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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 2022 рік

Продовжуємо хроніку війни, що дру-
кується ці кілька місяців

23 серпня
Президент України Володимир Зе-

ленський підписав закон, згідно з яким 
забудовники зобов’язані проєктувати і 
споруджувати бомбосховища в кожній 
новій будівлі. Законопроєкт №7398 та-
кож містить норми щодо наявності інже-
нерно-технічних засобів для евакуації 
маломобільних громадян у будівлях, де 
постійно проживають більше 50 людей, 
та в спорудах, де тимчасово можуть роз-
міщуватися більше 100 осіб.

24 серпня
З початку повномасштабного втор-

гнення Росії в Україні зареєстрували 
майже 150 тисяч нових бізнесів. 132 ти-
сячі з них становлять ФОПи (фізтчні осо-
би – підприємці) та понад 14 тисяч – 
юридичні особи. На даний момент в Укра-
їні працює 1,9 млн ФОПів.

За шість місяців повномасштабної 
війни проти України росіяни втратили 
12142 одиниці техніки вартістю 16,56 
млрд доларів без урахування ракет. Про 
це йдеться в оцінці Forbes Україна. Най-
більшою втратою окупантів став флаг-
ман Чорноморського флоту – ракетний 
крейсер «Москва» вартістю 750 млн до-
ларів, який у середині квітня було зато-
плено українськими ракетами «Нептун». 
Другою найдорожчою втратою росіян 
був великий десантний літак Іл-76 за 86 
млн доларів, який сили ППО збили напри-
кінці лютого у небі над Васильковом на 
Київщині. 

США у День Незалежності Украї-
ни оголосили про додатковий пакет вій-
ськової допомоги в розмірі 2,98 млрд до-
ларів для українських Збройних сил. Про 
це йдеться у заяві президента США Джон 
Байдена. «Сполучені Штати Америки від-
дані підтримці народу України, який про-
довжує боротьбу за захист свого сувере-
нітету. У рамках цього зобов’язання я з 
гордістю оголошую про наш найбільший 
сьогодні транш допомоги у сфері безпе-
ки: близько 2,98 мільярда доларів США». 
Байден заявив, що ці кошти дозволять 
Україні отримати системи протиповітря-
ної оборони, артилерійські системи та 
боєприпаси, безпілотні авіаційні комп-
лекси та радари, щоб забезпечити про-
довження оборони в довгостроковій 
перспективі.

Збитки природі України від збройної 
агресії Росії за півроку досягли 395 мі-
льярдів гривень. Про це повідомляє Мі-
ністерство захисту довкілля та природ-
них ресурсів. Зокрема, збитки внаслі-
док забруднення повітря становили 176 
млрд грн, водним ресурсам – 106,3 млрд 
грн, ґрунтам – 8,8 млрд грн.

Президент Володимир Зеленський 
виступив у форматі відео на засіданні 
Ради безпеки ООН і закликав світ змуси-
ти Росію визнати, що непорушність кор-
донів і мир є безумовними цінностями 
для всіх народів. «Європа, Азія, Африка, 
Латинська Америка – всюди вже є слі-
ди російських воєнних злочинців, і всі ми 
маємо об’єднатися і діяти максимально 
рішучо, щоб ніде більше не було слідів ро-
сійських ракет, спалених російською ар-
тилерією міст».

Внаслідок ракетного удару росіян по 
залізничній станції Чаплине на Дніпропе-

тровщині 25 людей загинуло, в тому чис-
лі 2 дітей, ще 31 поранено, серед них 2 
дітей. 

Повітряна тривога у День Незалеж-
ності України сумарно була оголошена 
189 разів і тривала від 3-х до 14-ти годин 
у різних регіонах.

25 серпня
Норвегія взяла на себе лідерство у 

постачанні природного газу до Європи, 
посунувши Росію, яка скорочує поставки 
до країн ЄС.

До нашого державного бюджету вже 
надійшла частина гранту у розмірі 3 млрд 
доларів від США через механізм Світово-
го банку. Це перший транш грантових ко-
штів з 4,5 млрд дол, які були надані Спо-
лученими Штатами через цільовий фонд 
Світового банку у рамках проекту «Під-
тримка державних видатків для забез-
печення стійкого державного управління 
в Україні».

26 серпня
Станом на ранок 26 серпня вже 

377 дітей загинули та понад 733 отри-
мали поранення через війну, яку Росія 
розв'язала проти України. Дані уточню-
ються, і цифри можуть бути більшими. 

В окупованій Кадіївці на Луганщи-
ні українські бійці знищили близько 200 
російських десантників, завдавши удару 
по базі окупантів в готелі «Донбас».

27 серпня
Росія сподівалася знищити україн-

ську авіацію в перші години повномасш-
табного вторгнення, однак наші Повітря-
ні сили збережені й демонструють най-
вищий клас. Про це заявив президент 
Володимир Зеленський і нагадав, що в 
останню суботу серпня Україна відзна-
чає День авіації. «За півроку 18 льотчи-
ків отримали звання Героя України. Ще 
десятки відзначені державними нагоро-
дами. Їхні вміння й бойові результати ста-
ли справжньою легендою, і я неоднора-
зово чув найвищу похвалу нашій авіації 
від представників армій і держав наших 
партнерів.»

28 серпня
Голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко 

заявив, що температура в приміщеннях 
цієї зими буде приблизно на 4 градуси 
нижче за норму, а опалювальний сезон 
почнеться пізніше і закінчиться раніше, 
ніж зазвичай. «Без [західної] фінансо-
вої підтримки нам не вистачатиме газу, 
а це означатиме, що у нас будуть дуже 
високі ризики виходу з ладу енергосис-
теми», сказав глава «Нафтогазу». Він 
повідомив, що Україні потрібно близь-
ко 10 мільярдів доларів на імпорт газу. 
Близько 50% газових родовищ України 
перебувають у Харківській області, не-
подалік лінії фронту. Вітренко повідо-
мив, що на випадок атак Росії на газову 
інфраструктуру чи об'єкти газовидобут-
ку Україна готує аварійні комплекти, які 
можуть обслуговувати до 200 000 осіб, 
включаючи мобільні котельні, мобільні 
теплові пункти та дизельні електроге-
нератори.

29 серпня
На Херсонщині окупанти залиши-

лись практично без великих мостів, які 
зруйнували ЗСУ завдяки реактивним 
системам залпового вогню HIMARS, 
лишились тільки пішохідні переходи. 

HIMARS знищили практично всі вели-
кі мости (Антонівський залізничний, ав-
томобільний та Новокаховський). Вці-
лілими наразі є лише пішохідні перехо-
ди. Таким чином, російські загарбники 
виявились відрізаними від постачання 
озброєння та особового складу з тери-
торії Криму

ЗСУ пішли у наступ на Півдні, про-
рвали першу лінію оборони. Оперативне 
угруповання «Каховка» оприлюднило ві-
део, в якому йдеться, що українські вій-
ська прорвали першу лінію оборони росі-
ян у Херсонській області.

30 серпня
У прикордонних школах Рівненщини, 

Чернігівщини та Сумщини з 1 вересня 
буде лише онлайн-навчання, тобто дис-
танційне. Зокрема, на Чернігівщині це 
40-кілометрова зона вздовж кордону з 
Росією і Білоруссю. 

31 серпня
В умовах повномасштабної війни в 

Україні учні 3,5 тисячі шкіл навчатимуть-
ся з 1 вересня офлайн, тобто очно. Про 
це повідомило Міністерство освіти і нау-
ки. Загалом освітній процес розпочнеть-
ся у 12,9 тис закладах загальної серед-
ньої освіти. З них 3867 будуть працюва-
ти у змішаному режимі, будуть викорис-
товувати як очну, так і дистанційну форму 
роботи. І повністю дистанційно плану-
ють працювати 5497 закладів. У закла-
дах освіти, чиї укриття не здатні розміс-
тити усіх учасників навчального процесу 
– дітей і персонал школи, можливе по-
змінне або змішане навчання. Відповід-
не рішення ухвалює керівництво школи, 
враховуючи рекомендації військових ад-
міністрацій.

Формат навчання можна змінити 
протягом навчального року. Це залежа-
тиме від безпекової ситуації у кожному 
конкретному регіон

Держагентство автомобільних доріг 
«Укравтодор» відновило проїзд 50 моста-
ми, знищеними внаслідок нападу росій-
ських військ.

1 вересня
З початку великої війни від росій-

ської збройної агресії постраждали 
2405 закладів освіти. 270 шкіл були по-
вністю зруйновані російськими окупан-
тами. 

Сім незалежних українських медіа 
отримали премію Міжнародного інсти-
туту преси Free Media Pioneer 2022 року 

Ці медіа прагнуть забезпечити висо-
коякісну журналістику і борються з про-
кремлівською пропагандою. 

Нагороду отримають: 
Агенція розвитку місцевих медіа A/

БO (ABO), що була створена у 2017 році;
«Громадське», запущене напередодні 

Революції Гідності 2014 року; 
Слідство.інфо, що займається розслі-

дуваннями з 2012 року;
StopFake, створений у 2014 році для 

боротьби з пропагандою та дезінформа-
цією РФ;

«The Kyiv Independent», заснований 
2021 року журналістами «Kyiv Post»;

Ukraїner – інноваційний медіа-про-
ект, який розповідає про Україну кіль-
кома мовами (перша експедиція була у 
2016 році);

«Українська правда» – інтернет-
видання, засноване 2000 року.

Президент України 
Володимир Зеленський: 

«Україна змінилась і змінює світ»
У День Незалежності Володимир Зе-

ленський у святковому відеозверненні за-
явив, що за останні шість місяців Україна 
змінила світ, історію та змінилася сама. 
«Вільний народе незалежної України! Пів-
року тому Росія оголосила нам війну. 24 
лютого вся Україна почула вибухи й по-
стріли. І 24 серпня не мала почути слів «З 
Днем Незалежності». 24 лютого нам каза-
ли: у вас немає шансів. 24 серпня ми каже-
мо: з Днем Незалежності, Україно!

За ці шість місяців ми змінили історію, змінили світ і змінилися 
самі. Тепер точно знаємо, хто справді нам брат і друг, а хто навіть не 
випадковий знайомий. Хто не втратив своє ім’я та репутацію, а хто 
переживав, щоб терористи зберегли обличчя. Кому ми насправді не 
потрібні, а де для нас двері справді відчинені. Ми зрозуміли, хто є хто.

А весь світ дізнався, хто такі українці. І що таке Україна. Більше 
ніхто не скаже про неї: це десь там, біля Росії».

За словами президента, український народ і його мужність на-
дихнули весь світ і дали людству нову надію, що «справедливість 
не покинула наш цинічний світ остаточно». 

Президент Польщі Анджей Дуда: 
«Підтримуємо Україну, скільки 
потрібно, і Крим – це Україна»

Президент Польщі заявив, що його 
країна підтримуватиме Україну стільки, 
скільки буде потрібно. Про це він сказав на 
зустрічі у Києві із президентом України Во-
лодимиром Зеленським 23 серпня. «Хочу 
висловити величезну повагу українсько-
му народу за його надзвичайний героїзм 
щодо своєї Батьківщини. Я хочу, щоб вони 
були впевнені у потужній підтримці Поль-
щі, у тому, що поляки з ними і підтримувати-
муть їх до останнього дня боротьби».

Президент Польщі привітав українців із Днем прапора та 
Днем незалежності України. «Для нас, поляків та всіх жителів Бал-
тії, це також важлива річниця – річниця пакту Ріббентропа-Моло-
това, за яким на Польщу та інші країни було скоєно напад. Польща 
тоді втратила свою державність. Той факт, що я сьогодні тут, також 
має для нас символічне значення. Для нас це також день протесту 
проти війни, відродження російського імперіалізму».

Анджей Дуда заявив про необхідність звільнення від росій-
ської окупації всієї території України, включно з Кримом. Про це він 
сказав у Києві під час виступу на другому саміті Кримської платфор-
ми. «Крим – це Україна. Так, як Гданськ чи Люблін є частиною Польщі, 
так Крим є і буде частиною України», сказав Дуда українською мовою.

Кримська платформа – створений у 2021 році міжнародний 
формат, що ставить за мету домогтися деокупації Криму. Перший 
саміт відбувся минулого року теж 23 серпня в Києві. У ньому взяли 
участь представники 47 держав та міжнародних організацій, які 
схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припи-
нення анексії та повернення Криму.
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1 Україна змінює світ
Міжнародний інсти-

тут преси (IPI) заснував 
нагороду Free Media Pioneer 

Award у 1996 році. Тепер вона 
вручається щорічно у партнерстві 
з International Media Support (IMS).

У серпні Україна експортува-
ла 4,5 мільйона тонн зернових та 
олійних культур, без врахування 
розблокованих чорноморських 
портів. Тобто, це експорт автомо-
більним вантажним транспортом, 
залізницею та з дунайських портів.

Через розблоковані порти 
Україна у серпні експортувала 1,5 
млн тонн агропродукції. До повно-
масштабного вторгнення Росії екс-
порт аграрної продукції з України 
щомісяця становив 6 млн тонн.

Секретар РНБО Олексій Дані-
лов переконаний, що Росія має по-
збутися колоній, захоплених у 19 
–20 століттях, і що вони вже «по-
чинають хитатися». «Нам треба ро-
зуміти, що Росія – одна з небага-
тьох країн, які в 21 столітті мають 
колонії. Бо ці колонії, які вони сво-
го часу захопили – вони забрали у 
людей мову, традиції, вони забра-
ли в них культуру, вони їх колонізу-
вали. Там же величезна кількість – 
це колонії РФ… Їх треба звільнити, 
щоб ці народи стали вільні. І тоді 
вже буде зовсім інша ситуація. Тоді 
ми побачимо, скільки тої Росії…У 
нас є дослідження, де чітко зрозу-
мілий перелік тих територій, які до 
Росії не мають ніякого відношення, 
і не хочуть мати». 

2 вересня
Міністерство освіти та науки 

провело перевірки укриттів у про-
фтехнічних та вищих навчальних 

закладах. За результатами, понад 
70% закладів фахової передвищої 
та вищої освіти готові проводити 
очне навчання.. У профтехах цей 
показник ще вищий – до офлайн 
навчання готові 88% закладів.

Новий навчальний рік у шко-
лах Польщі розпочали 185 тисяч 
дітей, які виїхали від війни в Укра-
їні. Органи місцевого самовря-
дування отримали 900 мільйонів 
злотих на підтримку українських ді-
тей у польських школах до червня. 
Згідно з оцінками, у Польщі прожи-
ває близько 700-800 тисяч дітей з 
України шкільного віку. Отже, біль-
шість цих дітей-біженців приступи-
ли до занять в наших українських 
школах у дистанційному режимі. 

У Чехії до шкіл 1 вересня піш-
ли до 60 тисяч дітей українських бі-
женців.

Адміністрація президента США 
Байдена просить Конгрес схвали-
ти виділення Україні додаткової 
допомоги в галузі безпеки та еко-
номіки у розмірі 11,7 млрд доларів, 
а також 2 млрд доларів - на допо-
могу у зміцненні внутрішніх поста-
вок енергоносіїв, щоб компенсу-
вати вплив війни на світовий енер-
гетичний ринок. Білий дім заявляє, 
що кошти необхідні для підтримки 
темпів надання допомоги Украї-
ні протягом перших трьох місяців 
2023 року фінансового року, який 
починається на початку жовтня.

За даними МВС України, з по-
чатку повномасштабної війни вна-
слідок ворожих обстрілів в Украї-
ні загинуло понад 7 тисяч мирних 
жителів, 5,5 тисяч дістали пора-
нень. Говорить перший заступник 
міністра внутрішніх справ Євгеній 
Єнін: «Від початку війни ми зафік-
сували понад 22 тисячі обстрілів. 
Такими обстрілами уражено біль-
ше 24 тисяч цивільних об’єктів. У 
90% випадків ці обстріли влучають 
саме по цивільних цілях».

3 вересня
Підрозділи протиповітряної 

оборони в ніч на 3 вересня збили 
всі п’ять ракет «Калібр», якими ро-
сіяни вдарили по Дніпру.

3 вересня росіяни із артиле-
рії обстріляли село Михальчина 
Слобода Новгород-Сіверської гро-
мади Чернігівщини. Нараховано 
більше 50 вибухів. Жертви серед 
цивільного населення відсутні. 
Пошкоджено житлові будинки та 
господарчі будівлі.

Єврокомісар з економіки Пао-
ло Джентілоні запевнив, що Євро-
союз добре підготовлений на ви-
падок повного припинення поста-
чання російського газу завдяки 
заходам щодо зберігання та енер-
гозбереження. «Ми добре підго-
товлені до того, щоб протистояти 
екстремальному застосуванню Ро-
сією газової зброї».

4 вересня
Щонайменше 3,5 тисячі ракет 

РФ випустила по Україні з почат-
ку повномасштабного військово-
го вторгнення, повідомив міністр 
захисту довкілля та природних ре-
сурсів України Руслан Стрілець. 
Він пояснює, що вибухи ракет су-
проводжуються викидами в ат-
мосферне повітря, забрудненням 
ґрунтів та вод, загибеллю флори та 
фауни. Близько 200 тисяч квадрат-
них кілометрів території нашої кра-
їни потребує розмінування.

Останнім часом протиповітря-
на оборона України досягла рів-
ня ефективності, коли збиваєть-
ся від 50 до 70 % російських ракет.

Світовий банк за 30 років 
співпраці з Україною затвер-
див 70 позик загальним обсягом 
більш ніж 14,4 млрд доларів та 2,1 
млрд євро, з яких наразі отрима-
но 11,8 млрд дол. США та 1,2 млрд 
євро.

Про це повідомляє пресслуж-
ба Міністерства фінансів.

Банк надає фінансову та кон-
сультаційну допомогу щодо під-
готовки, реалізації та моніторин-
гу спільних інвестиційних і сис-
темних проєктів, спрямованих 
на проведення в Україні широко-
масштабних макроекономічних та 
соціально-економічних реформ. 
Зокрема, кошти Банку спрямо-
вувалися на модернізацію та ре-

формування муніципальної інфра-
структури, енергетичного сектору, 
агросектору, соціальної системи, 
охорони здоров’я та сфери освіти.

З початку повномасштабної 
війни РФ проти України Світовий 
банк у надзвичайно короткі стро-
ки надав 500 млн євро допомоги, 
які були спрямовані на покриття 
нагальних соціальних та гумані-
тарних витрат. 

Загалом, під час воєнного ста-
ну в Україні Світовий банк затвер-
див три позики на загальну суму 
1,85 млрд євро та 91,16 млн до-
ларів США. 

З портів «Одеса», «Чорно-
морськ» та «Південний» вируши-
ло 13 суден – це найбільший ка-
раван суден з початку реаліза-
ції «зернової ініціативи». Загалом 
на борту 13 суден 282,5 тис. тонн 
української агропродукції, яка 
прямує до 8 країн світу, зазнача-
ють у міністерстві.

Президент Володимир Зелен-
ський заявляє, що окупанти вже 
почали втікати з Криму. «Я вірю, 
що український прапор і вільне 
життя знову повернуться в Крим. 
Ми звільнимо всю нашу землю, 
усіх наших людей. Збройні Сили 
України, наша розвідка, спеціаль-
ні служби вже роблять необхід-
ні кроки саме для цього. Ці кроки 
можна почути. І всі бачать – оку-
панти вже почали втікати з Криму. 
Це правильний вибір для них усіх». 
За словами Зеленського, Україна 
поверне свободу Криму і зробить 
його одним із найкращих, най-
комфортніших місць у Єв-
ропі.

«Більшість молодих людей по-
чинають ліворуч і закінчують пра-
воруч. Я пройшов шлях назад», – 
так казав про себе європейський 
політичний довгожитель Франсуа 
Міттеран. У 1990-х, під кінець сво-
го багаторічного президентства, 
йому довелося виправдовуватися 
перед усією Францією.

Лідер соціалістів і ветеран Опо-
ру, в молоді роки він встиг зблизи-
тися з профашистським рухом ка-
гулярів та попрацювати на кола-
бораціоністський уряд Віші. Однак 
мільйони французів, які двічі оби-
рали Міттерана на найвищу дер-
жавну посаду, майже нічого не 
знали про сумнівні подробиці його 
біографії. 

Єдине фото, на якому майбут-
ній президент перебуває в компа-
нії маршала Петена, було виявле-
но в архівах у 1970-ті, але тоді за-
лишилося неопублікованим. А ши-
рокого розголосу все це набуло 
лише 1994 року, коли журналіст 
П'єр Пеан випустив скандальний 
біографічний бестселлер «Фран-
цузька молодість», присвячений 
Міттерану.

Сьогодні ця історія виглядає 
ілюстрацією старих добрих доциф-
рових часів. Уявити щось подібне у 
ХХІ столітті практично неможливо.

В добу інтернету приховуван-
ня колишніх ілюзій і політичних по-
милок стає нездійсненним завдан-
ням: інформації про публічних осіб 
занадто багато, і доступ до неї за-
надто простий. Сказане, написане 
і відзняте десять, п'ятнадцять чи 
двадцять років тому за лічені хви-
лини опиняється на теренах мере-
жі та виноситься на суд користува-
чів.

«Українська молодість»: так 
можна визначити період після 
1991 року, коли формально не-
залежна країна ще не знайшла 

себе і не визначилася зі своєю іс-
торичною долею. Коли Київ був 
прив'язаний до Москви не менше, 
ніж вішистська Франція – до Тре-
тього Рейху.

Коли проросійські та прора-
дянські погляди були поширені в 
Україні, а нині неприпустиме зда-
валося цілком нормальним. Чис-
ленні сліди цього часу збережені у 
величезній цифровій пам'яті.

Олексій Арестович – висхід-
на зірка вітчизняного політикуму, 
улюбленець публіки після 24 люто-
го та потенційний кандидат у пре-
зиденти. Але в серпні увагу соцме-
реж привернуло його фото в ком-
панії російського фашиста Дугіна, 
датоване 2005 роком. І приклад зі 
скандальним радником Банкової 
аж ніяк не унікальний.

Колишній генпрокурор Юрій 
Луценко – один із найяскравіших 
українських VIPів, які вступили до 
лав ТРО Збройних сил України та 
воюють на фронті. Але на фото з 
2003-го йогозображено в оточеп-
нні комуністичноїх символіки та 
українофобських гасел. 

Нинішній президент Володи-
мир Зеленський уособлює укра-
їнську стійкість у війні з Росією в 
очах усього вільного світу. Але пре-
зидентські хейтери не забувають 
про старі відеозаписи, де майбіт-
ній глава держави відпускає га-
небні жарти. 

Петро Олексійович Порошенко 
залишається неформальним ліде-
ром української патріотичної опо-
зиції. Але на збереженому відео 
з 2010-го він розмірковує про ко-
ристь сумнозвісних Харківських 
угод…

Ніколи раніше в історії пере-
гляд ідейних поглядів не фіксував-
ся з такою точністю. Ніколи раніше 
не було настільки просто викрива-
ти усіляку орвеллівщину та дово-

дити, що Океанія не завжди вою-
вала з Остазією. Але це анітрохи 
не сприяє викорінюванню орве-
лівського дводумства, а радше на-
впаки.

Навіть під час великої війни ми 
ділимося на конкуруючі групи. І, як 
правило, оцінюємо період «україн-
ської молодості» залежно від осо-
бистих симпатій та антипатій. Для 
чужих – одні стандарти, для своїх 
– зовсім інші.

Якщо зачеплено когось із чу-
жих, компроматом стає будь-яка 
неприємна звістка з минулого: чи 
то горезвісний знімок із Арестови-
чем і Дугіним,фото Порошенка на 
хресній ході Московського патрі-
архату чи гротескне нагадування 
про акторську кар̀ єру Зеленсько-
го в РФ. Скандальні матеріали сма-
кують з азартом і зловтіхою.

Якщо ж зачеплено когось із 
своїх, подібний «компромат» ви-
кликає лише здивоване знизу-
вання плечима. Ну, і що тут тако-
го? Часи змінюються, і люди змі-
нюються разом із ними. Значення 
має не минуле, а сьогодення. Не 
вчорашні, а сьогоднішні переко-
нання, висловлювання та дії.

Коли йдеться про чужих, будь-
який давній промах перетворю-
ється на тавро, що його не змити. 
Завсідники соцмереж керуються 
злегка зміненим правилом Міран-
ди: «Все, що ви сказали десять або 
двадцять років тому, може і буде 
використано проти вас».

Але коли справа стосується 
своїх, ми відразу згадуємо про іс-
торичний перелом, який стався 
після анексії Криму та російського 
вторгнення на Донбас. Про шлях, 
пройдений Україною та україн-
ським суспільством за пів року по-
вномасштабної війни. Про те, на-
скільки сильно змінилися обста-
вини, ціннісні орієнтири, уявлення 

про припустиме та ганебне. Стає 
очевидним, що до реалій 2002-го 
чи 2012-го не можна підходити з 
міркою 2022-го.

Зміна публічної позиції, про-
демонстрована кимось із чужих, 
трактується як перевзування в по-
вітрі. Як свідчення безпринцип-
ності та пристосуванства. Вважа-
ється, що справжнє нутро чужин-
ця – у словах і вчинках з минуло-
го, а його нинішній вигляд – лише 
кон'юнктурне маскування.

Навпаки, зміна поглядів, про-
демонстрована кимось із своїх, 
сприймається як ідейна еволюція. 
Як здатність відмовитися від ко-
лишніх ілюзій та помилок. Перед-
бачається, що людина зуміла ба-
гато чого переосмислити і багато 
чому навчитися – а тому гідна по-
ваги.

Чого бракує нам усім, то це чес-
ної та відвертої розмови про часи 
«української молодості». Без по-
двійних стандартів, без вибіркових 
підходів і без спроб вигадати сам 
их себе заднім числом.

У розпал повномасштабної ві-
йни з Росією легко винайти уявну 
Україну, яка завжди сповідувала 
нинішні цінності. Країну, яка ніколи 
не мала інших пріоритетів, крім бо-
ротьби з Москвою. Яка всі роки не-
залежності співпереживала геро-
ям Крут та бійцям УПА, сприймала 
радянський режим як окупаційний 

та послідовно викривала кремлів-
ський імперіалізм.

Набагато складніше розгля-
дати наше реальне минуле з ви-
соти 2022 року. Згадувати неви-
гадану Україну – родом не з УНР, 
а з УРСР.

Країну, яка десятиліттями під-
тримувала тісні зв'язки з агресив-
ним північним сусідом: економічні, 
політичні, культурні. Країну, яка на-
віть у серпні 2008-го утримувала-
ся від беззастережної підтримки 
Грузії та вірила у мирне співісну-
вання з РФ.

Відверта розмова про минуле 
змусить відрефлексувати всі ві-
тчизняні ілюзії за тридцять з гаком 
років. Пригадати всі спроби комп-
ромісів із Кремлем: від перегово-
рів щодо Чорноморського флоту 
1992-го до припинення вогню на 
Донбасі 2020-го.

Проаналізувати всі форми 
співпраці з Росією протягом 1991- 
– 2021 років. І, нарешті, визначи-
тися, що вважатиметься помилка-
ми молодості, які можна вибачити, 
а що прощенню не підлягає.

Михайло 
ДУБИНЯНСЬКИЙ

«Українська 
правда», 

27.08.2022
Pravda.com.ua

Українська молодість
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По Чернігівщині

Вибух 
на виставці

Інцидент стався 3 вересня, в 
історичному центрі Чернігова, на 
Валу. Тут під час виставки озбро-
єння дитині дали в руки зарядже-
ну реактивну протитанкову гра-
нату (ГПГ-26), і та натиснула на 
спусковий гачок. В результаті по-
стрілу постраждало щонайменше 
дев’ятеро осіб, шестеро з яких – 
діти віком від 2 до 12 років. 2-річ-
ний хлопчик в тяжкому стані по-
трапив у реанімацію. Іншим по-
страждалим також потребувала-
ся медична допомога в лікарні.

