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За Україну, її волю
86514

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

Передплатна ціна мінімальна:
16 гривень на місяць.

Передплатний індекс «Світ-інфо» —
Основні теми газети:
 Події в області, Україні і світі.

 Політика, соціальні проблеми, екологія.

 Публікації раніше невідомої нам історії України, СРСР.

 Проза і поезія відомих письменників світу.

 Культура, мистецтво, спорт.

 Корисні поради. 

 У світі цікавого. 

«Світ-інфо» — газета для кожного з вас!
Оголошена передплата на нашу 

газету на 2023 рік.
Передплатна ціна — без змін:  

16 гривень на місяць. 

Триває передплата 
на нашу газету на 2022 рік

Продовжуємо хроніку війни, що дру-
кується ці кілька місяців.

21 вересня
Президент Росії Володимир Путін 

вранці у зверненні до росіян заявив 
про часткову мобілізацію громадян 
країни, починаючи з цього ж дня. 20 
вересня Держдума Росії ввела в Кримі-
нальний кодекс поняття «мобілізація» і 
«воєнний час», а також схвалила поправ-
ки щодо відповідальності за дезертир-
ство під час мобілізації, або у воєнний 
час. Відразу після оголошення про мо-
білізацію, росіяни розкупили всі прямі 
квитки на 21 вересня до Стамбула та до 
Єревану.

Сполучені Штати продовжать під-
тримувати Україну, попри оголошену в 
Росії часткову мобілізацію та спроби 
проведення псевдореферендумів. Про 
це заявила посол США в Україні Бріджит 
Брінк. «Фальшиві референдуми та мобі-
лізація є ознаками слабкості, провалу 
Росії. Сполучені Штати ніколи не визна-
ють претензій Росії на нібито анексова-
ну українську територію, і ми продовжу-
ватимемо підтримувати Україну стільки, 
скільки буде потрібно».

Міністр оборони Британії Бен Вол-
лес заявив, що останні кроки президен-
та РФ Владіміра Путіна де-факто є ви-
знанням з його боку, що Росія почала 
програвати. «Ознака паніки й шантаж»: 
глави МЗС країн Балтії відреагували на 
останні рішення Путіна

Станом на 21:45 на акціях протесту 
проти мобілізації в різних містах Росії 
затримали щонайменше 1 176 людей. 
Затримання відбулися щонайменше в 23 
містах Росії.

Псевдореферендуми під дулами 
автоматів окупаційних сил Росії і з по-
рушенням основних демократичних 
принципів не можуть бути ні прийня-
ті, ні визнані. Про це заявила генераль-
ний секретар Ради Європи Марія Пейчи-
нович-Бурич. Вона наголосила, що Рада 
Європи «відкидає цю насмішку над демо-
кратією та підтверджує свою відданість 
незалежності, суверенітету та територі-
альній цілісності України в межах її між-
народно визнаних кордонів».

Країни, які відмовляються стати на 
бік України у війні проти Росії, є «співу-
часниками» нового російського імпері-
алізму. Про це заявив президент Фран-
ції Еммануель Макрон на сесії Генераль-
ної асамблеї ООН. 

Україна повернула з російського 
полону частину захисників Маріуполя, 
зокрема військових «Азову». Обмін від-
бувся у Чернігівській області. Загалом 
21 вересня з полону вдалося звільнити 
215 українських бійців серед яких є ке-
рівники полку «Азов» – командир пол-
ку Денис Прокопенко «Редіс» та його за-
ступник Святослав Паламар «Калина». 
Також вдалося звільнити командира 36-ї 
окремої бригади морської піхоти майора 
Сергія Волину. На фото із ними стоїть та-
кож голова Головного управління розвід-
ки Кирило Буданов та міністр внутрішніх 
справ Денис Монастирський.

В рамках обміну з російськими оку-
пантами вдалося звільнити 215 україн-
ських захисників, у тому числі 108 бій-
ців «Азову». Також звільнено 10 інозем-
ців. Росії повернули кума Путіна Віктора 

Медведчука і 55 російських окупантів. 
Це результат особистих домовленостей 
президента України Зеленського з пре-
зидентом Туреччини Ердоганом. 5 укра-
їнських командирів перебувають в Ту-
реччині під особистими гарантіями за-
хисту і безпеки Ердогана.

З початку повномасштабного втор-
гнення РФ загалом вдалося повернути з 
полону 802 бранців.

Обмін на наших полонених обвину-
ваченого в держзраді кума Володими-
ра Путіна Віктора Медведчука відбу-
вався за рішенням суду та за написа-
ною Медведчуком заявою. Джерело: 
т.в.о голови СБУ Василь Малюк, началь-
ник ГУР Кирило Буданов на брифінгу 
щодо обміну полонених. Пряма мова Ма-
люка: «У серпні поточного року відбулися 
відповідні законодавчі зміни, нам пішов 
законодавець назустріч. Підставами (об-
міну – ред.) є заява безпосередньо Мед-
ведчука, а також рішення координацій-
ного центру, який очолює Кирило Буда-
нов. Від нього ініціативний лист отримав 
слідчий підрозділ СБУ, а також прокура-
тура. В подальшому прокурор Генераль-
ної прокуратури звертається з клопотан-
ням до суду першої інстанції, де по суті 
слухається дана справа, суд приймає рі-
шення. Що і відбулося позавчора і слу-
гувало відповідною юридичною підста-
вою для обміну, який ми вчора здійсни-
ли». У свою чергу, начальник ГУР Кирило 
Буданов висловив думку, що Медведчук 
найбільше потрібен Федеральній службі 
безпеки РФ. «Медведчук на даному ета-
пі найбільше потрібен саме ФСБ, а не ко-
мусь конкретно. Це особа, через яку на-
пряму йшло фінансування багатьох аген-
турних мереж тут, взагалі фінансування 
певних посадовців і наповнення неглас-
ного бюджету ФСБ. Він їм конче потрі-
бен. Це засіб і впливу, і відмивання ко-
штів. Це і є головна причина, чому вони 
так за нього боролися».

22 вересня
Президент Володимир Зеленський 

повідомив: «Україна повернула з росій-
ського полону 215 героїв. Ми дуже ці-
нуємо внесок всіх, хто долучився до по-
рятунку захисників, і ніколи не забудемо 
про це. Щиро дякую президенту Туреч-
чини Реджепу Таїпу Ердогану за провід-
ну роль у цьому процесі. Ми домовилися, 

що п’ятеро звільнених командирів «Азо-
ва» перебуватимуть у комфортних умо-
вах у Туреччині до кінця війни та зможуть 
бачитися з родинами. Також Україна на 
знак вдячності за допомогу нашій держа-
ві визволила з полону Росії п’ятьох гро-
мадян Великої Британії, двох – США, гро-
мадян Марокко, Швеції, Хорватії. Дякую 
за сприяння Саудівській Аравії».

23 вересня
Президент України Володимир 

Зеленський дав інтерв'ю французь-
ким журналістам, програму «Face a 
Zelensky» вела Сіріл Віг'є, у ній також 
взяв участь Ален Делон, зірка світово-
го кіно. Журналісти LCP, «Nice-Matin», 
«Ouest-France» та «20 Minutes» приїхали 
у Київ, щоб взяти інтерв'ю у президента 
України. Ален Делон вийшов на зв'язок 
із Франції, щоб поспілкуватися з укра-
їнським президентом. Кілька днів тому 
Ален Делон публічно підтримав Украї-
ну, записавши спеціальну програму для 
TV5 Monde про українського поета Тара-
са Шевченка та відвідавши Український 
культурний центр у Парижі. «Те, що ро-
биться з Україною, глибоко засмутило і 
зворушило мене, тому я борюся за них», 
сказав актор на камеру.

Маріонетки Кремля на окупованих 
частинах Донецької, Луганської, Хер-
сонської областей та Мелітополя пові-
домили, що розпочали «референдуми» 
щодо приєднання до Росії.

Президент України Володимир Зе-
ленський вважає, що хтось має «вправи-
ти мозок» військово-політичному керів-
ництву Росії, щоб війна закінчилась ра-
ніше, ніж в РФ закінчаться мобілізовані 
військові. Джерело: Зеленський на щоріч-
ному філантропічному саміті Forbes 400. 
«Я би не хотів думати, що війна закінчить-
ся тоді, коли закінчаться ці люди, яких він 
відправляє на війну. Я вважаю, що війна 
повинна закінчитися раніше, але хтось 
повинен вправити мозок військово-по-
літичному керівництву Російської Феде-
рації». «Людей кидали сюди, щоб вони за-
гинули… Коли у них закінчилися кадрові 
офіцери, вони почали брати різних пенсі-
онерів, коли у них закінчилися пенсіоне-
ри, вони почали брати молодих курсантів 
– це просто діти, які приїхали сюди ги-
нути заради амбіцій однієї люди-
ни у світі, яка хоче воювати».

Долучайте нових читачів
Прочитавши нашу газету, покажіть її друзям, 

знайомим, колегам, запропонуйте також перед-
платити.

14 жовтня:

Покрова Пресвятої Богородиці
Одне з найбільших християнських православних 

свят. Богородиця вважається покровителькою укра-
їнського воїнства, всіх захисників Вітчизни.

День українського козацтва
Воно відіграло дуже велику роль в історії України, 

її захисті від посягань агресорів.

80-річчя УПА
Офіційна дата утворення Української Повстанської 

Армії 14 жовтня 1942 року. Окремі її підрозділи були 
утворені того ж року, на кілька місяців раніше. 

Традиції козацтва, воїнів УПА нині продовжують 
захисники України від російської агресії.

Вітаємо зі святами!
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Генеральний секретар ООН засудив 
наміри Кремля анексувати українські 

території після «референдумів»
Генсек ООН Антоніу Гутерреш зая-

вив, що дії Росії з анексії частин Доне-
цької, Луганської, Херсонської та За-
порізької областей України після про-
ведення там псевдореферендумів є 
порушенням Статуту Організації та 

міжнародного права.
«Статут ООН говорить однозначно. Будь-яка анексія 

території однієї держави іншою державою в результаті 
погрози силою або її застосування є порушенням прин-
ципів Статуту ООН та міжнародного права». «Будь-яке 
рішення про подальшу анексію Донецької, Луганської, 
Херсонської та Запорізької областей України не матиме 
жодної юридичної сили і заслуговує на засудження».

Путін проголосив анексію 
ще частини України

Президент Російської Федерації Володимир Путін 
30 вересня підписав «договори про вступ до складу Ро-
сії» захоплених українських територій Донецької, Луган-
ської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що 
відтепер їхні мешканці – громадяни РФ. Про це йдеться 
у зверненні Путіна в Адміністрації президента РФ під час 
«церемонії підписання договорів» зі ставлениками Крем-
ля на окупованих територіях України. 

Путін так зване «приєднання» до РФ окупованих те-
риторій, які він зводить до «Новоросії», пов'язав із фік-
тивними «референдумами», проведеними фактично під 
дулами автоматів російських військових.

До Кремля для «підписання документів» прибули 
ставленики РФ: від Донецька – Денис Пушилін, від Лу-
ганська – Леонід Пасічник, від Запорізької області – Єв-
ген Балицький, від Херсонської області – Володимир 
Сальдо.

Відбулося підписання «документів» за участю Путіна, 
Пушиліна, Пасічника, Балицького та Сальдо – про «при-
єднання» територій України до Росії та створення нових 
суб'єктів Федерації.

Всі 27 країн Євросоюзу ніколи 
не визнають нову анексію 

Лідери усіх країн Європейського Союзу опублікували 
спільну заяву, у якій рішуче відкинули та беззастережно за-
судили незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, 
Запорізької та Херсонської областей України. Про це йдеть-
ся у заяві Європейської ради, опублікованій 30 вересня.

«Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо ні незаконні 
«референдуми», організовані Росією як привід для по-
дальшого порушення незалежності, суверенітету та те-
риторіальної цілісності України, ні їхні сфальшовані та 
незаконні результати. Ми ніколи не визнаємо цю неза-
конну анексію. Ці рішення є недійсними і не можуть мати 
будь-якої юридичної сили. Крим, Херсон, Запоріжжя, До-
нецьк та Луганськ – це Україна. Ми закликаємо всі дер-
жави та міжнародні організації беззастережно відкину-
ти цю незаконну анексію».

Лідери Євросоюзу заявили про непохитність у під-
тримці територіальної цілісності та суверенітету України.

Україна подає заявку 
на вступ до НАТО 

Президент Володимир Зеленський 30 вересня оголо-
сив про подачу Україною заявки на пришвидшений вступ 
до Північноатлантичного альянсу. «Де-факто ми вже про-
йшли свій шлях до НАТО. Де-факто ми вже довели суміс-
ність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України – 
реальні на полі бою та в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми 
довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному, і ми 
захищаємо одне одного. Це і є Альянс. Де-факто.

Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це 
де-юре… 

Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заяв-
ку України на вступ у пришвидшеному порядку до НАТО».

Зеленський також заявив, що доки всі члени НАТО 
досягнуть консенсусу щодо вступу України, Київ пропо-
нує реалізувати український безпековий договір про га-
рантії безпеки.

Заявку на членство України в НАТО на камеру під-
писали президент Володимир Зеленський, голова Вер-
ховної Ради Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Денис 
Шмигаль.

Цей крок зроблено після проголошення нової анек-
сії президентом Росії Володимиром Путіним, який теж на 
камери підписав «договори про приєднання» окупова-
них територій із власними ставлениками на сході й пів-
дні України: у Луганській, Донецькій, Запорізькій і Хер-
сонській областях. 

Зеленський назвав це фарсом та спробою Росії 
«вкрасти те, що їй не належить, переписати історію і пе-
ремалювати кордони».

24 вересня
У російських містах про-

ходять акції проти війни в Укра-
їні та примусової мобілізації росіян. 
Затримано вже понад 730 осіб у 32 
містах, найбільше – в Москві, Санкт-
Петербурзі.

25 вересня
Володимир Зеленський заявляє, 

що Росія використовує мобілізацію 
для знищення представників корінних 
народів окупованого Криму, а також 
Кавказу, Сибіру та інших територій РФ. 

Близько 1,5 млн українців, біль-
шість з яких - жінки та діти, наразі пе-
ребувають у Росії без можливості по-
вернутись додому, а рідні не можуть 
встановити з ними зв'язок. Джерело: 
віце-прем’єр-міністр з питань європей-
ської та євроатлантичної інтеграції Оль-
га Стефанишин під час заходу на полях 
Генасамблеї ООН. 

Обстріл автоколони: 24 загиблих, 
серед них вагітна і 13 дітей.

Внаслідок обстрілу росіянами ци-
вільної автоколони біля села Курилівка 
Куп’янського району Харківщини заги-
нули 24 людини, серед них вагітна жін-
ка і 13 дітей. Обстріл відбувся 25 верес-
ня близько 9.00 год.

26 вересня
Впродовж 2 тижнів кількість учнів, 

які перейшли на очне навчання, збіль-
шилась на 20,5 тисяч, а на змішану фор-
му – майже на 120 тисяч. В очному або 
змішаному форматах навчаються по-
над 2,06 млн учнів, дистанційно – май-
же 1,96 млн учнів.

В Україні працюють понад 9,3 ти-
сячі дитячих садочків, де виховуються 
понад 700 тис. дітей. Від 1 вересня кіль-
кість дошкільнят, які охоплені освітнім 
процесом в очній формі, збільшилася 
на 11,5 тис: таких дітей майже 332 тис.

27 вересня
Європа готова до зими без росій-

ського газу. Бо може імпортувати май-
же на 40% більше скрапленого газу ніж 
торік.

Латвія, Естонія, Польща і Чехія не 
видаватимуть гуманітарні візи росія-
нам, які хочуть ухилитися від мобіліза-
ції.

28 вересня
Лише 0,5% мешканців окупова-

ної частини Запорізької області взяли 
участь у псевдореферендумі окупан-
тів. 23 – 27 вересня Російська феде-
рація організувала пропагандистське 
дійство під назвою «референдуми» на 
тимчасово окупованих територіях Хер-
сонської, Запорізької, Луганської та До-
нецької областей України про нібито 
«приєднання до РФ».

Зранку російські війська обстріля-
ли прикордоння Чернігівської області, 
всього зафіксовано 77 вибухів. В райо-
ні Сеньківки спостерігачі зафіксували 
70 вибухів (приходів) з АГС та 7 вибухів 
(приходів) з міномету 120 мм. Втрат се-
ред особового складу та техніки немає. 
Інформація про жертви серед населен-
ня та пошкодження цивільної інфра-
структури також не надходила

29 вересня
Президент Росії Володимир Путін 

підписав укази про визнання «неза-
лежності» Херсонської та Запорізької 
областей. Підставою названі так звані 
«референдуми» на окупованій росіяна-
ми частині цих областей. 

Посол України Оксана Маркаро-
ва підкреслює, що Сполучені Штати не 
встановлювали жодних обмежень щодо 
ударів України з використанням аме-
риканської зброї по території Криму. 
«Я можу чітко сказати, що наш партнер 
– Сполучені Штати – завжди не визна-

вав незаконну анексію, окупацію Кри-
му, і завжди притримувався з 2014 року 
і по зараз чіткої позиції, що Крим – це 
Україна».

30 вересня
Росіяни вдарили по гуманітарній 

колоні на околиці Запоріжжя. Росій-
ські війська вранці 30 вересня вда-
рили ракетами по околицях міста За-
поріжжя, влучили в колону цивільних 
людей, які планували поїхати на оку-
повану територію. Внаслідок цього 30 
загиблих та 118 поранених. Серед за-
гиблих двоє дітей, 3-річна дівчинка по-
ранена.

Росія продовжує вбивати україн-
ських дітей. Станом на ранок 30 верес-
ня внаслідок військової агресії РФ за-
гинули 397 дітей. 780 наших дітей отри-
мали поранення. Крім того, на сьогодні 
щонайменше 242 дитини вважаються 
зниклими безвісти, ще 7 890 – неза-
конно депортованими, зокрема до РФ. 

Зеленський скасував осінній при-
зов і відтермінував демобілізацію 
Президент Володимир Зеленський 30 
вересня підписав указ, який скасовує 
осінній призов в Україні і відтерміновує 
звільнення строковиків у запас. Доку-
мент вносить зміни в указ президента 
від 29 грудня 2021 року «Про звільнен-
ня в запас військовослужбовців стро-
кової військової служби, строки про-
ведення чергових призовів та чергові 
призови громадян України на строкову 
військову службу у 2022 році». Новий 
указ виключає з попереднього пункти 
2-6, які стосуються чергового призову 
громадян України на строкову військо-
ву службу у жовтні – грудні 2022 року. 
Також згідно з указом, звільнення в 
запас військовослужбовців строкової 
служби, яке мало би відбуватися у жов-
тні – грудні 2022 року, відтепер відбу-
деться «не раніше оголошення в уста-
новленому порядку демобілізації».

Байден: США допоможуть Україні 
повернути свої території. Сполучені 
Штати надалі підтримуватимуть зусил-
ля України щодо відновлення контролю 
над територіями, захопленими Росією.

Так президент відреагував на спро-
би Росії анексувати частину України 30 
вересня.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг за-
явив, що держави Альянсу ніколи не 
визнають жодну з анексованих Росі-
єю українських територій частиною 
РФ. «Ці землі – це Україна. Донецьк – 
це Україна. Луганськ – це Україна. Хер-
сон – це Україна. Запоріжжя – це Укра-
їна. Як і Крим – це Україна».

Конгрес США остаточно схвалив 
законопроєкт з $12,3 млрд для Укра-
їни. Палата представників США схва-
лила законопроєкт про тимчасове дер-
жавне фінансування, в якому перед-
бачене виділення Україні фінансової 
допомоги в розмірі 12,3 мільярда до-
ларів. Того ж дня законопроєкт підпи-
сав президент США Джо Байден, і він 
набуів чинності. Напередодні законо-
проєкт був проголосований і Сенатом 
США, верхньою палатою Конгресу. За-
конопроєкт включає пакет допомо-
ги Україні в її боротьбі з російськими 
військами. Це зокрема $3 млрд на на-
дання військової допомоги, включаю-
чи навчання, обладнання, озброєння 
та логістичну підтримку; $1,5 млрд на 
поповнення запасів американського 
обладнання, наданого Україні або іно-
земним країнам, які надали підтримку; 
і $2,8 млрд на продовження військової, 
розвідувальної та іншої оборонної під-
тримки.

1 жовтня
Аграрна продукція – на експорт. 

З портів «Чорноморськ» та «Південний» 
вийшли ще 11 суден, на їх борту 217,6 

тис тонн української агропродукції на 
експорт для країн Африки, Азії та Єв-
ропи. За два місяці роботи «зернового 
коридору», після розблокування укра-
їнських портів з них вийшли 252 судна 
з 5,7 млн тонн нашої агропродукції на 
експорт.

Президент Володимир Зеленський 
наголошує, що на звільнених цими дня-
ми територіях Донеччини вже немає 
й слідів псевдореферендуму. «За цей 
тиждень українських прапорів на Дон-
басі стало більше. Ще за тиждень стане 
ще більше. А що ж тоді псевдореферен-
дум? Це що, дві якісь Донецькі області, 
два селища Ямпіль Донецької області 
чи два селища Торське?».

Президент зазначив, що у Росії вже 
почали «кусати один одного, шукають 
винних, звинувачують у провалах яки-
хось там генералів». «Це перший дзвіно-
чок, який варто почути на всіх рівнях ро-
сійської влади».

ЗСУ звільнили Лиман. 1 жовтня 
Збройні Сили України, а саме 81 окрема 
аеромобільна десантна бригада спіль-
но з підрозділами Національної гвар-
дії України, батальйоном Кульчицького, 
звільнили та взяли під контроль місто 
Лиман Донецької області. Лиман вико-
ристовувався росіянами як один з опо-
рних пунктів для атаки на Слов'янськ. 
Взявши під контроль Лиман, Збройні 
сили також матимуть можливість три-
мати під вогневим контролем дорогу зі 
Сватового до Кремінної, яка є важли-
вою для постачання російського угрупу-
вання в південно-західному секторі Лу-
ганської області.

В Україні 1 жовтня, запрацювала 
конвенція про процедуру спільного 
транзиту або так званий «митний без-
віз». Повідомляє Міністерства фінансів. 
«Для України набрали чинності поло-
ження Конвенції про процедуру спіль-
ного транзиту і для бізнесу відкрилась 
можливість міжнародного переміщен-
ня товарів з 35 іншими країнами-учас-
ницями за одним транзитним докумен-
том». Перша транзитна декларація Т1 
була відправлена 1 жовтня з Німеччини 
до України. Україною також було оформ-
лено першу транзиту декларацію на ви-
їзд. За нею вантаж прямує через Поль-
щу до Німеччини. Відповідно до «мит-
ного безвізу», для доставки вантажів з 
однієї країни в іншу подається єдиний 
транзитний документ: від митниці від-
правлення до митниці призначення. Це 
прискорює проходження митних фор-
мальностей на кордоні та зменшує від-
повідні витрати для підприємств. Кабі-
нет міністрів 27 вересня схвалив поста-
нови, які дозволять Україні приєднатися 
до Конвенцій про процедуру спільного 
транзиту і спрощення формальностей у 
торгівлі товарами.

2 жовтня
Ще 76 українських дітей-сиріт оку-

панти вивезли з Луганської області до 
так званих соціально-реабілітаційних 
центрів для неповнолітніх РФ, розташо-
ваних у Московській області. Загалом 
ще 104 дитини, які перебувають під на-
глядом у соціальних установах так зва-
ної «ЛНР», готуються до передачі росія-
нам.

3 жовтня
Втрати російських агресорів ста-

ном на 3 жовтня склали: особового 
складу – близько 61110 осіб; танків – 
2377; бойових броньованих машин – 
4975; артилерійських систем – 1405; 
ракетних систем залпового вогню – 
337; засобів ППО – 176; літаків – 264; 
гелікоптерів – 227; БПЛА оперативно-
тактичного рівня – 1015; крилатих ра-
кет – 246; кораблів/катерів – 15; ав-
томобільної техніки та автоцистерн – 
3796.

За Україну, її волю
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Закордонне українство
Творимо майбутнє 

із талановитою молоддю
Кредитова Спілка «Будучність» (Канада) відзначає 

70-ту річницю! Ще 1999-го «Будучність» вирішила вста-
новити щорічні стипендії студентам, які навчаються в 
університеті або коледжі в Канаді, демонструють успі-
хи у навчанні та є відданими збереженню української 
культури. 

Нині стипендія середньої школи КС «Будучність» об-
сягом $1,000 була присуджена Михайлу Таранку (Уні-
верситет Брок) та Юліану Мойсяку (Університет Захід-
ного Онтаріо). Стипендія BCU Scholarship має на меті 
відзначити академічні успіхи молоді й їхню задіяність в 
українській громаді. Вона складає суму $2,000. Пере-
можцями у цій категорії цього року стали Дарій Старко 
(Університет Йорк), Ніколь Гупало (Університет Торон-
то), Олег Рів (Університет Торонто), Ніка Ружицька (Уні-
верситет Віндзору), Марко Баюс (Карлтонський універ-
ситет).

Стипендія ім. Володимира Кліша на суму $2,500 на-
дається студенту/ці, який/яка здобуває вищу освіту в 
галузі бізнесу чи фінансів, здійснює активну волонтер-
ську діяльність. Володимир Кліш був ідейним провідни-
ком КС «Будучність» і першим головою Ради Директорів. 
Він натхненно підтримував українські інтереси. 2022-
го цю стипендію отримав Михайло Панченко (Універси-
тет Метрополітен Торонто).

Церемонія нагородження переможців стипендій КС 
«Будучність» 2022 відбулась 16 вересня ц. р. в примі-
щенні «Олд Мілл Торонто». Андрій Тарапацький, голова 
Ради Директорів КС «Будучність», наголосив, що сьогод-
ні, коли Росія веде брутальну війну проти України, нам 
особливо важливо пишатися своєю ідентичністю та під-
тримувати Україну. Своїми враженнями про стипен-
дію КС «Будучність» 2022 поділились стипендіати та їхні 
батьки. Ніколь Гупало: «Я навчаюсь в Університеті То-
ронто. Звертаюсь до студентів українського походжен-
ня, щоб вони долучались до діяльності Українського сту-
дентського клубу Університету Торонто». Зоряна Гупало, 
мама Ніколь: «Я родом зі Львова, а мій чоловік із Пол-
тави. Ми дуже раді, що наша донька увібрала в себе ко-
лорит різних областей України й попри те, що мешкає у 
Канаді, щиро пишається своїм корінням».

