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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. 
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Триває передплата 
на нашу газету на 2023 рік

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

йомим, колегам, запропонуйте також передплатити.
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Проводжаючи рік 2022-й
Наша газета продовжує 

хроніку війни, що її веде всі 
останні місяці.

1 грудня
Українська і російська 

сторони провели черговий 
обмін військовополонени-
ми у форматі «50 на 50». 
Україна, зокрема, повер-
нула оборонців Маріуполя, 
яких окупанти утримували в 
Оленівці, також поранених 
в боях на Донецькому, Лу-
ганському, Запорізькому на-
прямках. 

Це четвертий за останні 
два тижні обмін полоненими 
між Україною та РФ. 

Верховна Рада України 
схвалила заяву щодо необ-
хідності реформування Ор-
ганізації Об’єднаних Націй та 
нелегітимності перебуван-
ня Росії в ООН. У заяві йдеть-
ся, що РФ зловживає пере-
буванням на правах постій-
ного члена в Раді Безпеки 
ООН та своїми діями порушує 
основоположні міжнародно-
правові документи, зокрема 
Статут ООН, Загальну декла-
рацію прав людини.

2 грудня
Влада України виріши-

ли заборонити в державі ді-
яльність Української право-
славної церкві Московсько-
го патріархату. У храмах 
УПЦ МП: поширюють росій-
ську пропаганду, ними при-
кривають діяльність ворожих 
спецслужб, у них вербують 
російську агентуру. В останні 
тижні СБУ провела низку об-
шуків в установах УПЦ МП у 
Києві та багатьох областях. 
Вони пов’язані з пропаган-
дою «русского міра» у її церк-
вах. 1 грудня президент Во-
лодимир Зеленський повідо-
мив, що Рада національної 
безпеки та оборони доручи-
ла Кабміну запропонувати 
Верховній Раді заборонити 
діяльність УПЦ МП.

На території 15 облас-
тей України облаштовано 
понад 1,3 мільйона місць 
для проживання внутріш-
ньо переміщених осіб, з яких 
89% уже зайняті. Від 2 серп-
ня із територій активних бо-
йових дій було евакуйовано 
317 853 особи, з них 76 023 
дитини. В Україні облаштова-
но 5248 «Пунктів незламнос-
ті», за останні два тижні ними 
скористалися 100 тисяч осіб.

Свято-Успенську Киє-
во-Печерську Лавру заре-
єстрували в якості монас-
тиря у складі Православної 
церкви України,. Водночас 
мова не йде про передачу 
Лаври від УПЦ МП до ПЦУ. 
Йдеться про реєстрацію 
юридичної особи в тому са-
мому монастирі, церкві, яка 

і досі перебуває в користу-
ванні ПЦУ. Вона знаходиться 
на території Верхньої лаври. 
Вся Києво-Печерська Лав-
ра є державною власністю. 
Як Верхня, це заповідник, 
де розташовані музеї,так і 
Нижня лавра, яка передана 
в оренду за часів Януковича 
безстроково УПЦ МП. На те-
риторії верхньої лаври зна-
ходиться ще один монастир, 
назва якого була змінена і 
нині була зареєстрована.

3 грудня
Росія вкрала україн-

ської пшениці щонаймен-
ше на 1 мільярд доларів. З 
непідконтрольних Україні те-
риторій було зібрано майже 
6 млн тонн пшениці, близь-
ко 88% озимих культур, по-
сіяних на окупованих тери-
торіях, а незібрані площі пе-
реважно розташовувались 

вздовж лінії фронту. Майже 
чверть української пшени-
ці вирощується на окупова-
них територіях. Аграрії цього 
року в Україні зібрали 26,6 
млн тонн пшениці, що на кіль-
ка мільйонів тонн перевищує 
інші прогнози.

4 грудня
Секретар Ради націо-

нальної безпеки та оборони 
Олексій Данілов заявив, що 
гарантією безпеки для Росії 
можна вважати те, що євро-
пейська судова система є гу-
манною – вирок в Гаазі не 
передбачає смертної кари. 
Раніше президент Франції 
Еммануель Макрон заявив, 
що Захід повинен розгляну-
ти, як задовольнити потре-
бу Росії в гарантіях безпеки, 
якщо її президент Путін по-
годиться на переговори про 
припинення війни в Україні.

5 грудня
З лютого у Росію виму-

шено перемістилися що-
найменше 2 мільйони 800 
тисяч українців. Вони були 
вимушені виїхати чи були де-
портовані на територію Росії.

Президент Франції Ем-
мануель Макрон вважає, 
що російського лідера Вла-
діміра Путіна необхідно пе-
реслідувати за воєнні зло-
чини, скоєні в Україні. Ма-
крон заявив, що ракетні ро-
сійські удари по цивільній 
інфраструктурі є воєнним 
злочином. 

