальника обласної військової адміні-
страції В’ячеслава Чауса посадовець відвідав декілька 
локацій, зокрема зруйновані мости через Десну.

Автомобільний міст через Десну, що сполучав Чернігів 
із Києвом, російські окупанти знищили в ніч на 23 берез-
ня. На переправу скинули авіабомби. Таким чином була 
перерізана основна транспортна артерія, що з̀ єднувала 
Чернігів з Києвом. Також на цю трасу і на цей міст вихо-
дить неподалік міста траса між Черніговом і Прилуками.

Зруйнований міст буде відновлено, причому за кілька 
місяців. А незабаром поруч зведуть понтонний міст, і ав-
томобільне сполучення буде відновлено. 

«Щодо Київського мосту: нині рівень води в річці силь-
но піднявся, і тому ми не можемо зробити понтонну пере-
праву, але, сподіваюся, що через кілька тижнів зможемо 
зробити. Вже є проєкт відновлення автомобільного мос-
ту. Максимальний термін його відновлення займе п'ять 
місяців активних робіт», повідомив Тимошенко. А в пер-
спективі замість цього старого мосту, якому вже багато 
десятків років, тут буде споруджено сучасний широкий 
міст з 4-рядним рухом. Проєкт його вже є.

Щодо значно новішого, ніж старий, автомобільно-
го мосту по обё`їздній дорозі, біля Шестовиці., який теж 
зруйнований, то його теж відновлять. Тут уже почався де-
монтаж зруйнованих конструкцій. 

Наразі з Чернігова до Києва є проїзд по трасі Р-69. 
«Вона не широка. Це трохи ускладнює рух, але проїхати 
можна. Ми зробили там декілька тимчасових конструкцій, 
тому можна спокійно нею їхати», зазначив Тимошенко.

Що ж до відновлення зруйнованих та пошкоджених 
будинків (особливо це стосується приміських населених 
пунктів Чернігова), посадовець зазначив, що нині ведуть-
ся заміри вікон та покрівель тих будівель, які можна одра-
зу відремонтувати, щоб там жити. Крім того, днями приїде 
«мобільне містечко», щоб розселити людей, які втратили 
домівки. Загалом же триває проєктування щодо віднов-
лення повністю зруйнованих будинків як приватного сек-
тора, так і багатоповерхівок. Для приватного сектора за-
стосують досвід Київської області, де наразі реалізується 
пілотний проєкт з будівництва будинків за півтора місяця.

Під час робочого візиту заступник керівника ОПУ 
ознайомився з ходом робіт у обласному центрі екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф. За його сло-
вами, повністю відновити центр мають за два місяці.

Відвідав Кирило Тимошенко і низку підприємств 
області. 

Поїздів більшає
Вже понад місяць між Черні-

говом і Ніжином, із зупинками у 
всіх населених пунктах по заліз-
ниці, ходить звичайний електро-
поїзд. Поки що вранці по одно-
му рейсу в обидва боки, так само 
і увечері. Цей же період курсує 
і комфортний електропоїзд між 
Черніговом і Києвом, який існує 
вже багато років. Поки що один 
рейс вранці на Київ і один увечері 
– назад. Але Укрзалізниця запус-
кає все нові поїзди, в тому числі і у 
нас в області. 

З 19 травня щоденно, крім ві-
вторка, ходить новий поїзд, при-
чому. сучасний «Skoda», з дво-
поверховими комфортними ва-
гонами. Цей регіональний поїзд 
№708/707 Київ – Чернігів ви-
рушатиме з Києва о 09:26, при-
буватиме до Чернігова о 12:35; 
з Чернігова вирушатиме поїзд 
№710/709 Чернігів – Київ, від-
правлення о 13:00, прибуття в 
Київ о 16:17. 

Поїзд складається з 6 вагонів. 
На другому поверсі місця першо-
го класу, на першому – другого. 
Купе обладнані комфортними си-
дячими місцями. Є розетки, тому 
пасажир може підзарядити свої 
гаджети. Також у 5 вагоні є буфет. 
Ціна квитків (варіюється залежно 
від дня тижня): другого класу – від 
90 до 185 гривень, першого кла-
су – від 290,47 до 316,50 гривень.

Крім того, залізниця дає спо-
лучення Вінниці з Черніговом. З 
19 травня щоденно курсує поїзд 
№702/701 Вінниця – Чернігів. 

Він відправлятиметься з Вінниці 
о 13:27 і прибуватиме до Черніго-
ва о 20:21. Автоматично додаєть-
ся зручне сполучення №701 Київ 
– Вінниця (відправлення зі станції 
Дарниця о 08:52, прибуття до Ві-
нниці о 12:43) та №704/703 Чер-
нігів – Київ (відправлення з Чер-
нігова о 07:23, прибуття до Києва 
о 10:41).

Також залізниця призначила 
новий двогрупний поїзд та з'єднує 
Суми та Чернігів з Івано-Франків-
ськом.

Поїзд №259/260-258/257 
Суми, Чернігів – Івано-Фран-
ківськ відправляється із Сум по 
непарних числах з 25 травня о 
18:05, з Чернігова поїзд відправ-
лятиметься з 27 травня о 20:25 та 
прибуватиме до Івано-Франків-
ська о 13:23. 

З Івано-Франківська поїзд 
№259/260-258/257 вирушає по 
парних числах з 26 травня о 15:57 
та прибуватиме до Чернігова о 
10:25, до Сум о 12:26.

Автобуси у Чернігові: 
поки що 9 маршрутів, 

ціна – 12 гривень
Громадський автомобільний 

транспорт у Чернігові запустили 
19 травня, вартість проїзду ста-
новить 12 гривень. Таке рішення 
ухвалив на засіданні виконком 

міськради 17 травня.
Йдеться про 9 тимчасових ав-

тобусних маршрутів, які створили 
та затвердили на виконкомі ще 18 
квітня.Це такі маршрути: 

№ 1 – Олександрівка–Автоза-
вод (через вулицю Кирпоноса);

№ 1а – Олександрівка–Авто-
завод (через вулицю О. Молодчо-
го);

№ 2 – Хімволокно–Автозавод;
№ 3 – вулиця Незалежності–

вулиця Н. Сагайдак;
4 – Залізничний вокзал–вули-

ця Захисників України (через ву-
лицю Всіхсвятську)

№ 4а – Залізничний вокзал–
вулиця Захисників України (через 
вулицю Пухова);

№ 5 – Вулиця Єськова – го-
тель Україна;

№ 6 – Вулиця Ціолковського – 
готель Україна;

№ 7 – Вулиця Ціолковського 
–2 міська лікарня.

Тролейбуси 
в Чернігові підуть 
на початку червня
Комунальне підприємство 

«Чернігівське тролейбусне управ-
ління» планує в тестовому режимі 
випустити тролейбуси на маршру-
ти наприкінці травня. У тестовому 
– щоб виявити пошкодження кон-
тактної мережі, які ще потрібно 
усунути.

–Майже 50 зі 110 кілометрів 
контактної мережі пошкоджено 
або зовсім знищено. Ми працює-
мо над їх відновленням. Розрахо-
вуємо десь до червня запустити 
вже кілька маршрутів, – повідо-
мив начальник КП «ЧТУ» Руслан 
Ємець. –Трохи більше 20 мільйо-
нів гривень – це вартість лише 
матеріалів. Чекаємо, що місто ви-
ділить необхідні кошти і ми зможе-
мо зробити десь 77 – 75 відсотків 
мережі, яка була до війни. Також 
у нас пошкоджені два кінцеві зу-
пинкові комплекси, пошкоджено 
або знищено 11 табло на зупин-
ках. 

Через атаки ворога 5 «Бар-
вінків» потребують заміни вікон. 
Транспорт готовий вийти на марш-
рути, питання у водіях, адже їх не 
вистачало і до початку вторгнен-
ня.

Тролейбусні маршрути будуть 
змінені, однак сполучення най-
більших районів із центром міста 
та вокзалом забезпечать.

Пасажирські 
перевезення

Пасажирські перевезення у 
Чернігівському районі, як і зага-
лом по області, поступово віднов-
люються. Вже здійснюються пере-
везення у напрямках: Ріпки, Ми-
хайло-Коцюбинське, Роїще, Куве-
чичі, Бурівка, Довжик, Хмільниця, 

Любеч (два маршрути), Красне, 
Гончарівське, Смяч, Халявин, Пе-
трушин, Городня, Вороб’їв, Шесто-
виця, Киїнка, Ведильці, Козилів-
ка, Погорільці, Ріпки, Деснянка, 
Куликівка, Добрянка, Вовчок, Ку-
ликівка – Смолянка.

Чернігів – Ріпки, щоденно із 
зупинками Дачі, Рівнопілля, Ряб-
ці, Хмільниця, В. Осняки, Вербичі, 
Голубичі

Чернігів – Городня, щоденно 
із зупинками Політрудня, Дібрів-
не, Смичин, Куликівкя, Седнів.

Чернігів – Михайло-Коцю-
бинське, щоденно із зупинками 
Павлівка, Трисвятська Слобода, 
Зайці.

Чернігів – Гончарівське, що-
денно із зупинками Смолин, Козе-
роги, Якубівка, Павлівка.

Транспорт з Чернігова від-
правляється із автостанції № 2 
(вул. Воскресенська). 

Село Красне – Чернігів (Пішо-
хідний міст), через Ягідне, Іванів-
ку, Количівку.

Чернігів – Березанка: 6.20, 
8.20, 15.20, 17.20.

Село Киїнка – Чернігів (Ав-
тостанція №2): 6.45, 7.10, 7.45 , 
13.25, 14.00, 17.25, 18.00.

Чернігів – Новий Білоус (Че-
рез Трисвятську слободу, Старий 
Білоус, Новий Білоус): 6.00, 7.40, 
12.10, 14.00, 18.00, 19.50.

Розклад руху «дачних» марш-
рутів: 

Чернігів (Дитячий світ) – Жа-
винка: 6.30, 8.00, 16.00, 17.20.

Чернігів (Залізничний вокзал) 
– Якубівка: 6. 30, 8.00, 16.00, 
17.20.