Відома чернігівська педагог з 
багаторічним стажем викладання 
в університеті, кандидат філологіч-
них наук, громадська діячка, засно-
вниця і беззмінна керівниця Черні-
гівських Безкоштовних курсів укра-
їнської мови (БКУМ) Людмила Зіне-
вич зараз перебуває в Німеччині, в 
столиці Баварії Мюнхені. До цього 

вона понад 3 роки працювала директоркою Чернігівської 
міської центральної бібліотечної системи, до якої входять 
Центральна бібліотека ім. Коцюбинського і більше 10-ти 
бібліо тек-філій по місту. І за ці роки бібліотека стала одним 
з головних культурницьких центрів міста, тут було прове-
дено безліч цікавих заходів, проєктів. 

Нині пані Людмила веде активну патріотичну роботу 
серед українців давньої діаспори Німеччини, а також ни-
нішніх біженців з України. Зокрема, відновила діяльність 

БКУМ, де відбуваються зустрічі з цікавими людьми, лек-
ції. За допомогою курсів вдалося залучити чимало бла-
годійників для допомоги Україні і рідному Чернігову. Вже 
неодноразово було відправлено таку допомогу. Зокрема, 
пані Людмила відправила понад 10 моніторів для міської 
бібліотеки ім. Коцюбинського, що постраждала через бо-
йові дії. 

Звичайно, досвідчений педагог займається і за своїм фа-
хом, викладає українську мову і літературу тамтешнім укра-
їнцям, найперше – біженцям та їхнім дітям-школярам. А ще 
читає для всіх охочих цікаві лекції. Таку лекцію прочитала і в 
суботу, 1 жовтня. Назва її була «Ну що б, здавалося, слова». 
Мова про українську мову: феномен життєстійкості». Запро-
шуючи на своїй сторінці у Фейсбуці на лекцію, пані Людмила 
написала: «Друзі, хто неподалік, запрошую до розмови. Ро-
сійське лобі в Німеччині ще досить потужне, російської мови 
після 21.09 стало ще більше, проте українська звучить гідно і 
впевнено, а ми додаємо гучности й сили.»

Нововведення жовтня
В Україні триває життя: попри повномасштабну війну з рф, 

держава виконує всі соціальні зобов’язання.

Для переселенців послуги – 
за місцем проживання 

В Україні з 1 жовтня запрацювала Єдина інформаційна система со-
ціальної сфери: переселенці зможуть отримати соціальні послуги за 
фактичним місцем перебування. Це прискорить отримання послуг та 
розв’язання проблем внутрішньо переміщених осіб, також пришвидшить-
ся надання фінансової допомоги.

Тож відтепер у будь-якому регіональному управлінні соціального за-
хисту переселенці зможуть швидко змінити некоректні чи помилкові 
дані у заяві на отримання довідки ВПО, неактуальне місце проживання, 
з’ясувати й усунути причину затримки допомоги на проживання.

Збільшення компенсації за розміщення 
внутрішньо переміщених осіб

Також вступають у силу зміни в програму «Прихисток». Власники жит-
ла, які безкоштовно надають оселю переселенцям, тепер отримувати-
муть у двічі більшу суму в перерахунку за кожну прийняту внутрішньо пе-
реміщену особу. Так, якщо раніше держава виплачувала 450 грн. за кож-
ного переселенця, то тепер ця сума складатиме 900 грн. Кошти можуть 
бути витрачені на сплату комунальних послуг.

Програма «Доступна іпотека»
Також з 1 жовтня запускають програму «Доступна іпотека». Наразі 

вона буде доступна лише для деяких категорій населення: військовослуж-
бовцям за контрактом, працівникам сектору безпеки та оборони, вчите-
лям, медикам, науковцям, педагогічним працівникам. Відсоткова ставка 
складатиме 3% річних. Оформити іпотеку можна буде до 20 років. 

Для усіх українців «Доступна іпотека» запрацює із 2023 року.

Підвищення пенсій з 1 жовтня
З 1 жовтня пенсіонерам піднімуть розмір виплат. Це підвищення пла-

нове, адже з цієї дати збільшується мінімальна заробітна плата – вона 
становитиме 6700 грн. Тож, зросте й сума мінімальної пенсії за віком. 
Крім того, додаткові кошти будуть платити пенсіонерам старше 70 років та 
тим, хто має великий трудовий стаж.

Якою стає мінімальна пенсія 
та як обчислити суму виплат

Для непрацюючих пенсіонерів, які досягли 65 років та мають страхо-
вий стаж не менше 35 років (чоловіки) та 30 років (жінки) перерахують 
розмір мінімальної пенсії. Вона, як і раніше становитиме 40% мінімальної 
заробітної плати, а це 2680 грн.

Людям, які досі працюють, у тому числі тим, хто зареєстрований як 
ФОП, мінімальний розмір пенсії за віком на рівні 40% мінімальної зарпла-
ти буде встановлено після звільнення з роботи.

«Для обчислення розміру пенсії за віком має значення тривалість на-
бутого страхового стажу та величина заробітної плати, з якої сплачували-
ся внески. Мінімальний розмір пенсії – це гарантія, яка надається за на-
явності повного страхового стажу», пояснюють у Пенсійному Фонді.

Доплати пенсіонерам від 70 років
Крім того, з 1 жовтня пенсіонерам від 70 до 75 років встановлять що-

місячну компенсаційну доплату до пенсії у розмірі 300 грн. Ця доплата 
додається незалежно від тривалості страхового стажу. Проте, після вста-
новлення такої виплати розмір пенсії не може перевищувати розмір се-
редньої зарплати в Україні за 2020 рік, з якої сплачено страхові внески та 
яка враховується для обчислення пенсії,– 10 340, 35 грн.

Нагадаємо, раніше в Україні ввели доплату для пенсіонерів від 80 ро-
ків: після індексації доплата становить 579 грн, а для пенсіонерів від 75 
до 80 років – 456 грн.

Мінімалка 3000 – 
для пенсіонерів з великим стажем

Крім того, з 1 жовтня розмір мінімальної пенсії для людей віком від 70 
років, які мають стаж не менше 35 років (чоловіки) та 30 років (жінки) ста-
новитиме не менше 3 000 грн.

«Тим, у кого розмір пенсійної виплати з урахуванням надбавок та під-
вищень, не досягає 3 000 грн, встановлюватиметься доплата до пенсії в 
сумі, що не вистачає до зазначеного розміру», зазначають у Пенсійному 
Фонді.

Пенсіонерам, яким вже є 70 років, але вони відпрацювали менше 
вказаного, мінімальна пенсія буде обчислена в розмірі, пропорційному 
до набутого страхового стажу, виходячи з розміру мінімальної виплати 
3 000 грн.

При цьому, у пенсіонерів від 80 років зі стажем 25 років (у чоловіків) 
та 20 років (у жінок) розмір пенсії не може бути меншим за 2600 грн, а у 
людей віком від 70 до 80 років – меншим за 2500 грн.

Як змінюються пенсії по інвалідності
Крім того, зростуть мінімальні розміри «військових» пенсій по інвалід-

ності. Зокрема, мінімальні пенсії для людей з інвалідністю внаслідок ві-
йни в залежності від групи інвалідності та військового звання становити-
муть від 4396 грн до 6532 грн.

Для інших – в залежності від групи інвалідності та звання – від 4186 
гривень до 5986,50 гривень.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни розмір мінімальної пенсійної 
виплати не може бути нижче:

І група – 650% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працез-
датність. Від 01.07.2022 – 13 175,50 гривень (2027х650%);

ІІ група – 525% прожиткового мінімуму. Від 01.07.2022 р. – 10 641,75 
гривень;

ІІІ група – 360% прожиткового мінімуму. Від 01.07.2022р. – 7297,20 
гривень.

Людмила Зіневич читає лекції у Мюнхені

У Виппані (штат Нью-Джерзі, 
США ) на площі біля Українсько-
го американського культурного 
центру 24 вересня відбувся 13-й 
український фестиваль. Його 
відкрили Українські американ-
ські ветерани. Прозвучали гім-
ни України і США. На фестиваль 
прийшли численні американські 
урядовці (більшість була у виши-
ванках), які виступили з промо-
вами про підтримку України.

Українська американської 
федеральна спілка «Самопо-
міч» провела грошову лотерею 
для дітей і дорослих, і вручила 
чек на $25 тис. Українському амери-
канському культурному центру. Від 
Українського народного союзу теж 
провели грошову лотерею та заохо-
тили новоприбулих українців всту-
пати до найстарішої у США україн-
ської організації. Інформаційний стіл 
для біженців мала фундація «Леонід». 
Фундація допомагає українським бі-
женцям у наданні медичних та юри-
дичних послуг, забезпеченні харча-
ми, предметами домашнього вжитку 
тощо. За сім місяців фундація надала 
допомогу більш ніж 50 родинам і ви-
слала в України більше 50 т гумані-
тарної допомоги. Тел. фундації: 732-

200-2990, електронна пошта: info@
leonidfoundation.org.

Хвилюючим був виступ місійної гру-
пи, яка представляє полонених захис-
ників «Азовсталі». На фестиваль приї-
хали поранений у Маріуполі і колишній 
полонений Артур, дружини полонених 
воїнів Арсенія Федосюка – Юлія та Де-
ниса Прокопенка – Катерина. Вони за-
кликали чинити тиск на РФ для визво-
лення всіх полонених українців.

Спілка української молоді заохочу-
вала до лотереї СУМ, у якій були розі-
грані для допомоги Україні мистецьке 
намисто з України та колекція монет. 
Місцева пресвітеріанська церква по-
дарувала Україні $5 тис.

Основу концертної 
програми склали тан-
ці Академії українського 
танцю ім. Роми Прийми-
Богачевської та Школи 
українського народно-
го танцю «Іскра», танцю-
вальної школи «Надія». 
Вони представили танці 
різних реґіонів України.

Пісні під спів бандур 
виконали дуети «Мальви» 
(Калина й Уляна Лещук), 
Оксани Телепко та Галі 
Лесків. Дуетом і соло спі-
вали Зорян і Роман Ков-

баснюки. Юні балерини Софія та Со-
ломія Попович зі Львова зачарували 
граційним виступом. Завершила про-
граму американська співачка укра-
їнського походження Христина Вуль-
чак, відома за сценічним псевдонімом 
Kristina V. Заслужена артистка Украї-
ни, солістка Асоціації діячів естрадно-
го мистецтва України, львів’янка за по-
ходженням, вона виконала авторські 
та народні пісні.

На площі фестивалю розгорну-
ли свої виставки-продажі численні 
мистці, діяла українська кухня, можна 
було зробити пожертву для України.

За повідомленням Meest-Online

В Австрії вшанували пам’ять 
міністра УНР

Представники Української організації скаутської «Пласт» 
в Австрії вшанували на цвинтарі в Інсбруку пам’ять Миколи 
Ковалевського, міністра земельних справ Української На-
родної Республіки, із нагоди 130-ліття від дня його наро-
дження. 

Микола Миколайович Ковалевський народився 3 верес-
ня 1892 року на Чернігівщині. Працював міністром земель-
них справ УНР. Політичний діяч, кооператор і публіцист, поет. 
Автор мемуарів, виданих в Австрії. В останні роки життя був 
головою Українського допомогового комітету Австрії. Помер 
18 серпня 1957-го в Інсбруку, головному місті провінції Тіроль 
у західній Австрії.

2008 року зусиллями Євгена Чорнобривко, посла України 
у Відні, знайшли й оплатили оренду могили. 2017-го старання-
ми української громади Інсбруку могилу впорядкували. 

У Торонто провели найбільший 
у Північній Америці 

український фестиваль
Фестиваль, який цього року став 26-м, об’єднав у Торон-

то (Канада) друзів яскравою музикою та зірковими танцями. 
Про це повідомило Посольство України в Канаді. Після двох 
років карантинних обмежень щорічний фестиваль повернув-
ся на своє звичне місце – на вулицю Bloor West.

Темою цьогорічного фестивалю стала подяка всім грома-
дам і країнам, які зараз підтримують Україну у боротьбі з ра-
шистами. Українські дипломати подякувало Toronto Ukrainian 
Festival за всі 26 літ розвитку культурних зв’язків між Украї-
ною та Канадою. Окрему подяку цього року висловили грома-
дам союзників України, особливо польській, литовській, ла-
тиській, естонській, ізраїльській.

Bloor West Village Toronto Ukrainian Festival – це триден-
на масштабна подія наповнена музичними та танцювальними 
виступами українських виконавців із усього світу. Це десят-
ки торгових кіосків, які пропонують смачні українські страви, 
традиційний ринок мистецтв і ремесел, де можна придбати 
вишиванки, картини, прикраси. 

В програмі також відбувся «Фестиваль українського кіно».

У Виппані відбувся 13-й український фестиваль
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Новини Чернігова
Генератори 

для закладів освіти
Це необхідне обладнання місто отри-

мало в рамках Проєкту енергетичної 
безпеки, що фінансується Агентством 
США з міжнародного розвитку («USAID»). 
Чернігову передали 31 дизельний гене-
ратор, потужністю 10 кВТ. Вони будуть 
розподілені між закладами освіти і у ви-
падку вікдлючення будівель від електро-
енергії, це обладнання стане в нагоді. 

Отримання містом цих машин та ін-
шого обладнання, в межах USAID Проєк-
ту енергетичної безпеки, врегульоване 
підписаним Меморандумом про взаємо-
розуміння. 

Відразу після закінчення активних 
бойових дій одним із напрямків роботи 
органів місцевого самоврядування став 
пошук і залучення зовнішньої допомо-
ги для відбудови Чернігова. Мова як про 
налагодження контактів із урядами та 
інвесторами, так і залучення ось такої 
адресної допомоги. 

Кошти 
від міст-побратимів 

Меммінгена 
та Градець-Кралове
Чернігів отримав кошти від міст-

побратимів Меммінгена (Німеччина) та 
Градець-Кралове (Чехія). Зокрема, від 
Меммінгена надійшло151 950 євро. По 
курсу Нацбанку це 5 549 928 грн. Спря-
мовуються ці кошти на відновлення по-
шкоджених під час активних бойових дій 
мереж зовнішнього освітлення міста та 
на виконання заходів у рамках Програми 
створення матеріального резерву, зо-
крема, придбання пічок та дров для пунк-
тів обігріву у зимовий період.

Від Градець-Кралове надійшли 11 
976 євро. Ці гроші спрямують на віднов-
лення вікон у дошкільному навчальному 
закладі № 14.

Ще 271 власник 
пошкодженого 

чи зруйнованого 
приватного будинку отримає 

допомогу від міста
Це на загальну суму – майже 4, 473 

млн грн. Відповідне рішення прийняте на 
засіданні виконавчого комітету міської 
ради 27 вересня. Раніше цю матеріальну 
допомогу вже отримали 717 власників 
приватних житлових будинків, на загаль-
ну суму більше 13,6 млн грн.

Така допомога здійснюються у рам-
ках міської Програми, з метою підтрим-
ки чернігівців, житло яких знищене чи по-
шкоджене внаслідок російської військо-
вої агресії. Розмір матеріальної допомо-
ги залежить від ступеня пошкодження 
житла. Якщо будинок зруйнований по-
вністю, то власник може отримати 40 
тис. грн, якщо суттєві пошкодження – 20 
тис. грн, якщо незначні й будинок підля-
гає поточному ремонту – 10 тис. грн. За-
гальний обсяг фінансування міської Про-
грами — 50 млн грн.

Відповідна заява та необхідний па-
кет документів надається до відділу 
звернень громадян міської ради (вул. 
Шевченка, 9), або на електронну адресу: 
zverngr@chernigiv-rada.gov.ua.

Одягнути бійців 
територіальної оборони 

– за кошти міського бюджету
З міського бюджету Чернігова профі-

нансують придбання форменного одягу, 
починаючи від спідньої білизни до взут-
тя, для бійців ТРО. На загальну суму 15 
млн грн. Відповідні зміни внесені до рі-
шення виконавчого комітету від 17 трав-
ня 2022 року на засіданні виконкому 23 
вересня. 

Прес-служба 
Чернігівської міської ради

Одна, без сумніву, з найвідо-
міших родин України – Головноко-
мандувача Збройних Сил України 
Валерія Залужного, виявляється, 
має чимало спільного і з Черніго-
вом, і з Чернігівщиною.

Військовим генієм українсько-
го генерала захоплюється увесь 
світ – 26 вересня впливовий жур-
нал Time помістив портрет голов-
ного українського військового на 
обкладинку. І авторитетно підкрес-
лив: українська армія навряд чи до-
сягла б таких успіхів без свого ко-
мандувача.

Часопис переповів історію, яка 
передувала призначенню генера-
ла на високу посаду. Залужний пив 
пиво на дні народження дружини, 
коли вийшов на вулицю, щоб при-
йняти мобільний дзвінок і дізнався 
про свою нову посаду.

Звання та статус 48-річного ге-
нерала на той час були набагато 
нижчими від посади, яку йому про-
понував Зеленський. Головноко-
мандувач Збройними Силами Укра-

їни є вищим військовим званням 
країни, вищим за цей ранг є лише 
президент. Висота цього призна-
чення викликала відчуття, схоже 
на запаморочення.

«Я часто озирався назад і запи-
тував себе: як я потрапив у це?» – 
коментує Залужний своє призна-
чення Time в червневому інтерв’ю. 
До цього призначення півтора роки 
генерал пропрацював командува-
чем ОК «Північ» у Чернігові.

Тож родина чимало часу прожи-
ла у місті над Десною. Місцеві вза-
галі вважають Олену Залужну чер-
нігівкою.

На сторінках у профілях в со-
цмережах у пари є чимало світлин з 
Чернігова. Вони давно і часто при-
їздять сюди у гості до родичів.

Журналісти іншого видання – 
чернігівської «Весть» також звер-
нулися до генерала Залужного по 
коментар. 

– Пане Валерію, в інтернеті є 

фото, де Ви з дружиною на мосту 
біля Чернігова, на фоні річки Дес-
на. У якому році воно зроблене? Ви 
чи дружина маєте корені на Черні-
гівщині?

– Це було минулого року, ще 
коли я служив у Чернігові. Моя 
мама з Чернігівщини. Я в дитин-
стві і юності провів там дуже ба-
гато часу. І сьогодні вся наша рід-
ня живе в Чернігові. Незважаючи, 
що народився я в Новограді-Волин-
ському, я вважаю, що Чернігівщина 
моя Батьківщина.

Ще два роки тому, в інтерв‘ю 
АрміяInform чернігівському жур-
налісту Олександру Штупуну, який 
згодом стане речником Генштабу, 
Валерій Залужний зізнавався: з 
дитинства мріяв жити у Чернігові.

«Наскільки пам’ятаю своє ди-
тинство, літо та трохи зими мина-
ли тут. І я настільки був закоханий у 
це місто, що навіть мріяв дорослим 
жити над Десною…»

Дружина Залужного Олена 
працює в «Укргазбанку». Судячи з 
декларацій родини, живуть вони 
скромно. Мають лише один неве-
ликий будинок на 70 квадратів і зе-
мельні ділянки на Одещині, дві ав-
тівки на двох – Chery Tiggo і Nissan 
Patrol, зовсім не нові.

Своїм головним досягненням 
вважають виховання двох доньок. 
Старша донька, як тато, служить у 
Київському гарнізоні, а молодша – 
вчиться на лікаря в Одесі.

Дружину генерал вважає сво-
єю найближчою людиною і справж-
ньою половинкою. Одружена пара 
вже понад 20 років. Але попри це, 
грізний військовий і досі пише для 
дружини романтичні пости у фей-
сбуці. Окрім цього, залізний Залуж-
ний любить музику у стилі диско та 
Rammstein, а ще котиків. Частень-
ко заходить у соцмережі - в інста-
грамі на нього підписані близько 
27 тис користувачів, у фейсбуці – 
4,6 тисяч.

Валерій Залужний народився 
на Житомирщині у місті Новоград-
Волинський. Навчався в Одесько-
му вищому об’єднаному команд-
ному училищі. Почав службу ко-
мандиром взводу. Пройшов АТО. У 
2017 отримав звання генерал-ма-
йора. В грудні 2019 був призначе-
ний командувачем Оперативного 
командування «Північ», жив у Чер-
нігові.

27 липня 2021 року президент 
Володимир Зеленський призначив 
генерала Головнокомандувачем 
ЗСУ. 23 травня нинішнього року Ва-
лерій Залужний увійшов до списку 
ста найвпливовіших людей за вер-
сією журналу Timе.

Час Чернігівський 

Безробітні залучаються 
до благоустрою 

Після звільнення обьласті від ро-
сійських агресорів, гостро постало пи-
тання повернення громад до звично-
го життя та вирішення їх нагальних 
проблем (благоустрій територій, від-
будова пошкоджених мостів та буді-
вель, облаштування укриттів тощо), а 
також відновлення діяльності підпри-
ємств та забезпечення роботою без-
робітних.

В умовах браку вакансій, що став-
ся внаслідок скорочення діяльності, 
закриття, а іноді і знищення бойови-
ми діями підприємств, тимчасова за-
йнятість для безробітних дуже важ-
лива. 

У поточному році службою за-
йнятості області залучено до гро-
мадських робіт 756 безробітних. Зо-
крема, на територіях Добрянської, 
Любецької та Ріпкинської громад 
наводять лад шукачі роботи, які пе-
ребувають на обліку в Ріпкинській ра-
йонній філії Чернігівського обласно-
го центру зайнятості. Вони впорядко-
вують кладовища, парки, придорож-
ні смуги, прибирають сміття тощо. У 
Добрянській територіальній грома-
ді завдяки їх праці було встановлено 
тимчасові поручні через місток річ-
ки Коганець в Горностаївському ста-
ростинському окрузі, пофарбовано 
укриття в селищі Добрянка. У Любечі, 
де розташований історико-археоло-
гічний музейний комплекс «Древній 
Любеч» - визначний об’єкт археології, 
архітектури, історії та культури доби 
Київської Русі, безробітні впорядку-
вали історичні місця та пам’ятки ар-
хітектури, а також територію стадіону.

З питань організації громадських 
та інших робіт тимчасового характеру 
звертайтеся за телефоном (0462)77-
90-25 або на наш канал онлайн-під-
тримки в Telegram: https://t.me/
pitrymkaDSZChernigiv

Чернігівський обласний 
центр зайнятості

Валерій Залужний: «Моя рідня і досі живе в Чернігові»

Новини Ніжина
Молоді лікарі отримали службове жит-

ло. Міська рада продовжує роботу з покра-
щення медичних послуг та медобслуговуван-
ня в Ніжинській громаді, залучаючи в міс-
то молодих спеціалістів. Днми за рішенням 
виконавчого комітету міської ради вручили 
службове житло двом сімейним парам ліка-
рів. Однокімнатну службову житлову квар-
тиру надали сім’ї молодих лікарів – Пемпку 
Дмитру Едуардовичу, який приїхав працюва-
ти із Волинської області, та його дружині, уро-
дженці Сумщини, Андрюшкіній Марині Мико-
лаївні. Вони працюють сімейними лікарями 
в КНП «Ніжинський міський центр медико-
санітарної допомоги». Двокімнатну квартиру 
надали сім’ї молодих спеціалістів – лікарю-
інтерну ортопеду-травматологу Ляху Олек-
сандру Серафимовичу, який є мешканцем 
Ніжина, та лікарю-інтерну-хірургу Лях Іванні 
Євгенівні, яка приїхала до Ніжина із Львів-
ської області. Подружжя працює в КНП «Ні-
жинська центральна міська лікарня ім. М. Га-
лицького».

Службовим житлом квартира вважати-
меться десять років, поки лікарі працювати-
муть у ніжинських медзакладах. Потім змо-
жуть оформити квартири як власність.

Аматорський театр «Городъ N» переміг 
у трьох номінаціях. Колектив взяв участь у 
Міжнародному конкурсі «Алея Зірок України» 
і здобув відразу три перемоги. Актори театру 
давно радують ніжинців своїми виступами. 

Нині вони зайняли перші місця на кону-
курсі в таких номінаціях: театральне мисте-
цтво, твір «Живий щоденник МЗ»; театральне 
мистецтво, твір «Хибні бажання»; короткоме-
тражний фільм, твір «Подарунок долі» (відзна-
чена Анна Гришина).

Гончарівська громада 
для відбудови залучає 
усі можливі джерела

27 вересня, під час робочої поїздки до Гончарівської 
громади начальник обласної військової адміністрації 
В’ячеслав Чаус ознайомився з ходом відновлювальних 
робіт. «Власні ресурси, фінансування держави, підтримка 
громадських організацій та міжнародних донорів – такий 
комплексний підхід місцевої влади і дає хороший резуль-
тат», зазначив він.

Наразі за рахунок коштів резервного фонду держав-
ного бюджету – 3,7 мільйона гривень – відремонтовано 
місцеву котельню. Уламки від снарядів тут пошкодили по-
крівлю по всій площі, у вікнах вибили скло, частково по-
шкодили металопластикові та дерев’яні рами.

Зазнала значних руйнувань і амбулаторія. Її віднов-
ленням опікувалась громадська організація «Інфекційний 
контроль в Україні» за підтримки PROJECT HOPE. Ремонт 
завершився на початку вересня. Витрачено понад 600 ти-
сяч гривень.

За кошти громади для амбулаторії вже придбано ме-
дичне обладнання: електрокардіограф з дитячими насад-
ками, дитячий пульсоксиметр, венозний сканер, інгалятор, 
аудіометр. Благодійники допомогли з портативним УЗД-
апаратом, відеоларингоскопом та автомобілем.

Триває заміна вікон у ліцеї. 

У Михайло-Коцюбинській 
громаді запрацювала 

поліцейська станція
27 вересня у селищі Михайло-Коцюбинське відкрили 

поліцейську станцію. За підтримки місцевої влади станцію 
забезпечили необхідними меблями і оргтехнікою.

– В умовах війни ми продовжуємо реалізовувати на 
Чернігівщини важливі безпекові ініціативи. Відкриття 
станції дозволить поліції оперативніше та ефективніше 
реагувати на всі повідомлення і звернення місцевих меш-
канців. Створення станцій відкриває нам двері для участі у 
проєкті «Поліцейський офіцер громади». Плідна співпраця 
місцевої влади та поліцейських вкрай важлива, – відзна-
чив Володимир Нідзельський, начальник ГУ НПУ в Черні-
гівській області.

Поліцейська станція, на якій нестимуть службу пра-
воохоронці, оснащена всім необхідним для швидкого ре-
агування на звернення громадян, забезпечення публіч-
ної безпеки і профілактики правопорушень на території 
обслу говування.
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Тетяна Таїрова-Яковлєва не чекала 
контрнаступу ЗСУ, аби висловити своє 
ставлення до розв’язаної Росією війни. 
На відео, записаному 27 лютого 2022 
року, відома історикиня говорить, що від-
чуває сором і жаль через агресію своєї 
країни. 