Жодна країна не на-
дала Україні розвідданих 
про наступ росіян – Зе-
ленський. Президент Укра-
їни розповів, що попри по-
передження партнерів про 
майбутнє російське втор-
гнення, ніхто не надавав 
Україні конкретних розвід-
увальних даних про наступ 
росіян. Зеленський неодно-
разово намагався зателе-
фонувати російському дик-
татору Володимиру Путіну 
напередодні вторгнення 24 
лютого, сказати Путіну, що 
це буде «великою помилкою, 
великою трагедією», але ро-
сійський лідер не відповідав 
на його дзвінки.

5 грудня українські по-
вітряні сили збили більше 
60 ракет випущених Росією 
по території України. Пуски 
крилатих ракет здійснюва-
лись із літаків-ракетоносців 
з району Каспійського моря 
та Волгодонська Ростов-
ської області, кораблів Чор-
номорського флоту.

У тимчасовій окупації 
перебуває понад 2 тисячі 
шкіл та садочків – йдеться 
у звіті Міністерства науки та 
освіти України. 

6 грудня
Президент України Во-

лодимир Зеленський приї-
хав на Донбас, звідки запи-
сав привітання українським 
воїнам з Днем Збройних 
Сил України. Того ж дня під 
час робочої поїздки до Хар-
ківської області він відвідав 
медичний заклад, де лікують 
поранених військовослуж-
бовців.

Пропагандисти готу-
ють Росію до поразки, це 
уже вирішене питання. На-
чальник Головного управлін-
ня розвідки Кирило Буданов 
розповів, що російські про-
пагандисти змінили рито-
рику і тепер критикують ро-
сійський генералітет та об-
говорюють своє небажання 
програти війну. За словами 
Буданова, програш Ро-
сії – це уже виріше-
не питання.

Не баріться:  передплата завершується 
протягом найближчих двох тижнів.

Європейський Союз 
підтримує Україну

Росія повинна відповісти за своїх злочини
30 листопада. Президентка Єврокомісії, керівного ви-

конавчого органу ЄС,  Урсула фон дер Ляєн заявила, що  
Брюссель разом із партнерами розробляє  план конфіска-
ції заморожених російських активів, щоб потім передати їх 
на відбудову України та для компенсації збитків, завданих 
війною РФ. «Росія має фінансово заплатити за руйнування, 
які вона спричинила. Збитки, завдані Україні, оцінюються в 
600 мільярдів євро. Росія та її олігархи мають компенсува-
ти Україні збитки та покрити витрати на відновлення країни. 
І ми маємо кошти, щоб змусити Росію заплатити. Ми забло-
кували 300 мільярдів євро резервів російського Централь-
ного банку та заморозили 19 мільярдів євро грошей росій-
ських олігархів». 

Ніхто не визнає так званих «російських пас-
портів» на окупованих територіях

7 грудня. Рада Європейського Союзу ухвалила рішення 
про невизнання російських паспортів, виданих на окупова-
них територіях України та Грузії. Російські проїзні документи, 
видані в окупованих Росією областях України або на само-
проголошених відокремлених територіях Грузії, чи особам, 
які там проживають, не будуть вважатися дійсними проїзни-
ми документами для отримання візи чи перетину кордонів 
Шенгенської зони.

У Раді ЄС підкреслюють, що рішення є відповіддю на «не-
спровоковану та невиправдану військову агресію Росії про-
ти України», а також «результатом одностороннього рішення 
Росії визнати незалежність грузинських територій – Абхазії 
та Південної Осетії – у 2008 році».

З початку незаконної анексії Криму, що відбулася в бе-
резні 2014 року, Росія видає російські закордонні паспорті 
жителям півострова. У квітні 2019 року ця практика поши-
рилась на непідконтрольні українській владі частини Доне-
цької та Луганської областей, а в липні 2022 року – на оку-
повані території Херсонської та Запорізької областей.

Як наголошує Рада Євросоюзу, систематична видача ро-
сійських паспортів на цих окупованих територіях є ще одним 
порушенням норм міжнародного права і територіальної ці-
лісності, суверенітету та незалежності України.
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Світ-Світ- інфоінфо2   Україна і світ

По Чернігівщині

1 7 грудня
У рамках «зернової ініціа-

тиви» з портів Великої Одеси ви-
йшли ще 4 судна з 149,3 тис тонн агро-

продукції для Азії та Європи. Від 1 серп-
ня з портів Великої Одеси вийшли 529 
суден, які експортували 13,2 млн тонн 
українського продовольства до країн 
Африки, Азії та Європи.

Україна за 11 місяців цього року 
експортувала 50,9 млн тонн продукції 
АПК та харчової промисловості на за-
гальну суму 21,1 мільярдів доларів.