Транспортне сполучення

З першого червня у Чернігові 
розпочинається перевірка готов-
ності системи централізованого те-
плопостачання до наступного опа-
лювального сезону. Мережі пере-
вірятимуть під тиском. Міськрада 
просить мешканців терміново пові-
домляти про випадки поривів.

Необхідність такої перевірки 
пов’язана з пошуком поривів, яких 
може виявитися багато після замер-
зання і розмерзання внутрішньо бу-
динкових теплових мереж у період 
облоги Чернігова. Виявляти і лікві-
довувати всі такі пориви потрібно 
завчасно.

Обсяг мереж, які треба переві-
рити на герметичність і полагодити, 
дуже великий. Тому ця робота на мі-

сяці. Отже, її почнуть якомога рані-
ше. Для кожного району і будинку 
тепловими та житловими організа-
ціями будуть розроблені графіки пе-
ревірки, згідно з якими в будинко-
ві мережі будуть подавати теплоно-
сій з відповідним тиском. Ці графіки 
будуть вивішені на дверях під’їздів. 
Мешканцям у цей час потрібно буде 
уважно слідкувати за тим, чи не 
з’явилися будь-які ознаки витоків 
води з тепломереж у їхніх чи сусідніх 
квартирах. У таких випадках треба 
буде одразу ж повідомляти про це 
в ЖЕК, колл-центр або теплову ор-
ганізацію. Бажано буде залишатися 
вдома або на зв’язку, щоб оператив-
но дати доступ до своїх квартир ава-
рійним службам у разі пориву труб.

Чернігівцям, які виїхали з міс-
та, потрібно передати ключі сусідам 
або іншим довіреним особам, які 
зможуть у разі витоку води пусти-
ти аварійні бригади до помешкань. 
Якщо такого доступу не буде, двері 
будуть відкриватися спільно з полі-
цією.

На жаль, у Чернігові наступної 
зими окремі зруйновані під’їзди та 
будинки через технічну неможли-
вість подачі теплоносія все-таки за-
лишаться без опалення. Орієнтовно, 
перелік непридатних для проживан-
ня будинків має бути готовий на по-
чатку червня. У решті будинків міс-
та для підготовки їх тепломереж до 
настання холодів зроблять усе мож-
ливе.

Чернігівщина теж 
матиме шефську 

країну 
для відновлення 
Про це у коментарі Суспільно-

му мовленню сказав заступник го-
лови Офісу Президента Кирило 
Тимошенко.

В Офісі президента України плану-
ють аби кожна область, яка постраж-
дала внаслідок бойових дій, отрима-
ла шефство від окремої країни Євро-
пи щодо відновлення інфраструктури. 
Розроблені каталоги кожної постраж-
далої області, де перераховані усі 
об’єкти інфраструктури, які потребу-
ють відновлення. Ці каталоги вже пе-
редали міжнародникам, які зараз ко-
мунікують з представниками різних 
європейських країн.

Велика Британія вже висловила 
бажання взяти шефство над віднов-
ленням Києва та Київської області. Да-
нія опікуватиметься відновленням Ми-
колаївщини, а країни Балтії допома-
гатимуть відновити Житомирську об-
ласть.

Із масштабами руйнувань медич-
них закладів Чернігівської області 
ознайомилися 16 травня директор Єв-
ропейського бюро Всесвітньої органі-
зації охорони здоров’я Ганс Клюге та 
міністр охорони здоров’я України Ві-
ктор Ляшко.

Разом з начальником обласної вій-
ськової адміністрації В’ячеславом Ча-
усом вони відвідали обласну лікарню, 
обласну психоневрологічну та черні-
гівську міську № 2. Також побували в 
кардіоцентрі та обласному медичному 
центрі соціально значущих та небез-
печних хвороб, приміщення яких, на 
жаль, відновленню не підлягають.

Варто зазначити, що медичні за-
клади Чернігівщини працювали у над-
складних умовах під час активних бо-
йових дій. Так, через обстріли праців-
ники протитуберкульозного диспан-
серу евакуйовували хворих двічі. На 
щастя, всі залишилися живі. Усі послу-
ги вчасно та якісно отримували паці-
єнти обласної психоневрологічної лі-

карні, а це – понад три сотні хворих.
Тодішні реалії обласної лікарні – 

24 операційні столи одночасно, три 
бригади хірургів над одним поране-
ним.

Дісталося й міській лікарні Черні-
гова № 2 – сюди за час активних бо-
йових дій привезли близько тисячі по-
ранених.

У ході візиту посадовці та пред-
ставник ВООЗ поспілкувалися з ліка-
рями та медсестрами.

– Попри відсутність світла та води. 
Попри шалений потік пацієнтів з над-
складними та небаченими ніколи ра-
ніше пораненнями. Попри складну си-
туацію з медикаментами. Попри все... 
незламні. Наші медики незламні. Ви 
наші Герої. Попри все! Заради життя! 
– із вдячністю звернувся до медич-
них працівників В’ячеслав Чаус і при-
нагідно вручив почесні відзнаки мед-
сестрам та медбратам з нагоди про-
фесійного свята, яке вони відзначали 
днями.

Підготовка до нового опалювального сезону

Представник ВООЗ та міністр 
охорони здоров'я оглянули пошкоджені 

медичні заклади 
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Календар червня
Чернігівська обласна універсаль-

на наукова бібліотека ім. В. Короленка 
видала щорічний календар «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 черв-
неву частину календаря.

5 – в с. Максимівка Ічнянського р-ну на-
родився Володимир Валеріанович Підвисо-
цький (1857–1913) – український патолог, 
ендокринолог-імунолог, мікробіолог. Член-
кореспондент Анатомічного товариства у 
Парижі. Член-кореспондент Імператорської 
військово-медичної академії. Ординарний 
почесний член Королівського інституту екс-
периментальної терапії у Франкфурті-на-
Майні. Завершив життєвий шлях у Санкт-
Петербурзі.

6 – в с. Макіївка Носівського р-ну. наро-
дився Микола Іванович Стратілат(1942) – на-
родний художник України, графік. 

18 – народився Юрій Олексійович Ме-
женко(1892–1969) – бібліотекознавець, бі-
бліограф і літературознавець, засновник 
Української Книжкової Палати. Дитинство і 
юність минули в Чернігові.

19 – у 2002 р. шляхом реорганізації місь-
кого державного архіву створено архівний 
відділ Чернігівської міської ради.

Батурин: 
Національний заповідник 

«Гетьманська столиця» 
відновив екскурсійний сезон

Від 10 травня відновлено проведення 
екскурсій на таких територіях Національного 
заповідника «Гетьманська столиця»:

Цитадель Батуринської фортеці;
Парк «Кочубеївський»;
Біля палацу гетьмана Кирила Розумов-

ського.
Максимальна кількість осіб в екскурсій-

ній групі – 5 осіб.
На сайті заповідника https://www.

baturin-capital.gov.ua діє автоматизована 
система продажу квитків та інтернет-мага-
зин. ЗСУ та Тероборона – безкоштовно!

Заповідник працює з дотриманням про-
тиепідемічних правил та заходами безпеки в 
умовах воєнного стану.ю

Інформація за тел. : (04635) 48-0-08, 
(067)54-297-05.

  

Війна нині 
і 300 років тому

Історик з Батурина прочитала лек-
цію у Житомирському університеті.

Політика московської влади щодо Украї-
ни суттєво не змінилась за останні століття.

11 травня, в межах реалізації проєкту 
«Запрошені професіонали», на історичному 
факультеті Житомирського державного уні-
верситету імені Івана Франка відбулась зу-
стріч із науковою співробітницею Національ-
ного історико-культурного заповідника «Геть-
манська столиця» (м. Батурин) Кариною Сол-
датовою. 

Проведення заходу передбачали на по-
чатку березня у розширеному складі, але ві-
йна внесла свої корективи. Два співробітни-
ки заповідника Андрій Батюк та Сергій Нікі-
тін, які також планували зустрітися зі студен-
тами та викладачами, зараз перебувають у 
лавах Збройних сил України.

Лекція-презентація була приурочена до 
350-ї річниці обрання на Гетьманську поса-
ду Івана Самойловича, та зосереджувалась 
на ключових моментах історії Гетьманщини 
другої половини ХVII – початку ХVIII ст. крізь 
призму гетьманської столиці, міста Батури-
на. Пані Карина зупинилась на порівняні су-
часної війни та її цілей із політикою та дія-
ми московської влади більше ніж 300-річної 
давними.

Під час зустрічі були обговоренні мож-
ливості підписання угоди між заповідником, 
який є і науковою установою, та історичним 
факультетом, з перспективою подальшого 
залучення студентів до археологічних розко-
пок на території Батурина.

Пише колекціонер 
Юрій Дахно, власник 
Приватного історико-
етнографічного музею 
родини Дахно (с. Мос-
калі Чернігівського ра-
йону):

«Свого часу, отри-
муючи від вишиваль-
ниць відомості про 
рушники, вишиті в оку-
пацію часів Другої сві-
тової, мене – колекці-
онера – завжди диву-
вало: хіба таке можли-
во і чи до того тоді було, 
щоб серед моря бід, 
жахів, сліз ще й вишив-
кою займатись?!

І ось довелося це 
відчути, як кажуть, на 
власній шкірі. Попри 
всі труднощі й негараз-
ди, коли перебіжками 
ледь встигали пора-
тись по господарству, 
знаходилась хвили-
на присісти біля затю-
леного вікна і не лише 

вести статистич-
ний облік ворожої 
техніки, а й силу-
вати себе творити 
візерунок на ко-
ленкорі. З нічним 
сном і безсонням, 
коли сильно бух-
кало, при світиль-
нику, або за бра-
ком світла – при 
свічці в поєднанні 
з молитвою вима-
льовувались зеле-
ні листочки та роз-
квітали квіточки…

Крім того, був 
приємно враже-
ний, коли донь-
ка, з якою не ба-
чились по факту 
– 2 воєнні місяці, 
а, здавалося, цілу 
вічність, повер-
нувшись до рідно-
го дому зі столи-
ці, де весь цей час 
працювала, взяв-
ши на себе левову 

частину роботи (за відсутності ко-
лег), у відповідь на вишите хвас-
товство батька, розіслала перед 
ним і своє, виплекане при сві-
тильнику в глухому коридорі ру-
коділля – рушник з надією на со-
нячне, наповнене життям та ще-
бетом пташок майбутнє України.»