«Для мене те, що відбувається, – це 
особиста трагедія. Не тільки тому, що 
останні 30 років я займаюся досліджен-
ням історії України і в мене дуже багато 
друзів по всій Україні. Але й тому, що мені 
дуже соромно, що я – росіянка», каже 
вона. «Я не сумніваюся, що з Україною 
все буде дуже добре. Що це буде вели-
чезна, потужна європейська держава. А от із майбутнім Росії все буде наба-
гато трагічніше (…) Я впевнена, що ви переможете, що козацький дух живе. 
Слава Україні», говорить Таїрова на відео.

В її інтерв’ю для видання «Главком» звучать менш пафосні, але не менш 
значимі слова. Пані Тетяну, російську україністку (звучить як оксюморон, 
але тим не менш), наш читач знає передусім як авторку монографії про Іва-
на Мазепу, про добу Гетьманщини та Руїни. Розмова охоплює і цей період, 
і почасти нинішні часи, коли Таїровій на власному прикладі довелося від-
чути, яким мстивим може бути російський режим, але починаємо ми з дав-
ніх-давен. З імперської доби, яка хапає кігтями Україну і не відпускає й по 
цей день.
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«Падіння імперії 
подекуди спричиняє 

невдала війна»
– Пані Тетяно, поговоримо про 

імперії та колонії. Середній строк 
існування імперії становить близь-
ко п’ятисот років. Приблизно стіль-
ки було Римській (античній) та Бри-
танській імперіям, трохи довше 
протрималися османи, менше за 
всіх – Золота Орда. Є й рекордсмен 
– Священна Римська імперія, ко-
трій на момент розпаду було без 
малого тисячоліття. Московсько-
російсько-радянській імперії (якщо 
вести відлік від Івана Грозного) – 
також п’ятсот років. Коли імперія 
«розуміє», що її час вичерпано? Які 
чинники впливають на усвідомлен-
ня цього факту?

– Зазвичай причиною падін-
ня імперії є вичерпання можливос-
тей розвитку. А приводом для цього 
можна стати невдала війна, бороть-
ба за владу серед еліт або смерть 
правителя…

– Останнє надихає…
– До речі, я не погоджуюся з ва-

шим визначенням «московсько-ро-
сійсько-радянської імперії». Говори-
ти про російську імперію варто, по-
чинаючи від Петра І, а не від Івана 
Грозного. Тоді ми матимемо на ува-
зі класичну імперію. А щодо радян-
ського періоду, то так, СРСР був ім-
перією, але зовсім іншого ґатунку, 
аніж царська Росія. Інша ідеологія, 
інші передумови виникнення, інша 
національна політика…

– Ще гірша, ніж за царату, я га-
даю…

– Ні, я навпаки вважаю, що на-
ціональна політика СРСР була більш 
м’якою. Можу послатися на Сергія 
Плохія, який вважає, що саме завдя-
ки такій політиці Радянський Союз 
проіснував 70 років. Принаймні, іс-
нували національні республіки зі 
своєю культурою.

– Те, що СРСР залишив якісь зо-
внішні ознаки національної авто-
номії – можливість вивчати в шко-
лах Шевченка абощо, його і добило, 
на мою думку. Якби більшовикам у 
1920 – 1930 рр. вдалося повністю 
викорінити пам'ять про те, хто ми є, 
українці би зараз не боролися так 
затято за свою незалежність…

– Власне, Ленін змінив свою на-
ціональну політику якраз після того, 
як у 1917 – 1918 рр. отримав ве-
личезні проблеми з Україною. Маю 
на увазі Українську Народну Рес-
публіку, Гетьманщину, петлюрівські 
часи… Він зрозумів, наскільки по-
тужним є український рух, і вирі-
шив прийняти це як даність. Ба на-

віть очолити цей рух. Тому й виникла 
українська дивізія імені Богуна, тому 
й Щорс очолив «визвольну» війну 
українців… Ленін використовував 
національні ідеї в своїх інтересах. 

– Ще про імперії. В одному з ві-
део ви згадуєте Британію як при-
клад того, що з колишніми колоні-
ями та домініонами можна зберег-
ти добрі стосунки. І цей приклад 
справді є актуальним. В контексті, 
зокрема, покійної Єлизавети ІІ як 
глави монаршого дому, який в ХХ 
столітті зумів почати історію сто-
сунків із раніше завойованими те-
риторіями з чистого листа. В чому 
секрет успіху таких стосунків?

– Секрет конкретно Британії у 
визнанні права територій на свобо-
ду, у повазі до іншої культури, у ви-
знанні помилок. Все це в комплексі 
відкриває можливості до співпраці 
та побудови рівноправних стосунків. 
Зв’язки між Британією та колоніями 
від самого початку закладалися по-
тужні, але саме визнання права ін-
ших на власний шлях сформувало 
простір для сучасних плідних взає-
мин.

– Україна все ще б’ється в те-
нетах колишньої імперії. Ціна, яку 
ми платимо за незалежність, поза-
межна. Маємо приклад держави Із-
раїль, котра відбулася після пере-
житого Голокосту. То чи є нинішня 
війна прологом до великого про-
риву України? Ви як історик бачите 
паралелі?

– Так. Жодна нація не уникла 
боротьби за незалежність. Пара-
лель я би провела між Україною та 
Польщею, котра в XIX сторіччі актив-
но виборювала свою свободу. Кіль-
ка повстань, багато трагічних подій 
тощо… У ХХ столітті події для Поль-
щі розвивалися аналогічним чином,. 
Ще Україну можна співставити з Гре-
цією. Бо Греція XIX століття, XVIII-го 
і навіть XVII-го – це дуже довга до-
рога до незалежності, дорога, йдучи 
якою, багато людей загинуло, і кіль-
ка поколінь було втрачено…

А тепер візьмемо Україну. У XVIII 
столітті вона втратила свою автоно-
мію, але тоді за неї майже не боро-
лася. У ХІХ столітті – картина при-
близно та сама. Не було відкритої 
боротьби, а колись у неї таки дово-
диться вступати.

– Чому після Гетьманщини та 
Руїни Україна припинила активну 
боротьбу?

Це складне питання. Мабуть, 
тому, що Україна шукала своє міс-
це в імперії, і знадобилося приблиз-
но сто років, аби вона зрозуміла, що 
може боротися за незалежність. І ці 
процеси відновилися аж на почат-
ку ХХ століття. До того еліта нама-

цувала своє місце, визначала свій 
шлях…

– Ми кажемо, що йдемо в Євро-
пу, маючи на увазі, звісно, певний 
набір поведінкових характеристик, 
modus operandi, який включає де-
мократію, права людини тощо. Що 
для вас означають слова «бути в Єв-
ропі»? І як далеко або близько Укра-
їна від неї?

– Передусім хочу сказати, що 
у різні часи Україна вже «перебу-
вала» в Європі, була з нею міцно 
пов’язана. А згодом дещо віддаля-
лася. Візьмемо добу Київської Русі: 
Україна виступала повноцінною час-
тиною Європи. Те саме можна сказа-
ти й про період Литовського князів-
ства або Речі Посполитої, або Геть-
манщини. Все змінилося, коли Украї-
на стала частиною російської імперії 
– почався її відхід від Європи.

Бо що таке, дійсно, Європа? Так, 
це домінування закону, це толерант-
ність (в тому числі релігійна), це не-
порушність приватної власності, це 
визначні позиції культури та освіти, 
це плюралізм – політичний і не тіль-
ки, це суспільна дискусія.

– У наближенні до всіх цих ре-
чей чий досвід для нас є корисним, 
що можна взяти на озброєння? 
Маю на увазі шлях, який протягом 
останніх 30-40 років пройшли ко-
лишні соціалістичні країни та ра-
дянські республіки. Кожна з них 
по-різному позбувалась минулого. 
Хтось жорстко люстрував колиш-
ніх компартійних діячів, а ми – ні, 
хтось ввів паспорт «негромадяни-
на», а ми – ні, хтось завершив деко-
мунізацію, а ми – досі вулиці пере-
йменовуємо…

– Як на мене, найкращі досяг-
нення – у Литви. Можна також гово-
рити і про Польщу, вона суттєво змі-
нилася на європейському шляху. Але 
я хочу сказати й про те, що термін де-
комунізація є доволі небезпечним…

– Чим?
– З одного боку, необхідно, щоб 

комуністична ідея була заборонена. 
Так само, як і імперська. Але не за-
буваймо, що в радянські часи було 
й багато прекрасних науковців, ці-
кавою були українська література, 
кіно, культура в цілому. А згадаймо 
українських істориків – Олену Апа-
нович, Івана Крип’якевича, Яросла-
ва Дашкевича, Федора Шевченка. 
Так, вони були вимушені підводити 
під свою роботу якесь ідеологічне 
підґрунтя, цитувати Маркса-Леніна, 
але їхні праці були блискучими! Го-
ворячи про декомунізацію, важли-
во не відмовитися від того, що було 
Україною і мало вплив на українську 
культуру та історію.

– Зрозуміло, що ви хочете ска-
зати, але ви не маєте рацію. Ми 
не боремося з покійними вченими 
та митцями, які задля можливості 
працювати чи інших міркувань то-
лерували КПРС. У Києві та Львові є 
вулиці Тичини, який написав «Пар-
тія веде». У Києві є, наприклад, бі-
бліотека імені Андрія Головка, кла-
сика соцреалізму. Як пояснили в 
комісії з перейменувань, його твор-
ча спадщина визнана значимою 
для української літератури, тож Го-
ловка «не чіпатимуть». Декомуніза-
ція по-українськи – це боротьба з 
відвертими, свідомими ідеологами 
комунізму, це їхні імена ми стирає-
мо з мапи наших міст.

– Але я чую від своїх колег про 
те, що вони прагнуть використати 
декомунізацію як відмову від усьо-
го, що відбувалося в радянські часи. 
І це складне питання.

– Є значно більша проблема, 
яка якраз і зумовлює наше галь-
мування на шляху до європейської 
держави. Це патологічна зацикле-
ність Росії на Україні, вигадане нею 

«братерство», приписаний собі спа-
док Київської Русі. Все це зрештою 
і призвело до розв’язаної Росією ві-
йни. Скажіть, а у самої Росії є чим 
пишатися? Наприклад, тим, що 
вона зрештою скинула ярмо Золо-
тої Орди абощо? Російські істори-
ки здатні вибудовувати власні на-
ративи і зрештою залишити в спо-
кої Україну?

– Тут, напевно, треба поча-
ти з того, що після того, як розпав-
ся СРСР і утворилися незалежні Ро-
сія та Україна, більшість людей, яка 
створювала новий історичний нара-
тив, мала відчутне комуністичне ми-
нуле. Це все були так звані «істори-
ки Комуністичної партії». Так, вони 
йшли оцим шляхом: «Київська Русь 
– Московське царство – Російська 
імперія – Радянський Союз», все за-
лишалося без змін…

І вони ніколи не говорили про 
Новгородську республіку, про 
Псковську… А це цікавий приклад 
становлення демократії в регіонах, 
яка потім було знищена Іваном IV 
та іншими князями. Крім того, існує 
історія Башкирії, Татарстану, Чечні, 
про яку нам взагалі нічого невідомо, 
і це надзвичайно погано.

Більшість росіян впевнена у 
тому, що корінням вони йдуть у Ки-
ївську Русь і мають за своїми плечи-
ма ціле тисячоліття, а це не так. Але 
вони в таке вірять. Проблема в тому, 
що історію використовують політи-
ки, а вивчати та писати її мають фа-
хівці. Доручати дилетантам історію – 
все одно, що посадити людину, котра 
вивчала в школі фізику, за розробку 
атомної бомби.

Викривлена історія може бути 
небезпечнішою за ядерну зброю, і 
ми це тепер бачимо. 

«Золота Орда з її 
знеціненням людини 

заклала основи 
московської держави»

– Пригадаємо епізод з роману 
вашого письменника Олексія Тол-
стого «Князь Сєрєбряний». У ньому 
Івану Грозному вкрай неприємна 
згадка про «опальний Новгород», і 
його співрозмовники, необереж-
но згадавши це місто, намагаються 
відвернути увагу царя. Тобто фаль-
сифікація розпочалася задовго до 
«істориків КПРС». Так само пізніше 
і Микола Карамзін, і Сергій Солов-
йов внесли свою лепту у створення 
та просування суто імперського на-
ративу…

– Так, звичайно. Цей самий ім-
перський наратив використовува-
ли пізніше, створюючи радянський. 
А ще пізніше – для створення новіт-
нього російського. Але це не має ні-
чого спільного з академічною нау-
кою, це – штучний продукт, призна-
чений винятково для внутрішнього 
споживання.

– А історію Новгородської рес-
публіки в Росії і по цей день замов-
чують? Через її супротив поглинан-
ню московським царством?

– Так. До того ж і Новгородська, 
і Псковська республіки були відчут-
но пов’язані з Європою. Це були про-
європейські утворення з потужни-
ми економічними зв’язками. І вони 
ніяк не лягають у міф про те, що Ро-
сія була єдиною і завжди мала свій 
окремий історичний шлях. 

– Та тут міф на міфі. А що ви ска-
жете про постать Олександра Не-
вського, котрого російська пропа-
ганда подає як першого євразійця, 
тобто як людину, яка була мало не 
ідейним ворогом Європи?

– Олександр Невський, безу-
мовно, мав стосунки з Ордою, і це 

були складні стосунки. Але все, що з 
ним пов’язане, суттєво відрізняєть-
ся від того, що нам зазвичай розпо-
відали про цього персонажа.

Фільм про Олександра Невсько-
го був знятий в СРСР у 1938 році 
на особисте замовлення Сталіна. У 
ньому цей персонаж показаний як 
затятий германофоб і ворог Заходу. 
Міфологізація новгородського кня-
зя «істориками КПРС» немає нічого 
спільного зі справжнім розвитком 
подій

– До речі, про Орду. Як вплину-
ли 300 років під її ярмом на форму-
вання психотипу нинішніх росіян, 
їхніх звичок, цінностей, принципів 
побудови суспільного життя?

– Орда мала великий вплив. 
Для порівняння: українські землі, 
які згодом стали частиною Велико-
го князівства Литовського, «під Ор-
дою» були лише сто років. Тобто ма-
ємо двісті років різниці, а це вели-
чезний відтинок часу в історії. Я до-
тримуюсь тієї думки, що оцей період 
Золотої Орди плюс візантійська тра-
диція – ті два стовпи, на яких сфор-
мувалася московська держава.

Азійська традиція сильно вплину-
ла на ставлення до правителя, до жі-
нок тощо. Завдяки їй виникло дуже 
замкнене суспільство, в якому пану-
вав погляд на те, що закон – не для 
всіх, а лише для еліти. Звідси й ко-
рупція як ще одна азійська традиція, 
звідси й зневага до життя людини. 
Життя людини в Московії ніколи ні-
чого не означало, що дуже добре до-
водили військові кампанії як Петра І, 
так і його наступників. ХХІ століття це 
також чудово проілюструвало.

– Тобто азійський вплив пере-
вершив візантійський?

Так. Візантійська традиція мала 
більше застосування у дипломатич-
них сферах, а от для внутрішнього, 
суспільного споживання використо-
вували азійські принципи співжиття.

«Внутрішні незгоди 
в Україні часто 

виключали розвиток 
незалежної держави»

– Від Візантії повернемося до 
Гетьманщини та Руїни. Ви обрали 
саме цей період предметом сво-
го вивчення і, очевидно, не дарма. 
Чим він привернув вашу увагу і які 
уроки ми, українці, могли б винести 
з цього періоду?

– Це був дуже цікавий час із 
дуже виразними постатями – Бо-
гуном, Виговським, Хмельницьким, 
Дорошенком, Мазепою. Всі вони 
надзвичайно захоплюють. А з при-
воду уроків… Передусім хотілось би 
відзначити, що внутрішня незгода 
суттєво впливала на події в Україні. 
І навіть після значних військових ві-
кторій ця незгода давалася взнаки і 
виключала можливість розвитку не-
залежної держави. Як писав Мазе-
па, «през незгоду всі пропали, самі 
себе звоювали. Гей, братове, пора 
знати, що не всім нам панувати». Ось 
це і є той урок, який варто засвоїти, 
вивчаючи Руїну…

– Добре, але ви згадували 
Польщу як країну, чий досвід бо-
ротьби за незалежність був плід-
ним – хіба в її історії було менше 
незгод?

– Ні, звичайно. В історії Поль-
щі було так само доволі незгод. 
Саме тому Річ Посполита і втрати-
ла свою незалежність наприкін-
ці XVIII століття. Це був не єдиний 
чинник, сюди ж можна додати і від-
мову від релігійної толерантності 
тощо, проте сварки в середови-
щі еліт свою роль відіграли 
також.

«Викривлена історія може бути небезпечнішою 
за ядерну зброю, і ми це тепер бачимо»
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5 – Хіба буває демо-
кратія без суспільних не-

згод?
– Демократія та анархія – 

дещо різні речі, і у тій таки Польщі 
демократія була пізніше подібна до 
анархії. Так само і в козацькі часи в 
Україні – пригадайте хоча б Чорну 
Раду, події 1663 року. Все, що відбу-
валося тоді, засвідчило, що держав-
ні ідеї були загублені. Що, зрештою, 
і обумовило підпорядкування Украї-
ни Москві.

– Отож, не перетворюймо де-
мократію на анархію. Наступне пи-
тання – про Івана Мазепу. Ваша 
книга про цього історичного пер-
сонажа є добре відомою в Украї-
ні. Чи була вона написана для того, 
аби розвіяти про Мазепу міфи ра-
дянської, а пізніше й російської іс-
торіографії? Очевидно, ви не могли 
пройти повз подібну несправедли-
вість та відчули потребу показати 
свого героя в іншому світлі? Чи мо-
тиви були іншими?

– Відверто кажучи, все почало-
ся з того, що мені запропонували на-
писати статтю і висловити у ній но-
вий погляд на постать Мазепи, а від-
так відмовитися від радянських та 
імперських стереотипів. Як не див-
но, запропонували мені це у Москві 
– академік Олександр Чубар’ян. Я 
написала таку статтю, вона була 
надрукована, і я дуже зацікавилася 
Мазепою.

Доти я цей період не вивчала, і 
під впливом Костомарова чи того 
ж Пушкіна до Мазепи ставилася не 
надто добре. Але «близьке знайом-
ство» з ним спричинило відмову від 
усіх моїх упереджень. І тепер, чим 
більше я вивчаю ті часи, тим краще 
розумію, який вплив мала тодішня 
епоха на подальший розвиток Укра-
їни. На жаль, у ній і по цей час зали-
шаються білі плями – можу це кон-
статувати по двадцяти роках зану-
рення в період Мазепи. Їх ще треба 
вивчати і вивчати.

– Ви згадали радянські та ім-
перські стереотипи. Вони, наскіль-
ки відомо, полягали в тому, що Ма-
зепа – зрадник, який від москов-
ського царя перейшов на бік шве-
дів. Це вичерпний їхній переказ чи 
є ще щось?

– Так. Просто хтось не хотів зро-
зуміти, чому Мазепа це зробив і яка 
величезна трагедія за цим стояла. І 
замість того, щоб проаналізувати, як 
розвивалися стосунки Росії та Укра-
їни в ті часи, та уникати надалі ко-
лишніх помилок, історики вирішили 
все спростити, не утруднюючи себе 
більш глибокими дослідженнями.

– Ризикну припустити, що на-
справді «історики» все розуміли, як 
і їхні ідеологічні куратори. Просто 
події були проінтерпретовані в ін-
тересах імперії. 

– Саме так. Вони були проінтер-
претовані у тих межах, в яких це до-
зволяла цензура.

«Термін subordinate 
periferies найкраще 

описує статус України 
в минулому»

– Період Руїни закінчився фак-
тичною колонізацією України, по-
ділом країни на Лівобережну та 
Правобережну, відходом цих час-
тин відповідно до московської ім-
перії та Речі Посполитої. Не варто 
віктимізувати Україну, представ-
ляти її вічною жертвою, страж-
дальницею, але, мабуть, треба ви-
знати, що на різних етапах її істо-
рії саме так і було. Україна справді 

пережила дуже багато випробу-
вань і не завжди виходила з них 
переможницею. Що дає вам твер-
ду впевненість у тому, що у ниніш-
ніх наших випробуваннях, у росій-
сько-українській війні, ми перемо-
жемо?

– Я в цьому впевнена як істо-
рик. Я дуже добре знаю як історію 
України та Росії, так і сучасну Ро-
сію. Також непогано знаю і сучасну 
Україну. Але хочу зауважити, що не-
гативно ставлюся до терміну «коло-
нізація» і до твердження, що Украї-
на була колонією Росії.

– А чим же вона була?
Мені більш подобається англій-

ський термін subordinate periferies, 
тобто «підлеглі околиці». Це краще 
пояснює те, що відбувалося. Адже 
Гетьманщина та українці мали ве-
личезний вплив на побудову росій-
ської імперії. Церковники, політики, 
культурні діячі доклали рук до її по-
будови! Тут я знову можу послати-
ся на Плохія, який згадував, як у ХІХ 
століття ображена українська еліта 
вимагала своєї частки в управлін-
ні імперією, яку ж сама і породила. 
Згадаймо Феофана Прокоповича, 
Григорія Полетику і багатьох-бага-
тьох інших – всі вони закладали під-
валини російської імперії. 

– Дещо незвичний погляд. Що 
ж, на вашу думку, рухало тим са-
мим Прокоповичем, який дійсно 
мріяв про модернізацію та рефор-
ми у російській державі? Що руха-
ло іншими представниками україн-
ської еліти?

– Частина з них справді вірила 

у те, що можливо створити потуж-
ну країну, де вони впливатимуть на 
культурні події, церковний розвиток 
тощо. Вони вірили і в освіту, яка змі-
нить суспільство на європейський 
зразок. Наприклад, Дмитро Тупта-
ло на це абсолютно щиро сподівав-
ся. На певному етапі в це вірив і Ма-
зепа.

– Тобто вони діяли з найкра-
щих міркувань. Самі себе ввели 
в оману, вірячи в те, що з Росією 
можна про щось домовлятися. Так 
само, як і козацька старшина віри-
ла у «Березневі статті» 1654 року, 
коли угода між нею та Московією 
буцімто мала гарантувати автоно-
мію як України, так і Запорізької 
Січі…

– Так, вони в це вірили. І в неза-
лежність, і в автономію, і одночас-
но в побудову великої та впливової 
держави.

– Тобто урок номер два (після 
уроку номер один «не перетворю-
вати демократію на анархію») по-
лягає в тому, що не слід бути наїв-
ним та сподіватися на дотримання 
угоди тими, чий профайл ти ще не 
вивчив досконало?

– Так.
– Напрошується паралель з 

президентом України Володими-
ром Зеленським, який до остан-
нього не вірив (принаймні, судя-
чи з його відеозвернень), що Ро-
сія зважиться на повномасштабне 
вторгнення…

– Так ніхто не вірив…
– Наш головнокомандувач Ва-

лерій Залужний каже, що і вірив, і 
знав майже напевно. Причому іще 
– на хвилиночку – з 1994 року.

– Завдяки йому ви тепер і пере-
магаєте.

«Бути в Росії україністом 
уже неможливо»

– Останній блок питань сто-
сується безпосередньо вас. Ви 
народилися в Петербурзі, маєте 
польське коріння – ваші предки 
походять зі старовинного шляхет-
ського роду. Чому тоді точкою до-
кладання зусиль ви обрали історію 
України?

– Петербург завжди був 
пов'язаний з Україною – ще з часів 
Розумовських, а потім і Полетики, 
Костомарова, Шевченка… Тут від-
бувалося багато подій, які згодом 
впливали на долю України. У Пе-
тербурзі існувала і школа вивчення 
української історії, а згодом – вже 
в ленінградському університеті – 
викладали історію України. І це був 
єдиний такий виш на весь Радян-
ський Союз, за винятком, звичай-
но, УРСР.

І вся моя університетська про-
фесура мала потужні зв’язки і з Ки-
євом, і з Дніпропетровськом, і з ін-
шими містами… А щодо мене осо-
бисто… В дитинстві та юнацтві я ці-
кавилася історією Франції, історією 
піратства, але зрештою познайо-
милася з історією українського ко-
зацтва, з Богуном, прочитала Сен-
кевича (Генрик Сенкевич – нобе-
лівський лавреат, автор історичної 
трилогії «Вогнем і мечем», «Потоп», 
«Пан Володийовський» – «Главком»), 
і так ось виникло це захоплення. 
Те, що Україна завжди боролася за 
свою свободу, мені дуже імпонува-
ло. 

– Як це – бути в сучасній Росії 
професійним україністом?

– Та ніяк. Це вже просто немож-
ливо.

– Ви свого часу створили Центр 
вивчення історії України. Що з ним 
зараз?

Його більше не існує. А мене в 
червні звільнили з університету піс-
ля того, як у березні на мене був на-
писаний донос. У серпні мене звіль-
нили вже з Академії наук.

Хочу ще пару слів додати про 
свій Центр. Я заснувала його у 2004 
році, і він ніколи не мав фінансо-
вої підтримки ані з боку держави, 
ані з боку університету. Існували ми 
за рахунок грантів, які отримува-
ли з-за кордону від іноземних фун-
дацій. Ми проводили конференції, 
займалися обмінами студентами 
та аспірантами з Києво-Могилян-
ською академією, а найголовніше 
– ми займалися публікацією дже-
рел, які зберігаються у Петербурзі 
та Москві. Це також робилося за ра-
хунок грантів, а коли їх не вистача-
ло, я використовувала свої приват-
ні кошти та кошти родини – так ми 
зробили «Літопис Самійла Величка» 
(Самійло Величко – український ко-
зацько-старшинський літописець, 
автор першого систематичного ви-
кладу історії української козацької 
держави – «Главком»).

– Тепер Центру немає, але ми 
таки сподіваємося, що нам вдасть-
ся завершити кілька проєктів, які 
було розпочато кілька років тому. 
Я дуже вдячна своїм російським ко-
легам, які не дивлячись ні на що, 
без жодних грошей продовжують 
над ними працювати.

– Але ви казали, що ваш інтер-
ес до Мазепи почався із замовле-
ної про нього статті. Це означає, 
певний час до україністів в Росії 
ставилися нормально або терпи-
мо. Коли почалися зміни на гірше?

– Десь після 2008 року…
– Після російсько-грузинської 

війни тобто…

– Тоді були найбільш склад-
ні часи. А потім – як це не дивно – 
десь від 2014-го чи 2015-го почи-
наючи, було п’ять відносно спокій-
них років.

– Російське видання МR7.ru 
написало, що причини звільнення 
Тетяни Таїрової «невідомі». Ми всі 
розуміємо, що це не так, і причи-
ни лежать на поверхні. Але їх і досі 
офіційно не озвучують?