Захисники України звільнили від 
російської окупації 1888 населених 
пунктів, але ще майже стільки ж міст і 
сіл залишаються окупованими. Про це 
заявив президент України Володимир 
Зеленський у звернення до громад-
ськості США. «А це означає, що зараз 
на полі бою в Україні вирішується доля 
мільйонів людей. Мільйонів, які можуть 
бути врятовані. Ми не маємо права по-
лишити жодну нашу людину в російській 
окупації! І в російських фільтраційних 
таборах, де вже зникли безвісти тися-
чі. І на російській території, куди були си-
лою депортовані сотні тисяч українців... 
Ми можемо їх звільнити». Зеленський, 
звертаючись англійською, сказав, що 
американська підтримка допомагає за-
хисту проти російського терору і дає на-
дію. Він наголосив, що підтримка – «це 
не про політику, це про життя».

8 грудня
За листопад українці зареєструва-

ли 14,9 тисяч вживаних легкових авто, 
ввезених з-за кордону – майже вчет-
веро менше у порівнянні з торішнім по-
казником. Водночас таке поповнення 
майже уп’ятеро перевищило листопа-
довий ринок нових. Найпопулярнішим 
вживаним авто у листопаді став Renault 
Megane: на українські номери пере-
йшли 1028 автомобілів цієї моделі, дру-
гим йде Volkswagen Golf – 994 шт, третім 
Volkswagen Passat – 709 шт. Далі йдуть 
Skoda Octavia (701 шт.) та Ford Focus 
(396 шт.).

Президент Польщі Анджей Дуда в 
зустрівся з лідеркою білоруської демо-
кратичної опозиції Світланою Тиханов-
ською й висловив сподівання, що його 
країна матиме кордон із «вільною, су-
веренною, незалежною Білоруссю». Зу-
стріч відбулася в президенському Пала-
ці Бельведер у Варшаві, після чого обоє 
провели спільну пресконференцію. На 
ній польський президент підкреслив, 
що поляків і білорусів об'єднують тра-
диції, культура та історія. Дуда зазна-
чив, що приїзд представників білорусь-
кої опозиції до Бельведеру є передусім 
символом того, що Польща вітає їх усім 
серцем.

9 грудня
Відомого російського опозиційно-

го політика Іллю Яшина Міщанський 
суд в Москві засудив до 8 з половиною 
років колонії загального режиму. Яши-
на засудили за звинуваченням у розпо-
всюдженню «фейків» про російську ар-
мію. Справу проти Яшина порушили че-
рез стрім, у якому він розповідав про 
вбивство мирних жителів у Бучі в Київ-
ській області під час російської окупації. 
За версією обвинувачення, політик по-
ширював «завідомо неправдиву інфор-
мацію» з «мотивів політичної ненависті», 
хоча «знав», що Росія вживає заходів «із 
підтримання миру і безпеки». Яшина від-
правили під арешт в середині липня. Він 
своєї провини в суді не визнав.

10 грудня
В Осло вручили Нобелівську пре-

мію лауреатам з України, РФ та Біло-
русі. Цьогоріч нагородили українську 
правозахисну організацію «Центр гро-
мадянських свобод», російську органі-
зацію «Меморіал» та білоруського пра-
возахисника Алеся Біляцького. Наго-
роду на церемонії отримали очільниця 

ЦГС Олександра Матвійчук, представ-
ник «Меморіалу» Ян Рачинський, а також 
дружина політв’язня Біляцького Наталія 
Пінчук. «Цього року оголошення премії 
миру чекала вся Україна. Ми розцінює-
мо її як визнання зусиль усього україн-
ського народу, що сміливо вистояв про-
ти спроб зруйнувати мирний розвиток 
Європи», сказала Матвійчук. Україна 
вперше за часи нашої незалежності від-
значена цією високою нагородою.

Рада ЄС ухвалила рішення про 
18-мільярдний пакет для України по-
при вето Угорщини. Рада ЄС досягла 
згоди щодо законодавчого пакета, який 
дозволить Євросоюзу надати Україні фі-
нансову допомогу у розмірі 18 мільяр-
дів євро протягом 2023 року. Пропози-
ція була ухвалена Радою передається до 
Європейського парламенту для можли-
вого ухвалення наступного тижня. Сума, 
яка буде надана Україні у 2023 році, а 
кредити матимуть 10-річний пільговий 
період. Метою програми є фінансування 
нагальних потреб України, відновлення 
критично важливої інфраструктури та 
початкова підтримка сталого післяво-
єнного відновлення з метою підтримки 
України на шляху до європейської інте-
грації.

11 грудня
Через масовані ракетні атаки ро-

сіян в Україні пошкоджені всі теплові 
та гідроелектростанції й різною мірою 
постраждало 40% об'єктів високоволь-
тної мережі. Про це повідомив Прем’єр-
міністр Денис Шмигаль. Міненерго до-
ручено визначити та подати на розгляд 
чіткі пріоритети включення електропос-
тачання. Минулого тижня уряд спряму-
вав 100 млн грн для відбудови системи 
теплопостачання в Кременчуці, 50 млн 
грн направили Сумщині на відбудову 
зруйнованої інфраструктури. 