У серпні минулого року був 
організований спільний вистав-
ковий проєкт з фондів Націо-
нального архітектурно-історич-
ного заповідника «Чернігів ста-
родавній» та Приватного істори-
ко-етнографічного музею родини 
Дахно (с. Москалі Чернігівського 
району), присвячений 30-річчю 
незалежності України.

На виставці у Заповіднику 
«Скарби народного мистецтва 
Чернігівщини» були представлені 
автентичні, самобутні, виконані у 
різноманітних техніках вишива-
ні та ткані рушники, настільники, 
підзорники, наволочки, сороч-
ки, елементи одягу, предмети по-
буту з різних регіонів області та 
авторські рушники-репліки Юрія 
Дахна, адже він власноруч вміє 
прясти, ткати та вишивати.

У цій будівлі містився Музей українських 
старожитностей Василя Тарновського, тут 
працювали відомі історики та художники, а 
зараз цей будинок став одним із символів 
російського варварства та незламності Чер-
нігова. Будинок сучасної обласної бібліоте-
ки для дітей та юнацтва у Чернігові важко не 
помітити. Про це в матеріалі для Суспільного 
розповідає історик Володимир Пилипенко.

Будівля вирізняється своїми стрільчатими 
арками, невеличкими контрфорсами, фігурни-
ми віконними рамами та нетиповим для черні-
гівської архітектури неоготичним декором.

Сама будівля має більш ніж столітню істо-
рію. Спочатку тут розмістився ремісничий клас 
земського сирітського будинку, що розташо-
вувався неподалік у колишній садибі чернігів-
ського архієпископа. Але наприкінці ХІХ ст. ві-
домий меценат і колекціонер, громадський та 
політичний діяч Василь Тарновський молодший 
подарував Чернігівському земству свою ко-
лекцію українських старожитностей.

«Составленный мною в течении всей моей 

жизни музей местных древностей я желал бы, 
для верного сохранения их, передать в соб-
ственность и заведование Черниговскому 
губернскому земству с тем, чтобы он… был 
открыт для обозрения его публикой на основа-
нии известных правил» , так писав власник ко-
лекції Василь Тарновський.

Колекція була велика, її слід було десь роз-
містити, але належного приміщення у місті не 
було. Тоді земство вирішило викупити будівлю 
ремісничих класів, перебудувати її належним 
чином і розмістити там музей. Ремонтні робо-
ти велися два роки і в 1901 р. все було готове 
до відкриття. 1902 року музей прийняв перших 
відвідувачів.

Але колекція Тарновського була такою ве-
ликою, що навіть після ремонту приміщення 
бракувало для повноцінного розміщення ко-
лекції. На старих фото видно, що частина екс-
понатів лежала просто на підлозі. У музеї пра-
цювало лише двоє людей: директор, він же 
екскурсовод, і сторож, який виконував функції 
і швейцара. Відвідування музею принципово 
залишалося безкоштовним.

Із музеєм 
пов'язані імена 
багатьох відо-
мих діячів укра-
їнської культури. 

Першим ди-
ректором був 
Андрій Шелухін 
(на фото). Нена-
довго його змі-
нив Вадим Мо-
дзалевський. А у 

найскладніші роки Української революції 1917 
– 1921 рр. музеєм опікувався відомий черні-
гівський художник Іван Рашевський.

Вже у 1920-ті роки колекцію розділили, 
частину перевезли до Києва, решта ж лишила-
ся у Чернігові. Зараз «чернігівська» частина зі-
брання Тарновського експонується у обласно-
му історичному музеї, який носить почесне ім'я 
Василя Тарновського.

Впродовж років будівля Музею україн-
ських старожитностей змінила кілька власни-
ків, але весь час залишалася окрасою вулиці 
Шевченка.

* * *

11 березня 2022 року російські загарбни-
ки вкотре обстріляли і бомбардували Чернігів і 
серйозно зруйнували будівлю, яка нині є при-
міщенням обласної бібліотеки для юнацтва. 
Бомба впала на тильний бік будинку, прилеглий 
до стадіону. Ось фото після цього руйнування. 
З фасаду будівля менше пошкоджена. Є пропо-
зиція відновити будинок у первісному вигляді, 
адже це одна з візитівок Чернігова. 

Музей українських старожитностей Тарновського: 
один із символів незламності Чернігова

Автограф 
Миколи Костомарова 

16 травня 
1817 року наро-
дився Микола Іва-
нович Костомаров. 
В колекції Черні-
гівського історич-
ного музею іме-
ні Василя Тарнов-
ського зберігаєть-
ся чимало меморій 
Миколи Костома-
рова. Чорнові но-
татки «Мазепин-
ців» з автографом 

та вірші (зазначені в реєстрі рукописних 
книг музею, опублікованому в Скарбни-
ці, рукописні записники Костомарова, 
описані Ольгою Ковалевською тощо.

Родина Тарновських протягом ба-
гатьох десятиліть підтримувала дружні 
зв’язки із Миколою Костомаровим. Ва-
силь Васильович Тарновський-молодший 
неодноразово користувався науковим 
авторитетом вченого, добираючи до сво-
го зібрання речі. Костомаров неоднора-
зово бував у в Качанівці, а 1 серпня 1881 
року історик залишив свій автограф у ро-
динному альбомі Тарновських: «Николай 
Костомаров посещал восхитительную 
Качановку 1 августа 1881 года ровно че-
рез двести лет в годовщину кончины зна-
менитого запорожского кошевого атама-
на Ивана Сірка». В цей день він був разом 
із дружиною – Аліною Костомаровою, 
яка розписалася рядком вище. Що ціка-
во – Аліна Леонтіївна вже раніше писала 
свої рядки до цього альбому.

В музейній науковій бібліотеці збе-
рігаються декілька видань Миколи Кос-
томарова, які свого часу були частиною 
бібліотеки Василя Тарновського. Одне з 
них – «Мазепа и мазепинцы» 1885 року. 
На звороті обкладинки автограф, дато-
ваний 13 березня 1885 р. За три тижні 
Миколи Івановича не стало. Тож, можли-
во, це один із останніх його автографів 
на книгах, які він щедро дарував.

22 квітня заповідник «Чер-
нігів стародавній» представив 
виставку косторізної справи 
давньої Русі, підготовлену за 
результатами археологічних до-
сліджень.

Виставку науковці планува-
ли відкрити 24 лютого. Але сча-
ме в цей день – війна…

Нині презентувала вистав-
ку старший науковий співробіт-
ник музейної та науково-фон-
дової діяльності Тетяна Новик.

Органічні різновиди сиро-
вини з прадавніх часів викорис-
товувалися для виготовлення 
різноманітної продукції. Кістко-
ві матеріали складали значну 
їх частину. На Русі косторізне 
ремесло виникає з розвитком 
міст та міського ремесла протя-
гом Х – ХІІ ст. Саме у цей період 
відбувається його піднесення, 
з’являється якісна й різнома-
нітна продукція. Але існувало і 
виготовлення примітивних зна-
рядь праці у домашніх умовах. 

Матеріали археологічних 
досліджень Чернігова налічу-
ють сотні екземплярів готових 
виробів з кістки та рогу: речі 
повсякденного вжитку (ґудзи-
ки, гребені, гольники, натіль-
ні хрестики, гральні реквізити), 
знаряддя праці, деталі озбро-
єння, елементи оздоблення, а 
також знахідки сировини, заго-
товок та відходів виробництва.

Основним джерелом поста-
чання кісткової сировини було 
скотарство. Отримання іншої не-
обхідної сировини здійснювало-
ся шляхом полювання, збором 
скинутих рогів, риболовлею.

З найбільш примітив-
них виробів: проколки й ло-
щила з кісток, голки, при-
строї для в’язання, плетіння 
та розв’язування вузлів, ін-
струменти для обробки шкіри 
тощо. Виготовлення таких зна-
рядь включало лише незначну 
обробку первинної сировини, 
тому відбувалося у разі потре-
би у кожному господарстві. Для 
обробки кістки використовува-
лись сокира, пилка, ніж, сверд-
ло, скобель, різець, долото, на-
пилок, рашпіль, циркуль, шило, 
токарний верстат. Для худож-
нього оздоблення – такі ж ін-
струменти, що і в ювелірній 
справі (різці, штихелі, шабери).

На виставці в заповіднику 
представлені матеріали архео-
логічних досліджень в Чернігові 
різних років.

Національний архітектурно- 
історичний заповідник 
«Чернігів стародавній»

Виставка древнього косторізного ремесла 

Рушники, вишиті під бомбами і снарядами

З колекції Юрія Дахна: 
рушники, вишиті за 

зразками материних 
у березні-квітні 

2022 року
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Батурин — гетьманська столиця

Щорічно в травні в Україні від-
значається День пам’яті жертв 
політичних репресій. Наслідками 
багатовікового терору в Україні 
– голодоморами, репресіями, де-
портаціями, розстріляним відро-
дженням, тотальним зросійщен-
ням – стало знищення політичної, 
мистецької та наукової еліти, де-
формація суспільних зв’язків, руй-
нування традиційних ціннісних орі-
єнтацій, поширення суспільної де-
пресії й денаціоналізація.

Кількість жертв цих репресій 
в Україні й досі неможливо підра-
хувати та осмислити. Сьогодні ж 
кількість жертв постійно зростає! 
Адже москва знову нищить україн-
ську державність й послідовно на-
магається упокорити український 
вільний дух в карцері «руського 
міра».

Звертаючись до історії, нео-
зброєним оком помічаємо, що по-
літика країни-агресора тисячоліт-
тями в освічених, миролюбних та 
працьовитих українцях вбачала 
загрозу і її загарбницько-терорис-
тична політика була незмінно жор-
стокою. 