– Офіційно – ні, тільки приват-
но. Кажуть, що була відповідна вка-
зівка з «верхів». І це, власне, все.

– Про переїзд до України ви не 
думали?

Я маю багато друзів в Росії, які 
мені попри все допомагають. На 
мене було багато доносів, і зараз 
спілкуватися зі мною небезпечне. 
Але мене підтримують. Крім того, 
моя праця, і можливість вивчати 
історичні документи, які у великій 
кількості зберігаються в архівах 
Москви та Петербургу, пов’язують 
мене з Росією. Саме тому я не по-
годжувалась на пропозиції поїхати 
попрацювати в Європу та Америку, 
а така можливість була…

– Не дивлячись ні на що, зали-
шаєтеся в Росії?

Я б не хотіла уточнювати, де я 
зараз. Але можу вас запевнити, 
що буду працювати й надалі. Один 
з проєктів ми сподіваємося завер-
шити в жовтні. Це будуть дуже ціка-
ві документи з архівів – доби Пили-
па Орлика. І сама я пишу зараз нову 
книжку… І при першій можливості 
приїду в Україну.

Тетяна Таїрова народилася у 
1967-му в Петербурзі, там же отри-
мала освіту і докторський ступінь. 
Працювала професоркою кафедри 
історії народів країн СНД Інституту 
історії Санкт-Петербурзького дер-
жавного університету. Досліджу-
вала історію України XVI-XVIII ст. У 
2004 році заснувала Центр з ви-
вчення історії України Інституту іс-
торії Санкт-Петербурзького універ-
ситету.

Таїрова однією з перших засуди-
ла повномаштабне вторгнення Росії 
в Україну. 27 лютого вона підписала 
колективне антивоєнне звернення 
російської інтелігенції.

Серед творчого доробку Та-
їрової – цілий ряд книг з україн-
ської історії, перекладених з росій-
ської мови. Це, зокрема, «Гетьман-
щина у другій половині 50-х років 
XVII століття. Причини і початок Ру-
їни (1998), «Руїна Гетьманщини: від 
Переяславської ради-2 до Андру-
сівської угоди (2004), «Іван Мазе-
па і Російська імперія. Історія «зра-
ди» (2012), «Гетьмани України. Істо-
рії про славу, трагедії та мужність 
(2015), «Повсякдення дозвілля і 
традиції козацької еліти Гетьман-
щини (2017), «Коліївщина: великі 
ілюзії (2019).

Але, мабуть, однією з найбільш 
значимих монографій, підготовле-
них Тетяною Таїровою до друку, є 
«Літопис Самійла Величка». Це – уні-
кальна пам’ятка історичної думки 
першої половини XVIII ст. Літопис 
охоплює події від 1620 р. до 1700 р. 
і вміщує сотні документів з військо-
вої канцелярії тощо. Впорядкуван-
ням цих матеріалів і займалася Та-
їрова, готуючи їх до публікації на ко-
шти, зібрані нею самотужки. 

Наталія ЛЕБІДЬ
Опубліковано у виданні «Глвком»

Сайт «Аргумент», 26.09.2022

«Викривлена історія може бути небезпечнішою 
за ядерну зброю, і ми це тепер бачимо»

Президент України (2005 – 2010) Віктор Ющенко, 
Тетяна Таїрова-Яковлєва, директорка видавництва «Кліо» Віра Соловйова 
і міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час 

презентації «Літопису Самійла Величка». Батурин, 2020 рік. 

Українська військова та інтелектуальна еліта частково вірила 
у можливість розбудови спільної з Московією держави, де Україні 

буде гарантована автономія, каже Таїрова. За помилки, вони свого 
часу дуже дорого заплатили…
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У Брюсселі на 90% знизилося 
забруднення повітря 

за тиждень без автомобілів
У столиці Бельгії провели «тиждень без авто-

мобілів» у межах Тижня європейської мобільнос-
ті. Рух автівок в ці дні було заборонено з 9:30 до 
19:00 майже на всій території Брюсселя. Нато-
мість жителі могли пересуватися громадським 
транспортом, на велосипедах та пішки.

Муніципальна екологічна агенція зафіксувала 
зниження вмісту оксиду азоту та діоксиду азоту – 
забрудників, які виділяються з вихлопними газа-
ми, на 90%. Також у місті значно знизився рівень 
шуму, біля деяких автодоріг – на 90%. 

Загалом завдяки міській політиці останні три 
роки рівень забруднення повітря у Брюсселі зни-
жується приблизно на 10% щороку.

Таїланд очікує до 10 мільйонів 
іноземних туристів

Влада Таїланду впевнена, що економіка країни 
вступила у фазу відновлення після більш ніж двох 
років млявого зростання через пандемію COVID 
19. Основною рушійною силою цього відновлення 
стане туризм завдяки зняттю антиковидних обме-
жень. За підсумками 2022 року Таїланд планує при-
йняти від 8 до 10 млн іноземних туристів, це в 18 – 
20 разів більше, ніж у 2021 році.

«Мета уряду Таїланду в 30 з лишком мільйонів 
відвідувачів наступного року оптимістична. До пан-
демії країна сильно залежала від відвідувачів із 
Китаю. У 2019 році Таїланд прийняв 11 млн китай-
ських туристів, це понад чверть від загальної кіль-
кості туристів за рік. Однак стратегія китайського 
уряду «нульова толерантність до COVID» практично 
задушила виїзний туризм», пише The Diplomat. Та-
їланд прийняв із січня по травень 2022 року лише 
36,2 тис. китайських туристів. При цьому влада Та-
їланду висловила впевненість, що їхня кількість 
може зрости до 500 тис. до кінця 2022 року.

Економіка Таїланду, друга за величиною серед 
країн Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), 
залежить від туризму. І якщо 2019 року в'їзний ту-
ризм майже досяг позначки 40 млн, а внесок галузі у 
ВВП становив близько 20%, то 2021 року туризм кра-
їни стагнував: темпи зростання становили лише 1,5%.

Економіка країни зросте на 3 3,5% за підсумка-
ми 2022 року та на 3 4% у 2023 році. Цьому спри-
ятимуть приплив іноземних туристів та збільшення 
експорту.

Як у Єгипті 
обманюють туристів 

Туристка, яка відвідала екскурсії в Єгипті, роз-
крила три схеми обману від місцевих жителів, з яки-
ми зіткнулася. Дівчина була на екскурсії у стародав-
ньому єгипетському місті Луксор. Крім краси та істо-
рії місця, на неї справила велике враження жадібна 
поведінка місцевих жителів, які прагнули виманити 
з іноземців більше грошей. Туристка згадала ситуа-
цію, коли єгиптяни запропонували її групі пригости-
тися коржами та покурити кальян, збрехавши, що це 
абсолютно безкоштовно.

«Потім ми поїхали до храму Хатшепсут і тут нам мило 
запропонували сфотографувати нас. Але після фото нам 
показали знаками «Давай гроші» – довелося заплатити, 
щоб забрати телефон», поскаржилася туристка.

Третій прийом, в який потрапила дівчина, – шах-
райство вуличних торговців. Коли туристка підійшла 
купити газований напій за один долар до одного тор-
говця, який оголошував таку ціну, вартість напою 
різко зросла до трьох доларів. При цьому, за слова-
ми туристки, після її відмови продавець почав гани-
ти та крити її лайкою.

Канадський паб 
подає пиво собакам

У пабах Онтаріо подають пиво для собак, щоб 
вони могли пити разом зі своїми господарями. Це 
паб і ресторан The Whisky Barrel у Новій Шотлан-
дії. Співвласник Данбар Томпсон зв’язався з Crafty 
Beast Brewing, щоб подавати пиво Fetch собакам 
клієнтів. Безалкогольне крафтове пиво було розро-
блено спеціально з урахуванням собак.

«Собакам це подобається, і це корисно для них», 
сказав Томпсон про напій, який не містить алкого-
лю, а лише необхідні мінерали для зміцнення імунної 
системи домашніх тварин і підтримки суглобів. Ка-
жуть, що напій також допомагає травленню.

Fetch містить воду, яловичину, свинину, моркву, 
яблуко, натуральні ароматизатори та спеції, а також 
усі фрукти та овочі, включені в рецепт, наданий міс-
цевою фермою, яка інакше викинула б надлишки. 
Так само, як і в пабах, Fetch можна пити під час пік-
ніків, пляжних поїздок або під час тривалих походів 
завдяки подачі пива в банках.

Традиційне пиво може бути дуже токсичним для 
собак, оскільки навіть невелика кількість алкоголю 
може призвести до алкогольного отруєння собаки.

Легенда світового 
тенісу Роджер Федерер 

завершив кар'єру 
Один із кращих тенісистів в історії 

швейцарець Роджер Федерер оголосив, 
що завершує кар'єру. «Останні три роки 
принесли мені випробування у вигляді 
травм і операцій. Я багато працював, щоб 
повернутися до повної конкурентоспро-
можної форми. Але я також знаю можли-
вості та обмеження свого тіла, і останнім 
часом це послання мені було чітким. Мені 
41 рік. За 24 роки я зіграв понад 1500 
матчів. Теніс поставився до мене більш 

великодушно, 
ніж я міг мрія-
ти, і тепер я по-
винен зрозумі-
ти, що настав 
час завершити 
свою змагаль-
ну кар'єру».

На рахунку Федерера 20 перемог у 
турнірах «Великого шолома» в одиночно-
му розряді (5-ти найпрестижніших турні-
рах світу) та перемога на Олімпіаді-2008 
у парі. Він є найтитулованішим чемпіоном 
Вімблдону (8 перемог) та US Open (5 пере-
мог). Усього він має 103 титули. 

У Тихому океані виник 
новий острів

У південно-західній частині Тихого 
океану виник новий острів. Він розташо-
ваний на підводній горі Гоум-Риф у районі 
центральних островів Тонга. Один із під-
водних вулканів прокинувся в цьому місці 
10 вересня, викинувши лаву, пару й попіл. 
За 11 годин після того, як почалося ви-
верження вулкана, над поверхнею води 
з’явився новий острів.

Новонароджений острів швидко 
збільшується. Дослідники з Геологічної 
служби Тонга 14 вересня підрахували, 
що острів мав лише 4 000 квадратних ме-
трів, але до 20 вересня його розмір збіль-
шився до 24 тис. квадратних метрів.

Острови, створені підводними вулка-
нами, недовговічні. Але іноді вони можуть 
існувати роками або навіть десятиліттями.

Дивовижне по планеті

Стародавні римляни, греки та єгиптяни за-
стосовували сильфій при небажаній вагітності, 
геморої, пораненнях, бородавках, укусах змій 
та в багатьох інших випадках. Римські кухарі 
використовували його як універсальну припра-
ву. За часів правління Юлія Цезаря тисячі кіло-
грамів рослини складали разом із золотом в 
імперських скарбницях Риму, а саджанці силь-
фію цінувалися нарівні зі сріблом.

Професор Стамбульського університету 
Мехмет Міскі виявив сильфій (Ferula drudeana) 
біля стратовулкана Хасандаг у регіоні Анатолія 
ще в 1983 році. Він довго вивчав незвичайну 
рослину з жовтими квітами, поки не дійшов ви-
сновку, що перед ним легендарна панацея дав-
нини.

Кілька тисяч років тому сильфій ріс на те-
риторії сучасної Лівії, проте вчений вважає, 
що рослина могла бути завезена в Анатолію 

греками, які мешкали тут завжди.
Рослина широко культивувалася – її са-

джанці часто дарували впливовим особам, 
що могло сприяти поширенню на значні те-
риторії. Але чи цього було недостатньо, чи 
сильфій був надто популярний - так чи інак-
ше, але дві тисячі років тому рослина вже 
була величезною рідкістю. Історик Пліній 
Старший писав, що знайдене дивом одне-
єдине стебло було подароване самому імпе-
ратору Нерону.

Це сталося у І ст. н.е. На цей момент сильфій 
встиг пережити справжній бум. Тому версія про 
те, що людство просто знищило корисну росли-
ну, звучить правдоподібно.

Протягом століть ботаніки намагалися зна-
йти цю рослину, але завжди безрезультатно. 
Але Махмут Міскі вважає, що йому вдалося 
знайти рослину, через тисячі років, після того, 
як вона зникла, і за 1,3 тисячі кілометрів від її 
природного довкілля. На думку вченого, Ferula 
drudeana, що росте на горі Хасан у Туреччині і є 
ця давно забута рослина.

Вчений також виявив. що серед сполук ба-
гато мають протиракові, протизаплідні та про-
тизапальні властивості. А майбутні аналізи 
рослини виявлять існування десятків ще не 
ідентифікованих сполук, які становлять медич-
ний інтерес.

Харчуючись яйцями і пивом, два білих воли 
Нгуєна Ван Лієта виграють перегони під радісні 
вигуки тисяч глядачів на брудному полі в дельті 
річки Меконг у В'єтнамі.

Це щорічні перегони биків Бай Нуї, ритуал 
меншини кхмерів, які живуть переважно на пів-
дні країни, недалеко від Камбоджі, де кхмери – 
основна нація.

Змагання, у яких цього року беруть участь 
56 пар волів, проходять у провінції Ан Гіанг у 
межах фестивалю Сене Долта, під час якого 
кхмерська громада вшановує своїх предків за 
допомогою спортивних і мистецьких заходів.

Вважається, що спочатку цю подію приду-
мали ченці, щоб висловити свою подяку ферме-
рам, які допомогли їм зорати землю перед но-
вим урожаєм рису.

Швейцарці проголосували 
за підвищення 

пенсійного віку жінок
Мешканці Швейцарії на референду-

мі 25 вересня підтримали підвищення 
пенсійного віку для жінок – до 65 років, 
так само, як у чоловіків. Голосування за 
підвищення пенсійного віку для жінок 
з 64 до 65 років було виграно з неве-
ликою перевагою 50,6% проти 49,4%. 
Отже, починаючи з 2024 року, жінки, як 
і чоловіки, працюватимуть до 65 років.

В Англії демонструється 
найстаріший артефакт – 

записка Вільгельма 
Завойовника

Хартія Вільгельма, найстаріший ар-
тефакт, що зберігається в архівах кор-
порації Лондонського Сіті, була подаро-
вана в 1067 першим норманським ко-
ролем Англії. Пергамент розміром шість 
на півтора дюйми (15 на 2,5 см) містить 
текст: «Я заявляю, що я визнаю вас усіх 
гідними закону, і я підтверджую, що 
кожна дитина буде спадкоємцем свого 
батька після днів свого батька. Я не по-
терплю, щоб хтось завдав вам зло». 

Вільгельм Завойовник – герцог 
Нормандії з 1035, під ім'ям Вільгельм 
II – також король Англії з 1066, орга-
нізатор і керівник нормандського за-
воювання Англії, один з найбільших по-
літичних діячів Європи XI століття. Він 
заснував єдине Англійське королів-
ство, затвердив законоположення та 
систему управління ним, створив ар-
мію та флот, провів перший земельний 
перепис, почав будувати кам'яні фор-
теці (першим у 1078 став Тауер). Осно-
вною мовою знаті в Англії стала англо-
нормандська мова, а сама англійська 
мова збагатилася багатьма сотнями 
французьких слів, проте ще 3 століт-
тя вважалася «простонародною говір-
кою» і серед знаті не вживалася.

Панацея стародавніх: знайшли легендарну рослину, 
яка вважалася вимерлою 2 тисячі років тому

У В'єтнам повертаються популярні перегони волів

Учасники змагань керують своїми волами 
під час перегонів на волах в провінції 
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Календар 
всесвітньої історії

7 жовтня
1253 – у Дорогочині короновано короля Русі Данила Ро-

мановича Галицького.
1977 – ухвалена третя і остання Конституція СРСР.
Померли: 1747 – Василь Григорович Григорович-Бар-

ський, український мандрівник і письменник; 1849 – Едгар 
Аллан По, американський письменник; 1984 – Валерій Мар-
ченко, український дисидент, помер у в’язничній лікарні в Ле-
нінграді

8 жовтня
1596 – підписано Берестейську унію, якою створено Гре-

ко-католицьку церкву.
Народився: 1864 – Браніслав Нушич, сербський пись-

менник.
Померли: 1917 – Сергій Васильківський, живописець; 

1938 – Гнат Хоткевич, письменник.
9 жовтня
1731 – Російська імперія анексувала Казахстан.
Народився: 1904 – Микола Бажан, письменник.
Помер: 2007 – Анатолій Погрібний, український літерату-

рознавець, письменник, критик і публіцист.
10 жовтня
1932 – у Запоріжжі запустили в роботу ДніпроГЕС.
Народилися: 1813 – Джузеппе Верді, італійський ком-

позитор; 1861– Фрітьоф Нансен, норвезький полярний до-
слідник; 1882 – Михайло Бойчук, художник; 1889 – Михайло 
Драй-Хмара, поет.

Помер: 1825 – Дмитро Бортнянський, композитор.
11 жовтня
1881 – американець Г’юстон Девід запатентував першу 

фотоплівку.
1931 – у СРСР ухвалено рішення про повну ліквідацію 

приватної торгівлі.
1944 – СРСР анексував Туву.
12 жовтня
1492 – Христофор Колумб відкрив першу землю в Аме-

риці, острів, якому він дав назву «Сан-Сальвадор» (один із Ба-
гамських островів). Вважається датою відкриття Америки.

1905 – Норвегія розірвала унію зі Швецією і стала неза-
лежним королівством.

Народилася: 1860 – Софія Тобілевич, письменниця.
Помер: 1924 – Анатоль Франс, французький письменник, 

лауреат Нобелівської премії з літератури 1921 року.
13 жовтня
1884 – Гринвіч в Англії затверджений як місце прохо-

дження нульового меридіана.
14 жовтня
Свято Покрови Пресвятої Богородиці. День українського 

козацтва.
1942 – офіційна дата заснування Української Повстан-

ської Армії, сформованої протягом 1942 року із розрізнених 
повстанських загонів бандерівського крила ОУН.

1964 – Леонід Брежнєв став Генеральним секретарем 
КПРС, главою СРСР, замінивши Микиту Хрущова.

Народилися: 1940 – Лесь Сердюк, актор; 1943 – Раїса 
Кириченко, співачка.

15 жовтня
1964 – уведений у дію найбільший у світі нафтопровід 

«Дружба», з Сибіру у Європу.
Померли: 1817 – Тадеуш Костюшко, національний герой 

Польщі; 1833 – Міхал Огінський, польський композитор і по-
літичний діяч; 1959 – убили Степана Бандеру, голову проводу 
ОУН (у 1940 –1959).

16 жовтня
1978 – Іван Павло II, поляк, кардинал Краківський Ка-

роль Войтило, обраний 264-им Папою Римським.
Народився: 1907 – Петро Григоренко, генерал-майор, 

український правозахисник.
17 жовтня
1113 – завершено спорудження  в Києві Михайлівського 

Золотоверхого собору.
Народилися: 1814 – Яків Головацький, письменник; 

1936 – Іван Драч, письменник, громадський діяч.
Помер: 1849 – Фредерік Шопен, видатний польський 

композитор.
18 жовтня
1918 – утворена республіка Чехословаччина.
1955 – запущено Каховську ГЕС.
Народилися: 1868 – Євгенія Ярошинська, письменниця; 

1876 – Сергій Єфремов, літературознавець, державний діяч; 
1931 – Вітаутас Ландсберґіс, литовський політик.

Померли: 1931 – Томас Едісон, американський учений; 
1941 – Володимир Свідзінський, поет.

19 жовтня
1918 – Українська Національна Рада, політичний пред-

ставницький орган українського народу в Австро-Угорській 
імперії, проголосила Західноукраїнську Народну Республіку.

20 жовтня
1924 – у Харкові відкрита перша в Україні радіостанція.
1929 – ЦК ВКП (б) офіційно проголосив суцільну колек-

тивізацію.
Помер: 1994 – Сергій Бондарчук, кіноактор і режисер.

200 років тому на теренах 
нині окупованої Росією Старо-
дубщини народився Олександр 
Макаревський, що згодом при-
йме чернечий постриг з іменем 
Феодосій. Керуючи Катеринос-
лавською єпархією, священник 
«використає» службове стано-
вище, щоб провести масштаб-
не дослідження, яке доводить 
козацькі витоки історії регіону 
та спростовує імперську брех-
ню про так звану «Новоросію».

Преосвященний Феодосій 
(Макаревський) – видатний 
український церковний діяч XIX 
століття, а також історик-кра-
єзнавець. Точна дата його на-
родження невідома, лише рік 
– 1822-й. Втім, світське ім’я 
майбутнього єпископа було 
Олександр, а в той час дітей 
називали згідно зі «святцями». 
Відповідно, одна з гіпотетичних 
дат його народження – це 12 
вересня, коли поминають свя-
того Олександра Константино-
польського та князя Олексан-
дра Новгородського.

Натомість місце народжен-
ня Олександра Макаревсько-
го відоме достеменно. Історик-
краєзнавець, військовослуж-
бовець ЗСУ Роман Захарченко 
встановив, що його батько Гри-
горій Макаревський у час на-
родження сина був дияконом 
у селі Бряхлів на півдні Старо-
дубщини.

Нині це село (російська 
назва – Брахлов) входить до 
Брянської області РФ. Воно 
розташоване за 2,5 кіломе-
три від кордону з Україною. На-
впроти – по інший бік кордо-
ну – села Семенівської грома-
ди Чернігівщини, які впродовж 
останніх місяців майже щоден-
но обстрілюють з території РФ. 
Не виключено, що загарбники 
розташовують свою артилерію, 
серед іншого, й на території іс-
торичного українського села 
Бряхлів, батьківщини двох ви-
датних українських істориків 
– Феодосія Макаревського та 
головного редактора журналу 
«Київська старовина» Олексан-
дра Лашкевича.

«Священницький рід Ма-
каревських, за деякими дани-
ми, походив із селища Кобижчі 
на Чернігівщині, – розповідає 
історик Захарченко. – Юний 
Олександр, імовірно, не мав ін-
шого вибору, крім як продовжу-
вати династію. Навчався спо-
чатку в Чернігівській духовній 
семінарії, згодом – у Київській 
духовній академії. І ще з років 
у семінарії та академії, схоже, 
мав потяг до історії. Це видно з 
того, що в Смоленську він став 
викладачем цієї дисципліни».

До Смоленська Макарев-
ського направили 1850 року 
– після закінчення навчання в 

академії. Українець став про-
фесором Смоленської духовної 
семінарії. У 1853-му був пе-
реведений до Вязьми, де став 
наглядачем повітового та при-
ходського духовних училищ. Тут 
майбутній єпископ одружився, 
народив двох дітей. Проте по-
дружнє життя тривало недовго: 
у 1859 році дружина Олексан-
дра Макаревського померла, 
після чого священник вирішив 
постригтися у ченці.

У чернецтві обрав ім’я Фе-
одосій – на честь Феодосія Пе-
черського – ігумена першого 
київсько-руського монастиря. 
Це було порушенням тодішньої 
церковної традиції, згідно з 
якою чернече ім’я мало почи-
натися на ту ж літеру, що й мир-
ське.

Ще під час перебування у 
Вязьмі Макаревський увійшов 
до губернського статистичного 
комітету, що досліджував еко-
номічне становище та демогра-
фію регіону. Таке призначення 
було визнанням високої освіче-
ності українця.

У 1863 році Феодосій Ма-
каревський став ректором Во-
ронезької духовної семінарії. 
На той час він уже мав сан ар-
хімандрита.

Проте найпродуктивніший 
період у житті священнослужи-
теля почався у 1871 році – піс-
ля його повернення в Україну. 
Того року Макаревський був 
призначений єпископом Ка-

теринославським і Таганрозь-
ким. Його кафедрою став Спа-
со-Преображенський собор 
Катеринослава (сучасне місто 
Дніпро, храм нині належить до 
Московського патріархату).

На єпископському служінні 
Преосвященний Феодосій роз-
горнув активну діяльність. Зо-
крема, реалізував свій інтерес 
до дослідження минулого.

«Він видав розпорядження 
до підлеглих священників єпар-
хії, щоб вони збирали відомос-
ті з історії парафій, історії насе-
лених пунктів, в яких вони слу-
жили. Вони надсилали ці мате-
ріали до консисторії. Феодосій 
використовував ці матеріали й 
архівні документи, які були в ар-
хіві консисторії. З цього компо-
нував історичний нарис про ту 

чи іншу парафію. Писав історію 
того чи іншого населеного пунк-
ту, в центрі якої була історія міс-
цевої парафії. Потім комплекту-
вав це по благочиннях. Публіку-
вав ці дописи в “Єпархіальних 
відомостях», – розповідає Ро-
ман Захарченко.

Саме «Катеринославські 
єпархіальні відомості», які Фе-
одосій почав видавати у 1872 
році, почали вміщувати його 
історичні краєзнавчі розвідки, 
що публікувалися без зазна-
чення автора. За десять років 
на сторінках видання були над-
руковані матеріали про прак-
тичні всі місцевості та поселен-
ня Катеринославської губернії. 
У 1882 році Макаревський зі-
брав усі свої напрацювання в 
одну книжку – «Матеріали для 
історико-статистичного опису 
Катеринославської єпархії».

Як зазначає історик Захар-
ченко зазначає, тоді такі дослі-
дження були «в моді». Нерідко 
краєзнавством займалися ви-
сокі церковні чини. Так, архіє-
пископ Чернігівський і Ніжин-
ський Філарет (Гумілевський) 
приблизно у той самий час ви-
дав кількатомні історико-ста-
тистичні описи Харківської та 
Чернігівської єпархій. Краєзна-
вець Лаврентій Похилевич на-
писав «Сказання про населені 
місцевості Київської губернії».

Проте лише Феодосій Ма-
каревський настільки скрупу-
льозно вивчав історію кожного 
населеного пункту.

«Він ішов у руслі свого часу. 
Але в сенсі краєзнавчому і сис-
темному це була піонерська ро-
бота, бо автор системно опра-
цьовував місцеву історію. Повз 
його увагу не пройшов жоден 
закуток його єпархії», – каже 
Захарченко. 

Макаревський зафіксував 
великий масив усної історії – 
місцевих легенд і переказів. 
Зокрема – про перших посе-
ленців, засновників того чи ін-
шого села або містечка. Ці пе-
рекази стали наріжним каме-
нем для всіх майбутніх дослід-
ників, які відштовхувалися від 
праці владики Феодосія. Вони 
відіграли важливу роль і у фор-
муванні самосвідомості жите-
лів півдня України.