Що це була за виставка, щодо 
якої міськрада заявила, що нічо-
го про неї не знала і дозволу не 
давала, зараз з̀ ясовує слідство. 
Правоохоронці відкрили кримі-
нальну справу щодо порушення 
правил поводження зі зброєю, 
що заподіяло тілесні ушкоджен-
ня кільком особам (ч.2 ст. 414 КК 
України). Ними затримано двох 
військових, котрим пред`явлено 
звинувачення за вказаною стат-
тею. Один із військовослужбов-
ців під час демонстрації зброї 
дозволив дитині взяти до рук за-
ряджену зброю, інший, його ко-
мандир, дав наказ підлеглим 
військовослужбовцям привез-
ти зброю на виставку для демон-
страції. Санкція названої статті 
передбачає покарання у вигляді 
позбавлення волі на строк до 10 
років.

Інцидент набув всеукраїн-
ського резонансу. Громадськість 
обурена самою затією проводи-
ти подібні виставки, тим більше 
тим, як туди могла потрапити за-
ряджена зброя.

Пам̀ яті 
Івана Панченка

1 вересня на 76-у році життя 
у Чернігові відійшов у засвіти бо-
рець за незалежність України, де-
легат Установчого з’їзду Народ-
ного Руху України за перебудову 
1989 року, один із лідерів націо-
нально-визвольної боротьби кін-
ця 1980-х – початку 1990-х років 
на Чернігівщині Іван Федорович 
Панченко.

Народився 10 вересня 1946 
року в с. Чорний Ріг на Семенів-
щині. Тривалий час був директо-
ром чернігівського підприємства. 
Остання посада його гідного тру-
дового шляху – заступник голови 
обласного управління Науково-
технічного товариства комуналь-
ного господарства і побутового 
обслуговування населення.

У другій половині 1980-х ро-
ків український патріот актив-
но включився у боротьбу за де-
мократію та незалежність Украї-
ни. Він був одним із засновників 
Чернігівської організації товари-
ства «Меморіал», крайової органі-
зації Руху, одним із лідерів «Ков-
басної революції» у січні-лютому 
1990 року в обласному центрі, 
заступником голови обласної ор-
ганізації НРУ і УНП у 1990 – 2006 
роках. Іван Панченко зробив ва-
гомий внесок у боротьбу за не-
залежність України, її державот-
ворення.

3 вересня Івана Федоровича 
поховали поруч із дружиною Оль-
гою на міському кладовищі «Яце-
во». У чині поховання взяла участь 
делегація побратимів – чернігів-
ських рухівців на чолі з народним 
депутатом 4-го скликання, голо-
вою обласного Руху 1992 – 2015 
рр. Володимиром Ступаком.

У Білорусі знищили 
кладовище польської 

Армії Крайової
У селі Сурконти поблизу Гродна 25 серп-

ня у присутності голови місцевої сільради 
та міліції екскаватор розрівняв кладовище 
вояків польської Армії Крайової.

Поховання виникло під час Другої світо-
вої війни. 21 серпня 1944 року у Сурконтах 
стався бій між російськими енкаведиста-
ми та Армією Крайовою. Незадовго до цьо-
го цей загін АК спільно з Червоною армією 
здійснювали операцію з вигнання нацистів 
із Вільнюса. Після неї радянська сторона 
почала дії проти своїх союзників.

У ході бою в Сурконтах з польського 
боку загинули 18 осіб, ще 18 було поране-
но. Однак, росіяни добили усіх поранених, 
окрім одного, який зумів зімітувати смерть.

З радянського боку, за польськими да-
ними, загинуло 132 енкаведиста, але чер-
воні визнали лише 18 загиблих.

Поховання польських солдат на сіль-
ському кладовищі комуністи не дозволили. 
Тому могилу викопали у полі, поблизу по-
ховання учасників повстання 1863 року. 
В радянський час місцеві мешканці не до-
пустили розорення могили під колгоспне 
поле. У вересні 1991 року тут збудовано 
меморіал. 

Міністр закордонних справ 
Великої Британії Ліз Трасс пере-
могла на виборах лідера прав-
лячої Консервативної партії та 
стала новим прем'єр-міністром. 
З десятків прем`єрів держави 
це третя жінка на цій посаді, піс-
ля знаменитої Маргарет Тетчер 
і Терези Мей, котра очолювала 
уряд перед Борисом Джонсо-
ном. Всі три – від Консерватив-
ної партії. Результати виборів 
були оголошені в понеділок на 
з'їзді партії.

У вівторок вранці прем’єр-
міністр Борис Джонсон висту-
пив зі своєю прощальною про-
мовою. Відразу після цього він 
вирушив до Балморалу, монар-
шої резиденції в Шотландії, де 
монарх проводить своє літо. 
Джонсон оголосив про свою 
відставку королеві Єлизаветі ІІ. 
Незабаром після цього Трасс, 
теж у Балморалі, було призна-
чено королевою новим прем'єр-
міністром і доручено сформува-
ти новий уряд.

Мері Елізабет Трасс народи-
лася 26 липня 1975 року в Ок-
сфорді, у сім'ї почесного профе-
сора математики в Університеті 
Лідса і викладачки латині в шко-
лі Болтон. У 2000 році вийшла 
заміж за Г’ю О’лірі, у шлюбі з 
яким народила двох доньок.

Ліз Трасс навчалася у школі 
Раундхей у Лідсі. Вона вивчала 
філософію, політику і економі-
ку у коледжі Мертон в Оксфор-
ді і закінчила його у 1996 році. 

Почала свою кар'єру в якості 
бухгалтера в 1999 році. Пізні-
ше працювала в компанії Cable 
& Wireless і дослужилася до еко-
номічного директора, перш ніж 
піти у відставку в 2005 році. У 
травні 2010 року вона була об-
рана в Палату громад парла-
менту. 4 вересня 2012 року її 
призначили парламентським 
заступником державного се-
кретаря в Міністерстві освіти.

Під час перестановок в кабі-
неті міністрів у 2014 році Трасс 
була призначена міністром з на-
вколишнього середовища, про-
довольства і сільського госпо-
дарства.

У 2016 році її призначили на 
посаду міністра з питань юсти-
ції і лордом-канцлером у першо-
му Кабміні Терези Мей. Завдяки 
цьому вона стала першою жін-
кою, що зайняла обидві ці по-
сади, і першою жінкою-лордом-
канцлером за тисячолітню істо-
рію цього відомства.

Після загальних виборів 

в Сполученому Королівстві в 
2017 році Трасс була переведе-
на на посаду головного секре-
таря Казначейства. Під час пе-
рестановок в кабінеті міністрів 
у 2021 році Борис Джонсон під-
вищив Трасс з посади міністра 
міжнародної торгівлі до міністра 
закордонних справ.

Оскільки прем'єр-міністр Бо-
рис Джонсон пішов у відставку 
зі свого поста, 10 липня 2022 
року Трасс оголосила про свій 
намір балотуватися на посаду 
керівника Консервативної пар-
тії. У ході своєї передвиборної 
кампанії вона пообіцяла знизи-
ти податки та зростаючу інфля-
цію в країні. 

Що стосується України, то 
під час передвиборної кампанії 
Ліз Трасс обіцяла збільшити об-
сяги гуманітарної допомоги та 
зброї для нашої країни. Також 
вона запевняла, що Великобри-
танія залишатиметься з Укра-
їною стільки, скільки це буде 
необхідно.

Поки російська влада розповідає, що 
в державі-агресорці відбувається успішне 
«імпортозаміщення», насправді все не так. 
Про це пише Bloomberg з посиланням на та-
ємну доповідь Кремлю. Видання Bloomberg 
стверджує, що отримало доступ до таємно-
го звіту, який для Кремля розробляли офі-
ційні особи та експерти щодо впливу міжна-
родних санкцій на Росію через війну проти 
України.

Два з трьох сценаріїв у звіті показують, 
що наступного року спад у Росії приско-
риться, а економіка повернеться на дово-
єнний рівень лише наприкінці десятиліт-
тя або пізніше. За всіма сценаріями тиск 
санкцій посилюється, і до них може приєд-
натися більше країн. Різка відмова Європи 
від російської нафти і газу також може при-
звести до того, що енергоносіїв бракувати-
ме навіть громадянам РФ. 

За оцінками звіту, до 2025 року краї-
ну можуть покинути близько 200 000 ІТ-
спеціалістів, що є свідченням про «відтік 
мізків» з держави-агресорки. 

Згідно зі звітом, повне припинення по-
стачання газу до Європи може коштувати 
РФ до 400 мільярдів рублів (6,6 мільярда 
доларів) на рік у вигляді втрачених податко-

вих надходжень. Виробники металів втра-
чають від обмежень 5,7 мільярда доларів 
на рік. 

Загалом економіка держави-окупантки 
стикнеться з такими проблемами.

Сільське господарство. 99% виробни-
цтва птиці та 30% продукції голштинської 
молочної худоби залежить від імпорту. На-
сіння таких основних продуктів, як цукрові 
буряки та картопля, також здебільшого за-
возиться з-за кордону, як і корми для риб та 
амінокислоти.

Авіація: 95% пасажиропотоку перево-
зиться на літаках іноземного виробництва, 
і відсутність доступу до імпортних запасних 
частин може призвести до скорочення по-
вітряного флоту, оскільки вони виходять з 
експлуатації

Машинобудування: лише 30% верстатів 
російського виробництва, а місцева про-
мисловість не в змозі задовольнити зрос-
таючий попит

Фармацевтика: близько 80% внутріш-
нього виробництва залежить від імпортної 
сировини

Транспорт: обмеження ЄС втри-
чі підвищили витрати на автомобільні 
перевезення

5 вересня
Аналітики Інститу-

ту вивчення війни (ISW) під-
тверджують, що контрнаступ 
Сил оборони України помітно 
розвивається на півдні та сході. 
Українські війська просувають-
ся на кількох напрямках у захід-
ній частині Херсонської області 
та закріпили територію за річ-
кою Сіверський Донець у Доне-
цькій області. Швидкість контр-
наступу, ймовірно, різко змі-
нюватиметься з кожним днем, 
оскільки українські сили нама-
гатимуться позбавити росіян 
необхідних поставок, поруши-
ти їхні командування та контр-
оль і послабити моральний дух 
загарбників. Росіяни час від 
часу контратакуватимуть і від-
войовуватимуть частину втра-

чених позицій і, звісно, здійсню-
ватимуть запеклі артилерійські 
та авіаційні атаки на звільнені 
населені пункти та наступаючі 
українські війська.

Усі стратегічні мости на Хер-
сонщині непридатні для проїзду 
важкої техніки, пошкоджені об-
стрілами української армії. А та-
кож сили оборони Півдня вже 
знищили три понтонні перепра-
ви ворога через Дніпро.

В Україні вже зафіксували 
326 мільярдів доларів прямої 
шкоди від агресії Росії. Про це 
заявив прем’єр-міністр Денис 
Шмигаль. З цієї суми 105 млрд 

дол становить верифікована 
сума, яка необхідна на віднов-
лення різних об'єктів. На швид-
ке відновлення необхідно 17 
млрд дол, 3,4 млрд з яких Украї-
на отримає вже цього року, а ре-
шту 2023 року

6 вересня
Втрати російських агресо-

рів станом на 6 вересня скла-
ли: особового складу – близько 
50150 осіб; танків – 2077; бойо-
вих броньованих машин – 4484; 
артилерійських систем – 1179; 
ракетних систем залпового вог-
ню – 296; засобів ППО – 156; лі-
таків – 236; гелікоптерів – 207; 

БПЛА оперативно-тактичного 
рівня – 876; крилатих ракет – 
209; кораблів/катерів – 15; ав-
томобільної техніки та автоцис-
терн – 3305.

З початку року з Росії виїха-
ли 419 тисяч людей. Про це свід-
чать дані Росстату. Це вдвічі біль-
ше, ніж за той самий період ми-
нулого року, коли з РФ виїхали 
202 тисячі людей. До країн СНД 
виїхали 368 тисяч росіян, а по-
вернулися 294 тисячі. До інших 
країн виїхали 50 тисяч людей, 27 
тисяч повернулися. Але загалом 
з початку повномасштабної ві-
йни Росії проти України на тери-
торію ЄС в̀ їхали майжде мільйон 
громадян Росії, згідно з даними 
Європейського агентства при-
кордонної та берегової охорони 
Frontex.

Україна змінює світ2

Прем'єром Великобританії стала Ліз Трасс
Вона пообіцяла підтримувати Україну, скільки це буде потрібно

Росію очікує економічна катастрофа 
через вплив санкцій

Кремль підготував таємний звіт про глибокий занепад Росії
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Новини ЧерніговаБліц-інформ
Автомобіль– 
пологовому будинку
31 серпня автомобіль швидкої до-

помоги MERCEDES-BENZ 906 пере-
дано для Ніжинського пологового бу-
динку.

Міський голова Олександр Ко-
дола зазначив: «Це результат спіль-
ної роботи і синергія багатьох лю-
дей: міжнародних партнерів «Veritas 
Ambulanz» (Німеччина) та Міжнарод-
ної Асоціації Підтримки України, ке-
рівництва області та міста Ніжина.

«Ворожу літературу 
на макулатуру, 
а гроші – на ЗСУ»
У Прилуках в рамках акції під та-

кою назвою зібрали 1926 кілограмів 
російськомовної літератури. Протягом 
місяця книги, написані мовою агре-
сора, приносили до 5 центрів збору. 
Особливо активно працювала міська 
бібліотека ім. Л. Забашти. Макулату-
ру вже відправлено на переробку. Ви-
ручені кошти передано до Благодійної 
Організації «Мистецькі барви» на ав-
томобіль для підрозділу нашої армії.

Вирок агресорові
У Чернігові за матеріалами Служ-

би безпеки України до 8 років та 6 мі-
сяців позбавлення волі засуджено ко-
мандира російського танка за пору-
шення законів та звичаїв війни.

Слідчими встановлено, що 24 лю-
того сержант Микола Філатов у складі 
41-ї загальновійськової армії рф пере-
тнув державний кордон України з те-
риторії Білорусі з метою збройного за-
хоплення м. Чернігова. На початку бе-
резня загарбник напав на цивільного 
мешканця Чернігівщини та відібрав у 
нього коштовності, погрожуючи роз-
стрілом. Невдовзі окупант потрапив у 
полон до військовослужбовців Зброй-
них Сил України.

Новозаводський районний суд м. 
Чернігова визнав окупанта рф винним 
за ч. 1 ст. 438 (порушенні законів та 
звичаїв війни) Кримінального кодексу 
України і виніс вирок – 8 років і шість 
місяців позбавлення волі.

Документування та досудове роз-
слідування злочинної діяльності росій-
ського військовослужбовця здійсню-
вали співробітники Управління СБУ у 
Чернігівській області за процесуаль-
ного керівництва Чернігівської облас-
ної прокуратури.

Кримінальна справа 
за шахрайство
Прокурором Чернігівської окруж-

ної прокуратури погоджено повідо-
млення про підозру жителю Черніго-
ва, 1997 року народження. Він підо-
зрюється у заволодінні чужим майном 
шляхом обману, вчиненому повторно 
шляхом незаконних операцій з вико-
ристанням електронно-обчислюваль-
ної техніки (ч.3 ст.190 КК України).

Починаючи з липня 2022 року, під-
озрюваний розміщував на інтернет-
сайтах оголошення про продаж авто-
мобілів, яких в наявності не мав, на-
чебто «для потреб Збройних сил Укра-
їни». Шляхом обману він заволодів 
грошовими коштами 5-ти потерпілих 
на загальну суму понад 70 тис. грн. в 
якості «попередньої оплати покупцями 
витрат на пальне за доставку їм тран-
спортних засобів».

Досудове розслідування триває. 
Санкція ч.3 ст.190 КК України перед-
бачає покарання у вигляді позбавлен-
ня волі на строк до 8 років.

Компенсація 
за зруйноване житло

Часткову компенсацію за відновлення 
пошкоджених вікон у квартирах вже отри-
мали 27 мешканців Чернігова на загальну 
суму 354 308 грн. На засіданні виконав-
чого комітету міськради 1 вересня затвер-
джено виділення такої допомоги ще 67 гро-
мадянам на загальну суму 938 678 грн.

За словами директорки Департаменту 
соцполітики Ірини Марчук, всього подано 
вже більше 360 заяв на компенсацію. Про-
грамою надання часткової компенсації ви-
датків мешканцям міста Чернігова на ре-
монт та відновлення вікон передбачено 75 
млн грн.

– Розрахунок часткової компенсації 
проводиться із розрахунку 3 тис грн за один 
квадратний метр, максимальна сума ком-
пенсації – 40 тис грн. У той же час не про-
водиться компенсація за встановлені бал-
конні вікна, а також на лоджіях, – пояснила 
Ірина Марчук. 

Розроблена міської радою і окрема 
Програма підтримки власників приватних 
будинків, зруйнованих/пошкоджених під 
час активних бойових дій. Матеріальну до-
помогу вже отримали 164 власники на за-
гальну суму 3 млн 836 тис грн. На цьому 
засіданні погоджено виділення такої до-
помоги ще 185 чернігівцям, на суму 3 млн 
626 тис грн. І відтепер отримати компенса-
цію можуть як власники приватних житло-
вих будинків, так і члени їх сімей (чоловік, 
дружина, син, дочка, батько, мати, брат, се-
стра, дід, баба). Це стосується власників 
приватних будинків, які зареєстровані в ін-
ших населених пунктах, але в даному будин-
ку проживає їх сім'я, яка зареєстрована за 
даною адресою.

У вересні відкриють ще 
два тролейбусні маршрути 

Відповідне рішення погодив виконком 
міськради. 

Це маршрути №1 Т «Залізничний вок-
зал» – «Діагностичний центр» (через вул. 
Шевченка) та № 10 Т «Обласна лікарня» 
– «Діагностичний центр» (через проспект 
Левка Лук’яненка). 

– Орієнтовно ми плануємо запустити ці 
маршрути в 10-х числах вересня. Вони ско-
рочені, бо тривають роботи з відновлення 
контактної мережі, зараз відновлюється 
частина контактної мережі від Політехніч-
ного університету до Діагностичного цен-
тру. Далі, до Сіверянки, немає можливості 
це зробити зараз, там взагалі немає інфра-
структури, – поясниює начальник Управлін-
ня транспорту Олександр Рижий. 

Сьогодні у місті працює п'ять тролейбус-
них маршрутів,. Автобусних маршрутів 13, 
їх обслуговує 72 автобуси, всі вони серед-
ньої та великої місткості. 

Театр ім. Шевченка підготував патріо-
тичну театралізовану програму. Її показано 
27 серпня. Тим, хто не побачив програму в 
залі театру, є можливість переглянути про-
граму в Інтернеті за адресою: 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=itsyYIpjeQg

До концертної програми були включені 
народні і авторські українські пісні у вико-
нанні засл.артиста України Едуарда Брагіди, 
вокалістів Валентина Коріня і Альберта Лу-
кашова, жіночого тріо у складі засл. артист-
ки України Оксани Гребенюк, Світлани Бой-
ко, Олени Сєроштанової.

Енергійно й завзято прозвучали сучасні 
пісенні твори у виконанні творчої молоді те-
атру (Євген Бондар, Микола Лемешко, Олек-
сандр Манастирський, Павло Дубовий, Ми-
кола Бичук, Роман Заєць).

Проникливо-емоційними були хореографіч-

ні композиції на мелодії «Чуєш, брате мій», «Ти 
дочекайся мене», «Ой, у лузі червона калина» та 
інші (у виконанні артистів балету Віталіни Бра-
гіди, Вадима Кирильченка, Дмитра Лойченка, 
Анастасії Сальникової, Антоніни Сидоренко).

Виступили і запрошені учасники: народна 
артистка України Марина Гончаренко, дуету 
бандури і гітари – Тетяни і В’ячеслава Петри-
ків, вихованці хореографічної студії «Бродвей».

Сергій Пунтус прочитав «Молитву» за 
всіх загиблих, всіх захисників України. 
Хвилюючим було спільне виконання твору 
«Боже, великий єдиний».

Фінальним акордом стало виконання 
усім творчим складом театру пісенної ком-
позиції «Заспіваймо пісню за Україну!»

Ведучі – народний артист України Ва-
лентин Судак і заслужена артистка України 
Наталія Максименко – привітали присутніх 
з величним святом Незалежності.

Театр ім. Т. Шевченка – 
глядачам

Колектив обласного музично-драматичного теа-
тру ім. Т. Шевченка одразу після виходу з липневої від-
пустки почав підготовку до відкриття нового 97-го теа-
трального сезону. Розпочалося створення концертних 
програм, відновлення репертуарних вистав, постанов-
ка нових прем’єр. 

Вже у вересні театр розпочав новий театральний 
сезон та запросив глядачів до театральної зали.

Зважаючи на вимоги безпеки глядачів, проведено 
обстеження підвальних приміщень театру згідно з ви-
могами використання в якості укриття у разі оголошен-
ня повітряної тривоги. 

Квитки на вистави театру, гастрольні заходи мож-
на придбати в касі театру, яка працює, крім понеділка, 
з 11.00 до 18.00 год. Показ вечірніх вистав – о 18.год.

2 вересня о 17.00 год. на сходах центрального вхо-
ду театру відбулася презентація благодійної концерт-
ної програми оркестру театру під орудою заслуженого 
артиста України Олексія Рощака – з нагоди відзначен-
ня 77-ї річниці завершення Другої світової війни.

3 вересня для юних глядачів показана пригодниць-
ка вистава «Подорож до країни Мрій, або Велолсипед з 
червоними колесами», за твором Рут Парк у постанов-
ці режисерки Анастасії Кузик, прем’єра якої відбулася 
у червні цього року до Дня захисту дітей.

4 вересня відбувся показ детективної історії «За-
гадкові варіації» за п’єсою Е. – Е. Шмітта, поставленої 
режисером Денисом Федєшовим, який нині в лавах 
ЗСУ боронить рідну землю.

Чернігів за підтримки U-LEAD 
налагоджує партнерство 
із французьким Реймсом
30 серпня відбулась перша онлайн зу-

стріч голів громад. Владислав Атрошенко об-
говорив з Арно Робіне, мером Реймса, пер-
ші кроки у співпраці. Сьогодні Чернігів від-
новлюється. Реймс має досвід такої роботи, 
адже після Першої світової війни був у схо-
жих умовах.

«Ми маємо схожу історію, – зазначив 
мер Реймса Арно Робіне, – У нас теж є схо-
жий сумний досвід – Реймс, як і Чернігів, та-
кож отримав статус міста-героя і мав про-
йти через процес відновлення після масш-
табних руйнувань під час Першої світової ві-
йни. У цьому процесі нас масово підтримали 
наші партнери та друзі, і ми вважаємо своїм 
обов’язком надати таку ж підтримку тепер і 
українцям».

Це була перша зустріч. Посадовці обгово-
рили можливі проєкти у сфері водопостачан-
ня та водоочищення, підтримки молоді та ді-
тей, роботи з архівами в обох містах, розви-
тку туризму та культури. 

Зустріч була організована за підтрим-
ки U-LEAD. Заступник директора Програми 
«U-LEAD з Європою» від GIZ Андрей Хорват 
підтримав зусилля громад до співпраці. 

Програма ULEAD з Європою активно 
сприяє розвитку таких ініціатив.

Програма для України з розширення 
прав і можливостей на місцевому рівні, під-
звітності та розвитку «U-LEAD з Європою» 
спільно фінансується ЄС та його держава-
ми – Німеччиною, Польщею, Швецією, Да-
нією, Естонією та Словенією для підтримки 
України на її шляху до зміцнення місцевого 
самоврядування.

Дмитро КАЗИМІРОВ

Навчальний рік в очному форматі почали 22 чернігівські школи
У Чернігові дві школи розби-

ті, 25 зазнали пошкоджень різ-
ного ступеня. 

— Це неабиякий виклик для 
системи освіти. Крім того, щоб 
відкрити двері учням, потрібно 
облаштувати укриття. До 1-го 
вересня заклади та укриття в 
них обстежувала спеціальна ко-
місія, куди входили і представ-
ники ДСНС, – говорить секретар 
Чернігівської міської ради Олек-
сандр Ломако.

22 школи вже готові при-
ймати учнів. В них навчатимуть-
ся очно орієнтовно 10 500 учнів 
та учениць. Цифра збільшувати-
меться, як тільки будуть завер-
шені ремонтні роботи в решті 

навчальних закладів.
– На проведення ремонт-

них робіт в закладах освіти з 
міського бюджету було виділено 
біля 215 млн грн. Жодних бать-
ківських коштів на ці роботи не 
залучалось. Натомість, дякуємо 
людям доброї волі, які долучили-
ся, – народу Тайваню, посоль-
ству Фінляндії, ГО «Українська 
призма», USAID. Чекаємо на до-
помогу від посольства Великої 
Британії (фонд «Партнерство за 
сильну Україну»), японської НГО 
«Peace Wind Japan» та інших ор-
ганізацій з якими вже ведеться 
робота, – зазначив Олександр 
Ломако. 

У Чернігові зараз знахо-

диться близько 19 тисяч шко-
лярів та школярок (з 28 350). 
Більшість батьків обрали очну 
форму навчання. Ті, які ухвали-
ли рішення навчатися онлайн, 
також отримають таку можли-
вість. 

Дії міської влади були спря-
мовані на те, аби підготува-
ти максимальну кількість шкіл 
саме до роботи в очному фор-
маті. Це потрібно було зробити 
з трьох причин: підтримати ді-
тей, забезпечити їх соціальними 
контактами, повернути почуття 
«нормальності життя»; стимулю-
вати батьків з дітьми поверну-
тися у Чернігів; підвищити якість 
освіти.

Активний літній відпочинок 
дітей

У Чернігові цього літа вдалося реалізува-
ти важливий в умовах сьогодення проєкт «KOLO 
Clubs» у формі літніх активностей для дітей, на-
правлених на громадянську освіту, демократію, 
права людей та виховання активних громадян. Ло-
кації були організовані на базі закладів освіти міс-
та за підтримки неурядової фінської організації 
Finn Church Aid, громадських організацій GoGlobal 
та «Розвиток громадянських компетентностей в 
Україні - DOCCU».

Начальник управління освіти міської ради Ва-
силь Білогура розповів, що були організовані клу-
би для дітей, і не такі, як зазвичай. 

— Це не були традиційні літні табори чи інші ак-
тивності, до яких всі звикли. Це осередки, де го-
ворили про надзвичайно важливе – об’єднання 
дітей, надання психологічної підтримки та 
реабілітації.

Близько 6 тисяч дітей взяли участь у таких літ-
ніх активностях, в яких щодня були задіяні понад 
500 освітян.

Ця подія не могла відбутися без підтримки ін-
ших організацій, зокрема, неурядової фінської ор-
ганізації FCA, громадської організації GoGlobal. Їх 
представники організаційно чи фінансово допомо-
гли наповнити активності різними за напрямками 
заняттями, – розповів він.

Провели три зміни для дітей від 6 до 16 років, 
які тривали по 10 днів, й знаходилися на 17 ло-
каціях, серед яких 11 у Чернігові. У групах, в яких 
було по 15 – 20 дітей, навчали як потрібно прийма-
ти рішення, як спілкуватися між собою, знаходити 
компроміси, долати конфлікти, бути толерантними 
один до одного. Також були й спортивні активності, 
кіно-, книжкові та лінгвістичні клуби. До всієї цієї 
роботи залучали й відомих екскурсоводів нашого 
міста, а також волонтерів із 13 країн світу, які з ді-
тьми спілкувалися онлайн.

 
Прес-служба Чернігівської 

міської ради 

Річниці Незалежності присвячується
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30 серпня помер Михайло Сергі-
йович Горбачов. Останній Генераль-
ний секретар ЦК КПРС (хто забув-
ся – Центрального Комітету Кому-
ністичної партії Радянського Союзу). 
Перший і останній президент СРСР 
(Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік). 

Не дивно, що смерть особи тако-
го грандіозного масштабу викликала 
величезну хвилю в інтернеті, засобах 
інформації. Але чимало коментаторів 
торочать таке. От якби у Горбачова 
відзначити все позитивне в його по-
статі, відкинути те, що, на думку ко-
ментаторів, є негативним, ото був би 
ідеальний політичний діяч! Забува-
ють давню мудрість: про діяча треба 
судити не по тому, що не доробив, а 
по тому, що зробив. Відтак, дивно чи-
тати, коли один й той же коментатор 
хвалить Горбачова, що він завершив 
ганебну війну в Афганістані, але тут 
же докоряє – чому не завершив її на 
кілька років раніше? 