За період з 1669 по 1708 роки, 
коли Батурин був столицею Украї-
ни-Гетьманщини, жодного з очіль-
ників нашої держави не оминула 

доля репресій з боку москви. Так, 
гетьманування Дем’яна Ігнатови-
ча завершилося у березні 1672 
року арештом за наказом москов-
ського царя. І все за те, що геть-
ман прагнув єдності українськім 
землям, виступаючи проти Андру-
сівського перемир’я 1667 року, 
за яким Москва та Польща роз-
ривали нашу державу навпіл! За 
сфабрикованим наклепом геть-
мана було арештовано, вивезе-
но до Москви, де тортурами його 

«переконували» зрадити державу. 
Гетьман мужньо витримав 40 уда-
рів батогом й не відступив від сво-
їх переконань. На це розлючений 
цар наказав стратити гетьмана! І 
коли голова Ігнатовича вже лежа-
ла на пласі, москва заінила смерт-
ну кару на довічне ув’язнення до 
Сибіру. Таким чином Дем’ян Ігна-
тович став першим політв’язнем 
від рук царату. 

 Його наступник Іван Само-
йлович зазнав такої ж гіркої долі. 

Гетьман за 15 років свого регі-
ментарства провів блискучі вій-
ськові, економічні реформи на 
теренах нашої держави, піднімав 
культуру та духовність, об’єднав 
державу! І це в часи, коли Укра-
їну спустошували її сусіди, підпи-
сані договори легко порушували-
ся, а вчорашні вороги ставали со-
юзниками. Москва, вдаючись до 
терористичних дій, взявши в за-
ручники синів гетьмана, вимага-
ла від Самойловича «допомагати» 
військовим «асвабадітєльним» 
кампаніям москви. Останньою 
краплею у «стосунках» гетьмана з 
московським урядом стала анек-
сія Київської митрополії москвою 
й укладання «Вічного миру» за ра-
хунок України у 1686 році. Геть-
ман виступає проти! Наслідок – 
арешт, тортури, страта сина Гри-
горія, заслання разом з сином 
Яковом до Сибіру. 

Великий син України Іван Ма-
зепа, попри утиски з боку москов-
ського царату, за 22 роки гетьма-
нування своєю державотворчою 
діяльністю зробив значний вне-
сок у розбудову економіки, куль-
тури, війська України-Гетьманщи-
ни, налагодженню зв’язків з єв-
ропейськими очільниками. За 
спробу звільнити Україну від мос-

ковського ярма й іти проєвропей-
ським шляхом, гетьман був підда-
ний анафемі, Батурин стертий з 
лиця землі, 16 тисяч мирних жи-
телів жорстоко вбиті, а всі, хто під-
тримав гетьмана, зазнали тортур 
та заслань.

Апостол Павло про християн 
колись сказав, що «нас убивають, 
а ми живі». Так і ми можемо ска-
зати: нас знищували, а ми живі! І 
не тільки живі, а і утверджуємося, 
бо маємо українську державу, яка 
зараз проходить випробування. 
Ми, українці, в усіх куточках світу, 
більше ніколи і нікому не дозво-
лимо нас знищувати і зневажати. 
Не дамо забрати в України її май-
бутнє. І тому ми і співаємо: «душу і 
тіло ми положим за нашу свободу», 
адже в рабстві жити не бажаємо і 
не будемо ніколи! Ми нічого не за-
були і не забудемо – ворог за все 
заплатить і із мільйонів запалених 
свічок, свічок пам'яті, зродиться, 
спопеляючи ворога, полум’я укра-
їнської Перемоги.

Марина ХАРМАК

Автори публікацій – 
науковці Національного 

історико-культурного заповідника 
«Гетьманська столиця».

Відбудові Батурина гетьман 
Розумовський надавав важли-
вого значення, адже мова йшла 
про гетьманську столицю – адмі-
ністративний центр Гетьманщини.

Для потреб батуринського 
будівництва, так званих «націо-
нальних строєній», було залучено 
значну кількість робочої сили та 
будівельного матеріалу, який за-
готовляли в низці сотень Гетьман-
щини. Зокрема, за 150 верст від 
Батурина, в Новомлинській та Во-
ронізькій сотнях заготовляли ліс, 
вапно – у Мезині, камінь – у Нов-
городі-Сіверському. 

Такі далекі відстані потребу-
вали тяглової сили, якою у серед-
ині ХVІІІ століття були воли. У да-
ній статті розглядається кількість 
тяглової сили та погоничів, які 
були задіяні на потреби батурин-
ського будівництва. 

У Центральному державному 
історичному архіві України м. Київ 
зберігається чисельна докумен-
тальна база, що надає відомості 
про волів, яких залучали для ро-
біт «національних строєній».

Так, опрацьовуючи фонд 51, 
знаходимо справи, які в осно-
вному зачіпають майже одні і ті 
ж питання, що стосуються прода-
жу чи купівлі волів, їх мобіліза-
ції для потреб батуринського бу-
дівництва: «Справа про продаж 
та відправку на зимове утриман-
ня батуринських казенних волів», 
«Справа про купівлю, прогоду-
вання і продаж батуринських ка-
зенних волів», «Справа про падіж 
волів на Батуринських цегельних

заводах» тощо.
Зі «Справи про закупівлю во-

лів і сіна та поставку волів і пого-
ничів для Батуринських цегель-
них заводів» відомо, що з При-
луцького полку 28 квітня 1752 
року відправили 30 пар волів для 
«перевозки потребних для строе-

ния батуринских». Аналізуючи до-
кумент, дізнаємося, що воли, яких 
пригнали до Батурина, були пере-
важно віком від 6 до 8 років. Та-
кож у документі надається опис 
кожного вола, до прикладу: «вол 
белый лет 6, на правом ухе разре-
зик. Уши оба черны; Вол черный 
лет 6, на правом ухе разрез». 

Досить схожий документ був 
адресований батуринському со-
тнику Дмитру Стожку про надси-
лання з Гадяцького полку 20 пар 
волів «на исправление разних пе-
ревозок и других работ имеющих-
ся близ города Батурина, сего 
апреля (1752), при проводивше-
муся покупке волов у кого имеют-
ся какою ценою куплены и в ка-
кую шерсть и в сколько лет».

Не маємо сумніву, що геть-
ман Кирило Розумовський не за-
лишався осторонь вирішення пи-
тань, що стосувалися будівництва 
гетьманської столиці. Збережені 
документи засвідчують його осо-
бисту організацію пошуку волів 
для Батуринських потреб у різних 
сотнях Гетьманщини. В ордері, 
який він адресував Дмитру Стож-
ку, читаємо: «Покупаемых в пол-
ках малоросийских для работ в 
Батурине волов пригонить туда». 

Звісно, потрібно було цих во-
лів годувати, про що дбав бату-
ринський сотник Стожок. Напри-
клад є відомості, що у Тиниці за-
готовили 21 скирду сіна «канце-
лярійського» (тобто оплаченого 
Генеральною канцелярією).

Згідно ордеру Кирила Розу-
мовського в Константинівську 
сотню, дізнаємося, що відразу 
по придбані 3 волів, їх потрібно 
було негайно доставити до Бату-
рина: «Для работ к сотнику Стож-
ку или тому, кому Стожок доверит 
за этих волов отвечать». 

В 1756 році сотням Конотоп-
ській, Коропській, Борзенській, 
Новомлинській, Сосницькій по-
трібно було вислати до гетьман-
ської столиці по 100 підвід, які 
мали працювати на перевезенні 
лісу з річкової пристані Великого 
Устя до батуринської лісопильні.

У 1759 році Григорій Теплов, 
який був управителем гетьман-
ських маєтків, звертався до Ге-
неральної військової канцелярії 
з проханням виділення для бату-
ринського будівництва 300 підвід 
для перевезення цегли, вапна, 
піску, лісу.

Юлія ФУРСОВА

У середині ХVІІ століття на те-
риторії Гетьманщини закріпилася 
правова система, яка складалась 
у період національно-визвольної 
війни 1648– 1654 рр. Всі суди у 
своїй діяльності керувалися ІІІ Ли-
товським статутом 1588 р., книга-
ми магдебурзького права та Зви-
чаєвим правом.

Статут Великого князівства 
Литовського 1588 р., який скла-
дався з 14 розділів і 488 артику-
лів, був головним джерелом права 
в Гетьманській Україні. Правовий 
документ регламентував ряд ква-
ліфікованих видів смертної кари: 
спалення, закопування заживо в 
землю, саджання на палю чи ко-
лесування, відрубування голови, 
четвертування. На сьогодні той чи 
інший вид покарання підтверджу-
ють збережені судові справи. Про 
одну із них, яка опублікована у «Ки-
ївській старовині» за 1901 р. і піде 
мова.

У 1734 р. батуринець Матвій 
Серієнко, будучи в дорозі, під міс-
том Лохвицею (Полтавщина) вбив 
свого пана – батуринського жите-
ля Мартина Кащенка. Він заволо-
дів майном убитого і вирушив до 
Полтави щоб найнятися до когось 
на службу, але був затриманий. 

Під час допиту у Лохвиці Матвій 
Сергієнко зізнався, що вбивство 
спланував заздалегідь, з метою 
наживи, помічника не мав і ніхто 
його на це не намовляв. На допиті 
була присутня дружина М. Кащен-
ка, якій злочинець повернув 8 руб. 
і розкаявся у скоєному.

Розгляд судової справи пере-
дали до генерального суду у Глу-
хів, а розглядав її генеральний 
суддя Михайло Забіла. З не вста-
новлених причин на захист зви-
нуваченого стала церква. На-
місники Глухівського Петропав-
лівського монастиря Варлаам та 

Новгород-Сіверського Спасько-
го монастиря Петро, ієромонахи 
Чернігівської кадети Зосим та Ти-
хон, Глухівський протопіп Олексій 
Галаховський та інші священники 
звернулись до генерального суду 
з чолобитною – не карати звину-
ваченого, а відпустити на покаян-
ня. Посилались на Статут 1588 р., 
а саме розділ одинадцятий, арти-
кул 56: «Когда бы кто о воровство 
или о какое злочинство к смерти 
от судей приговорен был и в том от 
смерти откупил себя деньгами или 
чрез свойственных своих или гос-
тей, послов, господ знаменитых 
выпрошенный был».