Адже саме Макаревський 
зберіг для історії той факт, що 
більшість населених пунктів 
краю були засновані україн-
ськими козаками. Багато сучас-
них великих міст – Дніпро, За-
поріжжя тощо – розташовані на 
місці запорозьких зимівників чи 
козацьких слобід. Історія укра-
їнської колонізації Дикого поля 
у XVIII столітті майже не була ві-
дображена у документах. Її Ма-
каревський відновив з усних пе-
реказів старожилів, які збирали 
його підлеглі священники.

Ця історія руйнує міф про 

«Новоросію», про те, що пів-
день України нібито першими 
колонізували російські імпе-
ратори.

«Макаревський – творець 
великого краєзнавчого міфу 
півдня України. Для багатьох 
місцевостей півдня України ті 
розповіді, які він зібрав, стали 
беззаперечними історичними 
фактами. Хоча якщо розібра-
тися зараз з історичної точки 
зору, з глибшим знанням до-
кументальних джерел, то бага-
то з них можна піддати сумніву. 
Проте для багатьох сіл і місте-
чок він створив місцевий міф 
і місцевий наратив, на ґрунті 
якого пізніше будувалася міс-
цева історія», – наголошує За-
харченко.

Книга Феодосія Макарев-
ського, зокрема, вплинула на 
видатного історика українсько-
го козацтва Дмитра Яворниць-
кого, який посилався на єпис-
копа як на беззаперечного ав-
торитета.

Владика також зберігав для 
історії церковні реліквії: давні 
стародруки, богослужбові кни-
ги, церковне начиння, орарі, 
стихарі. Все це передавав до 
Церковно-археологічного му-
зею в Києві, бо в Катеринос-
лаві на той час свого музею не 
було. Нині більшу частину колек-
ції Макаревського успадкував 
Києво-Печерський заповідник.

Крім дослідницької діяль-
ності, Феодосій був і добрим 
церковним організатором.

«За 14 років свого влади-
цтва він провів низку реформ: 
започаткував вибори благо-
чинних у своїй єпархії, окружні 
зібрання священників, засну-
вав духовні училища в Кате-
ринославі, Бахмуті, Маріуполі. 
Крім того, створив училищний 
комітет напередодні своєї 
смерті, завдяки якому було за-
сновано мережу церковно-па-
рафіяльних шкіл у єпархії – по-
над 108», – каже Захарченко.

Преосвященний Феодосій 
пішов із життя 5 лютого 1885 
року. Похований у Дніпрі біля 
Спасо-Преображенського со-
бору.

Спадок, який він залишив 
по собі, і сьогодні працює на 
утвердження права українців 
бути господарями на своїй рід-
ній землі. Примітно, що бага-
то сіл і містечок, про які писав 
Макаревський, нині тимчасо-
во окуповані. Декотрі – з 2014 
або 2022 року. Є і ті, що були 
окуповані раніше, зокрема – 
Таганрожчина, запорозьке ми-
нуле якої описував владика Фе-
одосій.

Повернення історичної 
пам’яті – це необхідна переду-
мова до фізичного повернення 
територій.

Максим ОМЕЛЬЧЕНКО

Опубліковано 
у виданні НОВИНАРНЯ

Сайт «Аргумент», 21.09.2022

Феодосій Макаревський – 
священник і краєзнавець, 

який зруйнував міф про «Новоросію»

Церква Різдва Христового в селі Бряхлів на Стародубщині. 
Фото кінця XIX століття.

Спасо-Преображенський 
собор у Дніпрі. 

Сучасний вигляд

Дмитро Яворницький
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Не дай бог знову. Як насправді жилося 
в «золоту епоху радянської стабільності»

Міф про «золоту добу» в СРСР ви-
будовувала радянська система: за 
«залізною завісою» люди здебільшо-
го не могли на власному досвіді по-
рівняти рівень життя у різних краї-
нах, а цензура і пропаганда тільки 
уславлювали тодішній режим, не до-
пускаючи критики. Період правління 
Леоніда Брєжнєва важливий зокре-
ма саме створенням радянського 
наративу про велич СРСР і перева-
гу «радянського способу життя і цін-
ностей» над тими, що були в країнах 
заходу. Також свою роль у нинішньо-
му поширенні радянських міфів віді-
грає і людський фактор: через деся-
тиліття вади тогочасного життя зда-
ються не такими критичними або й 
узагалі забуваються.

Радянська людина 
та її спосіб життя
Усе своє існування після Другої 

світової (тобто у період Холодної ві-
йни) Радянський Союз вибудував 
на тому, щоб «обігнати та перегна-
ти» західні країни і насамперед США. 
Здебільшого цей «обгін» набирав 
дуже химерних та абсурдних форм. 
Наприклад, виплавити більше чаву-
ну, ніж США (незалежно від реаль-
ної потреби у цьому сплаві та ефек-
тивності витрачених зусиль). Або так 
звані космічні перегони, коли дослі-
дження космосу з наукової роботи 
переросло в науково-технічне про-
тистояння країн.

Однак, де радянське керівни-
цтво постійно терпіло поразку (чого, 
звісно, не визнавало), то це в ком-
фортності умов життя своїх грома-
дян. Причин цього багато, але голо-
вна ось яка: більшу частину грошей, 

зароблених із продажу енергоносі-
їв, вкладали не в соціальну сферу, а 
у військово-промисловий комплекс, 
підтримку диктатур і партизанських 
рухів «країн третього світу». Нама-
гання домінувати на світовій арені 
та постійна підготовка до Третьої сві-
тової війни посунула на другий план 
побутове життя радянської людини 
та її повсякденні потреби, як от жит-
ло, їжу, одяг, медичні й освітні послу-
ги, розваги тощо.

Країни третього світу – політич-
ний термін часів Холодної війни на 
позначення країн, які не належать 
до західного світу або східного бло-
ку.

Після смерті Йосипа Сталіна си-
туація хоч потроху, але змінювала-
ся на краще. Найбільший рівень до-
бробуту радянська людина мала за 
правління Леоніда Брєжнєва (1964 
– 1982 роки). Ці показники благо-
получчя радянські ідеологи на чолі 
з Михайлом Сусловим намагались 
«зацементувати» в ідеологічному на-
ративі, який ми зараз знаємо як «со-
вок», а тоді він називався «розвину-
тий соціалізм».

У 1976 році на XXV з’їзді Компар-
тії Радянського Союзу Леонід Брєж-

нєв (на фото) уперше заговорив про 
поняття «радянський спосіб життя». 
На думку генсека, він передбачав 
«атмосферу справжнього колекти-
візму і товариства, згуртованість, 
дружбу всіх націй і народів країни, 
що міцнішає з кожним днем, мораль-
не здоров’я, яке робить нас сильни-
ми, стійкими, – такі яскраві межі на-
шого способу життя, такі великі за-
воювання соціалізму, що увійшли до 
плоті й крові нашої».

Яким же насправді був «радян-
ський спосіб» життя? Чи дійсно все 
було так добре, як про це іноді гово-
рять? Спробуймо зрозуміти, розгля-
нувши різні аспекти побуту та сфе-
ри послуг, з якими стикалася радян-
ська людина.

«Інтернаціоналізм 
і дружба народів»
Одним із фундаментальних стов-

пів радянської пропагандистської 
машини був так званий принцип 
«пролетарської інтернаціоналіз-
му». З його допомогою радянська 
влада намагалась показати, що 
п’ятнадцять окремих союзних рес-
публік і ще більше десяти різних ав-
тономій можуть співіснувати в меж-
ах одного союзу без жодних між-

національних конфліктів, 
тому що ксенофобії, наці-
ональних утисків чи шові-
нізму в СРСР нібито немає. 
А те, якої радянська люди-
на національності чи раси, 
не має жодного значення, 
адже Радянський Союз – 
це країна інтернаціоналіз-
му та дружби народів.

Насправді ситуація 
була кардинально іншою. 
Саме керівництво Радян-
ського Союзу провадило 

ксенофобну політику (ци мне гре-
бує і сучасна Росія). Після масових 
сталінських депортацій так званих 
«малих народів» (зокрема і крим-
ських татар, але не лише їх) декому 
з 1950-х років дозволили поверну-
тися в місця свого постійного про-
живання. Але навіть повернення з 
депортації не вберігало цих людей 
від державних обмежень та утисків. 
Наприклад, існував гласний адміні-
стративний нагляд міліції. Люди, які 
де-факто повернулись додому після 
примусового переселення, змушені 
були постійно повідомляти дільнич-
ного міліціонера про своє місцезна-
ходження.

Крім того, існували і негласні об-
меження. Наприклад, представники 
депортованих народів не могли опа-
новувати ті чи ті спеціальності. Май-
бутній президент Ічкерії Джохар Ду-
даєв, щоб вступити у Тамбовське 
вище військове авіаційне училище, 
мав у документах зазначити наці-
ональність «осетин», яка була «пра-
вильною» з точки зору партійного 
керівництва, на відміну від «непра-
вильної» національності чеченця.

Схожа історія була з лідером 
кримських татар Мустафою Дже-
мілєвим (на фото). Після закінчен-

ня школи він планував вивчати схо-
дознавство в Середньоазійському 
університеті, однак завідувач кафе-
дри арабської філології прямо ска-
зав, що хлопець не складе іспити, бо 
кримські татари тут небажані. Ось 
що Мустафа Джемілєв, який зре-
штою став політичним діячем і пра-
возахисником, згадував про цю по-
літику:

– Саме тому серед кримських 
татар багато будівельників, лікарів, 
інженерів, викладачів російської 
мови та літератури, але мало журна-
лістів, істориків та юристів. Катего-
рично заборонялось вступати у вій-
ськові ВНЗ.

Крім того, з 1960-х років у СРСР 
розпочинається кампанія «бороть-
би з сіонізмом» (сіонізм рух євро-
пейських євреїв за створення єв-
рейської держави. – Ред.). Причи-
ною цьому стала політична криза в 
радянсько-ізраїльських стосунках. 
Прикриваючись політикою боротьби 
з сіонізмом, партійне керівництво 
фактично займалось антисемітиз-
мом. Бути євреєм у СРСР означало 
бути «невиїзним», тобто не мати пра-
ва виїжджати за межі Союзу. Діяла 
негласна заборона для єврейських 
абітурієнтів вступати, наприклад, 
на математичні спеціальності у най-
більші ВНЗ країни. Існував спеціаль-
ний орган – Антисіоністський комі-
тет радянської громадськості, що за-
ймався антисемітською пропаган-
дою. За іронією долі, очолював цей 
орган єврей, генерал КДБ Давид 
Драгунський.

Комітет державної безпеки 
(КДБ) – Орган державного управ-
ління СРСР, серед основних завдань 
якого була розвідка, контррозвідка, 
боротьба з націоналізмом, інако-
мисленням і антирадянською діяль-
ністю. У РФ правонаступницею КДБ 
стала ФСБ (Федеральна служба без-
пеки).

Але й окрім шовінізму в держав-
ній політиці, СРСР мав значні про-
блеми з міжнаціональними відноси-
нами, що почасти виливались у ма-
сові заворушення. Справа в тому, 
що під час адміністративно-терито-
ріального переділу СРСР, тобто фор-
мування його соціалістичних респу-
блік, автономій тощо, майже не вра-
ховували національний фактор. Як 
результат – представники однієї на-
родності могли опинитись в націо-
нальній автономії (звісно, формаль-
ній) у складі іншої республіки. Ігно-
рування низки національних кон-
фліктів було типовим і у радянській 
армії, де солдати строкової служби 
об’єднувалися в так звані нефор-
мальні земляцтва за національною 
ознакою, що призводило до міжна-
ціональних конфліктів.

Поза Збройними силами Союзу 
такі конфлікти існували й у цивіль-
ному житті. Наприклад, у 1981 році 
в місті Орджонікідзе, що в Північній 
Осетії, відбулась масова бійка з по-
громами між осетинами та інгуша-
ми, які повернулись з місць депор-
тації. Масове побоїще тривало три 
дні – з 24 до 26 жовтня, поки його 
не придушили внутрішні війська та 

міліція. Внаслідок побоїща загинула 
одна людина, кілька сотень були по-
ранені та травмовані.

Масовими безладами з люд-
ськими жертвами завершились і 
протести у найбільшому місті Казах-
стану Алма-Ати у грудні 1986 року 
(з 1992 року місто називається Ал-
мати). Тоді мітингувальники, пере-
важно казахська молодь, вимагали 
призначити керівником Казахської 
республіки казаха. Причиною таких 
вимог були зокрема побоювання ка-
захів, що з приходом «неказахсько-
го» очільника русифікація й утиски 
їхнього народу ще більше посилять-
ся.

Однак найбільш показовими є 
події майже наприкінці існування 
СРСР – у містах Новий Узень (нині 
Жанаозен у Казахстані) та Фергана 
(місто на сході Узбекистану) у 1989 
році. У першому бійка на дискоте-
ці між казахами та представника-
ми кавказьких народностей пере-
росла в міжнаціональний конфлікт 
(17–28 липня) із людськими жертва-
ми, для придушення якого застосо-
вували навіть важку бронетехніку. А 
Ферганські погроми були пов’язані 
з міжетнічним конфліктом між узбе-
ками й турками-месхетинцями, вна-
слідок якого загинуло 103 людини, а 
ще понад 100 були поранені. Приво-
дом для його початку стала побуто-
ва сварка.

«Безкоштовне житло»
Один із головних міфів про «зо-

лоту епоху» СРСР – безкоштовне 
житло. Начебто нещасні американ-
ські робітники змушені були все 
життя виплачувати іпотеки, а от в 
СРСР житло влада роздавала за-
дарма.

Одразу згадується одна із про-
писних істин економіки, що також 
працює для соціалістичних держав: 
якщо щось роздають безплатно, 
значить хтось уже це оплатив. Вар-
тість «безкоштовного житла» в СРСР 
відшкодовували самі ж громадяни – 
опосередковано. І вона була значно 
вищою, ніж в американців, які ви-
плачували іпотеку. Також радянське 
керівництво неодноразово зазна-
чало, що не здатне повністю всіх за-
безпечити індивідуальним житлом.

Щоб отримати безкоштовну 
квартиру (якщо людина не працюва-
ла в силових органах чи партійному 
апараті), треба було дочекатися сво-
єї квартирної черги. Чекати доводи-
лося роками, а іноді – десятиліття-
ми. Непоодинокими були випадки, 
коли людина помирала раніше, ніж 
доходила її черга.

Отримати можна було лише те 
житло, яке давали. Тобто вирішува-
тии, в якому районі, на якому повер-
сі чи навіть скільки кімнат буде в її 
квартирі, радянська людина не мо-
гла. Це породжувало окремий різно-
вид корупції, коли можна було «до-
мовитися» з відповідними органами, 
щоб отримати житло раніше або з 
кращими характеристиками.

Але навіть після отримання жит-
ла воно радянській людині не на-
лежало. Це була власність того під-
приємства чи установи, яке їй його 
видало. Фактично це була безстро-
кова оренда. Продати таке житло 
було неможливо. Це породило дру-
гий унікальний формат економічних 
зв’язків у СРСР – «розмін», коли одні 
люди мінялись житлом з іншими. Іно-
ді, щоб зробити повноцінний обмін, 
треба було створити цілий ланцю-
жок із кількома учасниками «розмі-
ну» в різних містах. Вихід когось 
із цієї системи руйнував 
весь «розмін».

Минуло більше 30 років із часу розпаду найбільшої тоталітарної нео-
імперії у світі – Радянського Союзу. Однак його образ як своєрідної оази 
комфорту та спокою досі існує у пам’яті (чи уяві) цілого покоління людей 
старшого віку. Цей період у них припав на їхню молодість, коли все навко-
ло здається яскравішим.

Так вони починають поширювати серед сучасної молоді міф про те, що 
в СРСР жилось добре, а то й краще, ніж зараз. Ця вигадка, побудована на 
ідеологічних стереотипах про соціальний добробут і комфорт в добу так 
званого «застою», є небезпечною і потребує розбору, зазначає видання 
Ukraїner.
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Масове будівництво 
житла в СРСР забезпечу-

валося коштом великих подат-
ків, які сплачували прості радян-

ські робітники та селяни, а також 
скуповуванням за безцінь кінцево-
го продукту підприємств, де держа-
ва була монополістом. Але навіть 
така складна і багато в чому крі-
пацька система житлозабезпечен-
ня влаштовувала людей в 1960 – 
80-х роках, адже більшість із них за-
їжджали в ці квартири з гуртожитків 
і комунальних квартир. Та зрештою, 
хіба був у радянської людини вибір?

Феномен «комуналки» був дуже 
важливим для радянського періоду 
1920 – 40-х років, коли Володимир 
Ленін, а пізніше Йосип Сталін на-
магались створити «нову радянську 
людину», яка мала бути позбавле-
на «буржуазних упереджень», серед 
яких були вимоги до комфорту й ін-
дивідуалізм (у цьому контексті – від-
окремлення, приватність). Спільне 
проживання з чужими людьми під 
одним дахом і користування спіль-
ними кухнею, вбиральнею та інши-
ми кімнатами мало виховувати в ра-
дянських людях відчуття спільності 
та «відучити» їх від поняття приват-
ної власності.

У період Другої світової ситуація 
з житлом кардинально погіршилася. 
Люди жили там, де тільки могли зна-
йти прихисток: горища, підвали, ко-
мірчини та підсобки. Своїми силами 
вони будували бараки та викопува-
ли землянки, освоювали нежитло-
ві будівлі: сараї, склади та комори. 
Тому коли за часів правління Микити 
Хрущова (1953–1964 роки) почало-
ся масове будівництво хоч і неякіс-
ного та малогабаритного житла (яке 
хай і не було цілком приватним про-
стором, та все ж було доступним), 
люди сприймали це як подарунок 
долі і велику благодать від держави.

Ситуація з житлом почала змі-
нюватися з появою так званих 
«брєжнівок» або, як їх ще назива-
ли, «улучшонок» (з рос. «улучшение», 

себто покращення). Це було біль-
ше за розмірами житло, з ліфтами 
та сміттєпроводами, роздільними 
санвузлами та покращеним плану-
ванням. Отримати його було значно 
складніше, ніж «хрущовки». Фактич-
но з 1970-х радянська людина наре-
шті починає розуміти, що таке інди-
відуальне комфортне житло. Тоді ж 
формується споживацький ідеал жи-
теля СРСР. Він складався з шафово-
го набору (так звана стінка), набору 
крісел та дивану (т. зв. м’який куток), 
набору кухонних шаф (т. зв. кухонна 
стінка), а також телевізора та холо-
дильника. Всі ці предмети побуту ко-
штували дорого та були дефіцитни-
ми, тому люди спершу довго збирали 
гроші, а потім вистоювали довгі чер-
ги, щоб придбати хоч щось із цього 
у свій дім.

«Найдоступніша 
освіта»

Другий поширений міф СРСР – 
найдоступніша освіта у світі. На по-
чатках свого існування Союз дійсно 
провів масову кампанію ліквідації 
неписьменності, що забезпечила 
високий рівень грамотності серед 
населення. Але під час уважнішого 

розгляду всієї системи освіти в СРСР 
(а особливо вищої та професійної) 
саме доступність цієї освіти викли-
кає чимало запитань.

Насамперед сумнівною була 
прозорість процедури вступу у ВНЗ. 
Абітурієнт мав скласти іспити, що 
приймала спеціально створена ко-
місія при навчальному закладі. Жод-
них урегулювань об’єктивності чи 
врахувань корупційних ризиків тут 
не існувало. Будь-якого абітурієнта 
могли «завалити» чи навпаки «витяг-
ти» на іспитах, адже здебільшого їх 
складали усно.

Окремі преференції при вступі 
отримували студенти, які мали пись-
мові направлення від партійних чи 
комсомольських організацій. Крім 
того, будь-який випускник навчаль-

ного закладу був змушений щонай-
менше два роки пропрацювати там, 
куди його відправить ВНЗ за так зва-
ним розподілом. При чому випускни-
ка київського навчального закла-
ду могли легко відправити, скажімо, 
десь в Центральну Азію чи на Дале-
кий Схід. Така форма відпрацюван-
ня свідчить про «небезкоштовність» 
освіти, а просто іншу форму плати 
за неї.

Навчання у ВНЗ було ідеологіч-
но регламентованим. Для прикладу, 
студенти всіх спеціальностей – від 
інженерів-механіків до диригентів 
– вивчали такі предмети, як «Історія 
КПРС» і «Марксистсько-ленінська фі-
лософія».

Навчання студентів на технічних 
і природничих спеціальностях стро-
го залежало від оборонного замов-
лення та планової економіки Союзу. 
Водночас на гуманітарних спеціаль-
ностях (філософія, журналістика, іс-
торія) воно повністю залежало від 
ідеології та партійної політики. Схо-
же на те, що СРСР буквально сприй-
няв і втілював у життя фразу нобе-
лівського лауреата Ернеста Розер-
форда про те, що наука – це або фі-
зика, або колекціонування марок. 
Тобто в Союзі існувала лише наука 
для забезпечення потреб держави 
(насамперед у воєнно-промисло-
вому комплексі), а гуманітаристика 
нібито не мала серйозного значен-
ня для життя й розвитку радянсько-
го суспільства. Дослідників-гума-
нітаристів радянська система роз-
глядала виключно як «ідеологічних 
працівників». Це стосувалось усіх, 
хто так чи інакше був пов’язаний із 
гуманітарною сферою: вчителів, ви-
кладачів, музейних працівників, бі-
бліотекарів, архівістів, журналістів, 
критиків та ін.

«Найкраще медичне 
обслуговування»

Безплатне та найкраще у сві-
ті медичне обслуговування в СРСР 
– ще один міф. Медична система, 
збудована у 1930-х роках народним 
комісаром охорони здоров’я Мико-
лою Семашком, змогла забезпечити 
найвіддаленіші райони СРСР хоча б 
якимись медичними працівниками. 
Мережа так званих ФАП (фельдшер-
сько-акушерських пунктів) – це по-
родження його реформ.

Однак у 1960-х роках такий екс-
тенсивний підхід призвів до того, що 
в СРСР дійсно було чимало лікарів і 
лікарень, але їхня якість залишала 
бажати кращого. Більшість медпер-
соналу мала низьку кваліфікацію і 
обмежений доступ до медичних від-
криттів, а також могла практикувати 
народні методи лікування, які іноді 
шкодили пацієнтам ще більше. Крім 
того, був жорсткий дефіцит деяких 

ліків, що особливо проявлялося під 
час епідемій чи катаклізмів. Також 
радянська медицина мала мораль-
но застаріле обладнання, викорис-
товувала багаторазові голки у шпри-
цах та не знала адекватної для того 
часу місцевої анестезії.

Був значний дисбаланс між кіль-
кістю лікарень у західних і східних ре-
гіонах СРСР. Це було пов’язано з тим, 
що Радянський Союз планував вою-
вати з колективним Заходом, тому 
будував більше лікарень в імовірній 
прифронтовій зоні. Але крім вели-
кої кількості так званих ліжко-місць, 
там нічого не було. Взагалі забезпе-
чення ліжко-місцями було головною 
філософією керування медичними 

закладами в СРСР. Про жодну якість 
медичних послуг не йшлося.

Існує міф про те, що нібито Всес-
вітня організація охорони здоров’я 
колись визнала радянську систему 
охорони здоров’я найкращою. Однак 
жодних свідчень про такий висновок 
не існує. Натомість точно відомо: ра-
дянська медицина взагалі не знала, 
як допомагати пацієнтам з онколо-
гією, що стало особливо показово 
після аварії на Чорнобильській АЕС 
(26 квітня 1986 року), коли багато 
людей отримали великі дози радіо-
активного опромінення і пов’язані з 
цим захворювання.

«Відсутність 
злочинності»

У головах багатьох людей, які 
ностальгують за СРСР, є міф про те, 
що в Країні Рад була найчесніша мілі-
ція та найнижчий рівень злочинності. 
Дійсно, у 1970-х рівень злочинності 
був нижчий, ніж у США, однак вищий, 
ніж у більшості країн Європи.

Водночас СРСР мав такі ж про-
блеми з громадською безпекою, як 
і решта країн того часу. У Радянсько-
му Союзі також були маніяки. Напри-
клад, Андрій Чекатило. Вчитель із 
Ростовської області протягом 1982–
1990 років за різними даними убив 
від 46 до 53 людей, переважно це 
були жінки і діти. Своїх жертв Чека-
тило не лише ґвалтував, а й іноді їв.

Інший відомий радянський ма-
ніяк-педофіл – Анатолій Слівко. Як 
організатор гуртка для дітей із ро-
дин, які потрапили в складні жит-
тєві обставини, він користувався 
неймовірною повагою та автори-
тетом у своєму містечку в Ставро-
польському краї. Вербував хлопчи-
ків 10–15 років для нібито «секрет-
ного завдання», а насправді – душив 
їх (іноді до смерті) і вдався до сексу-
ального насильства. Протягом 1964 
–1985 років він убив сім хлопчиків 
віком до 16 років.

Також між 1982–1986 роками 
діяв маньяк Василь Кулик, відомий 
як «іркутський душогуб». Його жерт-

вами були діти молодшого шкільного 
віку та пенсіонерки. Користуючись 
службовим становищем (працював 
дільничним лікарем), Кулик прони-
кав у квартири, де ґвалтував та уби-
вав своїх жертв. Усього маніяк за-
брав життя у 13 людей.

Існувала в СРСР і вулична під-
літкова злочинність. Так, у Кривому 
Розі у 1980-х роках діяли підліткові 
банди так званих «бігунів», внаслі-
док діяльності яких загинуло щонай-
менше 30 людей. У Підмосков’ї були 
молодіжні банди «люберів» (від на-
зви міста Люберці), які грабували і 
вдавалися до вуличного насилля. А 
в Казані у 1970–1980-х діяв деся-
ток вуличних підліткових банд, які 
пропагували насилля без особливої 
причини. Найбільш відоме серед них 
угруповання – «Тяп-ляп». Крім масо-
вих вуличних бійок, ці банди актив-
но грабували свої населені пункти, 
а також використовували холодну та 
вогнепальну зброю.

Були у радянському житті і випад-
ки тероризму. Наприклад, 1988 року 
в Орджонікідзе (тепер Владикавказ) 
п’ятеро зловмисників захопили авто-
бус з дітьми, вимагаючи дати їм мож-
ливість втекти з СРСР до Ізраїлю.

Однак образ чесного та спра-
ведливого радянського міліціонера 
недарма існує у пам’яті багатьох. Це 
результат кропіткої і добре продума-
ної пропагандистської роботи радян-
ського МВС. Багаторічний очільник 
відомства Микола Щолоков не жа-
лів фінансування на кінострічки про 
чесних і справедливих професіона-
лів радянської міліції. Наприклад, 
дуже популярний у той час був серіал 
«Слідство вели знавці». Також тради-
ційний пишний концерт до Дня міліції, 
який транслювали по телебаченню, 
закріплював позитивний образ ра-
дянського охоронця правопорядку.