12 грудня
Зеленський у розмові з Байденом 

запропонував скликати глобальний 
саміт миру. Цю пропозицію президент 
України висловив у телефонній розмо-
ві з президентом США Джозефом Бай-
деном. Зеленський подякував Байдену 
за черговий пакет оборонної допомо-
ги, анонсованої 9 грудня, за підтримку 
суверенітету й територіальної ціліснос-
ті України.

G7: Ми притягнемо Путіна до відпо-
відальності. Лідери «Групи семи», най-
потужніших держав світу, за підсумка-
ми зустрічі за участі президента Укра-
їни Володимира Зеленського заявили, 
що притягнуть до відповідальності ро-
сійського диктатора Володимира Путі-
на за вторгнення в Україну. «Не може 
бути безкарності за воєнні злочини та 
інші звірства. Ми притягнемо президен-
та Путіна та відповідальних за це осіб до 
відповідальності згідно з міжнародним 
правом». У заяві лідери «Групи семи» та-
кож зазначають, що Росія повинна буде 
заплатити Україні за відновлення кри-
тично важливої інфраструктури, пошко-
дженої або зруйнованої в результаті її 
жорстокої війни. Глави держав заявили 
про всебічну підтримку України, доки в 
цьому буде потреба, і наголосили, що ві-
йна має бути закінчена – Росія має при-
пинити вогонь і вивести війська з усієї 
території України.

13 грудня
Втрати російських агресорів ста-

ном на 13 грудня склали: особового 
складу – близько 95260 осіб; танків – 
2966; бойових броньованих машин – 
5930; артилерійських систем – 1931; 
ракетних систем залпового вогню – 
404; засобів ППО – 211; літаків – 281; 
гелікоптерів – 264; БПЛА оперативно-
тактичного рівня – 1617; крилатих ра-
кет – 592; кораблів/катерів – 16; ав-
томобільної техніки та автоцистерн – 
4549.

Проводжаючи 
рік 2022-й

В обласній 
філармонії

Традиційна «Калета» 
знову на сцені. Музичне те-
атралізоване дійство «Калета» 
від Академічного народного хору 
– давня добра традиція у філар-
монійному центрі. 10 грудня гля-
дачі знову зустрілися з відоми-
ми персонажами українського 
народного дійства. Диво – гра-
ворожіння під назвою «Кале-
та» завжди в українців проходи-
ла весело. Молодь збиралася в 
хаті молодиці-одиначки, дівча-
та, принісши у роті воду з коло-
дязя, замішували тісто для ко-
роваю з білого борошна. Пекли 
його, зробивши посередині дір-
ку – аби потім підвісити в хаті. 
Ця хлібина – калета з прадавніх 
часів символізувала в українців 
сонце, про яке мріяли зимовими 
вечорами. 

Потім обирали «пана Кале-
тинського», що боронив коро-
вай. Тим часом «пан Коцюбин-
ський» намагався відкусити 
шмат від хлібини. Дівки ж воро-
жили на судженого, обирали собі 
майбутнього чоловіка, причаро-
вуючи до себе піснями й танця-
ми Калету-Андрія, який, за віру-
ваннями, міг визначити долю. 

Жартівливі пісні, запаль-
ні танці, магічні хороводи – всі 
деталі традиційного українсько-
го свята знайшли відображення 
у концертній програмі «Калета», 

зрежисованій художнім керівни-
ком і головним диригентом хору, 
заслуженим діячем мистецтв 
України Володимиром Коцуром. 

Гурт «Тінь Сонця» – на 
підтримку ЗСУ. Легендарний 
український фолк-метал-гурт 10 
грудня виступив у філармоній-
ному центрі. Фронтмен і засно-
вник колективу Сергій Василюк 
у перші дні війни вступив у Ки-
ївську територіальну оборону і 
тепер воює на Донбасі у складі 
130 батальйону. Коли ж трапля-
ється час для перепочинку, му-
зикант використовує його для 
проведення власних сольних і 
в складі гурту благодійних кон-
цертів на підтримку Збройних 
Сил України. Саме з таким кон-
цертом гурт «Тінь Сонця» заві-
тав до міста-героя Чернігова. 
Глядачі побачили виступ колек-
тиву у складі: Сергій Василюк 

– вокал, бас-гітара, Антон Ко-
торович – гітара, бек-вокал, 
Владислав Ваколюк – бандура, 
бек-вокал та Пилип Харук – ба-
рабани. Під час їхнього виступу 
прозвучали «Меч Арея», «Коза-
ки», «За Вкраїну-неньку» та інші 
культові пісні музикантів.

Концерт гурту «Тінь Сонця» 
став можливим завдячуючи 
його його організаторам - Все-
українському Об‘єднанню До-
бровольців та Благодійному 
фонду «Оранж Фемелі» за під-
тримки Чернігівської обласної 
військової адміністрації.