На чолобитну генеральний суд 
дав відповідь: «показания арти-
кула 56, весьма не пристойные к 
таковым делам, отставить, поне-
же, ежели смертных убійцов по 
оному артикулу и по прошенію ду-
ховних особ от смертной казни 
свобождать, то многіе на то смо-
тря, возимевши безстрашіе, ста-
нут чинить смертніе убійства». Від-
повідно вказали на розділ одинад-
цятий, дев’ятий артикул: «Ежели бы 
который слуга взявши пред себе 
злій умисл, господина своего за-
бил или ранил, таковій имеет жес-
токо горлом каран быти, яко зрад-
ца четвертован».

Рішенням суду Матвія Сергієн-
ка все-таки засудили до смертної 
кари.

Підсумовуючи вище сказане, 
можемо зробити висновок, що під 
час розгляду судової справи та при 
визначенні убивці міри покаран-
ня суд керувався головними прин-
ципами Статуту князівства Литов-
ського 1588 р.: законність, спра-
ведливість, суворість. Відповідно, 
тези артикулу 56 були визнані не-
припустимими до даного злочину. 

Руслана ОГІЄВСЬКА

Батурин. Пам’ятник «Гетьмани. Молитва за Україну». Скульптори — 
Лауреати Шевченківської премії Богдан та Микола Мазури. 2009 р. 

Нас убивають, а ми живі!

Перевезення 
на батуринському будівництві

Воли. Ілюстрація з відкритих джерел.

Генеральний суд 
Гетьманщини
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Авіаудар по 
Новгород-Сіверському: 
троє загиблих, 
19 поранених
Росіяни в ніч на 12 травня нанесли 

авіаудар по Новгород-Сіверському, вна-
слідок чого троє людей загинули, 19 по-
ранені. Російськими військами було 
випущено декілька ракет по місцевій 
школі та інтернату. Також зазнали по-
шкоджень Новгород-Сіверська райдер-
жадміністрація, гуртожиток медичного 
коледжу, магазин N°10 та приватні бу-
динки, які знаходились неподалік епі-
центру вибухів.

Селище Десна: 
ракетний обстріл, 
десятки загиблих 
і поранених
17 травня  близько 5:00 години ран-

ку російські війська з авіації випустили 
чотири ракети по селищу Десна на Чер-
нігівщині, дві із них влучили в будівлі. За 
наступні кілька днів, коли було розібра-
но завали будівель, з-під них дістали 87 
загиблих. Також є десятки поранених. 

Селище знаходиться неподалік Київ-
ської області. 

В селищі діє 169-й навчальний центр 
«Десна» імені князя Ярослава Мудрого, 
що спеціалізується на підготовці особо-
вого складу для різних родів Сухопутних 
військ України.

Облік зруйнованого 
і пошкодженого
 В області реєструють кількість зруй-

нованих і пошкоджених агресорами бу-
динків і споруд. Загалом більше 3 тисяч 
пошкоджених об'єктів, десь 80% – це 
об'єкти житлового фонду.

Для чернігівців та жителів громад 
області, які втратили житло, незабаром 
планують встановити тимчасові модуль-
ні будиночки. Для цього вже обрані і під-
готовлені місця. Зокрема, під Черніго-
вом планують створити два модульних 
містечка, на території лижної бази та 
у Новоселівці, десь на 700 чоловік. Це 
буде тимчасове житло з усіма зручностя-
ми для проживання людей, які повністю 
втратили своє житло. 

Тим, хто залишився без дому, по-
трібно звернутися до Національної по-
ліції для відкриття кримінального прова-
дження. Там мають видати довідку про 
руйнування майна саме внаслідок бо-
йових дій. З цим документом необхідно 
звернутись до новостворених комісій з 
фіксації втраченого, знищеного або по-
шкодженого майна при сільських, се-
лищних, міських радах.

Спорудили дев’яту 
тимчасову переправу 
замість зруйнованого 
мосту
У Ніжинському районі на трасі Черні-

гів – Ніжин – Прилуки – Пирятин завер-
шили спорудження тимчасового об’їзду 
через один зі зруйнованих мостів. Про-
їзд цією ділянкою вже відкритий.

Це вже 9-та з 23 пошкоджених спо-
руд (мостів та шляхопроводів), де збуду-
вали тимчасову переправу для віднов-
лення руху.

Внаслідок бойових дій на території 
області пошкоджено 680 км державних 
доріг та 23 мости.

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

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

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

Бліц-інформ Ніжин отримав 
чергову допомогу 
від європейських 

партнерів
Громада отримала два ди-

зель-генератори потужністю 10 
кВт та 7 кВт та два бензин-гене-
ратори потужністю 3,5 кВт.

Це чергова допомога в рамках 
Проєкту «Програма ЄС Міцні ре-
гіони – Спеціальна програма під-
тримки України», який співфінан-
сується Європейським Союзом та 
Федеральним міністерством еко-
номічного співробітництва та роз-
витку Німеччини (BMZ) та впрова-
джується компанією GIZ.

Фінська організація 
допомагатиме 

відновити освітній 
процес 

Чернігівська обласна вій-
ськова адміністрація викорис-
товує усі можливості, як в Украї-
ні, так і світі, аби прискорити від-
новлення області. 16 травня за-
ступник начальника обласної 
військової адміністрації Дмитро 
Синенко зустрівся з менедже-
ром організації «Finn Church Aid» 
в Україні Яніком Георгісом. Ця ор-
ганізація акумулює ресурси, аби 
допомагати громадам, що потер-
пають від конфліктів та війн.

Зараз основний напрям її ді-
яльності на Чернігівщині – сфе-
ра освіти.

«Finn Church Aid» планує 
сприяти влаштуванню літньо-
го дозвілля для школярів, допо-
магати відновити школи, які за-
знали невеликих пошкоджень, 
аби там з вересня могло почати-
ся навчання, а також допомагати 
зруйнованим навчальним закла-
дам з пошуком локацій для орга-
нізації освітнього процесу.

Про те, яка нині ситуація в сфері за-
йнятості та як функціонує служба зайня-
тості в умовах воєнного стану розповідає 
директорка Чернігівського обласного 
центру зайнятості Лідія ПАДАЛКА.

Станом на 24 лютого в області налічува-
лось 10,5 тис. офіційно зареєстрованих без-
робітних. На сьогодні їх побільшало на сотню 
(цифра на 10 травня). Найбільше – у місті Чер-
нігові (2134), на Прилуччині (914), найменше 
– у Ріпкинському районі (193). У професійно-
му розрізі серед них переважають продавці, 
оператори котелень, підсобні робітники, при-
биральники, водії, кухарі. Є й бухгалтери та 
охоронники.

На жаль, через об’єктивні причини, попит 
на робочу силу суттєво скоротився. До 24 лю-
того роботодавцями було заявлено до трьох 
тисяч вакансій. Надалі багато пропозицій 
було знято.

На 10 травня в базі даних обласної служ-
би зайнятості налічувалося лише 368 акту-
альних вакансій – у 3,5 раза менше, ніж на 
початок воєнної агресії. Наразі найбільш за-
требуваними у роботодавців є трактористи-
машиністи сільськогосподарського господар-
ства, водії, електромонтери, слюсарі-ремонт-
ники, електрозварювальники, підсобні робіт-
ники. Також в області затребуваними є лікарі 
та швачки.

Середній розмір оплати праці в розрахун-
ку на вакансію становить 8430 грн. Проте, се-
ред наявних на сьогодні пропозицій від робо-
тодавців є й високооплачувані. 

З початком бойових дій на території об-
ласті державна служба зайнятості фактич-
но не припиняла свою роботу. Центри зайня-
тості, які знаходились на безпечній території, 
здійснювали обслуговування населення та 
роботодавців у звичному режимі. На тимча-
сово окупованій території або в зоні ведення 
бойових дій наші фахівці працювали дистан-
ційно. 

На період воєнного стану процедура вза-
ємодії служби зайнятості з клієнтами є мак-
симально спрощеною. Реєстрація можлива 
за місцем перебування громадянина в будь-
якому центрі зайнятості України. Це можна 
зробити особисто під час відвідування, а та-
кож за допомогою вебпорталу електронних 
послуг «Дія». Статус безробітного та призна-
чення допомоги по безробіттю відбувається у 
перший день після подання відповідних заяв 
та документів.

Надання статусу безробітного внутрішньо 
переміщеним особам, а також громадянам, 
які перебувають на тимчасово окупованій те-
риторії або на території, на якій ведуться бо-
йові дії, які не мають документів, необхідних 
для реєстрації, в тому числі про періоди стра-
хового стажу, трудової діяльності, заробітну 
плату, здійснюється на підставі відомостей з 
державних реєстрів. 

Крім того, віднедавна зареєструватися у 
службі зайнятості можуть внутрішньо перемі-
щені особи, які не розірвали трудові відноси-
ни. Припинити трудовий договір вони можуть 
в односторонньому порядку, подавши до цен-
тру зайнятості заяву на ім'я роботодавця. Зі 
свого боку центр зайнятості має повідоми-
ти про це роботодавця, територіальні органи 
Пенсійного фонду та Державної податкової 
служби.

Роботодавець може отримати компенса-
цію за працевлаштування внутрішньо перемі-
щеної особи. Кошти у сумі 6,5 тис. грн випла-
чуватимуться за кожного нового працівника 
для покриття частини заробітної плати. 

Виплата допомоги по безробіттю нашим 
клієнтам з початком воєнної агресії не при-
пинялась. Нарахування здійснювались на-
віть без особистого відвідування безробіт-
ним центру зайнятості у разі підтвердження 
будь-якими засобами комунікації, в тому чис-
лі електронними, свого наміру перебувати на 
обліку в центрі зайнятості. За останніми за-
конодавчими змінами, які набули чинності 7 

травня, аби отримувати виплати, доведеть-
ся особисто відвідати центр зайнятості. До 
речі, на сьогодні профінансовано та виплаче-
но допомогу по безробіттю за першу декаду 
травня.

З початком бойових дій на території об-
ласті багато наших громадян виїхали за кор-
дон. Відповідно до законодавства, виплата 
допомоги припиняється в разі, якщо безро-
бітний перебуває за кордоном понад 30 днів.