Однак поведінка радянсько-
го міліціонера часто не відповідала 
офіційній пропаганді. Міліцейське 
свавілля нерідко ставало причиною 
масових заворушень у СРСР. На-
приклад, у 1961 році такий преце-
дент трапився у містечку Муром. Тоді 
п’яний працівник заводу Юрій Кості-
ков через власну необачність трав-
мувався на вулиці, а міліція достави-
ла його у відділок, але залишила без 
медичної допомоги, внаслідок чого 
він помер у камері. Схожі випадки 
того ж року були в місті Беслан.

Масові погроми та самосуд над 
міліціонером, який незаконно за-
тримав людину, пройшли у міс-
ті Нальчик у 1968 році. А в 1972 
році в Дніпродзержинську (тепер 
Кам’янське) відбулись масові заво-
рушення через незадоволеність ро-
ботою міліції. Приводом став інци-
дент, коли халатність міліції призве-
ла до смерті трьох затриманих.

«Культура, сповнена 
вічних цінностей»
Люди, які ностальгують за СРСР, 

люблять згадувати, що в ті часи куль-
турний продукт був завжди «сповне-
ний базових моральних цінностей», 
тоді як зараз він нібито переважно 
деструктивний і вульгарний.

Однак крім «базових моральних 
цінностей» радянський культурний 
контент мав і пропагандистський ас-
пект. Були окремі художні ради, що 
виконували функцію цензури та не 
пропускали твори багатьох митців, 
вважаючи їхній доробок «ідеологіч-
но шкідливим». З’явився термін «по-
класти фільм на полицю» та «писати 
в стіл». Будь-які посилання на ідео-
логічно ворожу західну культу-
ру також вважалися «шкід-
ливими».

Не дай бог знову. Як насправді жилося 
в «золоту епоху радянської стабільності»
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Бабин Яр – місце пам’яті та не-
крополь близько 100 тисяч цивіль-
них громадян і військовополоне-
них, розстріляних нацистами у Ки-
єві в 1941–1943 роках. 

Розстріли в урочищі розпочали-
ся відразу після вступу нацистів та 
їхніх союзників до Києва у вересні 
1941 року і відбувалися чи не що-
денно до завершення окупації міста.

Найтрагічнішими стали 29–30 
вересня 1941 року, коли вбили май-
же 34 тисячі євреїв – мешканців Ки-
єва. 

Більшість населених пунктів 
України, що були під окупацією, ма-
ють свої більші чи менші «бабині 
яри».

Виконавцем розстрілів кінця ве-
ресня – початку жовтня 1941 року в 
Бабиному Ярі була зондеркоманда 
4а під орудою штандартенфюрера СС 
Пауля Блобеля. Цей нацистський під-
розділ здійснив також масові вбив-
ства євреїв у Львові, Рівному, Луцьку, 
Новограді-Волинському, Житомирі, 
Білій Церкві та інших містах.

Голокост – важка незагоєна 
рана в історії України в Другій сві-
товій війні. Жертвами злочину ста-
ли близько півтора мільйона україн-
ських євреїв.

Після відкриття й осмислення 
жахів Голокосту світова спільнота 
пристала на позицію «ніколи знову», 
проте геноциди стаються дотепер. 
Сьогодні в Україні – війна. Рашисти 
навіть риторику запозичують у на-
цистів, заявляючи про «розв’язання 
українського питання», подібно до 
гітлерівського «розв’язання єврей-
ського питання». 

Друга світова війна, що була на-
слідком змови двох тоталітарних ре-
жимів (нацистського та радянсько-
го), створила умови для «остаточно-
го розв’язання єврейського питан-
ня». Після того, як Німеччина та її 
союзники окупували Польщу, Литву, 
Латвію, Естонію, а також Бессарабію 
з Буковиною, під владою двох дикта-
торів опинилося 75 % європейського 
єврейства (більшість із них не пере-
жила Голокосту).

В окупованому СРСР «акції зачи-
сток» почалися з Галичини. Лише за 
тиждень в ініційованих нацистами 
погромах у Львові загинули 6 тисяч 
євреїв. Усього в таборах і гетто Тер-
нополя, Дрогобича, Борислава, Ско-
ле, Стрия та інших міст убито 610 ти-
сяч євреїв.

Після окупації Одеси румунські 
військові розстріляли у відплатних 
акціях 20 тисяч євреїв. У кінці грудня 
1941 року біля Богданівки Одеської 
(нині – Миколаївської) області зни-
щили понад 40 тисяч євреїв. Загалом 
румуни знищили близько 300 тисяч 
євреїв Бессарабії та Буковини.

Терор в окупованій Україні ни-
щив євреїв як соціокультурну й ет-
норелігійну спільноту. Жертвами Го-
локосту стали понад 1 мільйон осіб.

19 вересня 1941 року війська 
Вермахту ввійшли до Києва, а на-
ступного дня в Бабиному Ярі роз-
стріляли військовополонених (імо-
вірно політпрацівників та, можливо, 
євреїв). Підрив радянськими дивер-
сантам київської цитаделі та Хреща-
тика в 20-х числах цього ж місяця 
став для окупантів зручним приво-
дом звинуватити у скоєному євреїв 

і провести показову каральну акцію 
над євреями-заручниками.

28 вересня 1941-го в Києві 
з’явилися оголошення з наказом 
усім євреям міста зібратися зран-
ку на розі вулиць Дегтярівської та 
Мельникова, біля кладовищ. «Доро-
га смерті», якою пройшли десятки 
тисяч людей 29 вересня, проляга-
ла від Лук’янівської площі вулицею 
Мельникова до перших воріт Єврей-
ського кладовища, далі – на Кагат-
ну (нині – Сім’ї Хохлових), потім по 
Лагерній (нині – Дорогожицькій). 
Біля входу до Братського (Воїнсько-
го) кладовища відбирали гроші, ко-
штовності, документи, наказували 
залишати речі й верхній одяг. У кін-
ці Братського кладовища (нині – те-
риторія телевежі) люди повертали у 
прохід між огорожею та краєм яру. 
Розстрілювали на майже пів кіломе-
тровому відтинку яру, який починав-
ся біля пам’ятника, встановленого 
1976 року, а закінчувався за тепе-
рішньою станцією метро «Дорого-
жичі». Людей змушували роздягати-
ся догола, спускатися в яму і лягати 
долілиць, одні на одних, а вздовж ря-
дів проходили німецькі поліцейські й 
стріляли в потилицю. До 18-ї години 
того дня встигли вбити майже 22 ти-
сячі. Інших приречених загнали на 
ніч у порожні гаражі на Лагерній. На-
ступного дня їх чекала така ж доля. 
Потім сапери підірвали схили, щоб 
земля засипала тіла, і змусили вій-
ськовополонених вирівняти дно яру.

Вбивства у Бабиному Ярі трива-
ли у кілька етапів. Перший – щоденні 
розстріли євреїв, військовополоне-
них, цивільних – тривав із вересня 

1941-го до весни 1942 року. Узимку 
1941–1942 років на тому місці заги-
нули члени Організації українських 
націоналістів. 

Другий етап – кінець зими 1942 
– середина серпня 1943-го. На цей 
час припадає й створення Сирець-
кого концтабору. Його в’язні – чис-
ленні жертви Бабиного Яру. З вес-
ни 1942 року (можливо, що і взим-
ку) двічі на тиждень сюди привози-
ли на розстріл ув’язнених із тюрми 
гестапо. До кінця вересня 1943 року 
основними жертвами Бабиного Яру 
стали підпільники і партизани, як ко-
муністи, так й українські націоналіс-
ти.

Третій, заключний, етап регуляр-
них розстрілів відбувався на тлі зни-
щення трупів у Бабиному Ярі в серп-
ні–вересні 1943 року в’язнями Си-
рецького концтабору. Паралельно 
відбувалася евакуація самого табо-
ру. Зрозумівши, що в Києві не втри-
матися, німці почали замітати сліди 
злочинів. Трупи спалювали навпро-
ти Сирецького концтабору.

У жовтні 1943 року в Бабино-
му Ярі німці ще розстріляли киян, 
які ухилилися від виконання наказу 
про повне виселення з міста. Остан-
ній розстріл відбувся 4 листопада 
1943-го, а за два дні до Києва уві-
йшла Червона армія.

 Головними жертвами нацистів у 
Бабиному Ярі стали євреї, які стано-
вили більш як половину страчених. 
Упродовж двох років німецької окупа-
ції тут розстрілювали й групи людей, і 
окремих осіб, які з тих чи інших причин 
вважалися ворогами нацистів.

У Бабиному Ярі загинуло щонай-

менше 150 ромів. Крім того, ром-
ські табори було знищено на тодіш-
ніх околицях – у Святошині та на Бе-
резняках.

Репресій зазнали й українські 
націоналісти. Першочергово пред-
ставники похідних груп. У вересні 
1942 року почалися арешти серед 
учасників націоналістичного підпіл-
ля і тривали до останніх днів німець-
кої окупації. З усіх українських зе-
мель найбільших жертв ОУН зазна-
ла в Києві – не менше 600 осіб.

У СРСР знищення євреїв під час 
Другої світової війни замовчувало-
ся. Наслідком цього стало й те, що 
рятівники євреїв з цих територій 
(включно з УРСР) опинилися поза 
практиками вшанування. Активні 
пошуки жителів України – рятівників 
євреїв розпочалися лише з жовтня 
1988 року, коли запрацювало Київ-
ське товариство єврейської культу-
ри та його перша структура – фонд 
«Пам’ять Бабиного Яру». Фонд спря-
мував зусилля на пошук праведни-
ків в Україні. У квітні 1989-го він за-
твердив звання Праведник Бабино-
го Яру. На 1 січня 2021 року відомі 
імена 2673 Праведників з України (4 
місце серед країн, у яких встановле-
но факти порятунку євреїв).

Праведники – це цивільні без-
збройні жителі окупованих терито-
рій, які рятували євреїв, ризикуючи 
власним життям, життям рідних.

Над матеріалами працювали фа-
хівці Українського інституту націо-
нальної пам’яті Володимир Тиліщак, 
Олена Охрімчук, Вікторія Яременко, 
Ганна Байкєніч, Вікторія Скуба.

Прикладів цензуру-
вання – безліч. Показо-

вим було ставлення до діячів 
українського поетичного кіно. На-

приклад, Серію Параджанову, ав-
тору «Тіней забутих предків», спер-
шу довгий час забороняли знімати 
фільми, посилаючись на його «без-
ідейність». Урешті-решт, коли стало 
зрозуміло, що режисера цензура не 
«навчила», його засудили на п’ять ро-
ків позбавлення волі за вигаданими 
статтями. Виконавець головної чо-
ловічої ролі в «Тінях забутих предків» 
Іван Миколайчук за свої дискусії про 
різницю між патріотизмом і націона-
лізмом отримав серед радянської 
номенклатури статус «неблагонадій-
ного». Як наслідок, актору заборо-
няли працювати в головних ролях, а 
вже зняті з ним фільми вийшли зна-
чно пізніше, ніж планувалося. На-
приклад, «Пропала грамота», знята у 
1972 році, змогла вийти лише через 
вісім років.

Схожа доля була і в оператора 
«Тіней…», а згодом режисера Юрія 

Іллєнка. Наприклад, його роботу 
«Мріяти і жити» радянська номен-
клатура зупиняла 42 рази на різних 
етапах. Із десяти знятих Іллєнком 
фільмів вісім були заборонені ра-
дянською владою.

Не краща ситуація була і в лі-
тературі. Наприклад, Ліна Костен-

ко, потрапивши у «чорні списки» в 
1972 році, не могла видати свою 
збірку «Над берегами вічної ріки» 
аж до 1977 року. А її роман у віршах 
«Маруся Чурай» видали у 1979 році, 
тобто через шість років після напи-
сання.

Якщо слідувати думці, що культу-
ра виконує певну суспільну роль (цін-
нісне виховання, стимулювання роз-
витку і ненасильницького діалогу), 
то радянська культура через свою 
вихолощеність і цензурованість ско-
ріше формувала зручних, загнаних в 
ідеологічні межі радянських грома-
дян, хоча так чи інакше відволікала 
їх від суворої дійсності.

«Смачна та корисна 
кухня»

Найкумедніший із радянських 
міфів – гастрономічний. Начебто 
за СРСР усі продукти були дешеви-
ми та якісними, тому що робили їх за 
єдиним державним стандартом, так 
званим ГОСТ-ом.

Насправді ж більшість страв ра-
дянського громадського харчування 
скопіювали з американських напра-
цювань 1930-х років. Народний ко-
місар харчової промисловості Анас-
тас Мікоян особисто їздив в США, 
щоб закупити технології харчової 

промисловості. Мікоян справді був 
фахівцем у харчовій промисловос-
ті, і багато створених ним стандар-
тів, як-от радянський аналог напів 
фабрикат гамбургерної котлети чи 
пломбіру, були дійсно високої якості. 
Однак уже в 1950-х роках стандарти 
змінились. Наприклад, тоді у повніс-
тю м’ясну мікоянівську котлету стали 
додавати хліб.

Цікавим був іще один принцип 
системи радянського громадсько-
го харчування – максимальне об-
меження використання спецій і пе-
реважання вареної їжі над смаже-
ною. Один із ідеологів радянської 
кулінарії Мануїл Певзнер притри-
мувався дієти, бо мав проблеми зі 
шлунком, і посадив на цю дієту усіх 
радянських людей. Простір для по-
шуку балансу між смачною і корис-
ною їжею був чималий, та, воче-
видь, нікого не цікавило кулінарне 
різноманіття.

У цілому радянський держстан-
дарт щодо харчових продуктів із 
1950-х років почав дозволяти вико-
ристання низки хімічних елементів, 
насамперед консервантів, емульга-
торів і барвників. Крім того, копчен-
ня легендарної «ковбаси по 2 рубля 
20 копійок» відбувалося за так зва-
ною бездимною технологією із за-
стосуванням шкідливих залишків 
скипидару. Також усі радянські нор-
мативи громадського харчування в 
школах, військових частинах, пені-
тенціарних і лікувальних закладах 
тощо зі сталінських часів не пере-
глядали.

В умовах постійного дефіциту на 
продукти харчування особливо зну-
щально виглядала «рекомендація 
усім домогосподаркам Радянського 
Союзу» – універсальний кулінарний 

збірник «Книга о вкусной и здоровой 
пище» (курував проєкт Анастас Міко-
ян). Рецепти з цієї книги передбача-
ли наявність не лише відносно дефі-
цитних продуктів, як-от свіжа риба 
чи твердий сир, а й тих, що взагалі 
були відсутні на прилавках невели-
ких міст у СРСР, – кориця, салямі, 
вершки, тощо.

Серед радянських людей, які 
харчувалися переважно неякісними 
продуктами й дешевими стравами з 
їдалень своїх підприємств чи уста-
нов, ця книга була свого роду мемом 
про те, яким би мало бути їхнє харчу-
вання. Цікаво, що видавали кулінар-
ну книгу із 1939 аж по 1997 роки. А 
через 19 років московське видав-
ництво вирішило «павтаріть» і зно-
ву видало цей нібито універсальний 

збірник.
 Ностальгія за радянським ми-

нулим – це проблема не лише Украї-
ни, а й решти країн, які перебували в 
лоні цієї тоталітарної неоімперії. Три-
мається ця ностальгія на двох вели-
ких китах – спогадах про молодість, 
коли все виглядає кращим, та відго-
лосках потужної радянської пропа-
ганди, що видавала бажане за дій-
сне.

За час незалежності України не 
було жодного ґрунтовного антро-
пологічного чи культурологічного 
дослідження радянської дійсності 
1950–1980-х років, де було б проа-
налізовано та спростовано всі наяв-
ні міфи та кліше. В українському ін-
фопросторі бракує такого контенту, 
тому старше покоління досі носталь-

гує за «кращим життям» 
у СРСР.

Безвинні на пер-
ший погляд спогади на-
справді ж закріплюють 
радянські міфологеми в 
часі, а головне – стають 
своєрідною підтримкою 
ідей сучасної Росії, що 
перейняла чимало коло-
ніальних практик Краї-
ни Рад. Поки існує Росія, 
вона намагатиметься 
нав’язувати усім раніше 

колонізованим народам «прекрасне 
спільне життя, як колись». Тому пере-
осмислення міфів радянського пері-
оду і їх розвінчування – це не тільки 
твереза оцінка історії СРСР, а й пи-
тання національної безпеки сучас-
ної України. 

Ігор КРОМФ
Опубліковано у виданні Ukraїner 

Сайт «Аргумент», 10.09.2022

Не дай бог знову. Як насправді жилося 
в «золоту епоху радянської стабільності»

Трагедія Бабиного Яру 
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Туристи їдуть 
в нашу область
Попри збитки, яких зазнала турис-

тична галузь України через війну, за 
перші 6 місяців 2022 сума туристично-
го збору склала 89,4 млн грн, що май-
же на 28,8% більше в порівняні з ана-
логічним періодом 2021. І хоч Чернігів-
ська область півтора місяці була при-
фронтовою, у нас теж є певні здобутки 
у туристичній галузі.

До ТОП-5 лідерів за сплатою турис-
тичного збору увійшли місто Київ та 
4 області, Львівська, Івано-Франків-
ська, Закарпатська, Київська.

Але і у Чернігівській області за пер-
ші півроку туристи поповнили місцеву 
скарбницю на 648 тис. грн. Станом на 
1 вересня надходження від туристич-
ного збору становлять 694,6 тис. грн.

Загалом же сфера за півроку при-
несла в країні надходжень до місцевих 
та державного бюджетів (спільно фі-
зичні та юридичні особи) у понад 7,67 
млн грн. Мова йде про діяльність готе-
лів та засобів тимчасового розміщен-
ня, туристичних агентств, засобів роз-
міщення на період відпустки та іншого 
тимчасового проживання, надання по-
слуг бронювання та пов‘язана з цим ді-
яльність.

За І півріччя 2022 року лише в На-
ціональному архітектурно-історично-
му заповіднику «Чернігів стародав-
ній» проведено 325 екскурсій, його 
пам’ятки архітектури та музейні екс-
позиції оглянуло 7499 відвідувачів. Це 
при тому, що з 24 лютого по 30 травня 
у зв’язку з російською агресією проти 
України та наступом на Чернігівщину у 
заповіднику було призупинено екскур-
сійне обслуговування та закриті екс-
позиції.

Художник 
Ілля Кричевський

Народився 
в 1907 році в 
Чернігові. За-
кінчив Вищий 
художньо-тех-
нічний інститут 
(19 25 -19 3 0) . 
П р а ц ю в а в 
як художник 
шрифту, ху-
дожник книги 
та ілюстратор, 
станковий гра-
фік.

У перший день війни пішов добро-
вольцем на фронт. Воював в саперних 
військах (командир взводу, роти, на-
чальник штабу батальйону), працював 
художником в армійській газеті. Демо-
білізований в 1946 р. Нагороджений 
двома орденами Вітчизняної війни II 
ступеня, орденом Червоної Зірки і ме-
далями СРСР.

У роки війни Кричевський ство-
рив цілу галерею портретних образів 
воїнів. У 1946 році після демобіліза-
ції капітан Кричевський повернувся в 
Москву, був прийнятий в члени Спілки 
художників СРСР, працював в царині 
станкової та книжкової графіки. Його 
роботи зберігаються в музеях і кар-
тинних галереях.

Тихе Іллінське кладовище 
на чернігівських Болдиних 
горах. Скромний обеліск із сі-
рого мармуру. Рідко хто із пе-
рехожих зупиниться та хоча 
б прочитає напис на могилі. 
А між тим, людина, яка зна-
йшла тут свій останній упокій, 
була знайома з багатьма ві-
домими особами: Т. Шевчен-
ком, П. Кулішем, В. Тарнов-
ським. Тут поховано україн-
ського фольклориста і етно-
графа Опанаса Васильовича 
Марковича.

Він народився 8 люто-
го 1822 року в с. Кулажин-
ці Полтавської губернії. Був 
шостим сином начальника 
канцелярії військового мі-
ністра Василя Марковича, 
який походив з давнього ко-
зацько-старшинського роду 
Марковичів.

Ще за навчання у Київ-
ському університеті св. Во-
лодимира (1842 – 1846) на 
історико-філологічному фа-
культеті, Опанас захопився 
народною творчістю. Почав 
записувати народні поезії, 
думи, казки, прислів’я, при-
казки, перекази про історич-
ні події. З тих пір фольклор 
та етнографія стали справою 
його життя.

За участь в організа-
ції Кирило-Мефодіївського 
братства в червні 1847 року 
Маркович був висланий в м. 
Орел під нагляд поліції. Там і 
відбулось його знайомство з 
майбутньою дружиною Марі-
єю Вілінською (1833 – 1907), 
відомою згодом українською 
письменницею під псевдоні-
мом Марко Вовчок.

Свої поневіряння Марко-
вичі почали з Остерського по-
віту на Чернігівщині, де в селі 
Сорокошичі офіцером корпу-
су лісничих служив старший 
брат Опанаса Васильовича 
Василь. Марко Вовчок разом 
із своїм чоловіком, який ні-
коли не втрачав можливос-
ті віддатись своїй улюбленій 
справі, записує в Сорокоши-
чах та інших навколишніх се-
лах яскраві образи україн-
ської народної творчості.

Влітку й восени 1851року 
Марковичі в пошуках роботи 
об’їздили трохи не всю Черні-
гівщину. Побували, зокрема, 
в Борзні, Конотопі, Прилуках, 
інших містах і містечках.

У Чернігові Марковичі 
опинились в середовищі ет-
нографів і збирачів народ-
ної творчості, серед яких 
український історик О. Ла-
заревський, відомий поет Л. 
Глібов, редактор «Чернігів-
ських губернських відомос-
тей» М. Білозерський. Опа-
нас Васильович був досить 
плідним дописувачем до га-
зети і скоро став фактичним 
редактором неофіційної ру-
брики, в якій публікувались 
матеріали з місцевої історії 
і статистики, а також цікаві 
зразки народної творчості, 
записані у віддалених куточ-

ках Чернігівщини.
Життя в Чернігові не ба-

лувало подружжя. На почат-
ку 1853 року у Марії Олек-
сандрівни народилась донь-
ка Віра, якій судилось про-
жити лише декілька тижнів. 
Мізерного заробітку Опана-
са Васильовича – 15 карбо-
ванців на місяць – ледь ви-
стачало на оплату квартири й 
харчування. Не дивно, що не 
обійшлось без боргів і всіля-
ких обмежень.

Одначе траплялись в Чер-
нігові і світлі хвилини – кни-
ги, дискусії, зустрічі з цікави-
ми людьми, заняття етногра-
фією і фольклором. Опанас 
Васильович готував до дру-
ку великий збірник народних 
пісень і приказок. З цією ме-
тою він разом з дружиною у 
вільний від роботи час ман-
друє селами Чернігівщини 
в пошуках скарбів народної 
творчості, якими такий ба-
гатий Деснянський край. Під 
час таких поїздок майбут-
ня письменниця спостерігає 
сумні картини людських бі-
дувань і безнадії, в безпосе-
редньому спілкуванні з селя-
нами вивчає живу народну 
мову, побут, звичаї й народ-
ні характери. Мабуть, вже 
тоді, починаючи з 1851 року, 
вона свідомо збирає матері-
ал для майбутніх оповідей. 
Мине чотири роки і ці матері-
али послугують при написан-
ні повістей та оповідань, які 
ввійдуть в скарбницю укра-
їнської класичної літератури.

В жовтні 1852 року Мар-
ковичі знову відвідали Соро-
кошичі з нагоди народжен-
ня у Василя Васильовича 
Марковича доньки, хреще-
ною матір’ю якої стала Марія 
Маркович. Новонароджена 
була названа на її честь Ма-
рією. 

В кінці січня 1853 року 
Марковичі покинули Чернігів 
і перебрались до Києва, де 
Опанас Васильович отримав 
посаду бухгалтера по про-
довольству Київської палати 
державного майна.

А майже через півтора 
року вони знову на Черні-
гівщині, на цей раз у славет-
ній Качанівці Борзнянсько-
го повіту. На запрошення В. 
В. Тарновського-старшого 
Опанас Васильович у травні 
1854 року приїхав до Кача-

нівки з метою статистичного 
опису його володінь. Разом 
з Марко Вовчок та своїм си-
ном Богданом провели тут 
серпень і вересень. Однак, 
за спогадами Тарновського-
молодшого, Опанас Васильо-
вич «займався, в основному, 
збиранням народних пісень і 
приказок, а не статистикою, 
проводячи цілі дні біля млину 
з помольцями». В Качанівці 
Марковичі зустріли настільки 
талановитих носіїв казкових 
традицій і пісенності, що їм 
було вже не до роботи. Зате 
за короткий час вони зібрали 
чи не найбагатший врожай 
фольклорної творчості. 

Одним із джерел народної 
мудрості був Левко Бартош 
із с. Рожнівки Борзнянсько-
го повіту, який служив «сто-
рожем слив і городу в кача-
нівському саду». Старенький 
дідусь згадував славні часи 
графа Рум’янцева, колиш-
нього власника садиби, опо-
відки про молодість та ста-
рість, про різноголосу бурю, 
яка опівночі піднімалася з 
болота та не давала йому від-
почивати. 

Ще одним щедрим носі-
єм місцевого фольклору була 
Палажка Кітчина, яка зна-
ла безліч пісень. На прохан-
ня Марковича вона співала 
сама і деяких старих пісень 
навчила Опанаса Васильови-
ча. Тільки у «Фольклорних за-
писах Марка Вовчка та Опа-
наса Марковича», виданих у 
Києві 1983 року, опублікова-
но більше 60 пісень і казок, 
записаних від неї. При цьому 
вони ще й записували казки 
від Левка Бартоша, цікави-
лись творчістю місцевих коб-
зарів і ліриків, часто навіду-
вались до млина, де «вилов-
лювали» у помольців пісні, 
оповіді, приказки, прислів’я.

В згадуваному збірни-
ку «Фольклорні записи Мар-
ка Вовчка та Опанаса Мар-
ковича» опубліковано 897 
записів, 176 з них зроблені 
на Чернігівщині, 79 – в ко-
роткий качанівський пері-
од. В Чернігівській губер-
нії фольклорні записи, окрім 
Качанівки і Сорокошич, були 
зроблені в селах Борзнян-
ського, Прилуцького, Глухів-
ського, Городнянського, Чер-
нігівського повітів, а також в 
самому Чернігові. 

Сумісна робота Марко-

вичів по збиранню фолькло-
ру припадає, в основному, на 
1850-ті роки. Наслідки їх ро-
боти мали значний вплив не 
тільки на розвиток науки про 
народну творчість, але й на 
українську літературу зага-
лом і, насамперед, на твор-
чість Марка Вовчка.