Моцарт у виконанні 
оркестру «Філармонія». 
Велику двочастинну концерт-
ну програму, складену з творів 
Вольфганга Амадея Моцарта, 
11 грудня представив гляда-
чам Академічний симфонічний 
оркестр «Філармонія» (художній 
керівник та головний диригент 
зас–лужений діяч мистецтв 
України Микола Сукач). Разом 
з оркестром, яким диригував 
Михайло Скидан, концерт Мо-
царта виконала учениця Черні-
гівської музичної школи № 1 ім. 
С. Вільконського Поліна Мань-
ковська (клас викладачки Діа-
ни Свириденко). Піаністка яка 
вже мала досвід виступу з ор-
кестром «Філармонія». Вона пе-
реможниця і лавреатка міжна-
родних та всеукраїнських кон-
курсів. 

У програмі прозвучав Кон-
церт для флейти з оркестром 
№2, соліст Павло Шевчук.Увер-
тюра з опери «Викрадення з Се-
ралю». також прозвучала у кон-
церті. Завершило програму ви-
конання Симфонії № 29.

Прес-центр обласного філармо-
нійного центру фестивалів та 

концертних програм

У театрі 
ім Т. Шевченка

8 грудня в експерименталь-
ному просторі малої сцени від-
бувся показ вистави «Невчас-
но», за твором сучасної україн-
ської письменниці Лани Ра. По-
ставлена молодою режисеркою 
Анастасією Кузик, у виконанні 
двох молодих талановитих ак-
торів Євгена Бондаря і Миколи 
Лемешка незмінно викликає 
зацікавленість глядачів.

9 грудня було показано 
славнозвісну «Квайдашеву 
сім`ю», за твором І. Нечуя-Ле-
вицького, яка упродовж бага-
тьох років викликає прихиль-
ність чернігівського глядача.

На Чернігівщині слід-
чі СБУ передали до суду 
матеріали стосовно про-
кремлівського агітатора

Слідчі завершили досудове 
розслідування у кримінальному 
проваджені стосовно мешканця 
Чернігівщини, який підозрюють-
ся у виправдовуванні, визнанні 
правомірною збройної агресії 
рф проти України. Правоохорон-
ці викрили прокремлівського агі-
татора у листопаді 2022 року під 
час проходження ним огляду на 
одному з блок-постів регіону.

Встановлено, що мешканець 
Чернігова через інтернет-месен-
джер розповсюджував пропа-
гандистську інформацію, у якій 
серед іншого висловлювалось 
захоплення роботою російських 
військових. Слідчими зібрані до-
кази, які підтверджують скоєння 
цією особою злочину, передбаче-
ного ст. 436-2 (поширення мате-
ріалів із виправдовуванням, ви-
знанням правомірною, запере-
ченням збройної агресії росій-
ської федерації проти України, 
глорифікація її учасників) Кримі-
нального кодексу України.

Матеріали досудового роз-
слідування передані до суду.

Також, слідчими СБУ повідо-
млено про підозру у скоєнні ана-
логічного злочину мешканці Бо-
риспільського району Київської 

області, яка переїхала з Луган-
щини і має статус внутрішньо пе-
реміщеної особи. Під час огляду 
її мобільного телефону виявле-
но факт поширення матеріалів, у 
яких прославлялись та виправ-
довувались дії російських вій-
ськових на території України. 
Варто зазначити, що її чоловік є 
також фігурантом кримінально-
го провадження, відкритого за 
ст. 436-2 Кримінального кодексу 
України.

Досудове розслідування зло-
чинної діяльності ворожих пропа-
гандистів здійснюється слідчими 
Управління СБ України в Черні-
гівській області під процесуаль-
ним керівництвом Чернігівської 
обласної прокуратури.

До суду скеровано об-
винувальний акт стосов-
но російської агентки

 Слідчими Управління СБ 
України в Чернігівській області 
за процесуального керівництва 
Чернігівської обласної прокура-
тури завершено досудове розслі-
дування стосовно мешканки од-
ного з прикордонних селищ, яка 
передавала ворогу розвіддані 
про переміщення та дислокацію 
підрозділів ЗСУ в регіоні. Контр-
розвідники СБУ затримали во-
рожу поплічницю у вересні 2022 
року.

Досудовим розслідуванням 
встановлено, що 32-річна жінка 
після початку повномасштабного 
вторгнення налагодила зв'язки з 
російськими окупантами. Після 
звільнення території вона про-
довжила співпрацю з ворогом, 
здійснюючи збір даних про роз-
ташування сил оборони, місць 
зберігання озброєння та військо-
вої техніки, розміщення блокпос-
тів, руху військових колон. Зібра-
ні відомості зловмисниця за гро-
шову винагороду передавала 
окупантам за допомогою одного 
з месенджерів. 