Від 10 травня, обласна служба зайнятос-
ті працює у звичному режимі. Обслуговування 
клієнтів Чернігівської районної філії здійсню-
ється на базі Чернігівського міського центру 
зайнятості.

Кого шукають роботодавці 
і скільки платять?

У зв’язку з війною попит на робочу силу 
суттєво скоротився, але попри складну ситуа-
цію роботодавці області потребують фахівців 
і можуть запропонувати гідну роботу і оплату. 
Чернігівський обласний центр зайнятості по-
відомив, що на 12 травня налічувалося 367 
вакансій. Серед них є й високооплачувані:

лікар загальної практики-сімейний лікар 
(зарплата – 25 000 грн), м. Бобровиця, Ніжин-
ський район;

головний бухгалтер (24 000 грн), м. Корю-
ківка;

майстер будівельних та монтажних робіт 
(20 000 грн), м. Прилуки;

тракторист-машиніст сільськогосподар-
ського (лісогосподарського) виробництва (20 
000 грн), смт Талалаївка, Ніжинський район;

водій автотранспортних засобів (20 000 
грн), смт Талалаївка, Ніжинський район;

машиніст екскаватора (18 000 грн), 
м. Ніжин.

База вакансій обласної служби зайня-
тості оновлюється щодня, ознайомитися 
можна на порталі служби за посиланням 
https://chg.dcz.gov.ua 

Школярі навчаються дистанційно
Освітній процес на Чернігівщині триває. Наразі він 

організований у дистанційній формі, в 400 закладах за-
гальної середньої освіти.

Чи не найпізніше повернулися до навчання діти в 
Чернігові – 11 квітня. Через те, що будівлі 27 із 34 шкіл 
обласного центру зазнали пошкоджень під час бойових 
дій, вчителі працюють дистанційно, переважно з дому. У 
кого є найближчий навчальний заклад, в якому є світло 
й Інтернет, може звернутися туди.

Дізнатися про повернення до навчання (незалежно 
від місця знаходження) можна за допомогою телеграм-
бота @EducationUaBot. Його розробила команда Мініс-
терства освіти і науки України за підтримки Швейцарії 
у партнерстві зі Швейцарсько-українським проєктом 
DECIDE.

Використання чат-боту спрощує пошук інформації 
для школярів, студентів, їхніх батьків, вчителів і науков-
ців.

Так, чат-бот допоможе знайти необхідну інформацію 
про:

пошук садочка, школи або коледжу за кордоном; 
онлайн-навчання в Україні; відновлення особистих до-
кументів про освіту; продовження викладання та робо-
ти під час війни.

На Чернігівщині внаслідок бойових дій пошкоджено 
63 заклади середньої освіти та 4 зруйновано. Також по-
шкоджено 44 садочки, зруйновано 5.

Допомогу при народженні дитини 
отримає ще 31 чернігівська родина

Кожна родина чернігівців при народженні дитини 
отримує підтримку від міста. Виплати здійснюються в 
рамках Програми підтримки народжуваності.

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради 5 
травня погодив черговий список таких сімей.

Тож за лютий ц. р. одноразову матеріальну допомогу 
на загальну суму 225 000 гривень отримає 31 чернігів-
ська сім’я з немовлятами. А саме:

19 сімей – по 5 тис.грн на першу дитину;
11 сімей – по 10 тис.грн на другу дитину;
1 сім'я – 20 тис.грн на третю дитину.
Така допомога видається батькам, які постійно про-

живають з дитиною та мають свідоцтво про її народжен-
ня, а також зареєстровані в Чернігові. Пакет документів 
батьки подають до відділу звернень громадян міської 
ради (вул.Шевченка, 9). Звернутися за допомогою мож-
на протягом року з дня народження дитини.

Програма підтримки народжуваності у місті Черніго-
ві на 2017 – 2022 роки затверджена рішенням міської 
ради від 21. 09. 2017 року.

У Чернігові пропонують 
перейменувати більше 140 вулиць

Ініциативна група з перейменування вулиць при 
управлінні культури і туризму міськради, у складі істо-
риків, громадських діячів, розглянула отримані за пе-
ріод від початку російського вторгнення в Україну про-
позиції.

Перейменування – це інструмент ідеологічної бо-
ротьби з російським агресором сьогодні, і з тією екс-
пансією, яка була століттями на Україну. І це нагаду-
вання про історичні постаті, взагалі про історію міста.

Одним вулицям пропонується повернути історич-
ні назви. Приміром, Родимцева назвати Воздвижен-
ською, Декабристів – Чорториївський Яр, Малясова 
– Пантелеймонівською. Іншим – дати імена видатних 
земляків, таких як краєзнавець Андрій Карнабед, Ге-
рой України Євген Лоскот, Почесний громадянин міс-
та Валерій Сарана. Не забули і про історичні постаті – 
князів, гетьманів.

Вулиці Першого Травня пропонують дати на-
зву Першої окремої танкової Сіверської бригади, 
яка відстоювала Чернігів від агресорів. Вулицю Ро-
коссовського – перейменувати на проспект Левка 
Лук’яненка.

Рішення щодо перейменувань вулиць, парків і 
скверів прийматиме міська рада. Але пізніше, бо в час 
воєнного стану сесії ради не проходять. Поки ж ініці-
ативна група збирає інформацію, проводить наукову 
роботу, аби рішення було конструктивним і виваже-
ним.

Так званий Монумент «дружби» 
буде знесено

На Чернігівщині почали процедуру знесення мону-
менту «Три сестри», встановленого у 1975 році, як ще 
один символ комуністичної пропаганди – про «друж-
бу» України, Білорусі й Росії. Він встановлений в єдиній 
у країні точці, де сходяться кордони цих держав. Але 
територіально все ж на нашій землі, в селі Сеньківці 
колишнього Городнянського району. Тут в радянський 
період проводилися гучні «свята дружби» за участю 
Чернігівської, Брянської і Гомельської областей. Вони 
припинилися з початком війни Росії проти України у 
2014 році. І тим паче, дивним є цей релікт нині. 

В нашій обласній адміністрації готують пакет доку-
ментів для зняття монументу з обліку як пам’ятки іс-
торії місцевого значення – такий порядок передбачає 
закон. Обладміністрація передає Міністерству культу-
ри необхідні документи про зняття споруди з обліку, а 
потім монумент демонтують.

Обласна служба зайнятості в умовах воєнного стану
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До Дня Європи 
Третьої суботи травня 

відзначається День Євро-
пи в Україні. Започаткова-
ний він був, аби підкресли-
ти стратегічний курс нашої 
країни на європейську інте-
грацію.

До Дня Європи в Укра-
їни підготовлено спільний 
проєкт обласного філармо-
нійного центру і Чернігів-
ської регіональної дирекції 
НСТУ «Суспільне Чернігів». 
Це – про біль наш і жагу Пе-
ремоги.

«Мелодію ля мінор» Ми-
рослава Скорика виконує 
Михайло Скидан. Актор – 
Микола Величко. Автор ідеї 
і керівник проєкту – заслу-
жений діяч мистецтв Украї-
ни Сергій Теребун. Режисер-
постановник – Олександр 
Лаптій. Оператори – Мико-
ла Іванчик і Дмитро Сахон. 
Текст Андрія Ясного читає 
Олександр Лаптій. 

Екскурсії 
древнім Ніжином

Ще більше десяти меш-
канців Ніжина 15 травня 
скористалися послугами 
співробітників відділу «Му-
зей історії Ніжина» НКМ ім.. 
І. Спаського, замовивши 
оглядову екскурсію історич-
ним середмістям давнього 
міста над Остром.

Здійснили прогулянку 
найдавнішою вулицею міс-
та – Гоголівською, почули 
розповідь про гоголівську 
бруківку, українського Ма-
геллана Юрія Лисянського, 
Стефана Яворського та Іва-
на Мазепу, що спільно буду-
вали собор чоловічого мо-
настиря, лавку «огіркової 
бабусі» Сергія Корольова, 
Миколу Гоголя і пам’ятник, 
збудований на його честь. 
Також про перлину україн-
ського бароко Миколаїв-
ській собор, Ніжинський за-
мок, козаків і поляків. І про 
ніжинських греків, що поли-
шили по собі цілі квартали 
житлової й адміністративної 
забудови…

Запрошуємо всіх, хто ці-
кавиться минулим древньо-
го Ніжина, до подорожей у 
минуле, не полишаючи, вод-
ночас, сьогодення.

Зважаючи на обстави-
ни, екскурсії відбуваються 
у фіксовані дні й виключно 
за попередньою домовле-
ністю: щосереди (тел. 097-
759-50-19), щоп’ятниці (тел. 
098-498-14-96), щонеділі 
(068-353-59-57).

Ніжинський краєзнавчий 
музей ім. Івана Спаського

Чернігів: 
масштаби 

руйнування 
житла

Унаслідок обстрілів і 
бомбардувань армієюРо-
сії у Чернігові пошкоджен-
ня різних ступенів отримали 
майже дві тисячі приватних 
домогосподарств, а також 
767 житлових багатоквар-
тирних будинків, 135 із яких 
зруйновані прямим влучен-
ням боєприпасів. Про це по-
відомляє пресслужба Черні-
гівської міської ради.

Загалом житловий фонд 
обласного центру налічує 
2 тис. 132 багатоквартирні 
будинки.

Соціальні виплати 
здійснюються

Незважаючи на технічні обме-
ження та відсутність можливос-
ті працювати на робочих місцях, 
фахівцями Управління виконавчої 
дирекції Фонду соціального стра-
хування України в Чернігівській 
області та його відділень було за-
безпечено здійснення усіх соці-
альних виплат, гарантованих дер-
жавою, для працюючих громадян 
області, вагітних жінок, потер-
пілих на виробництві, внаслідок 
професійних захворювань. а та-
кож родин відповідних категорій 
громадян. 

Починаючи з 24 лютого, від-
діленнями Управління профінан-
совано лікарняні і декретні допо-
моги для 11,2 тис. застрахованих 
осіб області, це 42,8 млн гривень 
виплачених допомог, а саме: по 
тимчасовій втраті працездатнос-
ті – 37,88 млн грн; по вагітності та 
пологах – 4,79 млн грн; на похо-
вання – 82 тис. грн.