1856 року Марія Марко-
вич працює над написанням 
оповідань. А в першій поло-
вині грудня 1857 року впер-
ше вийшов з друку збірник 
«Народні оповідання», відра-
зу визнаний читачами і схва-
лений передовою критикою.

Певною мірою, осно-
вною для оповідань стали 
фольклорні записи, зробле-
ні в Україні протягом 1851 
– 1855 років, і чималий жит-
тєвий досвід, придбаний на 
Чернігівщині.

В грудні 1858 року Мар-
ковичі біля тижня гостювали 
в Сорокошичах у брата Опа-
наса Васильовича. А в січні 
наступного року виїхали че-
рез Чернігівщину в Москву 
і далі в Петербург. Для Мар-
ко Вовчок це було прощання 
з Малоросією, яка стала їй 
другою батьківщиною наза-
вжди. Проте зв’язки з Черні-
гівщиною не перериваються. 

По поверненню Марка 
Вовчка із-за кордону Мар-
ковичі мали намір оселитись 
в Чернігові, чого прагнула і 
сама письменниця.

4 липня 1861 року Опанас 
Васильович був затвердже-
ний членом від уряду в з’їзди 
мирових посередників Глу-
хівського і Новгород-Сівер-
ського повітів і таки переїхав 
з Петербурга до Чернігова. 
20 серпня того ж року підпол-
ковник О. Красовський, това-
риш Тараса Шевченка, пише 
дружині з Чернігова про зна-
йомство з Опанасом Марко-
вичем, до якого із Франції 
має приїхати дружина. Як ві-
домо, зустріч з дружиною не 
відбулась. На той час пись-
менниця вже оберталась на 
зовсім іншій життєвій орбіті, 
наближеній до відомих імен 
європейського рівня.

Опанас Васильович Чер-
нігівщину вже не покидав. 
Проживаючи то в Чернігові, 
то в Новгороді-Сіверському, 
то в Сосниці, він продовжу-
вав свої фольклорні заняття, 
брав активну участь в куль-
турному й громадсько-полі-
тичному житті краю. Помер в 
чернігівській лікарні 1 верес-
ня 1867 року і останнє своє 
пристанище знайшов на Бол-
диній горі в Чернігові на Іл-
лінському кладовищі.

Марко Вовчок пережила 
свого першого чоловіка на 
40 років. Похована в м. Наль-
чику (Кабардино-Балкарія). 

Олена ТРОХИМЕНКО, 
організатор екскурсій 

Національного 
історико-культурного 

заповідника «Качанівка»     

Опанас Маркович та Чернігівщина

«Околиця Чернігова біля Десни». 
1934 рік. 
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Батурин — гетьманська столиця

Загарбницька політика росії 
щодо Української держави має гли-
боке коріння. Промовистим прикла-
дом такої боротьби є гетьманська 
столиця Батурин, яка потрапила на 
жертовний вівтар виступу гетьмана 
Івана Мазепи проти москви восе-
ни 1708 р. Місто, яке більш ніж пів-
століття було адміністративним цен-
тром та віддзеркалювало кращі здо-
бутки України ХVІІ-ХVІІІ ст., російські 
війська зруйнували вщент за єв-
ропейський напрям розвитку, який 
обрала Українська держава на чолі 
Івана Мазепи. 

Сьогодні ми не маємо сумніву, 
що Україна вистоїть та відновиться. 
Так сталося з Батурином у середині 
ХVІІІ ст. – завдяки старанням геть-
мана Кирила Розумовського. Він до-
бре розумів, що Батурин є симво-
лом боротьби українців за власну 
незалежну державу. Наслідком сис-
темної роботи гетьманського уряду 
стало повернення Батурину статусу 
столиці впродовж 1750 – 1764 рр. 
Саме з Батурина Кирило Розумов-
ський керував державою, зробив-
ши спробу відродити її у повній са-
мостійності.

Відомий історик О. Оглоблін 
влучно охарактеризував діяльність 
гетьмана: «Це була доба останньо-
го піднесення старої козацько-геть-
манської держави, доба економічно-
го зростання Лівобережної Україні 
та буяння української національно-
політичної думки, доба блискучо-
го розквіту української культури та 
мистецтва».

Кирило Розумовський докладав 
неабияких зусиль для розбудови як 

Української держави так і гетьман-
ської столиці.

У 1764 р., після скасування геть-
манського устрою, Кирило Розумов-
ський змушений був залишити Укра-
їну. Проте, попри труднощі, до Бату-
рина він повертався при першій на-
годі. 

З усіх дітей Кирила Розумовсько-
го найбільше зв’язків з Батурином 
мав Андрій Розумовський. Його жит-
тєвий шлях добре відомий у Європі. 
Андрій Розумовський, без перебіль-
шень, – фігура європейського полі-
тичного масштабу другої половини 
ХVІІІ – початку ХІХ ст., один із керів-
ників та організаторів Віденського 

конгресу. Він відіграв суттєву роль у 
становленні світового імені Людвіга 
ван Бетховена, рекомендуючи його 
високим особам та підтримуючи ма-
теріально.

Життєвий шлях гетьманського 
сина Андрія Розумовського розпо-
чався 22 жовтня 1752 року, в м. Глу-
хові, що за 80 кілометрів від Бату-
рина. Сьогодні за браком багатьох 
джерел ми можемо лише здогаду-
ватися, чи бував Андрій маленьким 
хлопчиком на батуринській землі.

Достовірні відомості щодо його 
перебування у Батурині фіксуються 
1776 р., коли у 24-річному віці Ан-
дрій приїздить до гетьманської сто-
лиці. Його перебування у місті дало 
можливість, перш за все, побути в 
сімейному колі.

Знову до батьківської оселі його 
приводить доля у 1799 р. У цей час 
його батько Кирило Розумовський 
вже постійно проживав у Батурині, 
адже усвідомлено повернувся щоб 
прожити тут останні роки і навіки 
спочити.

Андрій та інші діти поважали 
батьківську позицію і, звісно, підтри-
мували його у непростий період жит-
тя. Довготривале перебування Ан-
дрія в Батурині дозволило йому тісні-
ше спілкуватися з батьком, близько 
познайомитися з традиціями наро-
ду, життям Батуринської економії. 
До прикладу, у листах Андрія до дру-
жини ми знаходимо відомості, що 
кожної п’ятниці разом з батьком він 
відвідує церковну службу, постійно 
читає книги, зокрема Євангеліє.

1800 р. А. Розумовський зали-
шає батьківську домівку. У 1803 р. 

гетьман Кирило Розумовський по-
мер. Своїм місцем поховання він об-
рав Воскресенську церкву, яку збу-
дував поряд з Мазепиною Цитадел-
лю – там, де навіки спочили бор-
ці за незалежність України 1708 р. 
Це був символічний вчинок гетьма-
на, тим самим він зробив це місце 
пам’ятним для багатьох наступних 
поколінь.

Навіть після смерті батька Ан-
дрій не втрачав зв’язку з Батурином 
впродовж 33 років. Згідно батьків-
ського заповіту він став повноцін-
ним власником батуринської еко-
номії та палацово-паркового ан-
самблю. Одним з важливих вчинків 
Андрія щодо пошанування пам’яті 
батька стало замовлення для нього 
надгробка у скульптора Івана Мар-
тоса.

Батьківська спадщина дозво-
лила Андрію реалізувати його давні 
плани. Так, на його замовлення ар-
хітектором Лії Монтойе в 1806 р. в 
центрі Австрійської столиці був зве-
дений розкішний палац. Потяг до му-
зики, прищеплений батьком, надав 
можливість Андрію у 1808 р. органі-
зувати квартет, який, до речі, нази-
вали квартетом Бехтовена, оскільки 
досить часто його репертуар скла-
дався із щойно створених творів 
Людвіга ван Бетховена. Можемо 
стверджувати, що саме батьківська 
спадщина допомогла Андрію вписа-
ти прізвище Розумовських в світове 
музичне мистецтво. Його постійна 
підтримка Бетховена вилилась у те, 
що композитор на знак вдячності у 
1808 р. присвятив Андрію Розумов-
ському відому симфонію № 5.

Навіть будучи далеко за межа-
ми України, Андрій не забував спри-
яти культурному розвитку Батури-
на. З Відня у Воскресенську церкву, 
усипальницю його батька, він від-
правив співаків. Не виключено, що 
саме про цих співаків було зазначе-
но у спогадах подорожуючих у 1810 
р.: «Я залишився ще на півдоби у Ба-
турині, щоб їх почути. Вони при мені 
співали обідню. Справді, я не чув та-
кої солодкої гармонії: які ніжні голо-
си! Яка музика!»

Вже на схилі свого життя, у 1819 
р., Андрій вирішує відвідати Батурин 
та познайомити зі своєю Батьківщи-
ною дружину Константину. Буденне 
життя в Батурині було розміреним, 
про що згадувала у своїх мемуарах 
Луїза Тюргейм, сестра Константини, 
яка приїхала разом з ними: «..життя 
у Батурині спокійне та мирне, ми по-
стійно зайняті прогулянками», «опів 
на третю ми обідаємо ... після вече-
рі супроводжуємо Розумовського 
на полюванні». Окрім того, відомо, 
що Андрій опікувався станом справ 
суконної та свічкової мануфактури, 
кінного заводу.

Володів Батуринською еконо-
мією Андрій Розумовський до сво-
єї смерті у 1836 р. Він був останнім 
господарем Батурина з роду Розу-
мовських. Своєю дипломатичною 
та меценатською діяльністю Андрій 
вписав прізвище Розумовських в 
європейську історичну спадщину. А 
в Батурині до сьогодні зберігся па-
лацово-парковий ансамбль, влас-
ником якого він був.

Юлія ФУРСОВА

Сьогодні кулінарія за-
ймає важливе місце у форму-
ванні української національ-
ної ідентичності так само, як 
мова, культура, церква тощо. 

Гастрономічну спадщину 
батуринців починаємо дослі-
джувати на прикладі їх сма-
кових вподобань у ХІХ століт-
ті. Зараз зробити це нелег-
ко. Керуємося тим, що ону-
ки 1950-х років народження 
пам’ятають страви, які готу-
вали їхні бабусі, народжені у 
ХІХ столітті. Наше завдання 
– познайомити вас з типови-
ми «смаколиками» або осо-
бливостями приготування 
тих чи інших страв, які виріз-
няють Батурин з-поміж інших 
населених пунктів. Це те, що 
ви зможете скуштувати лише 
в нас!

І розпочнемо з найбільш 
відомої всьому світові україн-
ської страви – БОРЩУ. У 2020 
році культура приготування 
українського борщу увійшла 
до Національного переліку 
нематеріальної культурної 
спадщини України. 

Борщ має давню історію. 
Його смакували й наші слав-
ні гетьмани. Історичні джере-
ла згадують, що улюбленими 
стравами гетьмана Кирила 
Розумовського були борщ та 
гречка.

Для жителів Батурина 
борщ – це локальна страва, 
адже всі продукти, потрібні 
для його приготування, кож-
на родина вирощувала або 
добувала (гриби, риба) са-
мостійно. Борщ варять чи не 
щодня. Ця страва перестала 
бути неодмінним атрибутом 
традиційних застіль на Велик-
день, Різдво та весілля. Та все 
ж свій давній статус ритуаль-

ної їжі борщ зберіг. Він досі є 
обов’язковим елементом по-
минальних обідів, а під час 
Великого посту готується піс-
ний борщ.

В Батурині варили й ва-
рять найрізноманітніші «хо-
лодні» та гарячі борщі: зелені 
– з щавлем, «першою» кропи-
вою або лободою (в ХІХ сто-
літті в Батурині не орали зем-
лю по весні доти, поки не зва-
рять зелений борщ з першою 
лободою); пісні борщі – з гру-
шами, грибами, рибою, чер-
воні – на буряковому квасі, 
з м’ясом, грибами, грушами 
тощо. Познайомимо з двома 
батуринськими методиками 
приготування борщу з груша-
ми. 

Житель Батурина Башук 
Олег Григорович (1966 р. н.) 
добре пам’ятає рецепт бату-
ринського борщу з м’ясом та 
грушами, який готувала його 
бабуся Башук Анна Анаста-
сівна (1898 – 1975). «У пер-
шу чергу потрібно окремо за-
мочити в воді квасолю та су-
шені груші – годин на п’ять 
або на ніч. Спочатку варить-
ся бульйон. До каструлі по-
класти м’ясо, обов’язково на 
кістці (свинина), вимочені су-
шені груші, цілу цибулину, сіль 
та уварювати десь 1,5 годи-
ни. М’ясо дістати й відокре-
мити від кістки, порвати на 
шматки й залишити в бульйо-
ні. Його можна дістати й дода-
ти вже по завершенню готу-
вання. Додати квасолю, кар-
топлю та капусту. На сково-
рідці підсмажити «засмажку» 
на олії: червоний буряк, ци-
булю, моркву, цукровий буряк 
(цукор «на смак»), сіль й до-
дати невелику кількість вже 
готового бульйону та проту-
шити, але не до повної готов-

ності. Це важливо! Заправи-
ти «засмажкою» борщ та по-
чекати, щоб він хвилин п’ять 
прокипів. За смаком додати 
зелень. Потрібно, щоб борщ 
«упрів» (доходив до готовності 
повільно на легкому вогні або 
на жару в печі) та настоявся». 
І в результаті має бути харак-
терний смак батуринського 
борщу – в міру солодкий, в 
міру солоний, в міру кислий, в 
міру наваристий!

А от в моїй власній роди-
ні борщ з грушами готують 
пісний. Його рецепт зберіг-
ся ще від моєї прабабусі, Че-
чель Ксенії Сергіївни (1900 
– 1998). Старовинний ре-
цепт записаний від Чечель 
(Полянської) Ганни Ісаківни 
(1946 р. н.). «Спочатку варю 
жменю квасолі разом із кус-
нем солодкого (цукрового) 
буряка. Коли він виварить-
ся – дістаю. Його можна по-
різати соломкою й залиши-
ти. На сковорідці все окремо 
обсмажую на олії: червоний 
буряк, нарізаний довгою со-
ломкою, картоплю, наріза-
ну також соломкою, та цибу-
лю з морквою. Все додати до 
квасолі. Щоб надати «кислин-
ку», додаю буряковий квас. 
(Він готується заздалегідь: на 
3-літровий глек взяти 5-7 се-
реднього розміру червоних 
буряків, почистити, порізати 
на 4 частини, залити охоло-
дженою перевареною водою, 
накрити марлею і поставити 
в тепле місце. Через 2-3 дні 
можна використовувати для 
приготування страв як сам 
буряк, так і квасок). Капусту 
можна додавати, а можна й 
не класти. Ми зазвичай вари-
мо без капусти або додаємо її 
трохи, десь 1/5 невеликої бі-
локачанної капустини. Потім 

на сковорідці треба підсма-
жити й додати в борщ гриби. 
При тому краще додати сухі 
гриби – для більшого арома-
ту. Потрібно додати рибу, але 
обов’язково сушену! Колись 
ми в ручній ступі перетирали 
на борошно сухі в’юни та до-
давали їх до борщу. Коли він 
уварювався було «смашно» та 
поживно. Колись в’юнів було 
багато, а зараз майже зни-
кли, тож добре й із щукою. 
Наприкінці обов’язково до-
дати 5 –6 штук сушених груф-
ранцуженок або дичок. Борщ 
залишити в печі щоб «упрі-
вав» і настоювався годин 4 
– 5. Це важливо! Цей борщ 
обов’язково їдять холодним! 
В нашій родині пісний борщ 
з грушами полюбляють їсти 
із скибкою хліба, змащеною 
тертим домашнім хріном, а 
для присмачення подавати 
миску накришеної цибулі, за-
правленої «ржаною» олією. 
Коли пекли хліб, то з того ж 
тіста обов’язково випікали й 
пампушки з часником. Вони 
найбільше смакують з бор-
щем – хоч пісним, хоч зеле-
ним, хоч червоним».

Для нас, батуринців, 
борщ з грушами – то прави-
ло, до якого ми звикли з ді-
да-прадіда, а для гостей міс-
та – справжня «батуринська 
родзинка» в гастрономії, яка 
захоплює своїми смаковими 
якостями. Рецептура борщу 
мало чим відрізняється від 
загальної, але в чому ж осо-
бливий секрет успіху?

Він полягає в груші та 
воді. Не поспішайте в мага-
зин за сучасною сушкою, бо з 
ними батуринського борщу не 
зварите. Груша – особливий 
інгредієнт, який проходить 
спеціальні етапи просушки на 

сонці і в печі. До борщу мож-
на додати й копчені груші, 
вони нададуть страві делікат-
ного димного смаку. Для того 
їх просушують над жаринка-
ми згаслого вогнища. Вода, 
беззаперечно, впливає на 
смак. Батуринці завжди мали 
в цьому перевагу: Сейм (одна 
з найчистіших річок України), 
криниці з підземними дже-
рельними водами та сучасна 
артезіанська свердловина 
глибиною більше 570 м.

Найчастіше батуринці, як 
і більшість українців, борщ 
їдять зі сметаною. Вона регу-
лює смак і температуру.

Борщ – одне слово, а 

скільки сенсу! Надаремно 
давні українські прислів’я го-
ворять: «Борщ – найкраща 
страва», «Борщ та капуста – 
хата не пуста», «Борщ та каша 
– мати наша». 

Дослідження, яке ми роз-
почали, – це перша спроба по-
шуків відповіді на запитання, 
яка страва може бути визитів-
кою або ж кулінарним брен-
дом Батурина. Далі буде…

Оксана ЛОМКО

Автори публікацій – нау-
ковці Національного істори-
ко-культурного заповідника 
«Гетьманська столиця».

Батуринські сторінки життя Андрія Розумовського

Андрій Розумовський. Художник 
Йоганн Лампі, ХІХ ст.

Музей історії мистецтв, Відень.

Гастрономічна спадщина Батурина 

Подружжя батуринців Башуків: Андрій Радіонович 
(1892 –1975), Анна Анастасівна (1898 – 1975), їхня донька 

Олена (1921 р. н. ).
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Виправдовувала збройну 
агресію рф: СБУ викрила 
інтернет-пропагандистку

Співробітники Служби безпеки викрили мешкан-
ку одного з райцентрів Чернігівщини, яка поширюва-
ла у соцмережах матеріали де виправдовувала зброй-
ну агресію рф проти України та схвалювала окупаційні 
дії ворога.

За даними досудового слідства ворожа пропаган-
дистка розміщувала матеріали за допомогою персоні-
фікованого запису в одній із заборонених в Україні со-
ціальних мереж. 

Поплічниця окупантів поширювала інформацію, ві-
део та ілюстрації, у яких прославлялись військовослуж-
бовці рф та схвалювались загарбницькі дії представ-
ників збройних формувань країни-агресора.

Під час обшуку за місцем проживання фігурантки 
провадження співробітники СБ України вилучили тех-
нічні засоби, мобільні телефони та сім-картки із дока-
зами здійснення протиправної діяльності.

Наразі зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 
1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, 
заперечення збройної агресії рф проти України, глори-
фікація її учасників) Кримінального кодексу України. 
Триває досудове слідство.

Заходи з викриття ворожої пропагандистки прово-
дили співробітники Управління СБ України в Чернігів-
ській області під процесуальним керівництвом Черні-
гівської обласної прокуратури.

Служба безпеки України в регіоні проводжує ви-
кривати осіб, причетних до поширення в соціальних 
мережах агітаційних та проросійських матеріалів.

Седнівській громаді 
повернули земельну 

ділянку площею понад 8 га
Чернігівською окружною прокуратурою в ході ви-

вчення питання дотримання вимог земельного зако-
нодавства на території Седнівської селищної ради Чер-
нігівського району виявлено наступне. Передана в ко-
ристування одному з суб’єктів господарювання згід-
но договору оренди землі земельна ділянка, на якій 
розташована пам’ятка археології місцевого значен-
ня, площею понад 8 га та вартістю більше 80 млн. грн., 
використовувалась останнім не за цільовим призна-
ченням. Ділянка з цільовим призначенням для веден-
ня товарного сільськогосподарського виробництва та 
видом угідь згідно даних Державного земельного ка-
дастру та проектів землеустрою – сіножаті, на момент 
проведення Головним управлінням Держгеокадастру у 
Чернігівській області перевірки розорана та викорис-
товувалась для вирощування сільськогосподарської 
культури (соняшнику, пшениці), що свідчить про пору-
шення орендарем Земельного кодексу України та За-
кону України «Про землеустрій».

З метою захисту інтересів держави Чернігівською 
окружною прокуратурою пред’явлено до Господар-
ського суду Чернігівської області позовну заяву в ін-
тересах держави в особі Седнівської селищної ради 
– про припинення договору оренди земельної ділянки 
шляхом його розірвання та її повернення Седнівській 
селищній раді Чернігівського району. Рішенням Госпо-
дарського суду області від 20. 09. 2022 позов задово-
лено в повному обсязі.

Прилуччина: зловмисник 
обібрав пенсіонерку

До чергової частини Прилуцького районного від-
ділу поліції звернулася 79-річна мешканка Парафіїв-
ської громади із повідомленням про те, що її ошукали.

Поліцейські з’ясували, що невідомий чоловік по-
дзвонив заявниці та назвався її сином. Він запевняв, 
що потрапив у дорожньо-транспортну пригоду і що 
йому дуже швидко потрібні були кошти на лікування. 
Жінка з допомогою сусідів перерахувала на вказаний 
шахраєм рахунок 11 000 гривень. Лише коли вона за-
телефонувала своєму сину та розповіла всі подробиці, 
то зрозуміла, що її ошукали.

За цим фактом відкрито кримінальне проваджен-
ня за частиною 1 статті 190 (шахрайство) Кримінально-
го кодексу України. Санкція статті передбачає макси-
мальне покарання у вигляді позбавлення волі строком 
до 3-х років.

Правоохоронці звертаються до громадян: будьте 
пильними й обережними при спілкуванні із незнайом-
цями, не поспішайте виконувати їхні умови і прохання, 
одразу телефонуйте своїм родичам або на спецлінію 
«102». Обов̀ язково розкажіть своїм близьким родичам 
(особливо старшому поколінню) про існування такого 
роду шахрайств, аби уберегти їх від зловмисників.

Молодь Городнянської 
громади 

створила пересувний 
хаб «FreedomHub»
Городнянська молодіжна рада ста-

ла одним із переможців конкурсу міні 
грантів та отримала комп'ютерне об-
ладнання для активізації свої роботи. 
Це можливість надавати онлайн-по-
слуги для незахищеної категорії насе-
лення.

Один із заходів, який реалізували, 
– естафета добрих справ (виїзди по 
старостинських округах).

«Інтелектуальний онлайн-сервіс»: 
допомога людям похилого віку; за-
мовлення ліків; реєстрація вступни-
ків; оплата комунальних послуг; циф-
рові послуги.

Молодіжна рада була створена мо-
лоддю Городнянської міської ради, яка 
приймає активну участь в житті гро-
мади.

Цього року Центр «Доброчин» ого-
лосив конкурс проєктів по залучен-
ню ініціативних городян до вирішен-
ня соціальних проблем на місцевому 
рівні. Члени Молодіжної ради не мо-
гли не скористатися такою нагодою. 
Тому виникла ідея створити молодіж-
ний хаб «FreedomHub», що рази підви-
щить активність молоді міста. Хаб про-
понуватиме активній і ініціативній мо-
лоді безкоштовно проводити онлайн–
освітні заходи, спілкуватись один з 
одним, проводити зустрічі, відвідувати 
різноманітні семінари, тренінги, орга-
нізовувати виставки і просто відпочи-
вати. Хабом зможуть скористатися не 
лише городнянці, а і всі мешканці гро-
мади, оскільки локація може бути роз-
ташована в будь-якій доступності до 
соціальних об’єктів.

Чернігівська міська 
рада 21 вересня підтри-
мала рішення про при-
своєння звань «Почесний 
громадянин міста Черні-
гова» чотирьом військо-
вим, які керували оборо-
ною Чернігова під час ак-
тивних бойових дій у лю-
тому-квітні.

Це генерал-майор 
ЗСУ, командувач ОК «Пів-
ніч», Герой України Віктор 
Ніколюк;

полковник ЗСУ, ко-
мандир 1-ї окремої Сі-
верської танкової бри-
гади ОК «Північ», Герой 
України Леонід Хода;

полковник ЗСУ, ко-
мандир 58-ї мотопіхотної 
бригади ОК «Північ» Дми-
тро Брижинський;

полковнику ЗСУ, ко-
мандир 119-ї окремої 
бригади територіальної 
оборони регіонального 
управління Сил територі-
альної оборони «Північ» 
ЗСУ Олексій Висоцький.

У вітальному слові 
міський голова Владис-
лав Атрошенко висловив 

свою вдячність і повагу 
за героїзм, стійкість, вмі-
лі дії з оборони міста. На 
засіданні сесії з чотирьох 
військових, нагородже-
них цим почесним зван-
ням, був присутній Олек-
сій Висоцький. Йому Вла-
дислав Атрошенко вру-
чив диплом та нагрудний 
знак «Почесного грома-
дянина Чернігова» осо-
бисто. Сесійна зала апло-
дувала нашому захисни-
ку стоячи, ці оплески зву-
чали на честь всіх, хто 
боронив і боронить нашу 
землю.

Про Почесних грома-
дян міста Чернігова

Командувач військ ОК 
«Північ» генерал-майор 
Віктор Ніколюк з перших 
днів повномасштабного 
вторгнення російських 
військ на територію не-
залежної України керу-
вав обороною Чернігів-
щини та Сумщини. Своїми 
рішеннями, професійни-
ми та впевненими дія-
ми вибудував ефектив-
ну і потужну лінію фрон-

ту, забезпечив створен-
ня бойових порядків та 
системи вогню, зокрема, 
й навколо міста Черніго-
ва, чим не допустив за-
хоплення міста загонами 
зс рф.

1-ша окрема Сівер-
ська танкова бригада 
під командуванням пол-
ковника ЗСУ Леоніда 
Ходи прийняла бої на те-
риторії Чернігівської об-
ласті зі значно перева-
жаючим противником та 
завдала вогневого ура-
ження, що дало змогу 
організувати оборону на 
підступах до Чернігова. 
Протягом березня Лео-
нід Хода вміло керував 
підрозділами, які здій-
снювали оборону Черні-
гова, завдаючи значно-
го ураження по техніці та 
окупантах, постійно пе-
ребуваючи на найваж-
чих ділянках, де точили-
ся бойові дії. 