Під час проведення слідчих 
дій правоохоронці вилучили у во-
рожої інформаторки засоби ко-
мунікації з доказами листування 
з представником спецслужб рф.

Зловмисниця обвинувачу-
ється у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 3 ст.114-2 Криміналь-
ного кодексу України (несанкціо-
новане поширення інформації 
про направлення, переміщення 
зброї, озброєння та бойових при-
пасів в Україну, рух, переміщен-
ня або розміщення Збройних Сил 
України чи інших утворених від-
повідно до законів України вій-
ськових формувань, вчинене в 
умовах воєнного або надзвичай-
ного стану). 

Обвинувальний акт стосов-
но російської агентки скеровано 
до суду.

Повідомляє Служба безпеки України
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У чому запорука успіху будь-якої 
держави-агресора? У сильній армії? 
У слабких сусідах? У фанатизмі влас-
ного населення?

Історичний досвід свідчить, що є 
ще одна не менш важлива умова – 
здатність вчасно зупинитися.

Теоретично Адольф Гітлер міг за-
довольнитися аншлюсом Австрії та 
розчленуванням Чехословаччини, 
але не вторгатися до Польщі. І ціл-
ком можливо, що у такому разі фю-
реру все зійшло б з рук.

Теоретично Беніто Муссоліні міг 
обмежитися захопленням Ефіопії та 
Албанії, але не вступати в Другу сві-
тову війну. І, швидше за все, дуче не 
довелося б висіти головою вниз на 
міланській бензоколонці.

Теоретично Володимир Путін міг 
окупувати Крим та ОРДЛО, але не 
йти далі. Говоритимемо відверто: де-
факто з цим були готові змиритися й 
західні еліти, й українська влада. 
Але, спробувавши завоювати решту 
України 2022-го, російський дикта-
тор опинився перед перспективою 
втратити все – зокрема й захоплене 
2014-го року.

Самогубний крок, зроблений 24 
лютого, був лише поглиблений ве-
ресневим рішенням про «приєднан-
ня» нових територій.

Теоретично Кремль сподівався 
оточити нещодавно окуповані землі 
якимось сакральним ореолом: мов-
ляв, тільки спробуйте перетнути кор-
дон Росії! На практиці ж було досяг-
нуто протилежного ефекту: Путін де-
сакралізував саме поняття «росій-
ських кордонів».

Між Херсонщиною, Донбасом та 
Кримом більше немає принципової 
різниці – згідно з офіційною кремлів-
ською версією, все це частини РФ. 
Однак при цьому український Хер-
сон уже звільнено, і небо не впало 

на землю: то що має стримати Укра-
їну від звільнення Донецька та Сім-
ферополя?

Розв'язавши велику війну, крем-
лівський режим не лише створив 
об'єктивні передумови для деокупа-
ції Криму та Донбасу. Ще важливіше 
те, що повномасштабна агресія зму-
сила мільйони українців по-новому 
поглянути на втрачене 2014-го.

За останні дев'ять місяців до нас 
прийшло усвідомлення того, що До-
нецьк та Луганськ, Сімферополь та 
Ялта так само дорогі для країни, як 
Ізюм та Харків, Херсон та Миколаїв, 
Бердянськ та Кривий Ріг.

Мабуть, вперше в українській іс-
торії ХХІ століття територіальна ці-
лісність стала справжньою цінністю, 
що ніким не заперечується. І цей но-
вий настрій разюче контрастує з на-
шим недавнім минулим.

Не секрет, що до 2014 року Дон-
бас та Крим нерідко розглядалися у 
патріотичних колах як щось чуже та 
шкідливе. Як антиукраїнський ба-
ласт, з яким марно возитися і який 
краще скинути. Подібна думка озву-
чувалася не лише маргіналами, а й 
видними інтелектуалами.

«Вже немає сил, щоб подолати ці 
ракові пухлини – Донбас та Крим», –
заявляв Василь Шкляр.

«Якщо колись станеться таке 
чудо, що в Україні знову перемо-
жуть, умовно кажучи, помаранчеві, 
то треба буде дати можливість Кри-
мові й Донбасу відокремитися», – 
стверджував Юрій Андрухович.

«Для мене Крим що є, а чи його 
нема – по цимбалах. Може й не 
бути. Я взагалі так собі думаю: а на-
віщо нам така велика держава?» – 

писав Юрпій Винничук.
Мала гібридна війна 2014-2021 

породила уявлення про Донецьк і 
Луганськ як про відрізані скибки, 
про які краще забути. У ті роки їхня 
повноцінна деокупація здавала-
ся недосяжною: реалістично вигля-
дало лише номінальне повернення 
ОРДЛО як кремлівського троянсько-
го коня.

Що активніше росіяни намага-
лися впровадити неконтрольова-
ний регіон у тіло України, то попу-
лярнішими ставали заклики повніс-
тю відгородитися від окупованого 
Донбасу.