Не призупинялись виплати, та 
навіть було збільшено під час ві-
йни розмір щомісячних страхових 
виплат для 2,9 тис. потерпілих на 
виробництві та членів їх родин (в 
березні їм були профінансовані ці 
виплати за лютий поточного року) 
– від початку вторгнення їм ви-
платили вже 22,7 млн гривень.

Щомісячні страхові виплати 
для потерпілих на виробництві та 
членів їх родин, які фінансуються 
Фондом, з 1 березня зросли на 
14%. Для цього спеціалісти від-
ділень Управління провели від-
повідні перерахунки. Ці підвище-
ні виплати за березень потерпілі 
на виробництві та члени їх родин 
отримали у квітні (фінансування 
таких виплат здійснюється Фон-
дом у наступному місяці – за по-
передній).

Однак, у зв’язку із значним 
скороченням надходження коштів 
до Фонду є затримки фінансуван-
ня лікарняних і декретних допомог 
– станом на 20 травня профінан-
совано усі лікарняні, прийняті від 
роботодавців на оплату поки що 
по 22 березня включно.

Управлінням, зважаючи на на-
бутий досвід роботи в екстремаль-
них умовах, додатково вжито за-
ходів, щоб забезпечити безпере-
бійне здійснення всіх соціальних 
виплат для застрахованих осіб та 
членів їх сімей,

Гаряча вода з ТЕЦ 
буде орієнтовно 

з 3 червня
Від 20 травня та як мінімум до 

3 червня в будинки та установи, 
які обслуговує Чернігівська ТЕЦ, 
гаряча вода подаватися не буде. 
Про це повідомляє підприємство.

Пов'язано це з великою кіль-
кістю пошкоджень магістральних 
теплових мереж, які були виявле-
ні під час проведення гідравлічних 
випробувань і не дали змогу вико-
нати їх згідно з правилами та до-
сягнути випробувального тиску.

«Після закінчення ремонтних 
робіт і завершення гідравлічних 
випробувань та по їх результатах 
буде розглянута можливість від-
новлення гарячого водопостачан-
ня з 3 червня 2022 року», йдеться 
в повідомленні.

ТЕЦ просить громадян тер-
міново повідомляти при появі в 
ці дні на вулицях міста провалів, 
витоку води за телефонами: 678-
220; 72-84-83; 67-45-89; 0 800-
50-93-50.

1 червня у Чернігові також по-
чинають перевіряти готовність 
мереж теплопостачання до на-
ступного опалювального сезону, і 
тих, що підключені до котелень, і 
що до ТЕЦ. 

На вулиці стояв теплий квітневий 
день, будинок заливало сонячне світ-
ло, знадвору доносилися пахощі вес-
няних квітів. Змарнілий від хвороби 
чоловік лежав на канапі у найбільшій 
кімнаті будинку – у своєму робочому 
кабінеті. Він відчував, як сили покида-
ють його, а холодна рука смерті простя-
гає до нього свої тонкі пальці. «Жити! Я 
жити хочу!»,- говорив Михайло Коцю-
бинський та намагався спіймати погля-
дом сонячні промінці, що пробивали-
ся у вітальню через відчинені балкон-
ні двері. Хвороба серця не відпускала, 
і 25 квітня 1913 року воно зупинилося.

Доля подарувала Михайлові Коцю-
бинському неабиякий талант, але жит-
тя його не було довгим. Класик укра-
їнської літератури прожив усього 48 
із половиною років. Останні 15 із них 
минули в Чернігові – місті, що сьогод-
ні стало північним форпостом країни. 
У 1898 році сюди приїхав Коцюбин-
ський разом із своєю сім’єю: дружи-
ною Вірою Устимівною (її дівоче пріз-
вище – Дейша), синочком Юрком, ма-
мою Гликерією Максимівною та рідною 
меншою сестрою Лідією Михайлівною. 
У Чернігові сім’я Коцюбинських збіль-
шилася. У родині народилося ще трій-
ко діток: Оксана, Ірина та Роман. Чет-
веро дорослих та четверо дітей жили у 
просторому та зручному будинку з ве-
ликим садом, де так любила не лише 
відпочивати, а і працювати вся родина.

Оселившись у Чернігові, у добро-
тному дерев’яному будинку на вули-
ці Сіверянській, 3 (нині вулиця назва-
на на честь письменника), Михайло та 
Віра Коцюбинські посадили перед па-
радним входом ялинку. Гості Чернігів-
ського літературно-меморіального му-
зею-заповідника Михайла Коцюбин-
ського можуть її побачити і нині – за 
понад сто років крона ялинки розділи-
лася на кілька частин так, що здалеку 
здається, нібито на цьому місті росте 
багато дерев.

Чернігівський період творчос-
ті письменника – найплідніший. Це 
час розквіту таланту письменника. 
Саме тут з-під його пера вийшли такі 
твори, як «Тіні забутих предків», «Fata 
morgana», «Цвіт яблуні», «Дорогою ці-
ною», «Лялечка». Пізніше Ірина Коцю-
бинська згадуватиме, як батько саме 
для них, дітей, удома писав казки: «Тато 
каже: «Дітоньки, зараз почитаємо каз-
ки». Ми уважно слухаємо про дурних, 
упертих цапків, які не хотіли поступи-
тись один перед одним і загинули. Про 
Івасика і Тарасика, про десять робітни-
ків-пальців, що допомагали працюва-
ти… Це ж тато для нас, дітей, написав 
ці казки. І від того вони нам ще миліші, 
ще цікавіші».

У Чернігові Михайло Коцюбин-
ський спілкувався з багатьма інши-
ми письменниками, що тут прожива-
ли: Борисом Грінченком, Володимиром 
Самійленком, Миколою Вороним, по-
дружжям Кулішів. 

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ сто-
ліття у Чернігові діяла солідна учена 
Архівна комісія, яка видавала науко-
вий збірник. Тут була і інтелігентна гро-
мада, яку очолював адвокат Ілля Шраг. 
У Чернігові Михайло Коцюбинський 
очолив «Просвіту». Роботі на просвіт-
ницькій ниві він віддавав чимало сил 
та енергії. Чернігівська «Просвіта» за-
прошувала до міста письменників, ак-

торів, музикантів, ставала ініціатором 
створення бібліотек, музеїв.

У Чернігові Михайло Коцюбинський 
мав своє улюблене місце прогулянки – 
Болдині гори. Там він просив свою дру-
жину поховати його після смерті. Його 
заповіт було виконано, і нині на Болди-
них горах є могила Михайла Коцюбин-
ського, а поряд – його вірної дружини 
Віри Устимівни. На могилі письменника 
височіє пам’ятник, над яким працювали 
скульптори Флоріан Коцюбинський, Се-
мен Андрійченко та архітектор Яків Ков-
баса. Для онука Михайла Коцюбинсько-
го, скульптора Флоріана Коцюбинсько-
го, це була на той момент одна з перших 
масштабних робіт.

Михайло Коцюбинський – письмен-
ник, твори якого безсмертні. Він був ви-
тонченим пейзажистом та глибоким пси-
хологом людської душі. Міг словом тор-
кнутися її найпотаємніших глибин. Біль-
шість творів Михайла Коцюбинського 
здобули популярність далеко за межами 
нашої країни. Відомий літературознавець 
Сергій Єфремов вважав, що Михайло Ко-

цюбинський «…належить до тих світочів 
людськості, які з фізичним одмиранням 
все-таки не вмирають, які переживають 
покоління і покоління й навіть по хвиле-
вому потьмаренні своєї слави новим і 
дужчим загораються вогнем життя, несу-
чи його до гурту своїх поклонників».

25 квітня 2022 року виповнилося 
109 років від дня смерті Михайла Ко-
цюбинського. Тож цього дня ще раз 
згадали про Великого Сонцепоклон-
ника, автора шедевральних творів, що 
нині живуть не лише в літературі, а і в 
кіно, музичному та театральному мис-
тецтві. Справжній Геній вічно житиме у 
своїх творах!

Марія КОРОБКО, 
вчений секретар Чернігівського 

музею-заповідника 
М. М. Коцюбинського

На фото: родина Коцюбинських; 
Коцюбинський у колі 

чернігівської інтелігенції; 
будинок Коцюбинських, нині музей.

Триває висунення кандидатів на 
здобуття обласної премії ім. Михайла 
Коцюбинського за 2022 рік, головної 
творчої відзнаки Чернігівщини. Премія 
існує в шести номінаціях: «Проза», «По-
езія», «Народознавство», «Декоративне 
та образотворче мистецтво»; «Театраль-
не мистецтво»; «Музичне мистецтво».

На розгляд Комісії з присуджен-
ня премії імені М. Коцюбинського 

подаються такі документи:
клопотання про присудження 

Премії;
завірений протокол засідання від-

повідного колегіального органу, на яко-
му було прийнято рішення про висунен-
ня кандидата на здобуття Премії;

творча характеристика кандидата;
у номінаціях «Проза», «Поезія» та 

«Народознавство» на розгляд Комісії 

приймаються творчі досягнення канди-
датів на здобуття Премії у вигляді кни-
жок у кількості 3-х примірників.

Документи приймаються до 17.00 
31 травня Чернігівським літературно-
меморіальним музеєм-заповідником 
М. Коцюбинського за адресою: Черні-
гів, вул. Коцюбинського, 3.

Телефон для довідок: (097)- 
465-70-91.

На здобуття обласної премії ім. Михайла Коцюбинського 

«Жити! Я жити хочу!»: 
до річниці від дня смерті Михайла Коцюбинського
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Книгам — друге життя
Розгляну пропозицію взяти під реалі-

зацію/придбати букіністичну літерату-
ру: книги з історії, філософії, класику 
зарубіжну та українську (розстріляне 
відродження, діаспорних письменни-
ків), сучасну українську літературу, 
фентезі, фантастику. Російську кла-
сику 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.

алі-
у-

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). 

Неправильно Правильно

Чим далі Дедалі, щодалі

Читати про себе Читати подумки

Чотири відсотка Чотири відсотки

Чудесний парк Чудовий парк

Чуть-чуть не Мало не…

Являли собою Становили собою 

Школа української мови

Цікаве про Чернігівщину
 Область є другою за площею в Україні після Одесь-

кої.
 Тут знаходиться найпівнічніша точка України – 

село Грем’яч Новгород-Сіверського району.
 Найбільше село в Україні, площа якого становить 

1918 га, – село Кобижча Бобровицького району (нині Ні-
жинського). 