Дуже неоднозначними є і сентен-
ції, що з вини Горбачова, в останні 2 
роки його керівництва, були такі-то і 
такі-то негативи. Треба уважно роз-
биратися, чи щось відбувалося «з 
вини, через, із-за» такого-то правите-
ля, чи ПРИ ньому. 

Головним же є те, що Горбачов – 
це ПЕРЕМІНИ, А давня мудрість гово-
рить: «Часи перемін приносять сво-
боду духу», 

Про це в морі сьогоднішніх диску-
сій якось говорять не так багато. Схо-
же, це можна пояснити ось чим. На-
віть люди, яким сьогодні вже 60 років, 
не можуть реально оцінити величину 
тих перемін. Бо на їх початок були до-
волі молодими, 20-літніми. Саме так. 
Адже реально колосальні переміни 
почалися дещо раніше, 40 років тому. 
У листопаді 1982 року помер генсек 
компартії і водночас Голова Верхо-
вної Ради СРСР Леонід Ілліч Бреж-
нєв. До речі, українець, як й Горбачов. 
Брежнєв правив аж 18 років. Цей 
час потім назвали «ЗАСТОЄМ», а його 
останні роки – «розквітом застою». І 
от навіть нинішні 60-літні навряд чи це 
відчули особисто. Між іншим, у листо-
паді цього року минає якраз 40-річчя 
фінішу «розквіту застою». І це вже був 
початок наступних колосальних пере-
мін, нехай і після двох з половиною ро-
ків спротиву їм. Але попереднє життя 
розвалювалося на очах. 

Давайте зробимо цей екскурс в 
нашу історію.

Шлях на Олімп
Михайло Сергійович Горбачов – 

українець по матері. У його матері, 
Марії Пантеліївни Гопкало, батько 
був із Чернігівщини, мати – з Харків-
щини. Батько Горбачова, Сергій Ан-
дрійович Горбачов, – росіянин. Це 
була звичайна селянська сім’я в селі 
Привольному Ставропольського 
краю, де 1931 року народився май-
бутній президент СРСР. 

Михайло закінчив найпрестиж-
ніший вуз Союзу – Московський 
державний університет ім. Ломоно-
сова, юридичний факультет. Недо-
вгий час працював у прокуратурі на 
Ставропіллі. 

Характерно, що молодий Горба-
чов не мав великих ілюзій стосов-
но комуністичної системи. Ну, хоча 
б і через те, що і в його родині були 
репресовані цим режимом. Він, оче-
видно, прагнув якось олюднити цю 
систему. Досить швидко був висуну-
тий на комсомольську і партійну ро-
боту, де пройшов сходинки до пер-
шого секретаря Ставропольського 
крайкому КПРС. Михайло Сергійо-
вич став керівником величезного 
краю у 39 років! 

З листопада 1978 року Горбачов 
у Москві, секретар ЦК КПРС. А вже 
у жовтні 1980 року обраний членом 
Політбюро ЦК, тобто в 49 років вхо-
дить до вищого ареопагу керівни-
цтва СРСР. 

Застій
Після смерті Сталіна в березні 

1953 року, кількох років «двірцевих 
переворотів» за участю найближчих 
соратників диктатора на москов-
ському партійно-радянському тро-
ні утвердився Микита Хрущов. Май-
же десятиліття його правління – це, 
з одного боку, розвінчання злочинів 
тоталітарного, сталінського режиму, 
з іншого боку – низка волюнтарист-
ських соціально-економічних експе-
риментів. Урешті компартійна вер-
хівки вчинила черговий тихий пере-
ворот, відправивши в жовтні 1964 
року Хрущова у відставку. Главою 
компартії і Союзу був обраний Лео-
нід Брежнєв. 

18 років правління Брежнєва 
було названо «застоєм»: після деся-
тиліть потрясінь формально все на-
чебто устаткувалося. Проте відбу-
валася повна консервація зашка-
рублої комуністичної системи. На 
міжнародній арені тривала підтрим-
ка прорадянських режимів. Апофео-
зом стала жахлива війна в Афганіс-
тані (1979 – 1989 рр.). 

В економіці все почало тримати-
ся на викачуванні гігантських при-
родних ресурсів країни, особливо 
нафти, газу. 

Звичайно, ми в суспільстві про-
сто багато чого не знали. Десь у тюр-
мах і таборах сиділи ті, кого з часом 
цілком заслужено назвуть совістю і 
героями української нації. 

Серед студентів, інтелігенції хо-
див у рукописах «самвидав» з го-

строю критикою режиму. Тисячі чи 
й мільйони людей вечорами й ноча-
ми припадали до радіоприймачів, 
ловлячи через заглушування Радіо 
«Свобода», «Голос Америки», Бі-Бі-Сі, 
«Вільну Європу». 

Втім, у чисто житейському пла-
ні все начебто устаткувалося. Про-
сті люди, які десятиліттями не бачи-
ли нормального життя, могли порів-
нювати лише свій час з тим, що було 
до цього. Звісно, порівняння було на 
користь сьогодення. 

Усе, здавалося б, пливло по на-
їждженій колії. Кожні 5 років – чер-
говий «доленосний» з’їзд КПРС. І 
раптом – 10 листопада 1982 року. 
Брежнєв помирає. 

 

Початок перемін 
Наступник Брежнєва Юрій Ан-

дропов, котрий прийшов у крісло 
Генсека партії з посади голови Ко-
мітету державної безпеки СРСР, теж 
був серйозно хворий і помер у люто-
му 1984 року. Але треба було пере-
бути і правління Костянтина Чернен-
ка. «Розквіт застою» ще не завер-
шився, старі кремлівські правителі 
все відтягували агонію Союзу.

Черненко помер 10 квітня 1985 
року. А вже другого дня екстрений 
Пленум ЦК КПРС обрав Генераль-
ним секретарем ЦК КПРС Михайла 
Горбачова. 

Перебудова почалася фактично 
одразу ж. Засоби інформації підхо-
пили озвучений Горбачовим термін 
«Перебудова», і він швидко став сим-

волом грандіозних перемін у СРСР. 
Серед численних їх причин назива-
ють хронічне відставання СРСР від 
Заходу в економіці, чого не могли 
компенсувати сировинні ресурси. 
Варто назвати й таку обставину як 
всепланетне поширення інформа-
ції. Супутниковий зв’язок, надпотуж-
ні радіо- і телевізійні передавачі вже 
не дозволяли тримати СРСР в інфор-
маційній блокаді. 

Масштаби перемін були вража-
ючими. В економіці, незважаючи на 
розмови про вірність комуністичним 
теоріям, поволі впроваджувалися 
елементи ринкової економіки. Було 
скасовано керівну роль КПРС у жит-
ті СРСР, тобто вилучено з Конститу-
ції статтю 6. Уперше в історії СРСР 
було запроваджено не декларовану 
(формально існуючу й до цього), а ре-
альну альтернативність на виборах. 

Гласність 
Ці та інші переміни були б не-

можливими без зміни самої атмос-
фери життя в країні: після десятиліть 
терору, після двох десятиліть застою 
в задушливу атмосферу суспільства 
увірвався свіжий вітер. Суспільство 
ніби віддавало борг самому собі за 
десятиліття німоти. Те, що десятиліт-
тями ходило в «самвидаві», за що пе-
реслідували, вийшло у вільний духо-
вний простір. Пригальмоване, було, 
розвінчання тоталітарного режиму 
відновилося на зовсім іншому рів-
ні. Йшлося вже не про якісь «спотво-
рення» лінії партії, а про саму зло-
чинну суть системи. 

Продовжився процес реабіліта-
ції жертв політичних репресій, поча-
ли виходити на волю політв’язні. 

Громадяни раптом відкрили для 
себе цілий материк забороненого 
документального і художнього пись-
ма. Читачам повернули заборонені 
в СРСР твори репресованих пись-
менників, таких як Андрій Платонов, 
Варлаам Шаламов, Артем Веселий. 
Вийшло багато книг відомих пись-
менників, але твори, які були під за-
бороною. Наприклад, роман Бори-
са Пастернака «Доктор Живаго», за 
який письменник був удостоєний Но-
белівської премії з літератури. У ро-
мані подана переконлива картина 
того, якою трагедією стала для наро-
ду так звана Жовтнева революція.

Справжньою бомбою став вихід 
геніального кінофільму грузинсько-
го режисера Тенгіза Абуладзе «По-
каяння», нищівного розвінчання то-
талітарного комуністичного режи-
му, поданого в блискучій мистецькій 
формі. 

Щось оприлюднювалося і в 
українській літературі, хоча заборо-
неного, написаного «в шухляди» тут 
виявилося порівняно небагато. Але 
вже ставали відомими імена і твори 
таких письменників, як Іван Багря-
ний та інші непримиренні противни-
ки комуністичного режиму. Повер-
талися до читача твори політв’язнів 
Микола Руденка, Олеся Бердника. 
Публікувалося те, що досі ходило 
в «самвидаві», – заборонені вірші 
Ліни Костенко, Василя Симоненка, 
Володимира Сосюри, Василя Стуса, 
який помер 1985 року в комуністич-
ному ув’язненні. 

Відбувався прорив у тому, що 
ми називаємо історичною пам’яттю. 
Журнали друкували мемуари, істо-
ричні дослідження, гостру публіцис-
тику. В Україні починається видан-
ня творів Грушевського, Олени Апа-
нович, Яворницького. Наприкінці 
1980-их починається стрімкий роз-
виток незалежної преси, в тому чис-
лі української. 

Горбачов висунув цілий ряд між-
народних ініціатив, які сприяли при-
пиненню холодної війни. Далі було 
завершення 1989 року ганебної 
10-літньої війни в Афганістані, падін-
ня Берлінської стіни та об’єднання 

Німеччини. Настав кінець так звано-
го соціалістичного табору в Європі, в 
більшості країн ліквідація тоталітар-
них режимів, які були маріонетками 
СРСР, пройшла мирно. 

Розпад 
Період Горбачова водночас був 

позначений катаклізмами. У СРСР, 
і саме в Україні, сталася найбільша 
в історії людства техногенна ката-
строфа – Чорнобильська аварія, на-
слідок антигуманної суспільної сис-
теми. 

Глобальні потрясіння настали й 
під час розпаду радянської імперії. 
Адже це був феномен – існування 
найбільшої на планеті імперії, стяг-
нутої докупи століттями агресії Мос-
ковії. Розпад був бурхливим і далеко 
не завжди безкровним. 

Гарячою точкою став Кавказ. 
Зокрема, Нагірний Карабах, де кон-
флікт вилився у вірменсько-азер-
байджанське кровопролиття. 1989 
року криваві події відбулися в Тбілі-
сі, 1990 року в Баку. 

Москва спробувала силою при-
душити рух республік Прибалтики 
до незалежності. Литва, Латвія, Ес-
тонія виявилися найрадикальніши-
ми в цьому плані. Парламенти рес-
публік проголосили не просто вихід 
зі складу СРСР, а відновлення сво-
єї незалежності, проголошеної ще 
після Першої світової війни. Країни 
Балтії офіційно заявили, що ніколи 
й не входили до складу СРСР, а були 
ним окуповані. 

Радянський Союз розвалював-
ся на очах. 

Путч 
Фініш Перебудови і СРСР настав 

улітку 1991 року. Москва вже під-
готувала новий варіант так званого 
Союзного договору, де йшлося про 
трансформацію держави в якусь фе-
дерацію чи й конфедерацію респу-
блік. Але все це було вже пізно. 

19 серпня 1991 року Горба-
чов перебував у відпустці на уря-
довій дачі у Форосі в Криму. А в 
Москві почався путч ГКЧП (росій-
ською – «Государственный комитет 
чрезвычайного положения»). Комі-
тет оголосив, що бере владу в свої 
руки для наведення порядку, запо-
бігання розвалу країни. Президен-
та СРСР Горбачова оголосили від-
стороненим від влади – «за станом 
здоров’я». 

Через три дні путч ліквідува-
ли, комітетчиків арештували. Далі 
був фініш СРСР. Оголосили розпуск 
Комуністичної партії як організато-
ра путчу. 24 серпня Верховна Рада 
Україна проголосила незалежність 
нашої держави. 

7 грудня 1991 року в Біловезькій 
пущі, в Білорусі, лідери Росії, Украї-
ни і Білорусі – Борис Єльцин, Леонід 
Кравчук, Станіслав Шушкевич – під-
писали Біловезьку угоду про лікві-
дацію СРСР і утворення СНД – Спів-
дружності незалежних держав. Роз-
пад Союзу проголосили ті ж респу-
бліки, які 1922 року його утворили. 
Перебудова завершилася ліквідаці-
єю кілька вікової імперії.

Те, що починалося весною 1985 
року, – це дійсно був час бурхливих 
перемін. І в епіцентрі цих перемін 
був Михайло Горбачов. 

* * *
Додаю кілька фото. 
Бурхливі мітинги кінця 80-х. 
Легендарний фільм «Пока яння».
Подружжя. Дружина Горбачова 

Раїса Максимівна – наша земляч-
ка, з селища Куликівка, уроджена 
Титаренко. Красива, розумна, вона 
була істинно першою леді в держа-
ві, де раніше таке поняття було не-
чуваним. 

Петро АНТОНЕНКО

Горбачов: часи перемін приносять свободу духу
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Гібралтар офіційно отримав статус міста 
вдруге за 180 років

Мова індіанців – корінного 
населення крайнього півдня Пів-
денної Америки практично зни-
кла після смерті цьогоріч остан-
нього носія – 93-річної Крістіни 
Кальдерон.

У 1940-х роках цією мовою 
ямана говорило щонайменше 60 
членів племені яганів, що живе 
на острові Наваріно, що належить 
Чилі. Проте, до початку XXI століт-
тя у світі залишалися лише три но-
сії цієї мови – етнограф і співачка 
Крістіна Кальдерон, її сестра Урсу-
ла та сестра чоловіка Емелінда. 
Після смерті Урсули та Емелінди у 
2003-му та 2005-му роках відпо-
відно, Крістіна вважалася єдиним 
носієм ямана. Крістіна Кальдерон 

проживала на околиці містечка Пу-
ерто-Вільямс, і заробляла життя 
в'язанням шкарпеток.

Разом зі своєю онукою та се-
строю Кальдерон видала у 2005 
році книгу Hai Kur Mamashu Shis 
(«Хочу розповісти вам історію»), в 
якій зібрані яганські казки, розка-
зані їй представниками старших 
поколінь племені. Жінка намага-
лася передати свої знання, ство-
ривши ямана-іспанський словник. 

Завдяки її словнику є шанс 
зберегти мову у тій чи іншій фор-
мі. Згідно з чилійським перепи-
сом 2002 року, в Чилі проживало 
1685 яганів, але ніхто з них не во-
лодіє мовою, яка давно вважала-
ся зникаючою.

У штаті Рондонія помер остан-
ній представник одного з місцевих 
корінних племен, який 26 років він 
жив у повній ізоляції у джунглях. 
Тіло чоловіка було виявлено 23 
серпня біля його солом'яної хати-
ни – його знайшли працівники уря-
дового Національного фонду інді-
анців, які протягом багатьох років 
спостерігали за чоловіком. Індіа-
нець, якому було близько 60 років, 
помер від природних причин.

Плантатори з 70-х років зни-
щували плем'я, до якого належав 
чоловік. У 1996 році в результа-
ті нападу були вбиті останні шість 
одноплемінників чоловіка, що за-

лишалися в живих, після чого він 
залишився на повній самоті. 

Окрім полювання, індіанець 
займався збиранням, а також ви-
саджував кукурудзу та папайю на 
невеликих ділянках землі, іноді бу-
дував собі солом'яні хатини. Від-
людник уникав будь-яких контак-
тів із зовнішнім світом, хоча влада 
стежила за ним і час від часу зали-
шала йому припаси. 

Заповідник корінних народів, 
відомий як Танара, був створений 
у 1990-х роках у межах дій щодо 
захисту його території. У бразиль-
ській Амазонії існує 113 некон-
тактних племен. Багато племен 

вважали за краще уникати спіл-
кування з представниками цивілі-
зованого світу, ґрунтуючись на по-
передніх зіткненнях, які призвели 
до руйнування їхніх будинків.

Декілька племен зараз пере-
бувають на межі зникнення. Вони 
наражаються на все більшу загро-
зу через проєкти будівництва інф-
раструктури й доріг і все частіше 
залишають свою територію, щоб 
уникнути шуму та забруднення по-
вітря.

Тропічний ліс Амазонки простя-
гається на 2 100 000 квадратних 
миль, і величезні площі досі вва-
жаються не дослідженими.

Останній представник одного 
з індіанських племен помер у Бразилії

Остання носій рідкісної мови

Буде швидкісна 
магістраль 

Прага – Дрезден
У Чехії укладено контракт на проектування 

першої ділянки цієї залізничної магістралі. Вона 
розрахована на максимальну швидкість руху 
320 км/год. Магістраль використовуватиметь-
ся лише для пасажирського руху, що дозволить 
звільнити пропускну спроможність для вантаж-
них поїздів на існуючій лінії між Прагою та кор-
доном з Німеччиною. Початок будівництва ділян-
ки Прага – Ловосіце заплановано на 2027 рік а 
його введення в експлуатацію - на 2030 рік.

Найкращі залізниці 
у Швейцарії

Швейцарія - держава з найрозвиненішою 
мережею залізниць. Гарні краєвиди та ком-
фортні поїзди, які доставлять практично до 
будь-якого населеного пункту країни, навіть 
найменшого і віддаленого. 

«Залізнична лихоманка» охопила Швейца-
рію наприкінці 19 століття. Після цього в краї-
ні навряд чи залишилося хоч одне село, не під-
ключене до міжнародної залізничної мережі. 
Також тут багато фунікулерів. Сьогодні щільна 
залізнична мережа Швейцарії охоплює близь-
ко 5100 км. 

Гірські масиви займають 60% території дер-
жави. Залізниця тут славиться довгими тунеля-
ми. Через них проходить понад 350 км швей-
царських залізничних колій.

Поїзди у Швейцарії відрізняються пункту-
альністю. Швейцарські федеральні залізниці 
посідають перше місце в Європейському індек-
сі ефективності залізниць. 

У вагонах передбачено комфорт як для ма-
ломобільних пасажирів, так і для дітей. Також 
дозволяється взяти із собою у поїзд велосипед.

Данія і Німеччина 
запустять проєкт 

вітрової енергетики у 
Балтійському морі

Данія збільшить заплановану морську ві-
трову потужність у Балтійському морі до 3 гіга-
ват і під’єднає її до німецької мережі, що стане 
кроком до відмови Європи від російського газу. 
Про угоду було оголошено 28 серпня у Копенга-
гені. Після створення, у 2030 році станція змо-
же постачати електроенергію до 4,5 мільйонів 
європейських будинків.

Підводний кабель довжиною 470 кіломе-
трів пройде через данський острів Борнгольм 
у Балтійському морі до північної Німеччини, що 
дозволить надсилати електроенергію безпосе-
редньо до німецької електромережі та далі до 
решти Європи.

Наразі Данія та Німеччина мають вітрое-
нергетичні потужності 1,5 гігавата та 1 гігават 
відповідно.

Міністр енергетики Данії Ден Йоргенсен за-
значив, що «міжнародне співробітництво як ні-
коли актуальне для подальшого скорочення ви-
кидів парникових газів і щоб зробити Європу 
незалежною від російського газу та нафти».

Спільний вітроенергетичний центр вартістю 
9 мільярдів у Балтійському морі з’єднає кілька 
вітряних парків і розподілить вироблену ними 
енергію між двома країнами. 

Після запуску інші країни Балтії та Польща 
зможуть приєднатися до проєкту.

Безпрецедентні мусонні 
опади у Пакистані, сезон яких 
розпочався в середині червня, 
а також таненням льодовиків 
спричинили масштабні повені. 
Станом на 29 серпня було відо-
мо про понад 1000 загиблих та 
мільйони евакуйованих пакис-
танців із затоплених районів.

Внаслідок стихійного лиха 
було пошкоджено або зруйно-
вано вщент близько 1 мільйо-
на будинків та сільськогоспо-
дарські угіддя в усіх чотирьох 
провінціях країни. Численні до-

роги стали непроїзними, а від-
ключення електроенергії спо-
стерігалися повсюдно.

За масштабами наслідків 
цьогорічні повені можна по-
рівняти хіба що з катастрофою 
2010 року, яка вважається 
найгіршою за всю історію кра-
їни. Тоді стихія забрала життя 
понад 2000 осіб.

Масштаб повені такий, що 
вода може накрити третину те-
риторії Пакистану (ця площа є 
співмірною із усією Великою 
Британією).

Найбільша повінь десятиліття: третина Пакистану опинилася під водою

Вигляд на затоплене місто в пакистанській провінціїї Белуджис-
тан, 29 серпня 2022 року 

Туреччина вперше 
за майже 40 років 
збільшує плату за 

проходження 
Босфору і Дарданел

На території Туреччини знахо-
дяться ці дві надзвичайно важливі 
протоки, що з̀ єднують Чорне і Серед-
земне моря. 

Босфор, завдовжки 30 км, з'єднує 
Чорне та Мармурове моря, відокрем-
люючи азійську частину Туреччини 
(Анатолію) від її європейської части-
ни – Фракію. На узбережжі протоки 
міститься Стамбул.

Дарданелли – протока між єв-
ропейським півостровом Галліполі 
та півостровом Мала Азія у Туреччи-
ні. З'єднує Мармурове море з Егей-
ським, за яким іде вже Середземне 
море. Довжина 120,5 км,

При підписанні в 1936 році між-
народної конвенції Монтре, яка ре-
гламентує прохід суден через про-
токи, розмір зборів був визначений 
у французькому франку. Коли ця ва-
люта вийшла з обігу, в розрахунках 
стали використовуватися турецька 
ліра і долар. Протягом довгого часу 
1 золотий франк прирівнювався до 
0,29 г золота, незважаючи на інфля-
цію і зростання цін на золото. У 1983 
році Туреччина прирівняла 1 золотий 
франк до 0,8 долара. Тепер же Анка-
ра вирішила збільшити його вартість 
одразу у 5 разів – до 4 доларів за тон-
ну судна, що проходить затоками. Та-
ким чином, річний прибуток Туреччи-
ни з двох проток зросте з 40 до 200 
млн доларів.

Нагадаємо, що відразу після по-
чатку повномасштабної російсько-
української війни, уже 26 лютого, вла-
да Туреччини закрила Босфор і Дар-
данелли для російських військових 
кораблів. Туреччина має таке право 
згідно згаданої конвенції Монтре. 

А у березні Туреччина тимчасово 
перекривала рух через протоки уже 
для усіх кораблів. Причиною цього 
були дрейфуючі міни. Вони, скоріш за 
все, були розкидані у Чорному морі 
Росією, аби зупинити рух українських 
вантажних суден.

8500 велосипедистів: 
пробіг з вимогою уваги до 
громадського транспорту

У Німеччині організували багатотисяч-
ний велопробіг, вимагаючи від влади по-
кращити зручність громадського транспор-
ту і велоінфраструктури, аби стимулюва-
ти людей відмовлятися від поїздок влас-
ного авто. Ініціатором події стала група 
Verkehrswende Hessen, що просуває ідею 
досягнення повної кліматичної нейтраль-
ності транспорту у землі Гессен вже до 
2030 року.

Близько 8500 учасників рушили з 
Франкфурта-на-Майні до Вісбадена, по-
вністю зайнявши одну зі смуг автобану. Від-
стань між центральними частинами міст 
складає близько 40 км. 

На початку літа у Німеччині запусти-
ли експериментальний абонемент вартіс-
тю 9 євро на місяць, щоб стимулювати лю-
дей частіше користуватися громадським 
транспортом замість особистого авто. За 
три місяці квитком скористалися 38 млн 
німців та гостів країни. Але після 31 серп-
ня квиток не планують продовжувати. Мі-
ністр фінансів Крістіан Лінднер каже, що 
країна не може на довгостроковій основі 
дозволити собі «майже безкоштовний» гро-
мадський транспорт, для дотацій ініціати-
ви протягом року знадобилось би 14 млрд 
євро. 

180 років тому королева Великої Брита-
нії Вікторія вперше надала йому цей статус. 
Пізніше Гібралтар був виключений з офіцій-
них списків, але неясно, як це сталося.

Гібралтар є одним із п'яти визнаних 
міст за межами Британії. Гамільтон на Бер-
мудських островах, Джеймстаун на острові 

Святої Олени та Дуглас на острові Мен вже 
були у списку, а Стенлі на Фолклендських 
островах був названий містом на честь 
цьогорічного ювілею правління королеви 
Єлизавети ІІ.

Гібралтар став британською заморською 
територією з 1713 року, коли його було пере-
дано Британії за мирним договором, підпи-
саним після війни з Іспанією.

Статус міста часто асоціюється з наяв-
ністю собору, університету чи численного на-
селення, але немає встановлених правил 
для його надання – він присуджується мо-
нархом за порадою міністрів. Набуття цього 
статусу майже ні на що не впливає, хоча час-
то може сприяти розвитку спільнот через по-
яву на картах і є джерелом гордості для жи-
телів.

В Індії висадили в повітря 
два незаконно збудовані 

хмарочоси
28 серпня у Нойді, передмісті столиці 

Індії Нью-Делі, було знесено два незакон-
но збудованих житлових будинки, висо-
та кожного з яких перевищувала 100 ме-
трів. 32-поверховий Apex та 29-поверхо-
вий Ceyane були зруйновані за декілька се-
кунд. Для їх підриву було використано 3700 
кг вибухівки. Перед вибухом довелося ева-
куювати тисячі людей з сусідніх будинків.

Зруйновані будинки були збудовані ще 
дев'ять років тому, однак відтоді жодна з 
близько 1000 квартир у них не була засе-
лена, оскільки весь цей час тривали судові 
спори із забудовниками. Верховний суд Ін-
дії торік постановив, що забудовники, всту-
пивши в змову з корумпованою владою, по-
рушили правила безпечного будівництва.

Швидке зростання індійської економі-
ки в останні два десятиліття спричинило 
будівельний бум, однак забудовники час-
то обходять будівельні, екологічні та міс-
тобудівні норми. Через судові тяганини за-
будовники часто залишають свої проєкти 
недобудованими. За оцінками експертів, 
лише в Нойді та Великій Нойді – двох пе-
редмістях Нью-Делі – налічується понад 
100 житлових будинків, які були покинуті 
забудовниками і досі залишаються не вве-
деними в експлуатацію.
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24-ого серпня, в день 31-ої річниці віднов-
лення незалежності України, українська гро-
мада південно-західньої Флориди (США) чис-
ленно зібралася перед міською радою м. Норт 
Порт, щоб урочисто відзначити цю важливу 
дату. Понад 150 мешканців не тільки Норт Пор-
ту, але і сусідніх місцевостей, прибули вранці, 
щоб бути присутніми на вивішенні українсько-
го прапора поруч із американським. Цю цере-
монію виконали Українські-Американські ве-
терани (Ukrainian-American Veterans) під спів 
американського і українського гимнів.

Дарія Томашоска, голова Українського-
Американського Клюбу (Ukrainian American 
Club), привітала присутніх і запросила до слова 
мера міста Пітера Емріча. Мер прочитав Про-
клямацію, що 24-ого серпня є Днем Незалеж-
ності України і висловив солідарність з Украї-
ною і її народом у цей пекельний час війни і ро-
сійської жорстокої агресії. Члени Міської Ради 
висловлювали свою підтримку українському 
народові у його прагненні свободи і миру.

У своєму слові з рамени Громадського Комі-
тету, організатора Свята, Дарія Томашоска на-
креслила історію боротьби українського народу 

в 20 – 21 століттях, щоб бути незалежною, евро-
пейською державою і жити мирно з сусідами. Але 
Москва і її провід ніяк цього не хоче і вже півроку 
проводить жорстоку війну, щоб підкорити Україну 
і її народ. Та із поміччю Америки та вільного світу 
Україна таки переможе ворожу брутальну силу!