Закликати до відмови від окупо-
ваного Криму було незручно: цей те-
риторіальний трофей РФ став сим-
волом путінської безкарності та 
українського приниження. Але за 
фактом мало хто в Україні вірив у по-
вернення півострова в найближчо-
му майбутньому. І аж до 2022 року 
питання «Чий Крим?» мало для на-
ших співвітчизників радше ритуаль-
не, ніж практичне значення.

Тепер, у розпал повномасштаб-
ної війни з Москвою, ситуація кар-
динально змінилася.

Кремлівськими стараннями 
Донбас та Крим злилися з рештою 
України: з Ірпенем та Гостомелем, з 
Балаклією та Куп'янськом, з право-
бережною Херсонщиною та остро-
вом Зміїний. Їхня деокупація не про-
сто виглядає можливою – вона ви-
глядає необхідною.

У масовій свідомості повернен-
ня до кордонів 1991 року стало кри-
терієм справжньої перемоги Украї-
ни у війні.

Сьогодні країна переконана в 

тому, що Крим та Донбас можна і по-
трібно повернути. Ця впевненість 
піднімає бойовий дух ЗСУ, допома-
гає українському тилу пережити ра-
кетний терор, спонукає Банкову до-
тримуватися жорсткої позиції щодо 
переговорів із Кремлем, дозволяє 
знаходити нові вагомі аргументи 
для західних партнерів.

І якщо в українській колектив-
ній свідомості не відбудеться змін, 
то рано чи пізно всі території, віді-
рвані від України 2014-го, будуть по-
вернуті.

По суті, у Путіна залишається 
лише одна надія: надія на руйнуван-
ня внутрішньоукраїнського консен-
сусу щодо необхідності повернення 
Донбасу та Криму.

Останній шанс утримати захо-
плене в 2014 році – це підштовхнути 
українців до думки, що Донецьк, Лу-
ганськ та Сімферополь їм просто не 
потрібні. Начебто деокупація цих те-
риторій не виправдає жертв, а лише 
нашкодить національній справі.

Кремлю необхідно, щоб в Україні 
знову заговорили про «ракові пухли-
ни». Щоб на порядку денному знову 
постало питання «А навіщо нам така 
велика держава?» Ймовірно, в най-
ближчій перспективі російські ІПСО 
будуть націлені саме на це.

Небезпека подібної риторики в 
тому, що вона може бути не схожа на 
відкрите капітулянтство. За бажан-
ня її цілком можна загорнути в псев-
допатріотичну обгортку. І вона дуже 
добре узгоджується з агресивними 
випадами, які зустрічаються у наших 
соцмережах із самого початку по-
вномасштабної війни.

На руку Москві грає будь-який 

хейт проти переселенців зі сходу та 
півдня, які нібито обтяжують захід 
України своєю присутністю, своїми 
побутовими звичками та своєю мо-
вою.

Нетерпимість до співгромадян з 
легкістю переростає у провокацій-
ний меседж: а чи варто терпіти вій-
ськові поневіряння задля повернен-
ня сотень тисяч таких же непридат-
них і неправильних співвітчизників?

На руку Кремлю грає будь-яке 
протиставлення одних українських 
регіонів іншим; всяке висловлюван-
ня типу «Поки наші хлопці пролива-
ють кров на фронті, боягузливі чу-
жинці сидять у ресторанах».

Все це легко перетворюєть-
ся на вигідний для противника ме-
седж: а навіщо взагалі проливати 
кров львів'ян чи закарпатців зара-
ди звільнення якихось чужих алчев-
ськів та армянськів?

На руку Росії грає кожен прояв 
віктимблеймінгу; кожна спроба зви-
нуватити окуповані українські регіо-
ни в тому, що їх захопила Росія.

З цих звинувачень може бути 
легко зліплений черговий підрив-
ний меседж: а який сенс обтяжува-
ти себе деокупацією та реінтеграці-
єю регіонів-зрадників? Чи не краще 
обійтися без них?

Володимир Путін уже не має 
шансів перемогти Україну військо-
вим шляхом.

Але гіпотетично він все ще може 
утримати частину захопленої україн-
ської території. За умови, що україн-
ці зроблять за російського диктато-
ра його роботу – переможуть себе 
самі.

Михайло ДУБИНЯНСЬКИЙ
«Українська правда», 

03.12.2022.
Pravda.com.ua

«Якщо ви хочете розсмішити Бога, розка-
жіть йому про свої плани», – це іронічне ви-
словлювання належить колишньому колезі 
Володимира Зеленського, славетному аме-
риканцю Вуді Аллену. І для нашої країни воно 
особливо актуальне.

Протягом останніх десятиліть історія ре-
гулярно втручалася в українські плани, руй-
нуючи їх на втіху гіпотетичному вищому 
розуму.

Українці смішили Господа наприкінці 80-
их, коли пов'язували власне майбутнє з при-
реченою радянською імперією: взяти хоча б 
легендарну Ірину Фаріон, яка примудрилася 
вступити до КПРС у квітні 1988-го.