 У 1814 році відомий пасічник Петро Прокопович, 
що мешкав біля Батурина, винайшов сучасний рамковий 
вулика. 

 На весь світ знамениті ніжинські огірки. 
 Менський зоопарк є єдиним в Україні зоопарком 

у райцентрі. 
 На Чернігівщині народилися багато відомих лю-

дей. Серед них – богатир із билин Добриня Микитович 
(за деякими версіями, Ілля Муромець теж); Святий Ан-
тоній Печерський, засновник Києво-Печерської лаври; 
Кирило Розумовський, останній гетьман України; Олек-
сандр Довженко, видатний кінорежисер; письменники 
Павло Тичина, Степан Васильченко, Володимир Дрозд, 
Любов Забашта, Аркадій Казка, Василь Чумак.Любов За

Корисні порадиКорисні поради
Ягоди — це джерело вітамінів 

і мікроелементів.
Полуниця допомагає при 

ураженні слизових оболонок 
рота, хворобах ясен.

Чим яскравіше колір ягід по-
луниці, то тим більше в ній міститься 
вітамінів і корисних речовин.

Є люди, у яких є алергія на полуницю, і щоб ней-
тралізувати ефект алергену ягоди потрібно вживати з 
молочними продуктами.

Художній музей: 
онлайн-проєкт 
«Inter arma…»

Обласний Художній музей ім. Галагана 
презентував виставку мистецького онлайн 
проєкту «Inter arma…», який пропонує до 
перегляду роботи художників, створені під 
час або під впливом війни Росії проти Укра-
їни. Роботи відображають сюжети і героїв 
війни, жертви та втрати, але це виставка і 
про нездоланність життя та творчість часів 
війни. Назва проєкту – «Inter arma…», бук-
вально «На війні…». Серед представлених 
робіт – твори митців з різних країн, яких 
об'єднала одна тема: війна. 

На картині зруйнована агресорами об-
ласна бібліотека для юнацтва по вул. Шев-
ченка, поруч зі стадіоном. Первісно в цій 
пам`ятці історії та архітектури знаходився 
Музей старожитностей ім. Тарновського. 

Три редакції випустили 
спільну газету

«Маяк» (Корюківка), «Наше слово» 
(Мена) та «Новини Городнянщини» спіль-
но розповідають про життя сусідніх те-
риторій впродовж війни. Три редакції 
об'єдналися для випуску спільної газе-
ти. Сайт «Сусіди.City» показав, як вигля-
дає перший від початку російсько-україн-
ської війни випуск спільної газети. Читачі 
отримали газету на 12 шпальтах, дізна-
лися про життя сусідніх територій впро-
довж війни. Бо, щоб вистояти та відбуду-
вати колишнє життя, треба об’єднувати 
зусилля. Газета вийшла, як тільки відно-
вила роботу друкарня, а пошта змогла 
доставити видання передплатникам. 

«Сусіди.City» – це портал в інтернеті, 
який обєднує громади Колрюківщини та 
Менщини. Його створюють редакції газет 
«Маяк» і «Наше слово».

Відомий чернігівський іс-
торик Сергій Леп'явко, док-
тор історичних наук, профе-
сор Ніжинського державного 
університету імені Миколи Го-
голя, Заслужений діяч науки і 
техніки України, отримав від 
побратимів позивний «Про-
фесор».

Сергій Анатолійович – 
автор понад 200 наукових 
праць, у тому числі 12 моно-
графій, книжок з історії Чер-

нігова. А сфера наукових ін-
тересів включає, серед іншо-
го, історію українського коза-
цтва, військову історію. Тому 
й на події дивиться з історич-
ної точки зору.

«Що буде війна зараз і за 
цих обставин, мав сумніви. Я 
говорив так: сумніваюся, що є 
підстави економічні, політичні 
чи якісь інші, але якщо робити 
поправку на хвору голову пу-
тіна, то може бути що завгод-

но. …Ми живемо у великий 
час. І я впевнений, що ми за-
кінчимо цю війну перемогою».

На початку війни Сергій 
Леп'явко перебував у Львові. 
Дізнавшись про вторгнення, 
відразу повернувся додому. В 
українському війську воюють і 
його два сини. Каже, це для них 
природньо, як і для побрати-
мів-добровольців ОК «Північ».

«У мене ще є декілька не-
дописаних книжок. Тож маємо 

бути певні: повернемося до 
мирного життя, всі свої осо-
бисті та творчі плани здійсни-
мо. А темна буря, яка зараз 
нависла над нами, розсіється, 
і все буде добре», оптимістич-
но налаштований «Професор»

Професор, доктор наук 
Сергій Леп'явко захищає Україну

Бібліотеки Чернігова 
відновили роботу

19 травня Центральна бібліотечна система 
Чернігівської міської ради відновила обслугову-
вання читачів. І її централь, міська бібліотека ім. 
М. Коцюбинського. і бібліотеки-філії по місту. 

При тому, що центральна бібліотека ім. Коцю-
бинського зазнала великих ушкоджень ще на по-
чатку війни від російських агресорів. У дворі по-
руч з будинком бібліотеки вибухнула бомба. Силь-
ною вибуховою хвилею у двоповерховій будівлі 
було вибито вікна і двері, пробито дах, завдано 
великої руйнації в самому приміщенні, знищено 
частину обладнання, книжкового фонду. 

Одразу по звільненню Чернігова від блокади 
працівники закладу почали наводити тут лад, ря-
тувати книги. Але, звичайно, для ремонту бібліо-
теки потрібні великі кошти. 

Все ж, 
навіть у цих 
умовах ко-
лектив біблі-
отеки відно-
вив обслуго-
вування чи-
тачів. Ось де 
саме воно 
проводиться:

Центральна бібліотека ім. М. Коцюбинського 
(вул. Кирпоноса,22 ), тимчасове обслуговування 
на 1 поверсі у коворкінгу (на фото вгорі).

Бібліотека для дітей ім. О. Довженко ( в цьому 
ж будинку, вул. Кирпоноса,22 ).

Бібліотечний пункт ( вул. П’ятницька, 32).
Бібліотека-філія №1 (вул. Козацька, 28).
Бібліотека-філія №4 (вул. Захисників Украї-

ни, 7-В). 
Бібліотека-філія №8 (вул. Д. Самоквасова).
Бібліотека-філія №2 для дітей (вул. Льотна, 

12).
Тимчасовий розклад роботи: понеділок – 

п`ятниця, з 9.00 до 16.00. Вихідні: субота, неділя.

Філармонійний центр – 
до Дня вишиванки

19 травня світ відзначає День вишиванки. 
Це міжнародне свято відзначається щороку кож-
ного третього четверга травня і покликане збе-
регти споконвічні народні традиції створення та 
носіння етнічного вишитого українського одягу. 
Нині цей день відзначається у понад 50-и краї-
нах світу.

До Всесвітнього дня вишиванки обласний 
філармонійний центр створив відеопрезента-
цію. У ній звучить авторська музика солістки 
Капели бандуристів ім. О. Вересая Алли Калаш-
ник. Цим проєктом центр долучився до онлайн-
марафону до Всесвітнього дня вишиванки, за-
початкованого управлінням культури і туризму 
Донецької ОДА під загальним хештегом #Код-
Нації. Мета марафону – продемонструвати, що 
Україна має свій власний непереможний націо-
нальний код. 

Ната Левітасова, «Чернігівська 
бібліотека», Полотно, олія. 

Прилуки: 
мобільний додаток 

квест-тур містом
Прилуки долучилися до про-

екту ТОВ «ФРІДЖЕН ГРУП» та без-
коштовно створили мобільний до-
даток квест-тур «Прилуки open». 
Це діджиталізований туристич-
ний маршрут історичною части-
ною міста з 10 локацій для само-
стійних екскурсій історичною час-
тиною міста.

Проект ТОВ «ФРІДЖЕН ГРУП» 
націлений на просування турис-
тичного потенціалу міста Прилуки 
та розвитку масового туризму міс-
та. Для цього обрано шлях створен-
ня сучасних цифрових туристичних 
продуктів, пропаганди туристичних 
маршрутівта всебічної промоції по-
тенціалу міста. Згідно меморанду-
му про співпрацю проект був реа-
лізований безкоштовно для міста.

Вірші з Чернігова – 
у Польщі

У древній столиці країни чарів-
ному Кракові започатковано ціка-
вий проект «Wiersze na murach» 
(«Вірші на камені»). Взагалі-то така 
спільнота існує вже з 2002 року. І 
ось з 1 травня, в рамках цієї ціка-
вої діяльності, в Кракові, в самому 
центрі, біля знаменитого Маріан-
ського костьолу, на вул. Bracka 1, 
на мармурових плитах карбують 
вірші українських поетів про ві-
йну в Україні, в оригіналі україн-
ськаою мовою, а також в прере-
кладах польською та англійською 
мовами. Польські переклади: 
Michal Zablocki, англійські – Marek 
Marciniak.

В числі інших з̀ явився і вірш 
чернігівської поетки і прозаїка 
Олени Терещенко, котра працює 
в Центральній міській бібліотеці 
ім. Коцюбинського. Ось цей вірш 
в оригіналі і фото дошки з поль-
ським текстом (поруч і дошка з 
українським):

Роса на листі нарцисів,
Ніби краплі крові на мечі.
Мечі, що розтинає душу
І впивається в серце. 
Чому роса така солона? 

Зліва на фото–знаменитий 
Маріанський костьол, а це самий 
центр Кракова, Площа Ринок. 
Звідси йде широка вулиця, жвава 
туристична артерія по історичних 
місцях. Зокрема, повз резиден-
цію Кардинала Краківського Ка-
роля Войтили (тепер тут його му-
зей), згодом це – Папа Римський 
Іван Павло II. Вулиця аж до Ваве-
ля, серця Кракова і середньовіч-
ної Польщі, цього Королівського 
замку на височезному пагорбі. 