Інструментальний квартет молоді з Укра-
їнської Баптиської Церкви виконав молитву 
«Боже Великий Єдиний», а всі присутні взяли 

участь у співі. На закінчення присутні створили 
живий ланцюг, щоб символічно бути з народом 
України в цей історичний день Незалежності 
України і заспівали «Ой у лузі червона калина».

Щира подяка за великий успіх імпрези чле-
нам Громадського Комітету до якого входять: 
Український Американський Клюб, голова Да-
рія Томашоска; Товариство Української Мови 
(ТУМ), голова Віра Боднарук; Українські-Аме-

риканські Ветерани, пост 40; Союз Українок 
Америки, Від. 56; Осередок ім.св. Андрія.

Віра БОДНАРУК, 
голова Громадського Комітету 

південно-західньої Флориди, 
голова ТУМ (США), професор

Світлини Христі Чайковської

13 вересня – 100 ро-
ків з дня народження Ма-
рії Фішер-Слиж, актив-
ної діячки закордонного 
українства. 

Марія Фішер-Слиж 
(13.09.1922, Коломия – 
13.02.2012, Торонто, Кана-
да) – лікарка-педіатр, член 
управи Українського лікар-
ського Товариства Північної 
Америки і голова відділення 
УЛТПА в Торонто, член упра-
ви Канадського Товариства 
приятелів України, Ліги укра-
їнських меценатів (Київ), По-
чесна член Наукового Това-
риства ім. Т. Шевченка у США. 

Марія Слиж народилася 
у релігійній, багатодітній сім'ї 
судді Адольфа і Ольги Слиж (з 
роду Жолкевич). Мала сес-
тер Ярославу і Дарію та бра-
тів Антона й Володимира, їх 
дитинство пройшло на Львів-
щині в місті Белз. У 1933 р. 
родина Слижів переїхала до 
Львова, де Марія відвідувала 
Українську академічну гімна-
зію. Потрапивши до «чорно-
го списку» НКВД із окупаці-
єю Західної України Москові-
єю, сім'я Слижів перебралась 
спочатку до польського міста 
Холм, а опісля до Мюнхена 

Наприкінці Другої світо-
вої війни родина Слижів опи-
нилася в Німеччині у таборі 
переміщених осіб, де Марія 
займалася вивченням іно-
земних мов та підвищенням 
рівня освіти.

У 1949 р. закінчила в 
Мюнхені медичний факультет 
Університету Людвіка Макси-
міліана.

Того ж року сім'я виїхала 
в США, де Марія набувала лі-
карського досвіду в лікарнях 
Нью-Йорку та, склавши екза-

мени в 1954 р., отримала лі-
цензію на лікарську практику 
в штаті Іллінойс. Незабаром 
відбулось підвищення квалі-
фікацій: у 1960 р – по педіа-
трії, у 1962 р. – для зарубіж-
них лікарів, медіспити штату 
Нью-Йорк. Також написала 
ряд наукових праць та статей 
на медичні теми.

У 1959 р. Марія одружи-
лася із Рудольфом Фішером, 
який закінчив медичні студії 
в Берліні та служив військо-
вим лікарем. Згодом в міс-
течку Канкані, за 60 км від 
Чикаго, відкрила приватну 
практику, де попрацювала 
31 рік.

У 1962 р. році помер її чо-
ловік Рудольф Фішер. Пізні-
ше вона згадає: «Кажуть, щоб 
жінка була щасливою, вона 
повинна кохати і бути коха-
ною. Мені пощастило, бо я зу-
стріла дивовижного чоловіка, 
який став у моєму житті всім – 
захистом, розрадою, спокоєм 
душевним, порадником».

Після смерті чоловіка 
докторка Фішер-Слиж переї-
хала до Канади й поселилася 
у місті Торонто, беручи актив-
ну участь у житті української 
громади. Будучи ще з 1947 р. 
членом «Пласту», фінансово 
підтримувала з Канади плас-
тові організації у Києві, Льво-
ві, Симферополі. 

Марію Фішер-Слиж зна-
ють в Україні як щедру меце-
натку. З її спогадів: «Здобут-
тя Україною незалежності я 
сприйняла як особисте щас-
тя. У неї вірилося і не вірило-
ся, адже ми так довго цього 
чекали. Я їхала тоді вперше 

до України з великим хвилю-
ванням: яка вона, моя Бать-
ківщина? Які в ній люди? Як 
зустрінуть мене? Радянська 
влада зробила свою справу 
– у містах люди здебільшо-
го розмовляли російською 
мовою, і це чи не найбіль-
ше вразило і засмутило. Але 
мені пощастило познайоми-
тися і зі справжніми патріота-
ми, людьми, які щиро хочуть 
добра для України.»

Меценатка стала спон-
сором київських журналів 
«Смолоскип», «Всесвіт», «Со-
няшник», газети «Сіверщина» 
(Чернігів), видання «Лікар-
ський збірник НТШ» (Львів), 
надавала допомогу школам у 
Львові, Севастополі, Феодо-
сії. Друкувалася в українських 
та діаспорних виданнях.

Марія Фішер-Слиж в рам-
ках спеціальної програми 
«Товариства приятелів Украї-
ни» сприяла розвитку Канад-
сько-українських бібліотеч-
них центрів в Україні. У 2009 
р. році докторка Фішер-Слиж 
зробила внесок Українсько-
му католицькому університе-
ту у Львові у розмірі одного 
мільйона доларів. 

Складна державотворча 
проблема в Криму спонука-
ла у 1997 р. році Канадське 
товариство приятелів Укра-
їни започаткувати програ-
му «Проєкт Крим», спрямо-
вану на формування в моло-
ді української ідентичності 
та підняття престижу україн-
ства. Меценаткою конкурсу 
була Марія Фішер-Слиж, яка 
своїми коштами видавала 
книги з творами перемож-
ців конкурсів для учнів і сту-
дентів. 

У серпні 2009 р. докторка 
Марія Фішер-Слиж спонсору-
вала сумою 100 000 доларів 
видання 9-го тому, книги 2, 
частини 2, «Історії України-
Руси» Михайла Грушевського. 

У 1995 – 1997 рр. архео-
логи й студенти Чернігівсько-
го педуніверситету почали 
розкопки в колишній столиці 
Гетьманської держави Бату-
рині. Зробивши ряд відкрит-
тів, через брак коштів дослі-
дження припинили. У 2001 р. 
розкопки відновили україн-
ські та канадські археологи, 
під керівництвом нині покій-
ного професора педунівер-

ситету Володимира Ковален-
ка. Спонсорами канадсько-
української експедиції стали 
ряд українських благодійних 
організацій, установ і при-
ватних жертводавців у Ка-
наді, серед яких була і Марія 
Фішер-Слиж. 

В Україні засновано Пе-
дагогічну Премію ім. Ма-
рії Фішер-Слиж для учителів 
української мови й літератури. 

2009 року Марія Фішер-
Слиж указом президента 
України була нагороджена 
Орденом Княгині Ольги. 

Марію Фішер-Слиж згід-
но з її волею, поховано поряд 
з чоловіком на українському 
цвинтарі в Саунт-Баунд-Брук 
у США.

* * *
Канадсько-Український 

бібліотечний центр у Черні-
гові – один із перших таких 
центрів в Україні. 

Щороку пані Марія 
Фішер-Слиж бувала в Украї-
ні, в тому числі як делегатка 
Всесвітніх форумів українців, 
за першої нагоди приїздила 
і до Чернігова, який їй дуже 
подобався.

Того разу, у 1999 році, 
пані Марія прибула до нашо-
го міста від імені Товариства 
приятелів Канади ще з од-
ним активістом цієї організа-
ції, письменником Степаном 
Горлачем. Гості завітали до 
редакції газети «Сіверщина», 
в якій я вже кілька років був 
редактором. Ми були знайо-
мі з пані Марією не один рік 

до цього, як з читачкою газе-
ти, дружили аж до її смерті.

Гості повідомили, що 
українська діаспора Кана-
ди почала цікавий проект – 
створення в Україні Канад-
сько-українських бібліотеч-
них центрів. І чи не першим 
містом для цього обрали Чер-
нігів. Запитали, наскільки це 
реально? Звичайно, як жур-
наліст і просвітянин я всіляко 
підтримав цю ідею.

Ми звернулися до цен-
тральної міської бібліотеки 
ім. Коцюбинського. Дирек-
торка Марія Яківна Мостова 
охоче підтримала цю ідею. 
Центр розмістили у філії № 4 
міської мережі, на тодішній 
вулиці Одинцова. 

Доволі швидко Товари-
ство приятелів Канади доста-
вило до Чернігова весь чима-
лий книжково-журнальний 
фонд. І ось 24 вересня 1999 
року Канадсько-український 
бібліотечний центр урочис-
то відкрили. За участю пред-
ставників Посольства Кана-
ди в Україні, міської влади й 
пані Марії Фішер-Слиж, яку 
проголосили почесним фун-
датором центру.

Центр розмістився у ве-
ликому читальному залі бі-
бліотеки. Тут на стелажах 
розмістили тисячі безцінних 
книг – подарунок українців 
Канади. Це художня літерату-
ра, історія, філософія. Багато 
діаспорних видань, які в ра-
дянські часи просто не могли 
були опубліковані в Україні, 

книги заборонених авторів – 
репресованих письменників, 
політемігрантів: Іван Багря-
ний, Олександр Олесь, Олена 
Теліга, Євген Маланюк, інші 
видатні письменники. Є тут і 
знаменита Британська енци-
клопедія, в оригіналі, бага-
тотомний енциклопедичний 
словник англійською мовою, 
видання – Нью-Йорк, 1959 – 
1960 роки, інші цінні видання.

Пані Марія постійно ці-
кавилася роботою Черні-
гівського та інших подібних 
центрів, які діаспора Кана-
ди відкрила більш як у десят-
ку обласних міст України. В 
наступні роки вона постійно 
приїздила в Чернігів, інші міс-
та, допомагала цим Центрам. 

Фондом Центру всі роки 
користувалися учні, студен-
ти, викладачі, всі бажаючі. 
Тут проводили спільно з біблі-
отекою-філією № 4 різні за-
ходи для читачів. Фонд попо-
внювався дарунками україн-
ців діаспори, дарують сюди 
книги й читачі. 

Наступна директорка 
міської бібліотечної системи 
Ніна Іванівна Власенко та-
кож постійно приділяла ува-
гу Центру. Так, завдяки її ста-
ранням міська бібліотека за 
програмою «Бібліоміст» отри-
мала комп’ютерний клас – 
саме для цього Центру, до по-
слуг всіх читачів.

Призначена на початку 
2019 року директорка Цен-
тральної міської бібліотечної 
системи Людмила Зіневич, 
кандидат філологічних наук, 
координаторка Безкоштов-
них курсів української мови, 
вирішила активізувати робо-
ту Канадсько-українського 
бібліотечного центру. Влітку 
того ж року він був переве-
дений у Центральну бібліоте-
ку ім. Коцюбинського. Центр 
і далі запрошував науковців, 
викладачів, студентів, влас-
не, всіх бажаючих. 

В перші дні війни бібліоте-
ка ім. Коцюбинського сильно 
постраждала від бомбарду-
вання. Але вона працює, бу-
демо сподіватися, що повніс-
тю відновиться. В тому числі 
і Канадсько-український бі-
бліотечний центр. Як пам'ять 
про людину щедрої душі, па-
тріотку Марію Фішер-Слиж. 

Петро АНТОНЕНКО

День Незалежності України на Флориді 

Марія Фішер-Слиж: з Україною в серці

 Ветерани вивішують український прапор, 
Норт Порт Урядовці міста Норт Порт

На тлі Міської Ради стоять (зліва направо): 
Р. Чайковський, Л. Бойко, Б. Боднарук, 

В. Боднарук, Д. Томашоска, Є. Томашоский, 
О. Бабчук, Ю. Данілович, А. Соловейчик

А це фото я зробив ще у 2000-ні, в Києві, у театрі ім. Франка. 
Тут проходив фінал Всеукраїнського конкурсу знавців 

української мови, імені мецената Петра Яцика. Пані Марія, 
котра теж підтримувала цей конкурс, на фото 

з чернігівською письменницею Ганною Арсенич-Баран, що 
торік відійшла у вічність, і її сином Іваном. Нині він теж 

письменник, один час був завідувачем Канадсько-
українського бібліотечного центру. 

Рудольф Фішер і Марія 
Фішер-Слиж, 1959 р.
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Українці й росіяни – не «братні» 
народи й тим більше не «адін народ». 
Це, здавалося б, очевидне твер-
дження, утім іноді його доводиться 
пояснювати, оперуючи елементар-
ною аргументацією. Наприклад, що 
в кожного з цих народів своя окре-
ма історія становлення та соціокуль-
турного розвитку, зазначає видання 
Ukraїner. До того ж у багатьох аспек-
тах різниця разюче кардинальна. 
Українці та росіяни протягом своєї 
історії неодноразово воювали, і це 
були далеко не «братні» чи «грома-
дянські» війни, а битви між двома 
народами, один з яких – російський 
– постійно хоче знищити інший – 
український.

На початку 90-х років Україна, 
як і низка інших країн, здобула неза-
лежність після десятків років радян-
ської окупації, а до того – імперсько-
го поневолення. Зараз, у XXI столітті, 
Росія знову напала на Україну. Укра-
їнці точно знають, за що вони вою-
ють. Це боротьба за свободу та не-
залежність від Росії. Зрештою, це 
боротьба за виживання, адже Росія 
вдається до прямого тероризму і ге-
ноцидних практик. Тому сьогодні на-
зивати українців та росіян «братні-
ми» народами особливо обурливо. І 
цей шкідливий міф потребує актив-
ного розвінчання насамперед для 
тих аудиторій, які не перебувають у 
контексті складних українсько-ро-
сійських відносин.

«Нас просто 
посварили»

Концепція про «братні» народи 
досі вигідна Росії як країні-агресор-
ці і просувається нею. Росія не за-
цікавлена, щоб Україну підтриму-
вали країни-партнерки. Тому вона 
воліла би подати своє вторгнення 
як «сімейну сварку» чи «внутрішній 
регіональний конфлікт», в якому не 
йдеться про зазіхання на незалеж-
ність. Деякі представники інших кра-
їн (громадяни, медіа, політики) мо-
жуть свідомо чи несвідомо підігра-
вати Росії, стверджуючи, що Росія й 
Україна просто «посварилися». Про-
довжуючи пропагандистські нарати-
ви агресора, вони можуть заявляти, 
що Україні й Росії треба просто допо-
могти «помиритися» і піти на пере-
мовини. Ба більше: Україну можуть 
звинувачувати у недостатньому ба-
жанні домовлятися і йти на компро-
міси – наприклад, поступатися свої-
ми територіями в обмін на мир.

Із прагнення «помирити» два на-
роди виростають обурливі для укра-
їнців публічні прецеденти. Скажімо, 
навесні 2022 року, напередодні Ве-
ликодня за григоріанським кален-
дарем, ватиканське духовенство за-
пропонувало представницям двох 
націй символічно нести хрест під час 
Хресної дороги у Страсну п’ятницю 
біля Колізею. Християнське товари-
ство українців Італії відреагувало на 
це так: «У цей історичний момент ста-
вити поряд націю-агресора та націю, 
яка потерпає від агресора, виглядає 
недоречним. Серед українців цей 
факт сприймають, як ніби у відповід-
ні історичні періоди ставити поруч ні-
мецького солдата і поляка із Аушві-
ца, солдата НКВД і вірного католика 
в ГУЛАГу, ніби розмістити разом са-
мого Ісуса Христа та Понтія Пілата, 
котрий прирікає його до смерті».

Приблизно у той же час, в се-
редині квітня, коли вже було відо-
мо про звірства російських військо-
вих у Бучі, президент Франції Емма-
нуель Макрон в інтерв’ю телекана-
лу France 2 відмовився назвати дії 
Росії в Україні «геноцидом». «Я буду 
обережний із такими термінами сьо-
годні, тому що ці два народи (росіяни 
та українці. – ред.) – брати», – ска-
зав він.

У відповідь на це МЗС України 
зазначило, що міф про «братні» на-
роди почав руйнуватися після окупа-
ції Криму та агресії на сході України 
у 2014 році. ««Братній» народ не вби-
ває дітей, не розстрілює цивільних, 
не ґвалтує жінок, не калічить літніх 
людей та не знищує будинки іншого 
«братнього» народу. До звірств про-
ти беззахисних людей не вдаються 
навіть найзапекліші вороги. Наразі 
немає ані моральних, ані реальних 
підстав вести розмови про «братні» 
зв‘язки російського та українського 
народів», – наголосив речник відом-
ства Олег Ніколенко.

Ідеологічність і маніпулятивну 
природу концепції «братніх» народів 
доводить також те, що поза імпер-
ськими та постімперськими країна-
ми складно знайти подібні наймену-
вання для громадян сусідніх держав. 
Бо «братніх» народів не існує ніде – 
є національні інтереси кожного на-
роду і вміння налагоджувати добро-
сусідські відносини, незалежно від 
культурної та іншої спорідненості.

«Єдиний» і «братній» 
народ: 

дві пропагандистських 
концепції

Здебільшого деконструкцією 
міфу про «братні народи» в Україні 
послідовно займаються науковці з 
царини гуманітаристики, журналіс-
ти та деякі медійні персони. На рівні 
державної політики, яка б сягала ши-
рокого загалу, спростуванням цього 

міфу ґрунтовно не займалися, хоча 
є і певні винятки. Наприклад, Мініс-
терство культури та інформаційної 
політики у співпраці з Українським 
інститутом національної пам’яті на-
вели аргументи, які спростовують 
ідею про братерство українського та 
російського народів, створивши від-
повідну інфографіку. Її варто розгля-
нути докладніше.

Росія досі оперує визначенням 
про «адін народ», адже воно у своєму 
корені заперечує існування україн-
ців як окремої нації. Деколи ця дер-
жава у своїй пропаганді вдається до 
іншого пропагандистського кліше – 
про «три братні народи», говорячи 
про українців, білорусів та росіян.

Ідейна концепція «братніх наро-
дів», агресивно насаджена радян-
ською пропагандою, сягає концепції 
«триєдиного народу» царських часів 
і є цілковито імперіалістичною. Мета 
цієї ідеї – заперечення права укра-
їнців та білорусів на власну історію, 
культуру, мову. Це намагання штуч-
но прив’язати історію України та Бі-
лорусі до російської та розчинити й 
асимілювати ідентичності двох окре-
мих народів, щоб тримати їх упоко-
реними.

Комуністичною пропагандою 
були сформовані чіткі шаблони для 
розгляду історії України. Передусім 
вона мала бути придатком росій-

ської історії. Історичні події в Україні 
мали дублювати російські процеси. 
При цьому бути менш масштабними 
та другорядними. Але ця пропаган-
да не мала нічого спільного з реаль-
ністю.

Якщо в ідеї «братніх народів» 
українці постають у ролі залежного 
«молодшого брата», якому без «стар-
шого» – Росії – ніяк, то у концепції 
про «єдиний народ» існування укра-
їнців окремо від росіян повністю за-
перечується. Цей відверто шовініс-
тичний підхід тягнеться століттями 
ще від імперських часів і до сучасної 
російсько-української війни.

Нинішню повномасштабну ві-
йну Росія називає «спецоперацією», 
мета якої – «звільнити» чи то одурма-
нених «нацистською» пропагандою 
«рускіх» (тобто українців, бо ж «адін 
народ»), чи то «братній» народ, який 
потерпає від демократичного ярма, 
нав’язаного колективним Заходом. 
Ця мінлива і плутана аргументація 
щодо того, кого і від чого росіяни «ас-
вабаждают», розрахована насам-
перед на внутрішню аудиторію, яка 
звикла споживати постійні фейки й 
здатна «проковтнути» найабсурдніші 
пояснення. Уся ця пропагандистська 
риторика спрямована лише на одне 
– приховати справжню мету Росії у 
цій війні, яка є напрочуд прозорою 
і примітивно-загарбницькою – зни-
щити українців як націю та захопити 
їхню територію.

Говорячи про концепцію «брат-
нього народу», історик Кирило Га-
лушко вказує на її тяглість: «Україн-
ці у ролі «малоросів» були протягом 

XIX ст. «племенем російського на-
роду», приреченим на розчинення, 
як будь-яке «плем’я». Оскільки для 
сьогоднішньої Росії панівними є на-
віть не радянські, а царські викла-
ди історії, то «українці» для росіян – 
це тимчасове утворення. Бо треба 
відновити колишню, присутню лише 
в уяві російських вождів, єдність 
– чи то «давньоруської доби», чи то 
«возз’єднання» 1654 року (Переяс-
лавський договір між Московським 
царством і козацькою старшиною. 
– ред.). У цьому контексті українці 
«випадково» з’явилися на політичній 
мапі, «об’єктивно» вони не існують, 

тому їх можна легко «визволяти шля-
хом знищення».

«Малороси» – офіційна назва 
українців у документах Російській 
імперії.

Галушко зауважує, що знищення 
України для Росії є потребою буттє-
вого масштабу: «Як свого часу писав 
Дмитро Донцов, співіснування Укра-
їни та Росії – це конфлікт існування, 
бо сенс існування України лежить у 
незалежності, а смисл існування Ро-
сії – у поглиненні України. Бо інакше 
уся її світоглядна, геополітична та іс-
торична концепції сенсу власного 
буття сиплються. І тому Росія прире-
чена долати Україну, як і Україна — 
їй опиратися».

Дмитро Донцов – український лі-
тературний критик, публіцист, філо-
соф, політичний діяч, ідеолог україн-
ського інтегрального націоналізму.

Історичний фундамент: 
Україна та Росія йшли 

різними шляхами
Україна та Росія розвивалися за 

різних історичних умов і мали впли-
ви різних сусідів. Це визначило сут-
тєві культурні, політичні, світогляд-
ні відмінності, а також сформувало 
окремі мови, зокрема українську і 
російську.

У IX ст. сформувалась середньо-
вічна держава Русь із центром у Ки-
єві. Руссю у широкому значенні нази-
валася вся територія, де визнавали 
владу київських князів. І тривало це 
визнання упродовж наступних кіль-
кох століть. Та у вузькому значенні під 
Руссю знали землі довкола Києва. А 
землі на північному сході, де згодом 
сформувалось Московське князів-
ство, тоді називали Заліссям. Май-
бутні «братні» народи формувались 
у різних комунікаційних просторах: 
українці в чорноморському, білору-
си – в балтійському, а московити – 
у волго-каспійському. І ці народи не 

ставали братніми тільки через те, що 
платили данину руському князю.

Після монгольської навали у XIII 
ст. історичні долі територій сучасних 
України та Росії остаточно розійшли-
ся. Залісся стало союзником мон-
голів: московити воювали за Батия 
і брали участь у загарбанні Русі та 
руйнуванні Києва. І Московська дер-
жава сформувалась під владою мон-
голів. Українські терени продовжу-
вали розвиватися у європейському 
контексті. У Великому Князівстві Ли-
товському, до якого входили україн-
ські землі, були демократія, само-
врядування та європейське право, 

релігійна терпимість, пошанування 
приватної власності. Це визначило 
політичну культуру мешканців.

Більшість цих ознак зберігали-
ся в українській козацькій державі 
– Гетьманщині. Північно-східні землі 
колишньої Русі (нині це територія Ро-
сії) увійшли до складу монгольської 
Золотої Орди. На формування полі-
тичної культури Московського кня-
зівства мали визначальний вплив 
ординські порядки й традиції з воз-
величенням правителя і повною 
йому покорою, абсолютним доміну-
ванням держави, відсутністю при-
ватної власності на землю й «общин-
ними» порядками.

Українська мова: 
довгий шлях заборон і 

спроб уніфікації 
з російською

У прагненні стерти будь-які від-
мінності між українським та росій-
ським народом Росія насамперед 
грає на мовному полі. Українську 
мовуу забороняли та нищили, вва-
жаючи її загрозою для Московії. Її 
називали «мовою села» і робили не-
перспективною у використанні.

Історія знає майже півтори сотні 

спроб заборонити українську мову. 
Остап Українець, письменник і пере-
кладач, автор YouTube-каналу «Твоя 
підпільна гуманітарка», пояснює уні-
фікацію мови в контексті міфу про 
«братні народи» так: «У різні часи це 
працювало трохи по-різному. У Росій-
ській імперії, звісно, на першому міс-
ці був страх становлення окремого 
українського суспільства. Скажімо, 
основні заборони української мови в 
книгодрукуванні були пов’язані з ре-
лігійною проблематикою – переклад 
Пантелеймоном Кулішем Біблії був 
політично загрозливим».

Загалом усе почалось у 1627 
році, коли з подання церкви спалили 
та заборонили книги українською. 
Далі був Валуєвський циркуляр, під-
писаний в 1863 році, який заборо-
няв видання підручників та літера-
тури українською. В 1876 році було 
видано Емський указ, який заборо-
няв ставити вистави українською і 
співати народні пісні.

У Радянському Союзі за викла-
дання російської мови в школах вчи-
телям платили на 15 рублів більше. 
Спілкуватись українською мовою 
було «неперспективним», для вижи-
вання і кар’єрного зростання люди 
обирали російську.

Правопис 1933 року є спробою 
штучного зближення української та 
російської норм орфографії. Зазир-
нувши в реєстр «репресованих» слів, 
ми побачимо, як тоді навмисно уні-
фікувались українська та російська 
мови. Приміром, після 1933 року із 
вжитку вийшли такі слова як балянс, 
гостриця, капеля. Натомість 
з’явились баланс, піраміда, 
капела.

Не «адін народ»
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Друга частина інтерв̀ ю ро-
сійського історика Євгенія Пона-
сєнкова, автора виданої 5 років 
тому книжки «Перша наукова іс-
торія війни 1812 року». За цю та 
інші спроби розхитати магістраль-
ні російські міфи, за критику мос-
ковської агресії в Україну Пона-
сєнков удостоєний почесного в 
РФ звання иностранного агента.

Чомусь вважається, що образ 
Кутузова у Толстого пристойний. 
Але це ж комічний персонаж: ви-
снажений тлустий стариган, який 
нічим абсолютно не керує. Толстой 
взагалі заперечував значення пол-
ководницької діяльності, і ті, хто 
стверджує, що Кутузов зображе-
ний у нього чудово, просто не чита-
ли роману.

Звідки це у Толстого? Якщо ви 
відкриєте його «Дитинство. Отро-
цтво. Юність», його щоденники та 
листи (тобто все, написане до 35 ро-
ків), – то побачите, як він переживає 
страшну психологічну ломку. Толстой 
був латентним гомосексуалом.

Я спеціально розбираю цю 
тему в книзі і цитую щоденники 
та листи Толстого, де він пише про 
свою любов до братів Мусіних-Пуш-
кіних, про те, як він хотів закутати-
ся в шубу в кареті і цілувати скрізь 
свого друга Дьякова. Ця цитата «ці-
лувати скрізь» опублікована офі-
ційно видавництвом Академії наук 
СРСР. Я все це в книзі цитую з по-
силанням на першоджерела.

Він писав також, що краса у ви-
борі об'єкта кохання завжди віді-
гравала першорядне значення, що 
він сам ніколи не відчував кохання 
до жінок, що кохав тільки чоловіків 
– це все є в його щоденниках.

І Толстой себе зламав. Більшу 
частину життя він ненавидів це, але 
займався сексом з жінками. Звідси 
його ненависть до дружини, постій-
ні спроби піти з дому, знущання над 
жінками в романах, де він не дозво-
ляє їм бути вільними, легкими та ве-
селими. Пристойна жінка для нього – 
це жінка, яка мучиться, яка втратила 
все, яка погладшала, пузата... Він не-
навидить усе красиве. У тих же лис-
тах він каже, що красиві люди ніколи 
його не розуміли. І його друг, красень 
Дьяков, ніколи його не розумів...

Небезпека комплексів дуже та-
лановитих людей, як Толстой чи До-
стоєвський, в тому, що чим талано-
витіша людина, тим вона блиску-
чіше, яскравіше і вагоміше реалі-
зує свої хвороби у своїх творах. А 
ці хвороби стають хворобами цілої 
нації. В цьому трагедія.