З перших днів війни 
полковник ЗСУ Дмитро 
Брижинський своїми 
розпорядженнями під-

порядкував собі підроз-
діли наявних складових 
сил оборони (нацгвар-
дії, прикордонної служ-
би, СБУ), чим не допус-
тив дезорганізації систе-
ми управління у військо-
вій та цивільній ланках. 
Гідно відбиваючи штурм 
окупантів, які застосу-
вали танки і важку арти-
лерію, українські захис-
ники, під командуван-
ням полковника Брижин-
ського, втримали свої 
позиції при обороні Чер-
нігова та нанесли суттєві 
втрати противнику.

Під загальним коман-
дуванням полковника 
ЗСУ Олексія Висоцького, 
підрозділи ТрО та баталь-
йони, які входять до скла-
ду 119-ї бригади, маючи 
чіткий наказ не здавати 
позицій, вели повноцін-
ні бої на околицях міс-
та Чернігова. Спільними 
зусиллями бригади уне-
можливлення захоплен-
ня міста було реалізова-
но повністю.

Ці кошти на реалізацію двох про-
єктів залучила громадська органі-
зація «Лампа» зі Сновської громади. 
На реалізацію проєкту підтримки 
гуманітарних потреб дітей прикор-
донних сіл громади та внутрішньо-
переміщених осіб Данська рада бі-
женців виділила 17 тисяч євро. А на 
проєкт розвитку молодіжного руху 
громади «YouthUp» та ЮНІСЕФ на-
правлять 478 тисяч гривень.

«Коли нашу громаду звільнили 
від російських військ ми почали пи-
сати проєктні заявки, щоб залучи-
ти гранти на відновлення. І не лише 
інфраструктури, а перед усім гро-
мадської активності. За ці місяці 
ми написали 7 проєктних заявок із 
яких 3 отримали фінансування. Це 
неймовірно. Ми дуже вдячні U-LEAD 
за їх допомогу та підтримку в напи-
сані цих двох проєктів. Навчання та 
практична допомога дали свої ре-
зультати», каже Ірина Мундурс, за-
ступниця начальника відділу еконо-
мічного розвитку та інвестицій Сно-
вської міської ради.

Проєкт підтримки дітей та ВПО 
передбачає закупівлю 500 наборів 
продуктів для сімей із прикордон-
них сіл громади, а також 300 набо-
рів для учнів. 

Другий проєкт спрямований на 
розвиток молодіжного середови-
ща та громадського активізму меш-
канців. Так у місцевому молодіжно-
му просторі «Сам» створять фотосту-
дію, а протягом 3 місяців тривати-
муть навчання для молоді громади 
з питань психологічної витривалос-
ті, суспільної згуртованості та патрі-
отичного виховання. За кошти гран-

ту куплять фотоапарт, додаткове 
обладнання та проведуть навчаль-
ні тренінги.

«Після звільнення області ми об-
рали декілька громад і почали пра-
цювати із фахівцями над розроб-
кою проєктів. Ірина Мундурс почи-
нала свою роботу проєктної мене-
джерки з навчань в нашому офісі 
ще у 2017 році. Сьогодні ми бачимо 
результат цієї роботи», наголошує 
Ірина Кудрик, керівниця Регіональ-
ного офісу U-LEAD.

Сосницька, Сновська, Горонян-
ська та Прилуцька громади отри-
мали таку підтримку U-LEAD. Всього 
підготували чотири проєкти із них 
два від Сновської громади й обидва 
отримали фінансування.

Пані Ірина Мундурс також є од-
нією із засновниць громадської ор-
ганізації «Лампа» і спільно з Олек-
сандром Гончаренком та Антоном 
Олефіренком готували ці проєктні 
заявки з експертом Володимиром 
Бойком, та командою Регіонально-
го офісу U-LEAD в Чернігівській об-
ласті.

Програма для України з розши-
рення прав і можливостей на місце-
вому рівні, підзвітності та розвитку 
«U-LEAD з Європою» спільно фінан-
сується ЄС та його державами-чле-
нами Німеччиною, Польщею, Швеці-
єю, Данією, Естонією та Словенією 
для підтримки України на її шляху 
до зміцнення місцевого самовря-
дування. U-LEAD сприяє прозоро-
му, підзвітному та багаторівневому 
управлінню в Україні, яке розширює 
можливості громад.

Звання «Почесний громадянин міста Чернігова» 
отримали Віктор Ніколюк, Леонід Хода, Дмитро Брижинський, 

Олексій Висоцький, військові, які керували захистом міста

У Сновську громадська організація 
за підтримки U-LEAD залучила 

мільйон гривень грантів
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100-річчя з дня народження 
Дмитро Мусійович Куровський 

(04.10.1922, с. Мала Загорівка Борзнян-
ського району Чернігівської області – 
16.08.1988, м. Чернігів, похований у Малій 
Загорівці) – відомий український поет, учас-
ник Другої світової. Закінчив 1949 Ніжин-
ський педагогічний інститут імені Миколи 
Гоголя. Працював учителем. Основні моти-
ви збірок «У домі ріднім» (1959), «Миропілля» 
(1966), «Хвала долі» (1982) – події війни, кра-
са мирної праці, рідного краю, багатства вну-
трішнього світу людини, заклик до самоусві-
домлення і національної гордості українців. 

Щирість і лагідний гумор притаманні його дитячим віршованим 
книжкам «Андрійко і чечітка» (1962), «Польова сторожка» (1966), «Му-
зичний зоопарк» (1969), «Срібний дощ» (1977), «Гриць та деркачик» 
(1979). Окремі вірші з них увійшли до антології української поезії для 
дітей. 

Посмертно вийшли книжка вибраних поезій «Прийду таким, як є...» 
(1996) та солдатський роман «Недосвіт» (2003) – про закінчення війни 
з Німеччиною у Другій світовій та перші повоєнні місяці. Роман підго-
тувала з літературного архіву автора й видала його донька Лариса Ку-
ровська. 

Окремі вірші Д. Куровського покладені на музику і стали популяр-
ними піснями, зокрема «Соловейко співає на цвинтарі», «Між білих бе-
різ» (композитор Микола Збарацький). Займався перекладами, був 
активним автором обласного літературного радіожурналу «Сонячні 
кларнети».

На Всеукраїнському 
фестивалі

Історія творчих контак-
тів Чернігівського обласного 
музично-драматиченого теа-
тру ім. Т. Шевченка з Кірово-
градщиною має глибоке ко-
ріння. В далекому 1926 р. у м. 
Зінов’євськ (колишній Єлиса-
ветград, нині Кропивницький) 
на базі будинку культури за-
воду «Червона зірка» був ство-
рений Робітничо-селянський 
український пересувний дра-
матичний театр імені Т. Шев-
ченка, який у 1933 р. за нака-
зом Наркомпросу направили для об-
слуговування населення новоутворе-
ної Чернігівської області.

На початку третього тисячоліття, 
коли в Україні було започатковано 
низку театральних фестивалів, Чер-
нігівський театр стає їх традиційним 
учасником, зокрема і бере участь у 
Всеукраїнському театральному фес-
тивалі «Вересневі самоцвіти» у Кіро-
вограді у 2008, 2009 і 2010 роках.

У березні 2016 року артисти Кі-
ровоградського академічного україн-
ського музично-драматичного театру 
ім. М. Кропивницького були гостями 
традиційного чернігівського Міжна-
родного фестивалю «Слов’янські теа-
тральні зустрічі» з виставою «Сорочин-
ський ярмарок» за М. Гоголем. А в 2019 
році чернігівці були запрошені до Кро-
пивницького аби представити виставу, 
що стала переможцем Першого фес-
тивалю-конкурсу «ГРА», «Вій. Докудра-
ма» Н. Ворожбит за мотивами повісті 
М. Гоголя у постановці заслуженого 

артиста України Андрія Бакірова.
Тож нині шевченківці радо відгук-

нулися на запрошення взяти участь у 
52-му Всеукраїнському фестивалі те-
атрального мистецтва «Вересневі са-
моцвіти», який проходив з 22 по 25 
вересня у Кропивницькому під гаслом 
«Музи не мовчать». 

Цього року чернігівські артис-
ти прибули на фестиваль з виста-
вою «Приборкання норовливого» за 
п’єсою Я. Стельмаха, поставленою ре-
жисером Андрієм Бакіровим.

У день показу вистави чернігів-
ців відбулася прес-конференція з 
представниками місцевих мас-медіа, 
участь в якій разом з директором те-
атру Сергієм Мойсієнком взяли акто-
ри, задіяні у виставі: Євген Бондар, 
Олександр Манастирський, Наталія 
Рибенок, Катернина Ткачук. Вони роз-
повіли про сьогодення Чернігівського 
театру після майже тривалої блока-
ди міста російськими військами, про 
мистецькі акції, які проводяться ко-
лективом театру на підтримку ЗСУ, а 

також про свої творчі роботи.
Шанувальники театраль-

ного мистецтва, що прийшли 
на перегляд спектаклю, отри-
мали справжнє задоволення 
від надзвичайно динамічного 
сценічного дійства, виразних 
персонажів, вражаючого му-
зичного оформлення. 

На підтримку 
Збройних Сил 

України
Протягом серпня – ве-

ресня театр втілив низку 
мистецьких проектів на підтримку 
ЗСУ, духовної міцності чернігівців. У 
підготовці нової концертної програми 
«З Україною в серці», що відбулася на 
сцені театру 24 вересня, були задіяні 
артисти драми, балету та оркестру те-
атру.

Виступили оркестр театру під 
орудою заслуженого артиста Украї-
ни Олексія Рощака. Глядацька зала з 
прихильністю зустрічала сольні висту-
пи артистів Владислава Лещенка, Ва-
лентина Кореня, Альберта Лукашова, 
Станіслава Аракільна, які виконува-
ли народні українські пісні та сучасні 
твори вітчизняних авторів. Прикраси-
ли програму і хореографічні компози-
ції «Без тебе», «Дует Лукаша і Мавки», 
«Журавлі», «Помста», «Ти дочекайся 
мене», «Карпати» у виконанні артистів 
балету Віталіни Брагіди, Вадима Ки-
рильченка, Дмитра Лойченка, Анаста-
сії Сальникової, Антоніни Сидоренко. 
Вдячні глядачі захоплено підтримува-
ли їх дружними оплесками.

Запрошують 
бібліотеки Чернігова

Бібліотеки Чернігівської міської комуналь-
ної Центральної бібліотечної системи працюють 
за таким графіком:

Центральна бібліотека ім. М. Коцюбинського 
(вул. Княжа, 22): понеділок – субота, з 10.00 

до 18.00, вихідний – неділя. Бібліотека для дітей 
ім. О. Довженка – там же і за цим же графіком. 
Контактний телефон: 77-51-29

Єдиний розклад роботи для бібліотек-фі-
лій та бібліотечного пункту: вівторок – субота, 
з 10.00 до 18.00

вихідні – неділя, понеділок
Бібліотечний пункт (вул. П’ятницька, 32).
Бібліотеки-філії:
№ 1 – вул. Козацька, 28; 
№ 3 – вул. 21 Вересня, 3-А;
№ 4 – вул. Захисників України,7-В;
№ 5 – вул.Тичини, 45-А;
№ 7 – вул.Толстого,138-А; 
№ 8 – вул. Д. Самоквасова, 8;
№ 1 для дітей – вул. Варзара,14; 
№ 2 для дітей – вул. Льотна, 12; 
№ 3 для дітей – вул. Захисників України, 7-В.

Театр ім. Т. Шевченка – глядачам

Хвала долі
Ще не проснулись гай і поле,

Дороги в соннім забутті –

А ми з тобою, ненько-доле,

Вже даленіємо в путі.

Йдемо в осінній позолоті.

Чи гусне мла, чи виє звір,–

Не боїмось. Так за півсотні

Зайшли вже літ – високих гір.

Іще тоді, як драну й грубу

Дали шинельку йти у бій,

Мене не гладила по чубу

Ця ж сама доля – дяка їй!

А провела по грані згину,

Ще й не за руку – гнала в спину

І озирнутись не дала.

За добрий гарт, за стежку 

ранню

Не бути в серці наріканню —

За те лиш доленьці хвала!

* * *
Соловейко співає на цвинтарі,

Я шукаю його на гіллі.

Хочу знати, якому він світові

Посилає зелені жалі.

Чи тому, де мій батько 

на милицях

Йде-не дійде додому з війни,

Чи цьому, де живуть 

і не миряться

Посирочені дочки й сини!

Соловейко на те й 

не оглянеться,

В гущині малюка не знайти.

Він співає своїй солов'яночці

Так, що чують обидва світи!

* * *
Не можна старості радіти,

Не можна весело зотліть.

Хоч перед нами наші діти, —

А жаль своїх дитячих літ.

Минуле ріки не молочні

Нам наливало, та за ним

Душа зболілась... Бо молодші

Були тоді – хоч днем одним!

Ах, болів цих не заколишуть

Ні хліб м'який, ні тепла піч.

Весни й світанку тим жальніше,

Чим глибша осінь, ближча ніч.

По щастю й горю люди браття.

Їх поріднило чи зріднить

Погасле юності багаття,

Оббита молодості цвіть.

Дмитро Куровський

Кашкет
Лежить і досі на полиці
Авіаційний мій кашкет.
За стільки років – запилився,
Ще й скособочів, не секрет.
Не мав я потягу до блиску
Тілесних воїнських прикрас
І як прийшов додому з війська,
То не надів кашкета й раз.
Та він лежить і в серці сітку
З безмежних спогадів снує –
Про те, прострелене з зенітки,
Парубкуваннячко моє.

* * *
Чого я тільки в світі не любив!
Кого я тільки серцем 

не возносив!
І грім, і дим, дівочі очі й коси,
Й себе самого – правда, 

хоч убий.
Землею чорний, небом 

голубий,
До поля йшов, як до святого, 

босий.
Тарас, говорять, задкував 

од косих –
А я ж і косим гірко не робив.
Злюбився, може? Висох 

на сухарик?
Де все поділось? Від чиєї кари?
І день, і ніч одно в мені довбе.
На зло й на сміх, усім в лице 

і в спину
Одно верзу...

Ти чуєш, Україно?
Я збожеволів, люблячи тебе!

Сонет 
про найстрашніше 

Пименові Панченку –
білоруському братові

Як мій народ від мови 
одречеться,

То я за те й від нього відречусь.
Піду в пустелю – більше 

не вернусь,
Нехай душа від сорому 

спечеться.
Хай мій народ по пеклу сам 

товчеться,
А я втечу, гріха не наберусь.
Я сам в собі створю 

Вкраїну-Русь,
Що буде знать, де честь, 

а де безчестя.
Я сам собі збудую честі храм
І буду в нім не за народ 

молиться,
А за ганьбу його і вічний страм.
Я намолю на мій народ огонь,
Проказу й мор – і буду 

веселиться,
Ще й танцювать на язвах 

на його!

Книги – 
воїнам

У перші осінні дні пра-
цівники обласної бібліоте-
ки ім. В. Короленка з ініці-
ативи волонтерів започат-
кували акцію «Мандрівна 
бібліотека» в межах Все-
української акції «Бібліо-
тека українського воїна». 
Мета – збір та передача 
книг нашим захисникам, 
чернігівським воїнам.

16 вересня в бібліоте-
ці відбулася передача зі-
браних книг військовос-
лужбовцям. Це п'ятдесят 
патріотичних творів класи-
ки і сучасної літератури.

Акція «Мандрівна бі-
бліотека» безстрокова, 
вона триває. Приносьте 
книги в бібліотеку. 

Фотоконкурс 
«Життя як книга»

Чернігівська обласна бібліотека ім. 
В. Короленка проводить цей конкурс. 
Прийом робіт по 9 листопада 2022 року.

Номінації конкурсу:
«Книга і війна»;
«Читаюча людина» (у побуті, навчан-

ні, на природі, в незвичних ситуаціях);
«Діти і книги» (читання з пелюшок);
«Гумористичні фото».
На конкурс приймаються фото в 

цифровому форматі *.jpg, *.tif, розмі-
ром 25х38 см, 300 dpi.

Вказувати прізвище, ім'я, по бать-
кові автора знімку, телефон та повну 
адресу. Бажані цікаві коментарі та на-
зви фотографій.

Фотографії надсилати за адресою: 
korolenkolib@ukr.net (у темі листа вка-
зати номінацію та назву роботи/робіт).

Фото будуть розміщені на офіцій-
ному сайті бібліотеки. Кращі роботи бу-
дуть відібрані для фотовиставки.

«Спогади 
про дитинство…»

Фото Державного архіву Чернігівської області  

Фотоетюд «Давай, підвезу». 1963 рік.

Фотоетюд З. Кругерського «На річці Десна». 1953 рік.

 У піонерському таборі. Село Салтикова Дівиця 
Куликівського району. Ріка Десна.  20 липня 1963 року.
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Орден Регіні Гусак 
і почесні звання 

Олені Сизоненко 
й Тамарі Турчин

Президент України Володимир Зелен-
ський з нагоди професійного свята відзна-
чив працівників освіти Чернігова та облас-
ті. Відповідний указ підписано 30 вересня.

За значний особистий внесок у розви-
ток національної освіти, підготовку ква-
ліфікованих фахівців, мужність і самовід-
даність, виявлені у захисті суверенітету та 
територіальної цілісності України, багато-
річну плідну педагогічну діяльність та висо-
кий професіоналізм орденом княгині Ольги 
ІІІ ступеня нагороджена директорка кому-
нального закладу «Чернігівський навчаль-
но-реабілітаційний центр № 2» Регіна Гусак. 

У час активних бойових дій в Черніго-
ві пані Регіна (на фото) разом з колегами 
організували польову кухню, де готували 
страви для військових, тероборони та ци-
вільного населення, розвозили їжу по мі-
крорайонах Чернігова.

Почесне звання «Заслужений праців-
ник освіти України» з нагоди свята присво-
єно начальниці відділу науково-дослідної 
частини Національного університету «Чер-
нігівська політехніка» Олені Сизоненко та 
завідувачці кафедри Ніжинського держав-
ного університету ім. М. Гоголя Тамарі Тур-
чин.

Пам̀ яті Олени Кияшко
30 вересня померла відома чернігівська журналістка Оле-

на Кияшко. Вона народилася в Мені 25 вересня 1948 року. Де-
сятки років віддала чернігівській журналістиці. Працювала в 
газетах «Комсомольський гарт», «Деснянська правда», «Черні-
гівські відомості», була членом редколегії газети «Сіверщина». 
А понад чверть століття працювала на обласному радіо, де за-
вершила роботу всього кілька років тому. Олена Олексіївна була 
головною редакторкою радіо, вела цікаві авторські програми. 

Слово про друга, колегу, патріотку
Мій добрий друг, патріотка України, колега і просто мудра 

жінка закінчила земний шлях. Ще не надруковані її спогади про 
сильних особистостей, що наближали, як і вона, незалежність 
України у кінці 80-х на початку 90-років. 

Добре, що побачила світ книга «Нас, друзі, Менщина єднає», 
яку вона редагувала і представляла у лютому 2021 року у біблі-
отеці ім. Короленка.

…Не забуду, як працювали в одному кабінеті газети «Черні-
гівські відомості» у 1991-му і тривожно переживали серпневий 
путч з радіоприймачем і «Свободою», яка повідомляла про по-
дії і прагнення волі. І з вологими очима від радості сприйняли 
повідомлення про відновлення державності України 24 серпня 
1991-го…

…Олена блискуче розбиралася в політиці і бачила всі під-
водні течії, які існували в державі. Вона уміла влучними, проду-
маними запитаннями в інтерв’ю зняти маску з будь-якого полі-
тика, особливо якщо він працював проти України або потрапив 
у політичний бомонд з меркантильних інтересів... 

…Перше фото зроблене наступного дня після Дня наро-
дження, 7 років тому. У ньому Олена – мудра, трохи іронічна, ро-
зумна жінка. Інше фото – 2021 року. 

Нам не вистачатиме, Олено, твого живого слова і мудрого 
погляду про те, що відбувається, які ми і куди ми йдемо?

Владислав САВЕНОК

Батурин: Національний заповідник 
«Гетьманська столиця»

Проведення екскурсій на таких локаціях: Цитадель Батурин-
ської фортеці; Парк «Кочубеївський»; Біля палацу гетьмана Ки-
рила Розумовського. На сайті заповідника https://www.baturin-
capital.gov.ua діє автоматизована система продажу квитків та 
інтернет-магазин. ЗСУ та Тероборона – безкоштовно! Інформа-
ція за тел.: (04635) 48-0-08, (067)54-297-05.

Книжкова декомунізація
Чернігівський Культурно-мистецький центр «Інтермеццо» 

проводить акцію «Книжкова декомунізація». Суть акції: очи-
щайте свої бібліотеки від застарілої брехливої літератури часів 
СРСР, сучасної російської квазілітератури – приносьте цю ма-
кулатуру до КМЦ «Інтермеццо» (вул. Шевченка, 9). Ми її здамо в 
макулатуру, а за отримані кошти надамо допомогу воїнам. Ко-
жен волонтер отримає цікаву книгу з сучасної історії України.

Молитва за рідне місто. Середа Ірина. 9 років. 
Папір, кольорові олівці. ЧМШМ ім. Л. Бондарука

Виставковий онлайн-
проєкт «З любов’ю до Укра-
їни» – це спільний захід На-
ціонального архітектур-
но-історичного заповідни-
ка «Чернігів стародавній» 
та Управління культури та 
туризму міської ради. Тра-
диційно заповідник тісно 
співпрацює з мистецьки-
ми навчальними закладами 
Чернігова. Виставкові зали 
заповідника «Чернігів ста-
родавній» гостинно запро-
шують вихованців мистець-
ких шкіл на виставки про-
відних українських худож-
ників, скульпторів, майстрів 
декоративно-прикладного 
мистецтва, фотохудожників.

На онлайн-вистав-
ці представлено понад 40 
творчих робіт учнів провід-
них мистецьких шкіл міс-
та: «Чернігівська дитяча ху-
дожня школа» та «Чернігів-
ська міська школа мистецтв 
імені Любомира Бондару-
ка». Кожний навчальний рік 

мистецьких шкіл плідний за 
конкурсними здобутками, 
за кількістю лауреатів, пе-
реможців та учасників різ-
номанітних конкурсів як 
міжнародних, так і всеукра-
їнських. Після закінчення 
навчання багато учнів про-
довжують навчання у про-
відних спеціалізованих за-
кладах освіти України. 

Представлені дитячі ма-
люнки щирі, яскраві та над-
звичайно змістовні. Діти 
мріють про перемогу та 
мир, щастя й любов, а також 
про нові величні досягнен-
ня України. З особливою те-
плотою зображені улюблені 
куточки Чернігова, його ар-
хітектурні пам’ятки, Надиха-
ють дітей чернігівські крає-
види, легенди старовинного 
міста.

Олена ВАНЖУЛА,
заступниця генерального 

директора заповідника 
«Чернігів стародавній»

Діти малюють Україну

Герой. Ткачик Юлія. 15 років. 
Папір, акварель. ЧДХШ

Квітуча Україна. Кунтиш Анна. 
12 років. Папір, гелеві ручки. 

ЧМШМ ім. Л. Бондарука

Моя Батьківщина. Богдан 
Маргарита. 13 років. Папір, 

акварель. ЧДХШ

Місто легенд. Коноваленко 
Світлана. 14 років. Папір, 

акварель. ЧМШМ ім. Л. Бондарука

28 вересня обласна бібліотека 
ім. В. Короленка провела на плат-
формі Zoom семінар «Бібліотеки 
Чернігівщини в реаліях війни». На 
онлайн-зустріч зареєструвалися по-
над 70 учасників.

З вітальним словом звернулася 
директорка бібліотеки І. Аліферен-
ко. Вона розповіла і про стан справ 
у бібліотеках області. «За час окупа-
ції та активних бойових дій на Чер-
нігівщині знищено три бібліотеки 
– головний корпус обласної біблі-
отеки для юнацтва, Іванівську пу-
блічну бібліотеку та Хрещатенську 
бібліотеку-філію Кіптівської бібліо-
теки. Ще 26 бібліотек зазнали по-
шкоджень». 

Директорка Чернігівської місь-
кої Центральної бібліотечної систе-
ми Г. Пушкар повідомила, що най-
більше постраждала від ворожих 
обстрілів двоповерхова будівля, в 
якій розміщуються центральна місь-
ка бібліотека ім. М. Коцюбинського 
та дитяча бібліотека ім. О. Довжен-
ка. Другий поверх аварійний: зруй-
новано дах, вибито вікна і двері, тож 
центральна бібліотека наразі розта-
шувалася на першому поверсі. Не-
зважаючи на скрутні умови, біблі-
отеки продовжують обслуговувати 
користувачів. Діє коворкінг, де від-
буваються тренінги, зустрічі та пре-
зентації.

Про знищену Хрещатенську бі-
бліотеку розповіла директорка Кіп-
тівської ПБ О. Єфімчук. Від бібліо-
теки лишилося згарище. З усього 
книжкового фонду вціліло тільки 90 
примірників, які зберігалися в іншо-
му приміщенні.

У Киселівській громаді не пра-
цює жодна з 10 бібліотек. Новосе-

лівська бібліотека повністю зруйно-
вана.

Сьогодні багато бібліотечних 
працівників перебуває на простої 
або ж у відпустках без збереження 
заробітної плати. Не зважаючи на 
простій, працівники ходять на робо-
ту і задовольняють запити читачів.

Досвідом волонтерства поділи-
лася Л. Циба, директорка Бобро-
вицької бібліотеки. З початку квіт-
ня всі працівники бібліотек грома-
ди активно допомагали внутрішньо 
переміщеним особам та захисни-
кам. Бібліотекарі готували їжу для 
воїнів, пекли хліб, збирали та роз-
давали гуманітарну допомогу. Сьо-
годні бібліотекарі першу половину 
свого робочого часу присвячують 
волонтерській роботі: плетуть мас-
кувальні сітки, кроять та шиють чо-
ловічу білизну, в’яжуть шкарпетки 
для захисників; другу – бібліотечній 
роботі. У центральній книгозбірні 
проводяться патріотичні майстер-
класи для дітей. Вироби продають, 
а вторговані кошти віддають на по-
треби ЗСУ. 

До волонтерства на потреби 
ЗСУ долучаються й інші бібліотеки 
області.

Серед цікавинок цьогорічної бі-
бліотечної діяльності – започатку-
вання циклу поетичних читань «Вес-
на у вогні» та курсів з удосконалення 
української мови в Прилуцькій місь-
кій бібліотеці ім. Л. Забашти; літні чи-
тання просто неба у Тростянецькій 
бібліотеці Парафіївської громади.

Бібліотекарі продовжують ор-
ганізовувати книжкові та мистець-
кі виставки, засідання клубів та 
об’єднань за інтересами, зустрічі з 
відомими людьми, презентації книг. 

Бібліотеки в реаліях війни