Що стосується знань Толсто-
го про війну, то він вивчив занад-
то мало джерел, причому все пе-
ребрехав і пристосував до потреб 
своєї нездорової філософії. Серед 
прочитаних ним книжок є зовсім 
несерйозні. Це сміховинно, оскіль-
ки одна з них – книжка Михайлів-
ського-Данилевського, писана за 
вказівкою Ніколая I, що спеціально 
створювалася як міф.

– А як же хрестоматійна тол-
стовська «дубина народної війни»?

– До кінця 1830-х років не існу-
вало навіть терміну «вітчизняна ві-
йна», не було і ніякої «дубини народ-

ної війни» (і бути не могло в країні 
кріпосного права, де раби – осно-
вна частина населення).

По суті, люди були речами, з 
якими поводилися значно гірше, 
ніж із тваринами. Їх шмагали, били. 
Били навіть вагітних селянок – а 
коли вони народжували, немовлят 
згодовували собакам. Псів годува-
ли селянськими дітьми як делікате-
сами!

Селян часто продавали азіат-
ським купцям. Для збільшення при-
плоду їх 14–15-річними одружува-
ли село на село. Це робив і Суво-
ров, і дуже жадібний Кутузов, ко-
трий володів шістьма з половиною 
тисячами кріпаків і постійно дбав, 
щоб вони якомога більше наро-
джували. А він тут же їх продавав – 
окремо дітей, окремо батьків...

Головний жах російських гене-
ралів був у тому, щоб Наполеон не 
дав вольності селянам. Про це пря-
мо написав у своєму листі генерал 
Ніколай Раєвський у липні 1812 
року.

Але у Наполеона таких думок і 
не було, він не планував навіть пе-
реходити кордон. Я наводжу листи 
зі щоденного листування Алєксан-
дра і Наполеона, з яких абсолютно 
ясно, що Алєксандр почав готувати 
війну відразу після Тільзіта. Він за-
куповував зброю в Австрії, в Англії, 
збільшив у кілька разів військовий 
бюджет, послав шпигунів до Фран-
ції, послав Волконського копію-
вати структуру французької армії, 
щоби провести реформу у себе.

Вже 1810 року російські армії 
стоять на кордоні з герцогством 
Варшавським, готові до наступу, 
тоді як у Наполеона там не було 
жодного солдата! Був у Німеччині 
гарнізон в одній фортеці.

У 1811 році, коли Алєксандр 
вже був повністю готовий до війни, 
маршал Даву почав попереджа-
ти про це Наполеона в листах. Той 
же перебуває в рожевих окулярах, 
він не хотів нічого розуміти: у нього 
молода дружина, у нього народив-
ся син, він мріє відпочити і планує 
на 1812 рік поїздку в Італію, де спе-
ціально для цього, як мені вдало-
ся з'ясувати, вже відреставровано 
Квіринальский палац...

І тут йому повідомляють, що 
Алєксандр готовий до нападу! Це 
було правдою: ми ж знаємо доку-
менти, яких Даву і Наполеон знати 
не могли! Таких документів штабу 
Алєксандра про те, що він планує 
напасти на Францію, сотні!

Нарешті в жовтні 1811 року 
Алєксандр віддає наказ про напад 
на Францію. Всі російські армії за-
рухалися і підходять до Німану, але 
в цей момент цар отримує лист ко-
роля Пруссії Фрідріха-Вільгельма: 
той боїться підтримати росіян, бо 
Алєксандр вже подвигнув його на 
авантюру в 1806 році, коли прусса-
ки програли Наполеону.

Алєксандр терміново відкликає 
наказ, але про це вже відомо всьо-
му світу.

І тільки тоді Наполеон наре-
шті почав збирати армію – бо ні-
якої армії в Європі за межами Іс-
панії у нього не було. Він зібрав її 
всього за кілька місяців – і тільки 
для того, щоб відбити агресію. Існує 
безліч листів, у яких Наполеон про-
сить своїх генералів зміцнити фор-
теці у Європі, – про який же наступ 
може йтися?

Наполеон вважає також, що 

якщо він збільшить чисельність ар-
мії, то Алєксандр злякається і відмо-
виться від своїх планів.

Але шизоїдний Алєксандр не 
відмовляється, він розриває дипло-
матичні відносини. Мало хто знає, 
що Росія оголосила війну Франції 
ще навесні 1812 року.

У травні Наполеон приїжджає 
в Дрезден, і два тижні європейські 
монархи висловлюють йому покору 
і дружбу. Так він сподівається впли-
нути на Алєксандра – вважає, що 
той схаменеться, коли побачить, як 
із ним дружить уся Європа.

Алєксандр же невблаганний, 
він впевнений в собі, бо в нього і 
військ більше. За офіційними дани-
ми, 1812 року в Росії було 975 тисяч 
солдатів, тоді як Наполеон (за дани-
ми бездоганно точних архівних ві-
домостей) для відбиття агресії мав 
усього 400 тисяч (причому половину 
становили «союзники», які до цього 
багато років воювали проти Фран-
ції).

На західному кордоні Росія зо-
середила понад 400 тисяч солдатів, 
для оборони це більш ніж достатньо. 
До того ж Алєксандр укладає угоди 
зі Швецією і Англією – й Англія по 
«ленд-лізу» постачає в Росію зброю, 
амуніцію та гроші.

Але далі сталося ось що.
Річ у тому, що в Росії не було при-

стойного талановитого полковод-
ця для війни з Наполеоном. Усі ро-
сійські генерали йому програвали: 
Кутузов у 1805 році, Бенніґсен, Ба-
гратіон, Барклай та інші – в 1806–
1807-х.

Тоді Алєксандр звертається від-
разу до трьох: до Веллінґтона в Ан-
глію, до французького генерала 
Моро, що живе в еміграції в США, і 
до колишнього маршала, що зрадив 
Наполеона, Бернадота, який став 
кронпринцем Швеції.

Він просить їх очолити російську 
армію. У ту епоху це було абсолютно 
нормально, коли іноземець стає на 
чолі армії. Наприклад, Леонтій Ле-
онтійович Бенніґсен, який команду-
вав російською армією в 1807 році, 
завжди залишався підданим англій-
ського короля. У 1812-му він очолю-
вав головний штаб російської армії.

Але всі троє злякалися воювати 
з Наполеоном. Вони відмовилися. 
Алєксандр залишився з величез-
ною армією, але без головнокоман-
дувача!

Вся ця махина стоїть на кордоні, 
цар встиг оголосити війну, а що далі 
робити – не знає...

Тоді Наполеон посилає до Алєк-
сандра з пропозицією миру гене-
рала Нарбонна. Але вже було від-
служено урочистий молебень, цар 
уже з помпою виїхав з Петербурга – 
весь Петербург знав: ми йдемо на-
ступати! І Алєксандр відмовив.

Що залишалося робити Наполе-
ону?

Армія зібрана, проблему не 
розв’язано, вся Європа в очікуван-
ні...

– Ну так: найкращий захист – 
це напад...

– І він переходить кордон, вва-
жаючи, що або Алєксандр укладе 
мир відразу у Вільно просто тому, що 
у нього немає головнокомандувача, 
або росіяни дадуть бій, програють 
його – і знову ж таки укладуть мир...

І люди не гинуть, а Москва не 
горить...

Але Алєксандр шизофренічно 
ненавидів Наполеона.

Він заздрив йому з юності, бо 
той був кумиром усієї Європи, гра-
вюри з його зображеннями висіли у 
всіх аристократичних домах Росії, а 
Алєксандр після поразки під Аустер-
ліцем втік із поля бою, і свита зна-
йшла його під деревом в сльозах і 
муках діареї...

Про це знав весь Петербург, 
весь світ.

Чи міг Алєксандр пробачити 
своє приниження Наполеону? Зро-
зуміло, що ні.

Миру він не укладе і тоді, коли 
французи перейдуть кордон.

Росіяни просто втікають без 
жодного плану, «скіфський план» – 
це вигадка пізніших історіографів. 
Першим почав утікати Баґратіон. 
Алєксандр спробував було зупини-
ти втечу, але Баґратіон не послухав-
ся – та у нього і не було іншого вихо-
ду: він був відрізаний.

Наполеон відразу ж вклинив-
ся між двома арміями, які були 
роз'єднані, бо первісно готувалися 
до наступу.

Загалом же Баґратіона бояли-
ся, оскільки він був коханцем се-
стри царя, Єкатерини, а вона, сво-
єю чергою, очолювала петербурзь-
ку змову проти російського імпе-
ратора. Тоді Алєксандр утік додому 
– він страшенно злякався, що його 
або приб'ють в армії, або без нього 
в Петербурзі влаштують переворот.

Росіяни втікають і втікають, 
вони програють і Смоленськ, і Бо-
родіно. Французів уже нічого не 
може зупинити, їхні бойові втрати 
мінімальні – вони втратили всього 
10 тисяч солдатів під Смоленськом 
і 22 тисячі при Бородіно. Для порів-
няння, Кутузов у Бородінській битві 
втратив 53 тисячі, оскільки непра-
вильно розташував війська і ніяк не 
керував боєм.

Проблема для французів була 
в іншому: хвороби і холод. Небойо-
ві втрати Наполеона становили 150 
тисяч солдатів тільки влітку. А взим-
ку вже обидві армії зазнали коло-
сальних втрат через морози – сер-
йозних боїв уже не було.

Російська армія, по суті, була 
знищена саме в Бородінській бит-
ві. Крім втрати майже половини ре-
гулярного складу, ще близько 30% 
живої решти перетворилися на ма-
родерів.

Коли Наполеон уже відступав з 
Росії, росіяни втратили ще більше: 
Кутузов вивів із Тарутино 130 тисяч, 
а привів у Вільно 27 тисяч солдатів.

Наполеон же вивів із Москви 
108 тисяч, а привів до кордону 
близько 30 тисяч, не враховуючи 
100-тисячних флангових корпусів.

Російська армія була фактично 
знищена, і про це сам Кутузов напи-
сав у донесенні Алєксандру.

– А в школах досі дітей вчать, 
що Росія перемогла в тій війні, а 
Наполеон ганебно втік...

– Дуже складно пояснити оби-
вателю з, вибачте, гопницькою сві-
домістю, що у Наполеона взагалі 
не було планів залишатися в Росії, 
розширюючи за її рахунок свою ім-
перію. Але саме так і міркує обива-
тель: якщо Наполеон переміг у всіх 
боях, то чому він не залишився в Ро-
сії? А Наполеон же не залишався ні 
в Австрії, ні у Пруссії, хоча, на від-
міну від Росії, пройшов їх наскрізь 
двічі (після того, як вони напали на 
нього перші і він їх переміг). У ньо-
го просто не було такого завдання.

Слід пам'ятати, що європейські 

країни не розвиваються як орда – 
екстенсивно. Росія – єдина країна 
в Європі, яка потім намагається всі-
ма силами утримати все у себе – і 
не може.

Цікаво, що в 1812 році Литва 
проголосила незалежність відразу 
після вступу в неї Наполеона і на-
віть відрядила в його армію влас-
ний корпус.

Саме з усіх цих причин можна і 
треба стверджувати, що війна 1812 
року була для Наполеона оборон-
ною. Це доведено ще й тим, що єв-
ропейці намагалися увійти в Париж 
ще з 1792 року, а увійшли тільки 
1814 року. Тобто Франція всі ці 20 з 
гаком років оборонялася.

Якби ця війна була оборонною 
для Росії, росіяни не стали би пере-
ходити кордон услід за французами. 
Тоді всі, в тім числі й Кутузов, були 
проти. Правда, він був проти не че-
рез те, що хотів зберегти армію, а 
тому, що випадково і несподівано, 
програвши все, що можна, раптом 
виявився «рятівником вітчизни» – 
і йому зовсім не потрібні були нові 
поразки.

Наполеон ще раз розбив росій-
ську армію під Лютценом і Бауце-
ном навесні 1813 року, але Кутузо-
ва на той час уже усунули.

Кутузов почав неймовірно 
«гальмувати» плани Алєксандра, 
але судити його не можна було.

Комічного генерала Кутузова, 
що заважав просуванню армії по 
Європі, людину, яка вчинила масу 
посадових злочинів, з вини якого 
взимку загинула армія, оскільки він 
не забезпечив її ні їжею, ні одягом, 
людину, яка «підставила» адмірала 
Чичаґова під удар Наполеона в бою 
на Березині, бо Чичаґов виявив ко-
рупцію Кутузова в Дунайській армії, 
цю людину не можна було ні судити, 
ні стратити: він уже мав статус «ря-
тівника вітчизни».

Зате його можна було вбити.
І з усього видно (я наводжу масу 

доказів цієї версії, яку озвучую 
вперше), що Кутузова вбили.

– Достоєвський, як і Толстой, 
теж не жалував Наполеона...

– Нам треба перестати бути 
хворими людьми і дивитися на світ 
крізь окуляри Достоєвського.

Перш за все, Росія – це краї-
на Достоєвського за своїм нездо-
ровим поглядом на те, що відбува-
ється, і на самих себе. І це пробле-
ма аж ніяк не Наполеона і не світу, 
а тільки наша, це внутрішня пробле-
ма, і сумно те, що хвора, закомплек-
сована, непорядна, злісна, лице-
мірна, хитра людина стала однією з 
«сумлінь нації». Він був безпринцип-
ним у фінансових справах, жорсто-
кий з людьми. Він грав, позичав і не 
віддавав, бив, зраджував, лихосло-
вив, доносив... І я не розумію, чому 
Наполеон повинен відповідати за 
якогось дивного типа, який буде 
жити через 50 років після подій.

Достоєвський ненавидів осо-
бистість, бо сам особистістю ста-
ти не зміг. Спочатку це була досить 
весела людина, котра ненавиділа 
режим, що був тоді в Росії, і бага-
то з того, що в країні відбувалося. 
Його несподівано заарештували в 
гуртку петрашевців, коли вони чи-
тали лист Бєлінського Гоголю про 
негативну роль православ'я.

Все, що відбувалося потім, було 
знищенням психіки цієї людини.

Все було готове до смертної 
кари, але в останній момент її за-
мінили на каторгу, – а ця люди-
на збожеволіла, чекаючи 
страти.

Хто переміг при Бородіно, 
спалив Москву і вбив Кутузова

Про російські міфи війни 1812 року
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Усе XX ст. наповнене ре-
пресіями українських діячів, які 

писали українською мовою. І в кон-
тексті творення міфу про «братерство» 

чи «єдність народів» українська мова на-
сильницьки стиралась, натомість україн-
цям нав’язували російську.

Витвором пропаганди сучасного 
Кремля також є твердження про те, що 
«насправді неважливо, якою мовою роз-
мовляти». Водночас Кремль уже давно пе-
ретворив мову на зброю і виправдовує 
свою агресію, зокрема й «захистом ро-
сійськомовних», яких буцімто утискають в 
Україні. Путін навіть стверджував, що Ро-
сія закінчується там, де закінчується ро-
сійська мова.

Перше, що роблять росіяни в окупо-
ваних містах, – заміняють написи укра-
їнською мовою на російську. Доходить 
до абсурду. Так, окупанти змінили в тим-
часово окупованому Маріуполі таблич-
ку при в’їзді в місто та стелу, перетворив-
ши букву «і» на «и» за допомогою шмат-
ків металу. А в тимчасово окупованому 
Херсоні загарбники створили проросій-
ську «Азбуку Херсона» для дітей, таким 
чином насаджуючи ідею «руского міра» 
найменшим. У тимчасово окупованій час-
тині Подніпров’я та Запоріжжя росіяни 
замінили стелу із написом «Запорізька 
область» на вказівний дорожній знак ро-
сійською мовою.

Те, що мова — це базова частина на-
ціональної ідентичності, сьогодні ми бачи-
мо особливо гостро.

І в сьогоднішніх реаліях перехід на 
українську мову є життєво важливою по-
требою. Бо кремлівська пропаганда так і 
чекає, щоб когось «врятувати». Особливо, 
якщо цей хтось говорить російською. Крім 
того, під час російського вторгнення укра-
їнська мова стала інструментом боротьби 
з ворогом.

У фонетиці та граматиці українська 
мова має понад 20 спільних рис із біло-
руською, чеською, словацькою, поль-
ською, хорватською та болгарською мо-
вами. А з російською – лише 11.

Остап Українець радить: щоби по-
бачити різницю між українською і росій-
ською, достатньо взяти два абзаци одна-
кового тексту цими мовами й підкреслити 
всі місця, в яких цей текст відрізнятиметь-
ся. Якщо на живих прикладах спробувати 
порівняти українську і російську – одразу 
буде зрозуміло, наскільки вони різні.

Українська культура: 
вічна боротьба 

за самодостатність
Росія повсякчас намагалася знищити 

українську культуру або розчинити її у ро-
сійській. У царські часи це робилося шля-

хом прямих заборон на розвиток україн-
ської культури або поглинанням україн-
ських митців культурою «центру», як це 
сталося з письменником Миколою Гого-
лем. У радянські часи Росія вдалася до 
прямого терору, знищивши у таборах усі 
знакові постаті українського культурного 
середовища. У 20-х і 30-х роках це явище 
отримало назву «Розстріляне відроджен-
ня». На активізацію дисидентського (куль-
турно-протестного) руху у 60-х–80-х роках 
тодішня влада також відповіла політични-
ми репресіями.

Виживали тільки ті, хто прилаштову-
вався. У шаблонах російської пропаганди 
найважливішими в діяльності українських 
культурних діячів мали бути їхня дружба з 
російськими майстрами й орієнтир на ро-
сійські взірці. Усе, що не вписувалося в ці 
шаблони, – або маргіналізувалося, або 
відверто дискредитувалося чи знищува-
лося.

Культурна менеджерка Богдана Не-
борак наголошує, що українська культура 
– це культура людської гідності як базису. 
Натомість російська – це культура спроби 
вибороти право мати гідність.

У контексті творення Росією міфу про 
«братні народи» було важливо применши-
ти вагу української літератури і показати її 
несамодостатність. 

І під час повномасштабної війни Росія 
намагається зачистити культурне серед-
овище України, знищувючи пам’ятки куль-
тури та видавництва, грабуючи музеї, па-
лячи книжки на тимчасово окупованих те-
риторіях, забороняючи українську мову в 
захоплених містах. Руйнуючи культурний 
простір, загарбники заповнюють утворе-
ну порожнечу російськими культурними 
кодами й наративами. Тому в Маріуполі 
забороняють спілкуватись українською 
мовою й перейменовують площу Свободи 
на площу Леніна, а в Генічеську йому вста-
новлюють пам’ятник.

Вони палять всі книжки в бібліотеці 
храму Петра Могили та кидають у вогонь 
книжки, написані українською мовою. 
А в тимчасово окупованому Херсоні за-
гарбники розвішали по місту серію бане-
рів «Херсон – город с русской историей». 
На частині із них зображений російський 
поет Олександр Пушкін.

Цінності та маркери 
ідентичності: свобода 

проти примусу
Для українців важлива воля, життя 

без примусу й тиску. Український гімн має 
слова «душу й тіло ми положим за нашу 
свободу». Тобто волелюбність в народу 
України є чи не на найпершому місці.

Українці прагнуть самі творити свою 
історію і приймають рішення, які вплива-

ють на їхнє життя. Натомість росіяни пе-
рекладають відповідальність за своє жит-
тя на когось іншого. «Я ні на що не впли-
ваю», «замість мене вже все вирішено», «я 
маленька людина» – так росіяни дозволя-
ють керувати собою своїй владі. Україн-
ці за часи незалежності обрали шістьох 
президентів і пережили кілька революцій, 
тоді як росіяни протягом понад 20-річно-
го правління диктатора Путіна стрімголов 
скочувалися в тоталітаризм за підтримки 
мовчазної більшості.

Кирило Галушко резюмує, що в істо-
ричній уяві росіян відсутнє поняття «бо-
ротьба за незалежність та виживання», 
натомість там міцно вкорінена імперська 
агресія на сусідів, яка триває вже понад 
400 років. «Українці були в обороні, росія-
ни у наступі. Але в оборонців були одні цін-
ності, а у нападників – інші», каже історик.

Українці – сучасна політична нація. В 
українській державі розвивається свідо-
ме громадянське суспільство, яке знає, 
що таке гідність і свобода. Приклад цьо-
му – Революція Гідності, яка постала із 
бажання українців рухатись в проєвро-
пейському демократичному напрямку. І 
через вісім років після цього Україна ста-
ла кандидатом на членство в ЄС. Це ре-
зультат великої боротьби та спротиву Ро-
сії у її бажанні побороти Україну. В укра-
їнців є сформована державність, працю-
ють державні інститути та органи. Попри 
відчайдушні спроби Росії залишати Укра-
їну у своєму полі, Україна позбулась росій-
ських впливів у різних сферах: музичній, 
книговидавничій, культурній, а особливо 
– в енергетичній. Як бачимо, без росій-
ського газу життя стало тільки легшим. 
Тож «братерство» українського та росій-
ського народів – це плід хворої уяви, по-
глиненої російською пропагандою. Не іс-
нує жодного братерства між цими народа-
ми: вони різні на всіх рівнях.

Тому сьогодні бажати «примирення», 
швидших переговорів і компромісів – 
означає шкодити Україні і не сприяти ста-
новленню робочої системи міжнародної 
безпеки. Росія неодноразово доводила, 
що домовленості з нею не варті навіть па-
перу, на якому вони написані. Говорячи про 
перемовини, країна-агресорка намагаєть-
ся виграти для себе час, щоб перегрупува-
тися й атакувати знову. Тож сьогодні наро-
ду України потрібні не «примирення» на де-
який час і очікування нового нападу Росії, 
а перемога у війні, і з нею – ефективні га-
рантії захисту від майбутніх нападів.

А повна поразка Росії відбудеться 
завдяки повному розірванню зв’язків із 
нею, зокрема через розвінчання шкідли-
вого міфу про «братні» народи. 

Ольга ГАХ
Опубліковано у виданні Ukraїner

Сайт «Аргумент», 11.08.2022

Далі була це вже люди-
на талановита, але божевільна. 

В цьому і трагедія. Якби він був без-
дарний і божевільний, проблеми би не 

було. Він перетворився на зламану, невда-
лу особистість, його дійсно довели до бо-
жевілля у прямому сенсі слова. Достоєв-
ський мав фізіологічно хворий мозок. Він 
ненавидів людей-творців, людей гарних, 
людей прогресу. Тому і Наполеон як сим-
вол успіху, символ створення нового (а він 
створив нову Францію, новий звід законів, 
нову епоху, новий стиль – ампір), людина, 
яка перебудувала Париж, перебудувала 
Європу, не могла не стати головним воро-
гом Толстого і Достоєвського.

Ці два письменники хоча і дуже різні, 
але і дуже схожі своєю неповноцінністю. І 
пекельна проблема полягає в тому, що ці 
люди дуже талановито свою неповноцін-
ність висловили.

– Звідки ж взялася знаменита фраза 
Наполеона, яку цитує Тарле в своїй книзі: 
«З усіх моїх битв найжахливіша та під Мо-
сквою. Французи в ній показали себе гід-
ними здобути перемогу, а росіяни здобу-
ли право бути непереможними»?

– Це відома фальсифікація, але Тар-
ле цього не знав. Він ніколи не займався 
цією темою і свою книгу написав протягом 
всього кількох місяців на замовлення, на-
віть не посилаючись на джерела. Ця фра-
за – вигадка, спеціально приурочена до 
100-річчя війни. Наполеон ніколи такого 
не говорив.

У його бюлетені французької армії про-
сто на полі бою записано: блискуча перемога.

В особистому листі Марії-Луїзі з поля 
бою: блискуча перемога.

У листах всім маршалам і генералам: 
блискуча перемога.

У всіх джерелах одне і те ж: блискуча 
перемога.

Навіть так: більш блискуча, ніж під Аус-
терліцом.

Існують сотні листів не маршалів і гене-
ралів, а простих французьких солдатів – ба-
гато з них, на відміну від майже поголовно 
безграмотних росіян, були письменними. 
Листи їхні тоді доходили до Франції всього 
за два тижні. І всі вони – про перемогу. Біль-
ше того, солдати писали, що російської армії 
більше не існує ні морально, ні фізично!

Тут усе дуже просто: якби російська ар-

мія існувала після Бородіно, вона би дала 
бій перед Москвою. Всі були впевнені, що 
Москву захистять, вона навіть не була ева-
куйована, там залишалися всі цінності ко-
рони Російської імперії, арсенал у 150 гар-
мат, 100 тисяч рушниць! Це, до речі, під-
тверджує і те, що ніякого плану глибокого 
відступу у росіян не існувало.

Так-ось, усе перераховане загинуло, 
всі бібліотеки, державний архів, все.

Тому Сталіну і потрібен був міф про 
Кутузова. Він хотів підстрахуватися про-
пагандистськи: Наполеон пішов – і Гітлер 
піде! Барклай йому не підходив за прізви-
щем, а Кутузов, який теж за своїм родом 
не був росіянином, підходив йому і за пи-
кою, і за прізвищем...

У Росії ж нічого не змінюється, і якщо 
буде ще війна, то точно така ж. Знову підпа-
ли власних міст, героїчний відступ. Але во-
рог не залишиться, він піде. І все буде, як 
і раніше.

Євгеній ПОНАСЄНКОВ
Опубліковано у виданні ZBRUC.eu

Сайт «Аргумент», 12. 08. 2022

Закінчення. Поч. в № 225.

Хто переміг при Бородіно, 
спалив Москву і вбив Кутузова

Календар 
всесвітньої історії

9 вересня
1776 – затверджена нова назва Об’єднаних Колоній Аме-

рики – Сполучені Штати Америки.
Народилися: 1585 – Арман Жан дю Плессі, герцог де Ріше-

льє, французький політичний діяч, кардинал; 1769 – Іван Кот-
ляревський, український письменник.

Померли: 1976 – Мао Цзедун, глава Китайської народної 
республіки; 2007 – Василь Кук, останній Головний командир 
УПА.

10 вересня
1856 – закінчення Кримської війни.
Народилися: 1883 – Дмитро Донцов, публіцист, політичний 

діяч, літературний критик, ідеолог українського націоналізму; 
1894 – Олександр Довженко, український письменник і кіно-
режисер.

11 вересня
2001 – відбулася серія терористичних актів у США, найбіль-

ший з яких – знищення двох хмарочосів Всесвітнього торгово-
го центру в Нью-Йорку.

Народилися: 1862 – Вільям Сідні Портер, американський 
письменник, відомий як О. Генрі; 1864 – Павло Грабовський, 
український поет.

Померли: 1530 – Костянтин Острозький, волинський князь, 
Великий Гетьман Литовський з 1497 р.; 1971 – Микита Хрущов, 
перший секретар КПРС (1953 – 1964), Голова Ради Міністрів 
СРСР (1958 – 1964).

12 вересня
1990 – підписаний договір про об’єднання Німеччини.
Народилися: 1875 – Олександр Кошиць, український ком-

позитор, диригент, етнограф; 1921 – Станіслав Лем, польський 
письменник-фантаст.

13 вересня
Народився: 1894 – Юліан Тувім, польський поет.
Помер: 1693 — Лазар Баранович, український церковний, 

політичний та літературний діяч.
14 вересня
1939 – у США авіаконструктор українського походження 

Ігор Сікорський підняв у повітря свій перший гелікоптер VS-300.
15 вересня
1916 – уперше в історії під час бойових дій були застосо-

вані танки.
Народилися: 1613 – Франсуа де Ларошфуко, герцог, фран-

цузький письменник-мораліст; 1890 – Агата Крісті, англійська 
письменниця, королева детективу..

Померли: 1653 – Тиміш Хмельницький, український вій-
ськовий, старший син Богдана Хмельницького; 1907 – Іван 
Карпенко-Карий, український драматург..

16 вересня
1658 – гетьман Іван Виговський уклав із Польщею Гадяць-

кий трактат про входження української козацької держави до 
складу Речі Посполитої, як третьої складової цієї конфедера-
ції, нарівні з Польським королівством і Великим князівством 
Литовським.

2000 – День пам’яті (загибелі) журналіста Георгія Ґонґадзе.
Народився: 1947 – Валерій Марченко, правозахисник, лі-

тературознавець i перекладач. Помер у тюремній лiкарні в 
Ленінградi 7 жовтня 1984.

Померли: 1967 – Павло Тичина, український поет; 2001 – 
Леонід Осика, український режисер, сценарист.

17 вересня
1787 – на Конституційній конвенції у Філадельфії ухвалена 

Конституція США.
Народився: 1864 – Михайло Коцюбинський, письменник, 

громадський діяч. 
Помер: 1940 – Панас Саксаганський, актор, режисер, дра-

матург і педагог.
18 вересня
Народилася: 1929 – Алла Горська, українська художниця і 

громадська діячка, учасниця правозахисного руху.
Помер: 1877 – Осип Бодянський, історик, філолог, перекладач.
19 вересня
1841 – побудована перша міжнародна залізниця (Страс-

бург – Базель).
1851 – у США вийшов перший примірник газети «New-York 

Daily Times». Через 6 років видання змінило свою назву на 
«New York Times» («Нью-Йорк Таймс»).

1891 – до Монреаля (Канада)прибули перші українські по-
селенці.

20 вересня
1519 – почалося перше навколосвітнє плавання під керів-

ництвом Фернана Магеллана.
Народилася: 1934 – Софі Лорен, італійська кіноактриса, 

лауреат «Оскара». 
21 вересня
Народився: 1866 – Герберт Уеллс, англійський письмен-

ник-фантаст.
Померли: 1709 – Іван Мазепа, гетьман України в 1687 – 

1709; 1832 – Вальтер Скотт, шотландський письменник. 
22 вересня
1862 – президент США Авраам Лінкольн оголосив про 

звільнення негрів з рабства.
1980 – у Польщі засновано профспілку «Солідарність».

Не «адін народ»
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Археологи виявили на 
Полтавщині 40 об’єктів 

скіфської доби
«У ході масштабних рятувальних археоло-

гічних робіт на поселенні Котельва II дослідже-
но площу понад 360 кв. метрів та виявлено 40 
археологічних об'єктів (зернові та сміттєві ями, 
різноманітні будівлі господарського призначен-
ня). Жител не було виявлено. Певно, вони були 
знищені під час розробки кар'єру, який діяв на 
цій території в минулі роки», розповів директор 
Історико-культурного заповідника «Більськ» Ігор 
Корост.

За його словами, серед виявлених предме-
тів – прясла та уламки місцевої скіфської кера-
міки, значна кількість наконечників стріл.

«Переважна кількість археологічного ма-
теріалу датується скіфським часом, з хроноло-
гічними межами кінця VI – першої половини V 
століття до нової ери. Цікаво, що в розкопі було 
знайдено уламки античної кераміки (центри ви-
робництва – Клазомен, Хіос, Фасос, Абдер). 
Трапилося також кілька фрагментів грецького 
столового посуду (з Аттики та Ольвії)», - зазна-
чив Корост.

Завдяки проведеним дослідженням вдало-
ся привернути увагу до збереження цього посе-
лення. Роботи з видобутку піску на кар'єрі при-
пинено, а саму пам'ятку занесено до Переліку 
об'єктів культурної спадщини.

Помер командир УПА 
Євген Штендера

23 серпня 
2022 року у віці 
98 році помер 
Євген Штендера 
– один з останніх 
командирів УПА.

Євген Штен-
дера – один з 
керівників опе-
рації спільно з 
польським на-
ціоналістичним 
підпіллям WiN 

під командою Маріана Голембієвського у місті 
Грубешов у 1946 році.

Народився 2 січня 1924 року у с. Волиця-
Барилова на Львівщині. Навчався в українській 
гімназії у Львові (до початку 1940 р.), Радехові 
(1940 – 1941) і Сокалі (1941 – 1943). Член Юна-
цтва ОУН (1940).

В УПА з червня 1943 р, командир чоти юна-
ків ОУН з Сокальської округи. Повітовий вій-
ськовий вишкільник Юнацтва ОУН Радехівщини 
(10.1943 –1944), надрайонний провідник ОУН 
Любачівщини (01 –06.1945), окружний провід-
ник ОУН Холмщини (07.1945 – 1948) і командир 
Тактичного відділення -28 «Данилів», Військової 
Округи – 6 «Сян» (09. 1945 – 11.1946). Керував 
переговорами з польським підпіллям Армії Кра-
йової на Холмщині і Підляшші.

Командував рейдом УПА до Східної Прусії 
(10. 1947 – 04. 1948). Перейшов рейдом до За-
хідної Німеччини (04 – 08.1948). Закінчив Укра-
їнський вільний університет (УВУ), де здобув 
ступінь магістра політичної економії. 

Редактор «Українського самостійни-
ка», «Сучасної України» і «Сучасності». Голо-
ва Об'єднання колишніх вояків УПА в Німеччи-
ні (1954 – 1955). Еміґрував до Канади (1956). 
Член Об'єднання колишніх вояків УПА США і Ка-
нади.

В Альбертському університеті студіював 
славістику і бібліотекарські студії, здобув бака-
лавра бібліотечних наук (1969) і магістра сла-
вістики (1971), організатор та відповідальний 
редактор видавництва «Літопис УПА» (1975 – 
2000). Проживав у Канаді.

У Чехії виклали у вільний 
доступ художні твори 
української еміграції
Слов'янська бібліотека у Празі виклала у 

вільний доступ колекцію художніх творів укра-
їнської еміграції, яка нараховує 484 роботи 53 
художників, які в міжвоєнний період жили й тво-
рили в еміграції на території Чехословаччини. 
Це, зокрема, викладачі й студенти Української 
студії пластичних мистецтв (Василь Касіян, Во-
лодимир Січинський, Юрій Вовк, Галина Мазе-
па, Катерина Антонович та інші).

Вся колекція доступна на інтернет-порталі 
eSbirky.

Куди і як тікали 
українці на початку 

Другої світової війни
Вибух Другої світової війни у 

вересні 1939-го спричинив нове, 
а точніше, забуте з часів попере-
дньої світової, явище - біженців.

І на початку Першої світової, 
і тепер, 1939-го, натовпи біжен-
ців рухалися з заходу на схід, на 
територію сучасної України, за-
значає BBC. В обох випадках то 
були переважно етнічні українці. 
Вони тікали від обстрілів. Від лінії 
фронту, що насувалася.

Або з окупованих ворогом 
територій. Кидали свої будинки, 
майно, залишали близьких чи ті-
кали разом із ними.

Вони бігли в Радянську Украї-
ну в надії на краще життя, але пе-
реважно опинялись у концтабо-
рах.

 

Значні групи 
переходять кордон

В перші тижні нової війни пе-
ретнути кордон було дуже легко, 
адже радянські війська, розді-
ливши з німецькою армією Поль-
щу за пактом Ріббентропа-Моло-
това, ще не встигли взяти під по-
вний контроль загарбану терито-
рію.

На початку жовтня 1939-го 
нарком внутрішніх справ УРСР 
Іван Сєров доповів московсько-
му шефу Лаврентію Берії: «Щодня 
значні групи - до 50 осіб перехо-
дять кордон».

Лише 14 жовтня в Москву на-
діслали повідомлення: «Форму-
вання прикордонних частин для 
охорони нового державного кор-
дону… завершено повністю». Але 
й тоді залишалося безліч стежок, 
якими можна було потрапити до 
країни Рад.

Біженців ловили й допитува-
ли. Один з перших затриманих – 
Іван Сасинець, 25-річний м'ясник 
з Тячева – перейшов кордон 
29 вересня. Пояснив слідчому: 
«Угорці після заняття Карпатської 
України почали переслідувати 
українців, особливо революційно 
налаштованих осіб. Боючись аре-
шту, я [в березні] нелегально втік 
до Румунії. Коли дізнався про за-
няття Західної України Червони-
ми частинами, ухвалив піти в За-
хідну Україну, де можна буде жити 
і працювати спокійно».

Сподівалися 
на захист

Семен Тюх, 25-річний селя-
нин з Синевирської Поляни, пе-
ретнув кордон 9 жовтня разом із 
чотирма односельцями, «щоб по-
збавитися переслідувань, пра-
цювати в Радянському Союзі та 
вчитися, іншої мети в мене, як і в 
моїх товаришів, не було». Втікачі 
й не думали ховатися – перетнув-
ши кордон, самі прийшли в мілі-
цію, щоб легалізуватися.

21-річний Михайло Бігунець, 
студент Торгової академії в Мука-
чеві, перейшов кордон 2 жовтня 
просто посеред біла дня. В селі 

Осмолода одразу явився у відді-
лок міліції, оскільки не вважав, 
що він щось порушив. «Я прийшов 
на територію Західної України, – 
повідомив, – з метою знайти ро-
боту, а якщо буде можливість, то 
завершити навчання і знайти на 
території Західної України кращі 
умови життя».

Значну частку українських 
біженців складали дезертири 
з окупаційного угорського вій-
ська. Як-от 18-річний Федір Ка-
нюк з Берегова. «Було дуже тяж-
ко жити, – зізнався, – я не мав 
роботи, голодував. Угорська вла-
да змушувала українців говорити 
угорською, знущалася над нами».

«В 1939 році мене взяли до 
війська, де били, не давали їсти, 
знущалися, не давали одягу, гро-
шей, нічого не давали. Через та-
кий тяжкий стан я з армії втік, пе-
рейшов державний кордон За-
хідної України. Червоноармійці, 
розташовані на кордоні з Угор-
щиною, казали нашим людям, що 
«переходьте на Україну, матимете 
роботу, жити добре будете, буде-
те їсти добре». Ці причини й були 
приводом до перетину кордону».

Закордонні українці вірили, 
що розрекламована Кремлем 
«держава робітників і селян» на-
дасть їм захист, створить умови 
для навчання та роботи.

«Вночі біженці майже 
всі прорвалися на 
нашу територію»
«Відзначаються спроби серед 

місцевого населення до масово-
го переходу на територію Захід-
ної України, – йшлося в директиві 
прикордонним військам 24 жов-
тня 1939-го. – Станом на 22 жов-
тня на всій дільниці кордону при-
кордонними загонами затримано 
3850 осіб».

Документи НКВД жовтня-лис-
топада зберегли цікаві подроби-
ці.

З «Довідки про затриман-
ня на кордонах Західної України 
частинами прикордонної охоро-
ни»: «Основна маса порушників 
з Німеччини – люди, які постійно 
проживають на території, зайня-
тій німцями, але які не бажають 
там залишатися (селяни, робітни-
ки, інтелігенція)…».

«На кордоні з Угорщиною та 
Німеччиною порушниками є зде-
більшого селяни, які тікають до 

нас у пошуках роботи й притул-
ку, рятуючись від переслідуван-
ня влади, особливо угорців, при-
чому за словами селян з Руму-
нії та Угорщини, які перейшли до 
нас, після замерзання річок зби-
раються перейти на нашу терито-
рію мешканці цілих сіл, розташо-
ваних біля кордону. Переходять 
кордон цілими сім'ями, з малими 
дітьми, не маючи з собою продо-
вольства».

З рапорту на ім'я Лаврен-
тія Берії: «Особливо масовий ха-
рактер носять порушення держ-
кордону в районі Рава-Руська, 
де через масовий наплив біжен-
ців апарат прикордонного заго-
ну не в стані навіть оформлювати 

справи на порушників кордону».
«18 жовтня з території, зайня-

тої німцями, прибуло до 2000 бі-
женців, яких пропустили через 
німецький кордон на нейтраль-
ну смугу. Командуванням загону 
ці біженці на нашу сторону про-
пущені не були, проте вночі вони 
майже всі прорвалися на нашу 
територію і тут були затримані… 
Таких мешканців з території, за-
йнятої німцями, зібралося в од-
ному тільки Перемишлі біля 16 
000 осіб».

Максимальний 
термін

Який притулок надала радян-
ська влада українцям-біженцям 
з Європи?

Спочатку замірялися повер-
нути всіх назад, до своїх країн. 
Потім енкаведистам наказали, 
щоб біженців «затримували як 
перебіжчиків, робили допит пер-
сонально кожного і далі відправ-
ляли до таборів».

За нелегальний перетин кор-
дону Карний кодекс УРСР (стат-
тя 80) передбачав позбавлення 
волі терміном від 1 до 3 років. Бі-
женцям давали максимальне по-
карання – 3 роки, й кидали до ГУ-
ЛАГу. Ось такий «теплий» прийом і 
піклування.

Деякі біженці, зрозумівши, 
що потрапили в пастку, тікали 
вдруге. Так вчинили, наприклад, 

20-річний селянин Михайло Го-
понько з-під Мукачева та його 
15-річний односелець Григорій 
Готько, які просиділи місяць у 
фільтраційному таборі в містечку 
Сколе на Львівщині.

«Я запропонував Готьку зро-
бити втечу з бараку, – пояснив 
Гопонько слідчому, – оскільки 
нам не вистачало їжі, не було змі-
ни білизни, на що Готько одразу 
згодився і сказав, що під час вте-
чі нас застрілять, а якщо не за-
стрілять, то підемо додому».

«Роботу нам не давали, году-
вали погано, – додав Готько. – (В 
бараку. – Ред.) перебувають біля 
1000 осіб і всі виявляють неба-
жання перебувати в бараку, всі 
завошивіли, іншого одягу для змі-
ни не дають».

Пізно ввечері, коли вартовий 
сховався від дощу, втікачі роз-
сунули колючий дріт і накивали 
п'ятами. Їх спіймали й відправили 
до ГУЛАГу як втікачів на 5 років.

Абсолютна більшість біжен-
ців опинилася в таборах ГУЛАГу.

Частина померла від голоду 
чи хвороб ще у фільтраційних та-
борах. Кількадесят людей НКВД 
розстріляв як «агентів іноземної 
розвідки». Лише за перше півріч-
чя 1940-го енкаведисти «викри-
ли» (а може, і без лапок) 90 осіб 
як румунських шпигунів, 24 – як 
угорських, 23 – німецьких, 8 – 
польських.

Ще кількасот біженців НКВД 
завербував. Тих, кого готували в 
агенти, переводили в окрему ка-
меру, створювали спеціальний 
режим – підсилене харчування, 

дозвіл писати листи, читати газе-
ти, збільшення часу на сон тощо.

Заступник наркома внутріш-
ніх справ УРСР Микола Горлін-
ський у серпні 1940 року звітував 
Берії: «Вербування та закидання 
за кордон агентури з перебіж-
чиків проводилося переважно в 
управліннях НКВД областей, які 
межують з Німеччиною та Угор-
щиною. В управліннях НКВД об-
ластей, що межують з Румунією, 
підготували низку агентів для за-
кидання, проте перекинуто їх не 
було в зв'язку з великою концен-
трацією румунського війська біля 
демаркаційної смуги…».

«В багатьох випадках від-
бувалися безцільні вербування 
агентури з перебіжчиків (УНКВД 
Львівської області), яка могла 
дати хіба що відомості про при-
кордонну смугу суміжної сторо-
ни, але не мала потрібних нам 
зв'язків».

Провина до кінця 
життя

Минув майже рік війни, а по-
тік біженців з заходу на схід не 
зменшився. В першій половині 
1940-го прикордонники затри-
мали 12 981 біженця з колиш-
ньої Польщі, Угорщини та Руму-
нії. За той же період спіймали 3 
886 людей, які намагалися по-
вернутися з радянського раю до-
дому.

В листопаді 1942-го Кремль 
оголосив амністію українцям та 
словакам, які мали громадян-
ство Чехословаччини до розчле-
нування цієї країни в 1938 році. 
Амністованих призовного віку 
направляли ешелонами до че-
хословацьких військових час-
тин, що формувалися в містечку 
Бузулук (Оренбурзька область 
СРСР).

Всі інші біженці, яким пощас-
тило вижити в ГУЛАГу, після звіль-
нення мешкали в Радянському 
Союзі – назад їх, за незначними 
виключеннями, не відпустили. 
Масова реабілітація жертв ста-
лінського терору, що почалася з 
ініціативи Микити Хрущова в дру-
гій половині 1950-х, їх не торкну-
лася.

Ситуація почала змінювати-
ся в другій половині 1960-х, вже 
в часи Леоніда Брежнєва, але не 
набула масового характеру.

Тільки 17 квітня 1991-го, за 
кілька місяців до розвалу СРСР, 
парламент України ухвалив за-
кон «Про реабілітацію жертв полі-
тичних репресій на Україні», який 
нарешті зняв провину з біженців 
початку Другої світової.

Дехто з них дізнався про ска-
сування провини, вже давно бу-
дучи на пенсії. А більшість – вза-
галі не дізналася, бо не дожили 
до цього.

Станіслав ЦАЛИК,
 письменник, краєзнавець
 Опубліковано у виданні BBC
Сайт «Аргумент», 27.08.2022

З Європи до таборів ГУЛАГу

ФОТО GETTY IMAGES

Чехословацькі частини, сформовані з амністованих біженців. 
Бузулук, 1942
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Носіями української культури 
завжди були селяни. Та зберегли-
ся і осередки дворянства, які не 
забули історію свого походження. 
Саме такою була садиба в Кача-
нівці, господарем якої був відомий 
український меценат, колекціонер 
Василь Васильович Тарновський–
молодший. 

У своєму маєтку в Качанівці 
він прагнув відтворити звичаї, по-
бут, обряди українського народу, 
вже добре призабуті. Навіть одяг 
носив народний, український, або 
як тоді казали «малоросійський», 
бо в іншому почувався якось нія-
ково. Марко Вовчок так описува-
ла свою зустріч з Тарновським–
молодшим: «Бачила Василька Тар-
новського у синіх шароварах, в со-
рочці вишитій і в чемерці…».

Той одягносили сільськи чоло-
віки. А носив він його як вдома, у 
Качанівці, так і при виїзді в місто. 
Бажання бачити і свою дружину 
Софію Василівну в українському 
одязі було настільки сильним, що 
Тарновський увічнив її двома пор-
третами роботи К. Трутовського і 
А. Рокачевського.

Звідки ж у панича стільки по-
ваги до українського люду, його 
звичаїв? Перш за все, мабуть, слід 
подякувати його няні Марії Бори-
сівні. Проста селянка, жінка, ко-
тра знала безліч казок, легенд, 
оповідок, пісень. Все це вона при-
щеплювала малому Василькові, 
переливала у його душу любов до 
України, її народу і культури. 

Та не тільки одягом підкреслю-
вав Василь Васильович свою лю-
бов до України. В своєму маєтку в 
Качанівці він відтворював звичаї, 
гуляння, притаманні українцям.

На початку липня, за народ-
ним звичаєм, святкували у Кача-
нівці свято Івана Купала. На бе-
резі озера запалювали велике ку-
пальське вогнище, де веселила-
ся сільська молодь. Сам господар 
садиби був не проти шугонути че-
рез полум’я. Ще довго посеред ку-
пальської ночі дзвеніли сміх, жар-
ти та пісні.

Відшуміло Купальське свято і 
на зміну йому приходив Маковій. 
Це вже було справжнє дійство! З 
церкви вийшов хресний хід. Юрба 
молоді, по-святковому вбраних 
чоловіків і молодиць, хресним 
ходом прямували від церкви до 
палацу. А вже звідти пагорбом 
спускалися до криниці. Попере-
ду несли ікони, хоругви, запалені 
свічки. Цю процесію очолювало 
духовенство. Така яскрава карти-
на була настільки зворушливою, 
що художник М. Бодаревський, 
який у цей час гостював у садибі, 
написав дуже живописний етюд. 

Освячувалася вода у криниці, 
букетики з колосків, голівок маку 
та пахучих чорнобривців, духмя-
них васильків. Духівники, разом 
з іншими гостями, прямували на 
гостини до палацу. Господиня за-
прошувала до святкового столу, 
накритого вишуканими стравами. 

А Василь Васильович Тарнов-
ський знову став ватажком сіль-
ської молоді. Від пристані відча-
лювали човни, попереду – човен 
самого господаря. В них яскравіли 
уквітчані дівочі голівки, тріпотіли 
різнокольорові стрічки, миготіло 
намисто на дівочих шиях. Паруб-
ки вигравали на гармошці, гітарі. 
Сміх та гамір.

Повагом плив човновий кор-
теж, а поряд з ними погойдували-
ся на хвилях ручні красені – лебе-
ді. Вони зовсім не боялися людей 
і дівчата годували їх прямо із рук. 
Причалювали до іншого берега, а 
тут вже чекали накриті столи. Сам 

господар обходив своїх гостей та 
частував їх. Співав з ними, і тан-
цював, під захоплені вигуки, го-
пака. 

Приділивши увагу молоді, гос-
подар злітав на свого арабського 
жеребця і мчав до палацу. Бо там 
теж чекали на його присутність 
гості, дружина та матінка.

Закінчувалися літні свята і в 
Качанівці розпочиналися жнива. 
Для того, щоб швидше впоратися 
з роботою, до садиби запрошува-
лись наймані, так звані строкові 
робітники.

І от польові роботи заверше-
но, завезено та сховано урожай. 
З цього приводу теж влаштовува-
лися гуляння. Господар розрахову-
вався із строковими робітниками. 
Крім грошей кожен додатково ще 
отримував і подарунок. Жінки - се-
режки, стрічки, хустки, чоловіки – 
пояси, шапки, люльки. А вже після 
того, як всіх було обдаровано, роз-
починалося свято. Сам пан брав у 
ньому активну участь. Грали музи-
ки, господар щедро частував за-
робітчан, веселий гомін, танці. 

Дуже цікаво проходило свято 
новорічної ялинки у палаці. А таке 
свято влаштовували завжди, коли 
родина зимувала в Качанівці. Зе-
лена красуня сяяла сотнею свічок 
посеред просторої світлої зали. 
Василь Васильович заздалегідь 
дізнавався про заповітні бажання 
дітей. Коли вже було проспівано 
колядки, діти, взявшись за руки, 
водили хоровод. Опісля господар 
віддавав наказ: «На штурм ялин-
ки», і вся весела ватага валяла її 
і забирала всі гостинці, що там 
були. Та яким же було здивування 
дітей, коли на додачу вони отриму-
вали ще й те, про що мріялося про-
тягом року. А це могли бути стріч-
ки, чоботи, книги, іграшки….

Та традиція святкувати ново-
річне свято в палаці збереглася 
донині. Дякуючи працівникам за-
повідника, щороку, саме у тій же 
парадній їдальні, знову лунає ди-
тячий сміх та веселий гомін.

Неподалік палацу, в саду, була 
збудована звичайна селянська 

хата, яку господар називав «Пора-
да». Ось як описує «Пораду» Василя 
Васильовича Михайло Володими-
рович Тарновський: «Усе тут було 
витримано і зовні, і всередині. Ось 
характерний перелаз у тині. Маль-
ви й чорнобривці біля хатинки. 
Внутрішнє облаштування хатки су-
воро витримане. У світлиці побуто-
вий, щоправда старовинний, укра-
їнський посуд на полиці, горщики і 
чавуни під припічком, рогач у кут-
ку біля печі. У кутку на покуті ста-
ровинна ікона селянського зраз-
ка, вся заквітчана і вбрана україн-
ськими рушниками». 

Це яскравий зразок україн-
ського побуту. Світлиця була при-
крашена портретом Кобзаря. Са-
мого ж господаря можна було 
часто бачити сидячим на лавці з 
«Кобзарем» в руках. Вбравшись в 
український одяг, він разом зі сво-
єю донькою Софією приймав гос-
тей, запрошував до хати. А там на 
плиті прів куліш, смажилося сало, 
пахло свіжоспеченим хлібом. 

Саме сюди часто приходили 
діти, де В. В. Тарновський читав їм 
вірші та повісті з Кобзаря, вів бе-
сіди, разом співали пісень. Все це 
свідчить про те, що Тарновський 
– молодший був не тільки носієм 
національної культури, а й гарним 
педагогом. 

Під стріхою «Поради» госпо-
дар навчав дітей грамоті. В затиш-
ній атмосфері діти вчилися люби-
ти свою Україну, шанувати її пое-
тів, заслуховуватися українським 
фольклором.

Для Тарновського дотриму-
вання і відродження українських 
традицій – це був спосіб самови-
раження і самореалізації своїх 
поглядів на життя. Саме завдяки 
цьому садиба Тарновських в Ка-
чанівці стала одним з небагатьох 
дворянських осередків національ-
ної культури. 

Людмила КЛОЧКО,
старша наукова співробітниця

Національного історико – 
культурного заповідника 

«Качанівка» 

«Роль Чернігово-Сіверщини в україн-
ському державотворенні» – під такою на-
звою в Чернігові регіональне представни-
цтво Українського інституту національної 
пам’яті та Національний архітектурно-іс-
торичний заповідник «Чернігів стародав-
ній» за сприяння Агенції регіонального 
розвитку області провели круглий стіл до 
Дня Незалежності України.

«Сьогодні ми обговоримо широке коло 
питань щодо ролі та значення Чернігово-
Сіверщини – одного з найбільших за пло-
щею та людністю історико-культурних ре-
гіонів в українському державотворенні. 
Знання та розуміння нашого минулого – 
надзвичайно важлива засада майбутньої 
перемоги над російським агресором», за-
значив під час відкриття круглого столу 
Сергій Черняков, модератор заходу, вче-
ний секретар Національного архітектурно-
історичного заповідника «Чернігів старо-
давній», борець за незалежність України в 
XX столітті.

«Левко Лук’яненко, автор Акту прого-
лошення незалежності України, один із 
найвидатніших уродженців Чернігівщини 
у вітчизняній історії, наголошував на тися-
чолітній традиції державотворення нашої 
країни. Варто пам’ятати, що наш земляк 
підготував текст Акту проголошення від-
новлення її незалежності, –  зазначив Сер-
гій Бутко, представник Українського інсти-
туту національної пам’яті в Чернігівській 
області, борець за незалежність України в 
XX столітті. – У нинішній війні з російським 
агресором українську незалежну державу 

захищають не просто Збройні Сили Укра-
їни, а дійсно весь народ. Це якраз у тися-
чолітніх наших традиціях. Так, офіційна на-
зва середньовічної української держави – 
Військо Запорізьке. Чернігівський та інші її 
козацькі полки були не тільки військовими 
формуваннями, а насамперед адміністра-
тивно-територіальними одиницями тодіш-
ньої країни. Звідси також і одна з традицій 
називати нас народом-військом».

«Русь», або «Руська земля». Саме так 
називала себе держава наших предків 
із центром у Києві», зазначив Олег Васю-
та, заступник завідувача відділу Заповід-
ника, виступаючи на тему про «Чернігів-
ське князівство ХІ – першої пол. ХІІІ ст., як 
невід’ємну складову традиції української 
державності».

Науковці науково-просвітницького 
відділу Заповідника ґрунтовно висвітли-
ли різні аспекти українського державот-
ворення княжого та козацьких періодів 
на Чернігіво-Сіверщині: Алла Гаркуша – у 
доповіді «Спасо-Преображенський собор 
м. Чернігова, як символ і відзеркалення 
державницьких прагнень»; Сергій Сергє-
єв – «Форпост Сіверщини»; Тетяна Мико-
лайко – «Гетьманські собори — втілення 
величі України»; Олександр Литовченко – 
«Єлецький монастир у Чернігові – складник 
історико-культурної спадщини України».

Сергій ГОРОБЕЦЬ
Український інститут 
національної пам’яті

Чернігів

«Деснянська правда», орган 
Чернігівського обкому Комуністичної пар-
тії України і обласної Ради народних де-
путатів. Газета видається з жовтня 1917 
року (вказано в її заголовку). Номер за 26 
серпня 1987 року, середа, № 166 (17700). 

Заголовка публікацій у окремі тексти:

Ювілею Жовтня – гідну зустріч!

Вітаємо з виконанням першої 
заповіді! Першими в області виконали 
плани хлібозаготівель трудівники При-
луцького, Варвинського, Городнянсько-
го та Корюківського районів…Всього 
на хлібоприймальні підприємства об-
ласті вже надійшло понад 375 тисяч тон 
зерні. 

Активно включився в соціалістичне 
змагання по гідній зустрічі 70-річчя Вели-
кого Жовтня колектив помічника майстра 
В. І. Зюзя із тростильно-крутильного цеху 
камвольно-прядильного виробництва…
Таких злагоджених колективів на Черні-
гівському камвольно-суконному комбіна-
ті багато. (Текстівка до фото).

У Раді Міністрів СРСР. Про першо-
чергові заходи щодо поліпшення охорони 
здоров̀ я у країні в 1988 – 1990 роках.

Обжинки у Пролетарському. 
Огірки понад план. Прискорити си-
лосування кукурудзи. Більше карто-
плі державі. 

Поки мороз не вдарить. Як черні-
гівські залізничними готуються до зими.

Як очолити Перебудову? Комуніс-
ти апарату міськкому партії визначають 
завдання в світлі рішень червневого Пле-
нуму ЦК КПРС.

Мистецтво, звернене до міль-
йонів. 27 серпня – День радянського 
кіно. Незабаром Чернігівське підприєм-
ство «Кінотехпром» розпочне випуск ав-
товідеосалонів. Поки що єдиний в краї-
ні дослідний зразок новинки, який був 
представлений на ВДНГ СРСР, переда-
ний нашій області, готується вирушити в 
дорогу. Він обслуговуватиме жителів ма-
лих сіл Чернігівського району. Автовіде-
осалон – своєрідний кінотеатр на коле-

сах. У його салоні розмістились кольо-
ровий телевізор, відеомагнітофон і 15 
зручних стільців. Живиться він від елек-
тромережі. 

Діє Рада ветеранів. Зараз прохо-
дить Всесоюзний рейд перевірки поліп-
шення матеріально-побутових умов і ор-
ганізації дозвілля пенсіонерів – ветера-
нів війни та праці. Сприймаємо його, як 
важливий захід, як новий вияв турботи 
про людей похилого віку.

Триває передплата на газети і 
журнали на 1988 рік… Ціна перед-
плати на рік – 6 крб. 60 коп. («Деснянської 
правди»).

Повідомляє служба «02». Вогне-
стрільне поранення. Викрадено мотоци-
кли. Поворожили…Пригоди на автотра-
сах.

Чернігівське облпобутуправ-
ління запрошує усіх бажаючих на 
День побуту, що відбудеться в Чер-
нігові біля ринку «Нива» 29 – 30 
серпня. У ньому візьмуть участь всі 
спеціалізовані підприємства побутово-
го обслуговування, міські комбінати та 
побутові комбінати районів області. Пе-
рукарські послуги. Ательє «Деснянка» 
прийматиме замовлення на виконан-
ня послуг, які виконуються вдома у за-
мовника. Чернігівська фабрика «Ремме-
блі» демонструватиме зразки дзеркал та 
меблів. Облпобутремтрест представить 
для реалізації вироби із дерева. Черні-
гівське головне підприємство «Ремпо-
буттехніка» надає послуги на ремонт усіх 
видів побутової техніки. Фабрика «Інд-
трикотаж» познайомить відвідувачів із 
кращими зразками виробів. На ярмарку 
продаватимуться комфортні товари і то-
вари. супутні послугам побуту. 

Сьогодні у кінотеатрах:
широкоформатний «Дружба» – «Дитя-

чий майданчик»;
ім. Щорса: червоний зал – «Двоє на 

острові сліз»; блакитний зал – «Стріли Ро-
бін Гуда»; круглий зал – «Прощання з Пе-
тербургом»;

«Перемога»: «Хочу бути щасливим», 
«Потрійний стрибок «Пантери», «Залізне 
поле», «Вітя Глушаков – друг апачів». 

Традиції та звичаї 
Качанівської садиби

Качанівка. Човнова пристань. Сучасний вигляд.

Бодаревський М. К. Молебень біля колодязя. Качанівка. 1887 р.

Круглий стіл 
до Дня Незалежності 

Сторінками старих газет
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Батурин — гетьманська столиця

Цінні 
видання
Бібліотечний фонд 

НІКЗ «Гетьманська 
столиця» поповнив-
ся унікальною серією 
«Джерела», нещодав-
но виданою у ТОВ «Ви-
давництво «Кліо». Упо-
рядником серії ста-
ла відома дослідниця з 
Санкт-Петербургу, док-
тор історичних наук Те-
тяна Таїрова-Яковлєва, 
яка з великою прихиль-
ністю ставиться до Укра-
їни, не раз бувала в Ба-
турині, торік представи-
ла тут свою книгу про 
гетьмана Мазепу. .

Серія складається з 
трьох томів: «Малоро-
сійський приказ. Описи 
фонду № 229 Російсько-
го державного

архіву давніх актів»; 
«Малоросійські справи. 
Описи фонду № 124 Ро-
сійського державного 
архіву давніх актів» та 
«Батуринський архів та 
інші документи з історії 
Українського гетьман-
ства 1690–1709 рр.».

У «Малоросійсько-
му приказі» опублікова-
но описи, укладені упро-
довж XVІII–XX ст., які да-
ють вичерпне уявлен-
ня про склад фонду № 
299 РДАДА, хроноло-
гічні межі та специфіку 
збережених документів. 
«Малоросійські справи» 
продовжують серію пу-
блікацій описів фондів 
РДАДА, зокрема, фон-
ду №124, що стосуються 
історії України ранньо-
го нового часу. У книгу 
увійшли матеріали По-
сольського приказу, Ма-
лоросійського приказу, 
Посольської канцелярії 
та Колегії закордонних 
справ.

До «Батуринського 
архіву» увійшов корпус 
документів так звано-
го Батуринського архіву, 
вивезеного

О. Меншиковим з Ба-
турина під час погрому 
1708 р. Документи яв-
ляють собою вхідну кан-
целярію І. Мазепи – єди-
ний гетьманський архів 
кінця XVII – початку XVIII 
ст., що зберігся до наших 
днів. Представлено та-
кож оригінали і копії уні-
версалів І. Мазепи, які 
не увійшли до сучасно-
го українського видання 
універсалів.

Серія адресована 
ф а х івц ям - іс т ор ик ам, 
джерелознавцям, ар-
хівістам, а також усім, 
хто цікавиться історією 
України.

Цьогоріч виповнюється 350 ро-
ків із дня народження і 280 – із дня 
смерті Пилипа Орлика (1672 – 1742) 
– політичного, державного та вій-
ськового діяча, гетьмана України та 
упорядника «Конституції», у якій він 
вперше в Європі обґрунтував мож-
ливість існування парламентської 
демократичної республіки. Більшу 
частину свого життя Пилип Орлик 
провів за межами тогочасної Укра-
їни, але поклав це життя на ствер-
дження української державності. 

Ми, історики «Гетьманської сто-
лиці», тривалий час працюємо над 
вивченням особистості і діяльності 
Пилипа Орлика, беремо участь у ар-
хеологічних дослідженнях його бату-
ринської садиби, займаємося комп-
лектуванням колекції, присвяченої 
гетьманові, співпрацюємо з провід-
ними істориками. Міркуючи над тим, 
яким чином майбутній гетьман, який 
не був українцем за походженням, 
став видатним українським держав-
цем, дослідники дійшли висновку, що 
він сформувався у Батурині, у ото-
ченні гетьмана Івана Мазепи.

На пошанування ювілею Пили-
па Орлика ми запланували міжна-
родний виставковий проект, який 
би розкрив особистість та діяльність 
– вперше представити в Україні «Ді-
аріуш» гетьмана. Цей раритет збе-
рігається в Архіві Міністерства за-
кордонних справ Франції. «Diariusz 
podrу ny», рукописний щоденник Пи-
липа Орлика, який він вів з 1720 по 
1734 рік, потрапив туди разом з архі-
вом його сина Григорія. Це єдиний (!) 
відомий на сьогодні щоденник укра-
їнського гетьмана. Шлях «Діаруша» 
проліг землями Османської імперії і 
Франції, але він ніколи не був в Укра-
їні. До того ж, попри деякі спроби, 
цей унікальний документ досі уповні 
не опрацьований за допомогою нау-
кового інструментарію та не виданий 
українською мовою.

Досліджуючи історію «Діаріуша», 
в 2017 році генеральний директор 
заповідника Наталія Реброва разом 
з відомою історикинею Іриною Дми-
тришин працювали у французькому 
Архіві з його оригіналом. В ході спіл-
кування із фахівцями цього закладу 
вони підняли питання про перспек-
тиву презентації артефакту в Україні. 
Ще тоді отримали обережну, але об-
надійливу схвальну відповідь. Важ-
ливою стала і пошукова експедиція 
істориків заповідника до міста Сало-

ніки (сучасна Греція), де Пилип Орлик 
жив 12 років і, власне, складав свій 
щоденник-настанову. Все напрацьо-
ване дало можливість створити кон-
цепцію представлення «Діаріуша» у 
Батурині, де відбулося становлення 
Пилипа Орлика.

З науковою концепцією міжна-
родного виставкового проекту 14 
жовтня 2021 року Наталія Ребро-
ва ознайомила міністра закордон-
них справ України Дмитра Кулебу під 
час його візиту до Батурина. Його ва-
гома дипломатична підтримка дала 
результат – було досягнуто домов-
леностей з міністром закордонних 
справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном 
про експонування «Діаруша» у Бату-
рині. Офіційне повідомлення про це 
на сайті МЗС України від 8 лютого 
2022 року облетіло всі українські за-
соби масової інформації. «Це буде іс-
торична подія для України» – сказав 
Д. Кулеба. Але всі наші плани і про-
ведену колосальну роботу перекрес-
лила війна. 

На певний час діяльність україн-
ських музеїв зосередилася на збере-
женні колекцій і пам’яток. І в умовах 
війни заповідник зміг зорганізува-
тися і повернутися до роботи зі сво-
єю аудиторією – у тих формах та ме-
тодах, які забезпечують безпеку лю-
дей і експонатів. Нам вдалося успіш-
но впровадити онлайн формат, а 
перед тим – освоїти YouTube і Zoom, 
здобути навики сценаристів, режи-
серів, операторів та виробити влас-
ну успішну методику роботи онлайн. 
І цей досвід дозволив нам зупини-
тися на можливості представлення 
життя і діяльності гетьмана Орлика у 
форматі документального фільму-ви-
ставки. 

Вирішили показати загалу важ-
ливий етап його життєвого шляху, 
який досі жодного разу не був пред-
метом науково-популярного експо-
зиційного висвітлення. Ба більше, у 
Музейному фонді України досі не ви-
явлено жодного предмета, що нале-
жав Орлику. І лише заповідник «Геть-
манська столиця» має у своєму зі-
бранні матеріали з його садиби, яку 
археологи вивчають з 2017 року.

Упродовж 3-х місяців історики 
заповідника Наталія Реброва, Лю-
бов Кіяшко, Наталія Дробязко, Ната-
лія Саєнко та Наталія Сушко готували 
виставку «Пилип Орлик. Шлях геть-
мана. Батурин» у новому форматі, що 
відповідає реаліям часу. 

Сучасні цифрові технології до-
зволили візуалізувати 10-річний пе-
ріод життя Пилипа Орлика у мазе-
пинському Батурині (1698 – 1708). 
Ми показали майбутнього україн-
ського державця через призму його 
особистих якостей, родини, кар’єри. 
Висвітлили середовище, у якому він 
жив і формувався. У виставці пред-
ставлені предмети із зібрання запо-

відника «Гетьманська столиця»: уні-
кальні археологічні знахідки із єди-
ної на сьогодні відомої і дослідженої 
домівки Пилипа Орлика в Батурині, 
знахідки з інших місць його пере-
бування, а також – портрети Орли-
ка, сюжетні картини, створені сучас-

ними митцями. Ми залучили до ви-
ставки і унікальні документи із архі-
вів України, Франції, Швеції та росії: 
«Діаріуш», посвідку про народження у 
Батурині сина Григорія, особисті лис-
ти Пилипа Орлика та інші. 

Місцем першого проведення ви-
ставки з вагомих причин став Укра-
їнський національний музей у Чика-
го. Нам важливо надати можливість 
громадянам Сполучених Штатів Аме-
рики усвідомити історію боротьби 
українців за право на вільну і неза-
лежну державу, яка триває не одне 
століття. Саме ця країна з момен-
ту жорстокого повномасштабного 
вторгнення росією в Україну 24 лю-
того 2022 року надала нам історич-
ного масштабу військову й іншу до-
помогу. У Чикаго мешкає потуж-
на українська громада, тут вже 70 
років функціонує музей із однією 
з найважливіших фондових колек-
цій народного мистецтва поза меж-
ами України. Важливу роль зіграли і 
власні контакти. Пишаємося особис-
тим знайомством з президенткою 
музею Лідією Ткачук та його куратор-
кою Марією Климчак. Батурин і Чі-
каго поєднує і Микола Кочерга, наш 
видатний земляк і великий благодій-
ник, один із тих, кому Батурин завдя-
чує сучасним відродженням. 

Важливо і те, що в колекції Укра-
їнського національного музею у Чи-
каго є раритет – відзнака «Золота 
Зірка» Пилипа Орлика, 1724 р., яку 
свого часу викупив на аукціоні і по-
дарував музеєві його великий благо-
дійник Юрій Лукіян Сас-Подлуський 
(1923 – 2020) і яка доповнює ви-
ставку. 

До Дня Української Державності 
виставка «Пилип Орлик. Шлях геть-
мана. Батурин» відкрилася на сайті 
Українського національного музею у 
Чикаго. Особливою гордістю для нас 
є те, що цей проект отримав схвальні 
відгуки від наших чиказьких колег: «У 
той час, коли дикий московит не знає 
слова культура, музейники Украї-
ни вирушають у світову мандрівку із 
своїм проектом державотворення, 
щоб відкрити світові Пилипа Орли-
ка. Ми вітаємо подвижницьку робо-
ту музейників та директорки Ната-
лії Ребрової, які в умовах російської 
агресії продовжують досліджувати 
державотворчі процеси та історію 
України». 

Наталія САЄНКО

Одним із перших керівників Батуринської сіль-
ської ради після Другої світової війни був Юхим Іва-
нович Корсун (1890–1955). Він народився в бідній 
батуринській селянській родині, з юних літ найми-
тував. У 1933 р. Юхима Івановича обрали головою 
Батуринського колгоспу ім. Будьонного. На цій поса-
ді він перебував до початку Німецькорадянської ві-
йни. Влітку 1941 р. разом з колгоспним майном ева-
куювався в тил і працював головою колгоспу в Са-
ратовської області.

Два роки в Батурині діяв окупаційний режим. У 
документах, що зберігаються в Державному архіві 
Чернігівської області, описано наслідки дворічної 
окупації. Після звільнення Батурина 6 вересня 1943 
р. тут мешкало всього 3198 осіб (до війни – понад 
4 тисячі), з них працюючого населення – 2136 осіб. 
Головою Батуринської сільської ради в 1943 р. був 
Митрофан Северин, секретарем Петро Кислицький.

Повернувшись з евакуації, Ю.І. Корсун влашту-
вався на роботу до райспоживспілки, а в лютому 
1944 р. його обрали головою Батуринської сільської 
ради. Того року для відвідувачів відкрила двері міс-
цева бібліотека, запрацювала редакція газети «Ста-
лінський шлях», редактором якої був Іван Сергієнко.

В 1945 р. перед сільською радою та її очільни-
ком було поставлено завдання відновити електро-
станцію, лазню, побудувати районний будинок куль-
тури на 500 місць, відновити торгівельну мережу, 
привести в належний стан всі споруди, зруйновані 
за роки війни, побудувати капітальний міст через 
річку Сейм, відновити та відремонтувати школу, а 
також безліч інших споруд.

Серед найважливіших питань постало підняття 
колгоспів. Для пришвидшення відбудови сільського 
господарства при колгоспах відкривали дитячі сад-
ки та ясла, у які приймали малюків з двох місяців 
життя. Перший дитячий заклад у колгоспі ім. Сталіна 
відкрили 29 травня 1945 р. Тоді до нього прийняли 
35 дітлахів. 

Постановою Чернігівського облвиконкому від 
30 травня 1946 року в Батурині відкрили пункт «За-
готсіно», який очолив Є. Максименко. Також було 
створено артіль інвалідів «Перше травня», роботою 
якої керував І. Пінчук, працювало 14 осіб.

Приділялась увага транспортному сполученню 
між сусідніми населеними пунктами, стану доріг. У 
лютому 1947 р. Юхима Корсуна знову обирають го-
ловою колгоспу ім. Будьонного. Його наступником 

у сільській раді став Антон Котляр. Попри зміну міс-
ця роботи Юхим Іванович продовжував опікуватися 
станом доріг вулиць Батурина. Так у газеті «Сталін-
ський шлях» за червень 1948 р. № 6(436) була опу-
блікована стаття «Недільник по ремонту дороги», в 
якій йшлося про те, що «30 травня 1948 р. з ініціати-
ви голови Батуринської сільської ради тов. Гузія А.С. і 
голови колгоспу ім. Будьонного тов. Корсуна був про-
ведений недільник по ремонту дороги по вул. Яр».

1 березня 1953 року відбулося укрупнення кол-
госпів. Батуринські колгоспи ім. Будьонного та «Чер-
воний маяк» об’єднали в один – ім. Будьонного, го-
ловою якого залишився Юхим Корсун. На посаді го-
лови колгоспу ім. Будьонного, правління якого зна-
ходилося по вул. Петровського (сучасна назва ім. В. 
Ющенка), Юхим Корсун перебував до своєї смерті у 
грудні 1955 р. Він проживав у будинку по вулиці Пе-
тровського (ім. В.Ющенка, 40), який зберігся до на-
шого часу.

Наталія ДРОБЯЗКО
Автори публікацій – науковці Національного 

історико-культурного  заповідника 
«Гетьманська столиця».

До історії Батуринського самоврядування

Музейники України відкрили виставку у США 
«Пилип Орлик. Шлях гетьмана. Батурин» 

Фрагмент кахлі з гербом Пилипа 
Орлика, знайдений на місці його бу-
динку. Поч. XVIII століття. Зібрання 

НІКЗ «Гетьманська столиця».

Наталя Павлусенко, «Пилип Орлик». 
Зібрання НІКЗ 

«Гетьманська столиця».
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Наш співрозмовник – Олек-
сандр ЯСЕНЧУК, «Студент». Ві-
домий громадський діяч, волон-
тер і журналіст. Автор кількох 
книг, присвячених національ-
но-визвольній боротьбі на пів-
нічному Лівобережжі у ХХ ст.

– Як для Вас почалося 24 люто-
го? Які перші враження, емоції, дум-
ки, дії?

– О першій ночі мене попереди-
ли, що за декілька годин може розпо-
чатися війна. Перші дії: поставив на 
зарядку рацію, перевірив зв’язок з 
побратимами з тероборони, які вже 
тривалий час готувалися до війни – 
незважаючи на запевнення влади. 
Прокинувся о 4-й ранку – все добре, 
світло горить, в мережі нічого не пи-
шуть – відчув полегшення. Коли за 
деякий час за вікном почув вибухи 
ракет, сконтактував з прикордонни-
ками, отримав інформацію про на-
пади на прикордонні застави – зро-
зумів: почалося. Того ж дня зустрів-
ся з побратимами, провели нараду. В 
обід перебалакав з хлопцями з при-
кордонних містечок, які вже зайня-
ли росіяни, почав формувати мере-
жу інформаторів, людей, які б повідо-
мляли про перебіг подій в області, на 
окупованих росіянами територіях, ду-
мати як допомогти військовим і чим 
саме, що їм потрібно першочергово. 
Так сталося, що чимало моїх побрати-
мів увійшли до складу Чернігівської 
тероборони – 119 бригада, значна 
частина з них зайняла командні по-
сади. Але, звичайно ж, головне міс-
це займали думки – як убезпечити 
рідних.

– Які, на Ваш погляд, причини ві-
йни?

– Не буду довго писати про те, що 
російська імперія без України є не-
повноцінною. А бажання володарю-
вати, показати всьому світу «кузькіну 
мать», без наслідків харкнути перега-
ром в обличчя цивілізованому світу в 
росіян є.

Політична еліта Росії з 90- х років 
ставилася до України, як до гілки, яка 
відчахнулася від російського держав-
ного дерева і яку потрібно «поверну-
ти на місце». Путін недарма називав 
розпад СССР найбільшою геополітич-
ною катастрофою і обіцяв поверну-
ти всі території. І хоча війна з Росією 
почалася з 2014 р., часу захоплення 
Криму, бойових дій на Донбасі, а пе-
редумови до неї, підготовка зафік-
сована ще раніше, Путін до 2019 р. 

– обрання Президентом Зеленсько-
го – не провадив таких масштабних 
дій. Колосальна підтримка українця-
ми Президента, який поставив як-
найпершим завданням «припинен-
ня вогню на Донбасі» та «принести 
мир в Україну» дала підставу аналіти-
кам Путіна вважати, що ми захочемо 
миру з початком повномасштабної 
війни. На щастя, вони помилилися. 
Українська нація змогла самооргані-
зуватися, військове керівництво взя-
ло ситуацію під контроль, в політичній 
сфері була створена коаліція з різних 
патріотичних сил.

– Що для Вас війна? Чи змінила 
вона світогляд?

– Жодним чином ні, я з дитинства 
розумів, що Росія – це ворог, зі смер-
тельних обіймів якого Україна вирва-
лася в 1991 р., але який прагне її по-
неволити знову. Був вражений патрі-
отизмом та самоорганізацією сво-
їх земляків, які об’єдналися перед 
смертельною загрозою.

– Якою була реакція мешканців 
міста та області на напад ворога?

– Загалом Сіверщина, Чернігів-
ська та Сумська області, це ворота 
до Києва. Чернігівська область, яка 
досить велика за площею, межує з 
Росією на півночі та її союзницею 
Білорусією: на заході – кордон про-
ходить по річці Дніпро та північному 
заході. На півночі – Задесення, по-
крита лісами та болотами і мало за-
селена територія, її відрізає від цен-
тральної частини області повноводна 
річка Десна, яка, не доходячи до Дні-
пра кілометрів 50, в районі Черніго-
ва повертає на південь до Києва, це 
територія Міжріччя. У лісистому і ма-
лозаселеному Міжріччі знаходяться 
два військові містечка: Гончарівське 
– місце розташування 1-ї окремої 
танкової Сіверської бригади, та на-
вчальний центр «Десна». У Чернігові, 
перебував штаб ОК «Північ», части-
ни Нацгвардії, полк зв’язку, залізнич-
ний полк, досить значне угрупування 
Держприкордонслужби.

Напередодні вторгнення, у відпо-
відь на скупчення російських військ 
на території Білорусі, почали роз-
гортання на прикордонних терито-
ріях підрозділи 1-ї танкової бригади 
та 58-ї мотопіхотної бригади, почали 
розгортати підрозділи тероборони.

24 лютого російські війська, за-
вдавши ракетних ударів по ймовір-
них місцях перебування ЗСУ, почали 
наступати трьома шляхами: ріпкин-
ським, городнянсько-седнівським та 
сосницьким. Підрив мостів у перші 
години наступу показав свою ефек-
тивність, сповільнив темпи просуван-
ня військ противника і сплутав йому 
карти, в прямому сенсі. Так, один з 
танків який затонув у Десні, згідно 
документів, що витягли з нього, мав 
наступати на Сумщину, але підірва-
ний міст між Новгород-сіверським 
та Шосткою сплутав карти росіянам 
і вони почали шукати інші шляхи, за-
блукали й потонули…

В перші дні росіяни швидко руха-
лися до Києва, не зупиняючись в на-
селених пунктах, намагаючись бло-
кувати великі міста. Командування 
ЗСУ вирішило їх зупинити біля Чер-
нігова, перетворивши його на фор-
тецю, тим паче сюди відійшли і час-

тини з Сумщини. Ворог декілька ра-
зів намагався захопити Чернігів, за-
вдавали артилерійських та ракетних 
ударів, здійснювали бомбардуван-
ня з літаків, знищили міст через Дес-
ну, після цього Чернігів опинився в 
умовному оперативному оточенні, а 
гуманітарні вантажі перевозили лег-
ковими автомобілями через пішохід-
ний міст або переплавляли човнами.

Незважаючи на активний воро-
жий тиск, Чернігів не капітулював, а 
вистояв.

Ще одним місцем зосередження 
росіян на Чернігівщині став Бобро-
вицький район, куди вони дісталися 
від кордонів з метою атакувати Київ 
зі сходу. Їх відкинули, але в козаць-
ких селах Новий та Старий Биків ро-
сіяни продовжували перебувати ще 
місяць, створили тут своєрідну вій-
ськову базу. Щоб залякати україн-
ців, вони піддали місцевих мешкан-
ців тотальному грабунку та терору, 
розстрілювали молодих хлопців, аре-
штовували та розстрілювали хлопців 
та дівчат. Подібну трагедію пережили 
в селі Ягідне під Черніговом, де оку-
панти тримали майже місяць в шкіль-
ному підвалі в голоді та холоді понад 
350 жителів цього села. Мертві по-
мирали і декілька днів перебували 
серед живих, виходити було заборо-
нено.

– Розкажіть про волонтерську 
роботу.

– Наша команда волонтерів 
об’єднана в Благодійний Фонд «ЗА-
ХИСТИМО УКРАЇНУ!». Наші партне-
ри – Чернігівська громадська орга-
нізація «Суспільна Служба України», 
Гончаренко-Центр – партнер Черні-
гів, Культурно-мистецький центр «Ін-
термеццо» та багато інших.

Ми маємо два напрями роботи: 
допомога військовим цим займаюся 
я, та допомогою цивільним, цим за-
ймається волонтерка Ірина Солома-
ха. З найголовніших досягнень: ми 
разом з друзями передали захисни-
кам 20 квадрокоптерів на суму 50 
000 євро, 3 пристрої радіоелектрон-
ної боротьби DronHunter – це такі 
собі рушниці проти російських копте-
рів, на суму 12 000 євро, більше 50 
тепловізорів на суму 1 500 00000 
грн. В часи боїв за Чернігів, коли 
місто було в облозі і російські літа-
ки щодня з надзвичайною жорсто-
кістю бомбили місто, ми для потреб 
протиповітряної оборони придбали 
вантажний автомобіль за 400 000 
грн., його обшили бронею і встано-
вили зверху зенітку. Для потреб армії 
передали декілька автомобілів, три 
супутникові телефони для військо-
вої розвідки за 120 000 грн., тепло-
вий приціл для 8 полку ССО за 2300 
дол. США, 150 бронежилетів, 20 ра-
цій Motorola 4800, до 100 рацій-бао-
фенг.

Щодо допомоги цивільним, то ми 
надали більше 50 тон допомоги чер-
нігівцям, що постраждали від війни, 
лікарням нашого краю, адже під час 
боїв за Чернігів були прямі влучання 
в міську лікарню №2, обласну лікар-
ню. Тут було знищено медичне облад-
нання.

– Якої саме допомоги насампе-
ред потребує регіон?

– Загалом під час боїв у Черніго-
ві різних ступенів пошкодження було 
завдано 551 багатоповерховому бу-
динку, або близько 40 000 квартир, 
близько 300 будинків у приміських 
селах зруйновано вщент, до 700 за-
знали значних руйнувань.

Тож люди потребують допомоги з 
житлом, продуктами харчування дов-
готермінового зберігання, ковдрами, 
ліками, тощо.

За 140 км від будинку, де я даю 
інтерв’ю, під білоруським Гомелем 
розташовано аеродром Зябрівка, 
який Лукашенко віддав росіянам. 
Звідти, наприклад, наприкінці лип-
ня були здійснені масові запуски ра-
кет по території України. Тому загро-

за ракетних ударів надзвичайно ак-
туальна.

Ще один напрямок дуже важли-
вий, це гуманітарний. Північ облас-
ті була окупована росіянами, які ви-
лучили з бібліотек історичні, художні 
книги, що не співпадали з ідеологією 
«русскаго міра», та знищили їх. Тож те-
пер ми намагаємося поповнити пра-
вильними книгами книгозбірні. Цю 
ініціативу ми реалізуємо разом з ви-
давництвом «УВС» та відомим публі-
цистом Віктором Рогом.

На півночі області, а це 5 при-
кордонних громад – Новгород-Сі-
верська, Семенівська, Корюківська, 
Сновська та Городнянська – досі три-
вають бойові дії. Щодоби відбувають-
ся обстріли населених пунктів росія-
нами, періодично намагаються про-
рватися через кордон російські бан-
ди, щоби нести українцями смерть. 
Військові, що захищають кордон, по-
требують значної кількості теплові-
зорів та квадракоптерів, для вияв-
лення росіян заздалегідь, а це акту-
ально в умовах густих лісів та збіль-
шення темної частини доби, пристрої 
для радіоелектронної боротьби з ро-
сійськими дронами та безпілотни-
ками, захищені типи рацій, зокрема 
Motorola. 

Особливо варто зосередитися на 
допомозі славетній 1-ій окремій тан-
ковій Сіверській бригаді, воїни якої 
відстояли Чернігів, а зараз боронять 
південь України. Їм знову ж таки по-
трібні тепловізори, дрони, рації із за-
критим зв’язком типу Motorola, ге-
нератори на дизпаливі. Звичайно ж, 
потрібні авто типу «пікап», але про це 
залишається лише мріяти.

– Які волонтерські проекти реа-
лізовуєте зараз?

– Нині чеські друзі розробили 
рушницю DronHuhter, яка допоможе 
знешкоджувати навіть безпілотни-
ки путінців «Орлани». Ми хочемо пе-
редати один екземпляр для танкіс-

тів на фронт, нехай вони випробу-
ють його. Якщо все буде гаразд, ми 
закупимо їх декілька і передамо ін-
шим частинам, з якими контактуємо. 
Дякую за підтримку в реалізації цьо-
го зокрема подружній парі Олексію 
Кратку та Дарії Шевченко (чернігів-
ська IT-компанія Snov.io).

Також надаємо допомогу копте-
рами, раціями та тепловізорами час-
тинам, що мають, так би мовити, чер-
нігівське коріння.

Спільно з Суспільною Службою 
українців Канади, яку очолює Бо-
жена Іванусів, маємо проект «Банк 
харчів»: щомісяця надаємо допомогу 
продуктовими пакетами 30 родинам 
чернігівців, що опинилися в скрутно-
му становищі.

– Кому ви хочете подякувати?
– Надзвичайно багатьом. Але 

розумію, що такий перелік може за-
йняти сотні прізвищ, тож виокрем-
лю тих, допомога від кого вже на-
раховує десятки тисяч. Отож подяка 
родині відомої львівської художни-
ці Оксані Трісці, її чоловіку Левку та 
брату Северину Романіву, мецена-
ту з Ізраїлю, чернігівцю Аркадію Но-
таріусу, громадам м. Ванкувер та м. 
Вікторія (Канада), французькій бла-
годійній асоціації «Люба Лорр Укра-

їна» (Франція), Централі Суспільної 
Служби Світового конгресу україн-
ців, громадсько-політичним діячам 
Миколі Величковичу, Вадиму Дени-
сенку, Сергію Березенку, чернігів-
цям Ігорю Кушніру, Олені Шевчук, 
Остапу Волошину та Voloshyn Family 
Fondation (США), Ukraine Support 
Group from Sunny California, Осеред-
ку Союзу українок ім. Кн. Ольги з м. 
Сідней (Австралія), білоруській діа-
спорі, яка надзвичайно активно до-
помагала нам на початку вторгнен-
ня, зокрема Кастусю Жуковському 
та Сєргєю Тріфанову, Jake та Anya 
Knotts (США), інженеру та спортсме-
ну Василю Бугровому, Марії Ляпіній 
та її сину Михайлу Бугаєвському (Ка-
нада), Ірині Ващук, голові Суспільної 
Служби СКУ, та багатьом іншим.

 – Які у вас стосунки з владою?
– Головне, аби не заважали. 

Влада повинна розрізняти волон-
терів та контрабандистів. Не ділити 
волонтерів на своїх та чужих, адже 
таке частенько буває.

– Чи змінилися люди навколо 
Вас за час війни? Як саме?

– Стали більш організованими, 
щирими, доброзичливими. Вразила 
величезна кількість людей, які із за-
грозою для життя інформували ЗСУ 
про рух російських військових ко-
лон. Ще більша кількість бійців те-
роборони, які самоорганізувалися і 
пішли захищати рідний край.

– Що би хотіли сказати нашим 
читачам? Як бачите кінець війни?

– Виключно перемогою України. 
Це означає – кінець російської імпе-
рії. Адже перемир’я, до якого нас під-
штовхують, це перерва років на 3 – 
5, а далі Росія знову почне новий на-
ступ з нових позицій. Для перемоги 
Україні західні союзники повинні на-
дати багато якісного озброєння.

Сподіваюся, в колективного За-
ходу переможе прагматизм, адже 
після загарбання України Росія най-

імовірніше ударить по Балтійських 
країнах, Польщі, територія її інтере-
сів широка, аж до Берліну.

Щиро дякую урядам США та Бри-
танії за допомогу, нашим європей-
ським союзникам, друзям України в 
усьому світі.

– Як з вами сконтактувати для 
уточнення або надання можливої 
допомоги?
Олександр Ясенчук, тел. (063) 
236-18-03, pivnich.info@gmail.com
Благодійний фонд «ЗАХИСТИМО 
УКРАЇНУ»:
ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО: 325365, 
ЄДРПУ: 39479494
РАХУНОК: 2600201586536.
Реквізити для здійснення переказів 
з-за кордону
В доларах США (USD)
Intermediary: BANK OF NEW YORK 
MELLON, New York, USA
Банк-посередник SWIFT: IRVTUS3N
Beneficiary's bank: JSC 
«KREDOBANK»
Банк-одержувача Lviv, Ukraine
SWIFT: WUCBUA2X
Beneficiary: Acc_2600201586536_
CF «DEFEND THE UKRAINE»name

Сергій ВЕРЕСЕНЬ
УІС

Олександр Ясенчук: «Чернігів не капітулював, а вистояв»

Чернігівські волонтери. Третій зліва – Олександр Ясенчук
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Нові номери журналів

«Літературний Чернігів»
Друге число мистецького щоквартальника «Літературний 

Чернігів» за 2022 рік (№2/98) увібрало в себе літературні, публі-
цистичні і документальні твори про масштабне вторгнення ро-
сійських агресорів. 

Анатолій Шкуліпа з Ніжина друкує публіцистичні роздуми 
«Війна». Документальний матеріал з фотографіями «Поруйнова-
ні бібліотеки» розповідає хронологію обстрілів і бомбардувань 
найбільших бібліотек Чернігова. 

Публікують поезії Анатолій Ролік, Станіслав Новицький, Ми-
кола Істин, Віра Козлова, Альона Мороз (цьогорічна випускни-
ця чернігівської школи). В номері перша частина драми Світлани 
Максименко «Наш час іще не настав», оповідання Владислава 
Савенка «Черга у вічність». 

Часопис друкує в перекладах поезії білоруса Сергія Сиса – 
поета, правозахисника, журналіста і перекладача, з передмо-
вою автора. Він народився в 1962 році на Гомельщині, в Біло-
русі, але, через переслідування тамтешнього режиму, був зму-
шений шукати політичного притулку в Україні і живе в Чернігові. 

У розділі українознавства Анатолiй Шкуліпа пропонує пра-
цю, яка, за його словами, є післямовою до іще не надруковано-
го роману ««Укри, або Колесо предків». Володимир Сенцовський 
пропонує спогади про поета і нашого земляка Олексу Ющенка. 
Михайло Сушко розповідає про поезію іншого нашого земля-
ка – Миколи Ткача. Володимир Кузьменко пише про поезію та-
кож земляка Станіслава Шевченка. Олександр Олійник ділить-
ся спогадами про наших земляків Євгена Гуцала, Володимира 
Кезлю. 

Олександр Молибога у розділі «З архівів КДБ» розповідає 
про репресії в СРСР. 

Журнал друкує рецензію Євгена Луняка на книгу оповідань 
Олександра Забарного «Багряні терикони». Сам автор книги 
розповідає про її історію. 

29 серпня в Черніго-
ві відбулося вшанування 
пам’яті захисників України, 
які загинули в боротьбі за 
незалежність і територіаль-
ну цілісність нашої держави.

У Козацькому кафе-
дральному соборі святої 
великомучениці Катерини 
Православної церкви Украї-
ни поминальну літію відпра-
вив протоієрей Антоній, го-
ловний капелан Оператив-
ного командування «Північ» 
Сухопутних військ Збройних 
Сил України, у співслужінні зі 
священиками отцем Ммко-
лаєм і отцем Петром..

В пам’ять про загиблих 
Героїв запалені заупокій-
ні свічки у соборі поставили 
начальник обласної військо-
вої адміністрації В’ячеслав 

Чаус, голова Чернігівської 
обласної ради Олена Дми-
тренко, начальник Держав-
ного науково-дослідного ін-
ституту випробувань та сер-
тифікації озброєння та вій-
ськової техніки полковник 
Геннадій Пєвцов, інші пред-
ставники влади, Сил оборо-
ни та громадськості.

Біля пам’ятного знаку 
«Борцям за волю і незалеж-
ність України» відбулося по-
кладання квітів.

В’ячеслав Чаус пере-

дав родинам загиблих Геро-
їв державні нагороди. Ор-
деном «За мужність» III-го 
ступеню посмертно нагоро-
джені льотчики Державного 
науково-дослідного інститу-
ту випробувань та сертифі-
кації озброєння та військо-
вої техніки: майстр-майор 
Барц Володимир Микола-
йович, капітан Кузнецов 
Олексій Сергійович, майстр-
сержант Полегенько Олег 
Леонідович.

«24 лютого цього року 
наші герої-льотчики віддали 
найдорожче – своє життя за 
Україну, за всіх нас», — на-
голосив полковник Геннадій 
Пєвцов.

Прем’єра пісні «Сни сон-
ця війни», написана під час 
облоги Чернігова, відбулася 

у виконанні артистів облас-
ного філармонійного центру. 
Автори – Андрій Ясний і Во-
лодимир Попов. Представи-
ли цей твір солісти центру 
заслужений артист України 
Сергій Сулімовський та Ма-
рина Коваленко, артисти 
Театру танцю «Екватор» під 
керівництвом Віктора Вой-
никова. Музично-хореогра-
фічна композиція заверши-
лася розгортанням велич-
ного Державного Прапора 
України.

На території військового 
сектору міського кладовища 
«Яцево», біля каплиці «Архи-
стратига божого Михаїла на 
честь загиблих героїв росій-
сько-української війни», за 
участі родин загиблих вої-
нів, представників влади, 
Сил оборони України та гро-
мадськості проведено поми-
нальну літію, яку відправи-
ли священики Чернігівської 
єпархії ПЦУ, мітинг-реквієм 
за загиблими Героями. На 
ньому виступили директор 
Департаменту з питань ци-
вільного захисту та оборон-
ної роботи ОВА Сергій Бол-
дирєв, полковник Геннадій 
Пєвцов, мами загиблих Ге-
роїв: Ігоря Нешка – Люд-
мила Володимирівна, Євге-
на Кравченка – Людмила 
Олександрівна, Володимира 
Шпака – Світлана Олексан-
дрівна та син Андрія Іщенка 
Андрійко.

Під час заходу на секто-
рі відбулося перепоховання 
Ярослава Шульги, загиблого 
Героя, офіцера Збройних Сил 
України.

На Красній площі об-

ласного центру біля мемо-
ріальних стел, що увічнюють 
пам’ять чернігівців – геро-
їв АТО/ООС, мами загиблих 
Героїв разом із представни-
ками регіонального пред-
ставництва Українського ін-
ституту національної пам’яті, 
громадськості вшанували 
пам’ять захисників України. 
Отець Максим, капелан Чер-
нігівського прикордонного 
загону помолився разом із 
учасниками заходу за заги-
блих Героїв.

«Наші Герої, які з 2014 
року під час підлої гібридної 
російської агресії борони-
ли нашу свободу і незалеж-
ність, підготували країну до 
ще більш важкого випробу-
вання цього року. Саме тому 
крок за кроком Україна пе-
реможе у цьому двобої зі 
злом», сказав під час висту-
пу представник УІНП в об-
ласті Сергій Бутко.

 
Сергій ГОРОБЕЦЬ

Український інститут 
національної пам’яті

Чернігів

Російсько-українська війна, 
яка триває від березня 2014 року, 
є великою трагедією українсько-
го народу, росія століттями нищи-
ла українців, відбирала право мати 
власну державу. 

Трагічні події, що відбувалися в 
Батурині у 1708 році, коли москов-
ське військо знищило місто, повто-
рюються знову. І 300 років тому наша 
земля мала своїх героїв. Це були 
українські воїни-козаки, які у пеклі 
війн боронили нашу волю і долю. 

Від початку повномасштабно-
го вторгнення російських військ в 
Україну 24 лютого 2022 року з Ба-
туринської територіальної громади 
до лав ЗСУ стало понад 70 осіб. Ми 
пишаємося нашими воїнами. Ми пи-
шаємося тими, хто підтримує їх тут і 
робить надважливу волонтерську 
справу.

На жаль, ця війна обірвала 
життя чотирьох наших земляків – 
Олександра Ровного, Ігоря Кушні-
ренка, Руслана Сергієнка та Григо-

рія Ситника. Вони – наші герої, які 
поклали найдорожче – життя – за 
нашу Україну. 

29 серпня, у День пам’яті за-
хисників України, у Батурині відбув-
ся культурно-просвітницький захід 
«Пам’ятаємо! Віримо! Переможе-
мо!». На ньому було презентовано 
онлайн-виставку «Герої нескореної 
України», яку підготували історики 
заповідника «Гетьманська столи-
ця». Ця виставка – перший крок до 
увічнення пам’яті Героїв Батурин-
ської територіальної громади.

Перегляд онлайн-вистав-
ки «Герої нескореної Украї-
ни» на You Tube каналі Запо-
відника «Гетьманська столи-
ця»: https://www.youtube.com/
watch?v=0pMAYpAHTMU&t=21s

Руслана ОГІЄВСЬКА, 
завідувачка відділу 

«Садиба Кочубеїв» 
Національного заповідника 

«Гетьманська столиця»

Вийшов №2 за 2022 рік 
цього цікавого історико-кра-
єзнавчого журналу, що понад 
два десятиліття видається в 
Чернігові і беззмінним редак-
тором якого є відомий черні-
гівський історик і журналіст 
Сергій Павленко. Він зазна-
чив: «Дякую Світлані та Віта-
лію Шумілам, авторам, літре-
дактору, науковому редактору 
за славну Роботу!»

Зміст журналу 
за рубриками
У глиб віків
Мушар Ф. Українська іс-

торія другої половини XVI ст. 
в «Історії свого часу» Жака 
Оґюста де Ту.

Історія міст і сіл
Вовкодав С. Майдани та 

майданоподібні споруди ба-
сейну р. Броварка на Переяс-
лавщині.

Пилипенко О. Діяльність 
органів місцевого самовряду-
вання в Чернігівській губернії 
у другій половині ХІХ ст.

Церковна старовина
Соколюк Ю. Мотив споку-

ти за гріх чарування у спові-
дальній літературі XVIII ст. 

Блакитний М. Вилучення 
радянською владою церков-
них цінностей на Чернігівщи-
ні: кампанія 1922 року.

Мовою документів
Мицик Ю. З документів та-

бірного щоденника князя Яну-
ша Радзівіла (конфесати, до-
несення шпигунів).

Мешковой М., Мицик Ю. 
Листи гетьмана Івана Мазепи 
до коронного гетьмана Речі 
Посполитої Адама Сенявсько-
го (частина 1).

Розвідки
Філіпова Г. Культ Олек-

сандра Невського на тере-
нах Гетьманської держави 
як ідеологічний маркер ро-
сійської експансії у 1710–
1720-х рр. 

Колєватов О., Крук О. Ре-
організація військових посе-
лень кавалерії в Україні у пер-
шій половині ХІХ cт. 

Рижова О. Українська ви-
шивка кін. XIX – поч. XX ст. у 
контексті естетичної теорії Ві-
льяма Морріса.

Літературознавчі студії
Шуміло С. Твори преподо-

бного Єфрема Сирина в Київ-
ській Русі.

Матющенко А. Олек-
сандр Довженко. Народжен-
ня нового драматургічного 
жанру.

Варецька С. Феномен 
вини й спокути в романі «Хо-
дою краба» Ґюнтера Ґраса. 

Столяр М., Сінчук Я. Інтер-
текстуальний карнавальний 
дискурс роману «Рекреації» 
Юрія Андруховича.

Дослідницькі нотатки
Іваницька С. Сергій Єфре-

мов та українська партія соці-
алістів-федералістів за доби 
Директорії (1919–1921 рр.).

Кахерський Ю. Чернігів-
щина в житті Юрія Анатолійо-
вича Пінчука.

Рецензії. Огляди. Анотації
Павленко С. Стартовий 

капітал для майбутніх дослі-
джень: «Сіверщина гетьман-
ських часів».

Демченко Т. Гирич І. Укра-
їнська історія: через ідентич-
ність до держави. Київ: Укра-
їнські пропілеї, 2021. 

Гордієнко Д. Соболь Ю. О., 
Чепурний В. Ф. Цеглинка для 
рідного храму. Історія відро-
дження Чернігівської єпархії 
(1989–2002 рр.): зб. матеріа-
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«Сіверянський літопис»
Чернігів вшанував загиблих Захисників України

Герої нескореної України

Iгор Кушнiренко 
(1992 — 2022)

Руслан Сергieнко 
(1976—2022)

Григорiй Ситник 
(1969—2022)

Олександр Ровний 
(1991—2014)

Між містами – 
безкоштовна електричка

Від Городні до Сновська і назад можна добратися потягом. Проїзд 
на цьому відрізку поки безкоштовний.

— Пробний рейс запустили на місяць. Тобто подовжили від Сно-
вська до Городні. Якщо буде користуватись попитом, то потяг і далі їз-
дитиме цим маршрутом. Якщо пасажирів не буде, знову курсуватиме 
тільки «Бахмач – Сновськ» і назад, пояснили в «Укрзалізниці».

Курсує приміський потяг «Сновськ – Городня» щоп’ятниці та що-
неділі. Відправлення об 11.05, прибуття на залізничну станцію в Го-
родню об 11.52. Назад у Сновськ потяг з Городні відправляється о 
12.11 і прибуває о 13.00. Квитки можна купити в касі вокзалу або в 
контролера.

Відновив курсування приміський дизель-потяг «Бахмач – Сновськ». 
Ходить по вівторках, п’ятницях, неділях. Зі станції Бахмач відправляєть-
ся о 08.20 і прибуває на станцію Сновськ о 10.50. Та о 19.40 і прибуває у 
Сновськ о 22.10. Зі Сновська на Бахмач час відправлення о 04.15, при-
буває в Бахмач о 06.45. Та о 13.30, прибуває в Бахмач о 15.59.

Без світломаскування 
і з дорожніми знаками
30 серпня відбулося засідання Ради оборони 

області. На ньому ухвалено, зокрема, такі рішен-
ня. Комендантська година по області залишаєть-
ся у визначених раніше рамках: 23.00 – 04.00. 
Водночас скасовано режим світломаскування, 
крім об’єктів військової та критичної інфраструк-
тури. Тривалість активного вуличного освітлення 
визначатиме кожна громада.

Відновлюються дорожні знаки, задня норма-
лізації дорожнього руху. 

Але норми щодо світломаскування і дорожніх 
знаків не стосуються 40-ка кілометрової зони від 
кордону з росією та білоруссю.

У цій же зоні не працюватимуть у очному ре-
жимі і навчальні заклади, їх перелік було затвер-
джено Радою. 
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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.

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). 

Бібліотеки запрошують
Обласна бібліотека ім. В. Короленка 
Вона 1 вересня відновила обслуговування читачів. 

Працюють відділ абонемента і сервісний центр.Графік 
роботи:

понеділок – п’ятниця – з 9.30 до 18.00, субота й не-
діля – вихідні. 

Попередньо замовити літературу можна: через елек-
тронну пошту: korolenkolib@ukr.net, тема «Замовлення»; за 
тел. (0462) 775-157; вайбер / телеграм (098) 895-28-93.

Під час повітряної тривоги обслуговування призупи-
няється. Користувачі та працівники бібліотеки прямують 
до найближчих укриттів (просп. Миру, 35, 35а, 35б).

Міські бібліотеки Чернігова
Центральна бібліотека ім. М. Коцюбинського (вул. 

Княжа (колишня Кирпоноса), 22 ), Бібліотека для дітей ім. 
О. Довженка (в цьому ж будинку): понеділок – субота, 10. 
00 – 18.00. Тел. 77-51-29.

Обслуговування у філіях: вівторок – субота, 10. 00 – 
18. 00: вул. П’ятницька, 32; вул. Козацька, 28; вул. Захис-
ників України, 7-В; вул. Д. Самоквасова, 8; вул. Льотна, 
12(філія для дітей).

Центральна міська бібліотека також пропонує плат-
ні послуги: ксерокопіювання та сканування документів, 
друк інформації з електронних носіїв на ч/б принтері. 
Звертатися з 10.00 до 17.00, понеділок – субота.

Мандрівна бібліотека – воїнам
Чернігівська обласна бібліотека ім. В. Короленка спіль-

но з волонтерами започаткувала акцію «Мандрівна біблі-
отека». Мета – збір та передача книг нашим захисникам.

Бібліотека запрошуємо всіх охочих передати до «Ман-
дрівної бібліотеки» свої наявні книжки чи придбати з 
цією метою нові, особливо патріотичного змісту.

Книги можна приносити у бібліотеку з 9.30 до 18.00 
щодня (субота, неділя – вихідні). Додаткова інформація 
за тел.: (0462) 67-61-97, (063) 88-56-204.

Цікаві екскурсії
Батурин: Національний заповідник «Гетьман-

ська столиця»
Проведення екскурсій на таких локаціях: Цитадель 

Батуринської фортеці; Парк «Кочубеївський»; Біля пала-
цу гетьмана Кирила Розумовського. На сайті заповідни-
ка https://www.baturin-capital.gov.ua діє автоматизова-
на система продажу квитків та інтернет-магазин. ЗСУ та 
Тероборона – безкоштовно! Інформація за тел.: (04635) 
48-0-08, (067)54-297-05.

Антонієві печери
Національний заповідник «Чернігів стародавній» за-

прошує на екскурсію в Антонієві печери, унікальну 
пам’ятку підземної культової архітектури XI—XIX століть. 
Працюють щодня, без вихідних, з 10.00 до 18.00 (каса 
для продажу квитків — до 17.30).

Сад Коцюбинського
Одним з популярних об`єктів Чернігівського Музею-за-

повідника Михайла Коцюбинського, поряд з меморіальним 
будинком родини, експозицією головного корпусу, є також 
знаменитий сад письменника. Музей запрошує на екскур-
сії до саду. Тут ви можете послухати цікаві історії із життя ро-
дини Коцюбинських, зробити чудові фотографії, відпочити. 
Сад відкритий щодня: у будні – з 9-ї години, у вихідні – з 10-ї.

«У війни не жіноче облич-
чя». Так назвала одну зі своїх 
книг лауреатка Нобелівської 
премії, білоруська письменни-
ця, нині політемігрантка Світ-
лана Алексієвич. Безумовно, 
і не дитяче. Але в часи війни є 
обличчя, які протистоять війні. 
В тому числі і дитячі. Як ось ці. 
Це дітки мого села Авдіївка, 
Куликівської громади. Я зро-
бив фото в центрі села. Дітки 
збирають кошти на нашу укра-
їнську армію, на ЗСУ. І не так 
важливо, скільки їм вдається 
зібрати, головне – таких дітей 
мільйони. І вони ДУЖЕ не хо-
чуть війни, мабуть, більше й, 
ніж ми, дорослі. Бо у війни – не 
людське обличчя.

До речі, і зібрали вони, 
лише за перші три дні, немало 
– 8050 гривень. Ці юні патріо-
ти: Аліна Рубан, Максим Мить-
кевич, Діана Корявець, Софія 

Амінова, Настя Шумар, Діана 
Шумар. Кошти передали вій-
ськовим, котрі приїхали до ді-
ток в село і пригостили дітей 
солодощами.

Текст і фото Петра Антоненка 

Василь Нечепа – 
лауреат Міжнародного 

фестивалю
Наприкінці серпня со-

ліст Чернігівського облас-
ного філармонійного цен-
тру, народний артист Укра-
їни Василь Нечепа здобув 
звання лауреата Першого 
міжконтинентального фес-
тивалю української патрі-
отичної пісні у Сполучених 
Штатах Америки. 

Фестиваль був орга-
нізований Radio Ethno FM 
(Сакраменто, США), ГО 
«Ukrainian American House» 
і Міжнародним фестива-
лем етнічної музики «Країна мрій». Участь в ньому взяли 
сотні професійних виконавців та аматорів пісенного мис-
тецтва, поетів та композиторів з України і української діа-
спори в США. На фестивалі Василь Нечепа презентував 
свою «Думу про Кобзаря». 

У планах організаторів «United for Ukraine» – органі-
зація гастролей переможців фестивалю та видання CD з 
піснями лауреатів.

Журба і радість обня-
лися – це про моє цього-
річне 1 вересня. Радість 
зустрічі, сльози, обійми з 
друзями, колегами, зі слу-
хачами Безкоштовних кур-
сів української мови. Про-
щання з бібліотекою, якій 
я віддала 3 роки життя і 
яка моє життя наповнюва-
ла змістом, ідеями, плана-
ми, мріями. І все це разом 
в один день стало руїною. 

Але я впевнена, що 
3-річна робота, дуже 
складна, насичена, напо-
леглива, не була марною. 
Бібліотека за цей час дій-
сно стала центром націо-
нально-патріотичного ви-
ховання, високої культури, 
інтелектуального дозвіл-
ля, відкритого спілкуван-
ня. Це сотні творчих зустрі-
чей, презентацій книг, від-
критих лекцій, виставок, 
тренінгів, майстерок. Це 
десятки неймовірно ціка-
вих проєктів: «Покровська 
книжкова толока», «Черні-
гівська літературна школа 
«Цвіт папороті», «Дитяча лі-
тературна школа «Боруш-
ко Кошлатий», військово-
патріотичний проєкт «Арт-
Бліндаж», «Безкоштовні 
курси української мови», 
«Клуб книгомандрівників», 
Центр поліської автенти-
ки, розмовники, День ви-
шиванки, які наповнюва-
ли українськими сенсами 
культурне життя міста. Не 
менш цікаві онлайн про-
єкти, лекції з історії укра-
їнської культури з автор-
ського курсу Тамари Ан-
дрійчук, які можна слухати 
і сьогодні. 

Завдяки проєктній ді-
яльності після мене зали-
шиться для містян багато 
нових книг і омріяна деся-
тиріччями програма авто-
матитизації, яка надасть 
можливість користуватися 

бібліотекою онлайн. 
А найважливіше, що я 

залишаю після себе на по-
саді керівника закладу, – 
це ті неоціненні знання з 
української історії, мови, 
літератури, краєзнавства, 
це яскраві емоції, неза-
бутні спогади, якими зба-
гатилися чернігівці, бо за-
ради того це все і створю-
валося.

Дякую усім, хто ці 3 
роки був поруч, дякую ко-
лективу за роботу й нео-
ціненний досвід. Колись я 
зможу, напевне, розказа-
ти більше, а зараз журба 
і радість обнялися в моїй 
душі.

З радістю наостанок 
передала рідній бібліотеці 
третю партію гуманітарної 
допомоги з Німеччини – 
монітори і 2 ноутбуки. Не-
хай служать нашим чита-
чам. 

Все, що робила і ро-
блю, з любов'ю і вірою в 
Україну, її Перемогу.

Людмила ЗІНЕВИЧ

Людмила Василівна Зі-
невич, кандидатка філо-
логічних наук, викладачка 
вищої школи з багаторіч-
ним стажем, була дирек-
торкою Чернігівської місь-
кої бібліотечної системи, в 
тому числі і її централі – Бі-
бліотеки ім. М. Коцюбин-
ського, з лютого 2019 по 
серпень 2022 року. Вона 
також творець і беззмін-
ний керівник вже 7-й рік 
волонтерського проєкту 
«Безкоштовні курси укра-
їнської мови». Саме в бі-
бліотеці ім. Коцюбинсько-
го 11 лютого цього року 
пройшло свято – 10-річчя 
нашої газети. 

Фото з життя бібліоте-
ки останніх років – з архіву 
авторки. 

Діти збирають 
кошти для армії

Для Чернігова, для України