Українці смішили Творця 20 років по 
тому, коли наші плани будувалися на вірі в 
глобальну стабільність, а тим часом до нас 
уже підкрадалася світова фінансова криза 
2008-го.

Ясна річ, Всевишнього смішили і 2013-го, 
коли країна готувалася до підписання Асоці-
ації з ЄС у Вільнюсі – і не припускала, що на-
томість на неї чекає низка неймовірних істо-
ричних потрясінь.

І, звісно ж, ми смішили Творця на почат-
ку 2020-го, коли намагалися щось планувати 
напередодні пандемії COVID-19.

Проте весь колишній досвід невдалого 
планування тьмяніє на тлі того, з чим довело-
ся зіткнутися Україні 2022-го.

Повномасштабна війна миттєво занури-
ла десятки мільйонів українців у простір не-
передбачуваного та несподіваного.

І якщо свого часу нинішній глава держа-
ви засвітився у передачі «Розсміши коміка», 
то 24 лютого кожен із нас став учасником ша-
леного шоу «Розсміши Бога».

Сумнозвісна промова про травневі шаш-
лики, яку недоброзичливці досі пригадують 
президенту Зеленському, ілюструє це якнай-
краще.

Люди, які планували присвятити 2022-
ий рік рутинній роботі, навчанню чи бізнесу, 
вбралися у військовий стрій та опинилися в 
окопах.

Люди, які не збиралися полишати по-
стійне місце проживання, опинилися за ти-

сячі кілометрів від власних будинків.
А людям, котрі сподівалися провести ни-

нішній рік з максимальним комфортом, дове-
лося освоювати навички виживання в екс-
тремальних умовах.

Якось розправившись із українськими 
планами, велика війна продовжує безжаль-
но їх руйнувати: не лише у прифронтовій зоні, 
а й у глибокому тилу.

Кожна тривала повітряна тривога зму-
шує переглядати чийсь розпорядок дня. Кож-
не відключення електроенергії за графіком 
ламає чиїсь задуми. Кожна нова атака Крем-
ля ризикує знищити чиїсь надії та очікування.

Непередбачуваність, невизначеність, не-
впевненість у завтрашньому дні – мабуть, це 
головні бичі воєнного часу.

Непрогнозований характер ворожих уда-
рів бентежить більше, ніж самі удари. Хао-
тичні відключення світла створюють більший 
дискомфорт, ніж відсутність світла. А постійні 
чутки про новий наступ із Білорусі породжу-
ють не меншу тривогу, ніж реальна спроба 
наступу.

Війна спонукає багатьох українців жити 
одним днем, оскільки сьогоднішні можливос-
ті завтра можуть зникнути.

Вона підштовхує до знецінення будь-яких 
довгострокових цілей. Не треба будувати 
жодних планів, не потрібно розглядати пер-
спективи, не треба думати про розвиток і рух 
уперед – такий стиль існування починає зда-
ватися нормальним та виправданим.

Але це саме те, чого слід щосили уникати: 
тому що саме цього прагне наш ворог.

По суті, актуальна мета Росії полягає в 
тому, щоб перетворити Україну на країну з ну-
льовим горизонтом планування. Країну, яка 
живе від блекауту до блекауту, від однієї ра-
кетної атаки до іншої. Країну, яка вимушено 
імпровізує, гарячково латає дірки, намага-
ється протриматися найближчі 24 години і 
більше не дивиться у майбутнє.

А тому вдивлятися вперед на тижні, міся-
ці і навіть роки означає перемагати.

Що таке «незламність», про яку стільки 
йдеться в Україні останнім часом? Фактично 
це здатність планувати українське майбутнє 
у розпал повномасштабної війни. Всупереч 

непередбачуваним обставинам; на зло не-
сподіваним ворожим атакам; всупереч не-
визначеності та непередбачуваності всього 
того, що відбувається навколо нас.

Справжня незламність – це вміння буду-
вати максимально продумані та гнучкі плани 
з урахуванням усіх можливих «якщо». Плани, 
які вже не викликають у Господа саркастич-
ної усмішки.

Це генератори та павербанки, які за-
вбачливо придбані ще до 10 жовтня і вируча-
ють своїх власників сьогодні.

Це робота, яку доводиться робити під час 
блекауту і яка, тим не менш, виконується без 
зриву дедлайнів.

Це бізнес, який справляється з військо-
вими форс-мажорами і не відмовляється від 
своїх зобов'язань перед клієнтами та парт-
нерами.

Це деталі майбутнього відновлення краї-
ни, які вже зараз обговорюються, задовго до 
завершення бойових дій.

І, ясна річ, це ретельно сплановані опера-
ції Збройних сил України.

Достатньо згадати вересневе визволен-
ня окупованої частини Харківщини. За свід-
ченнями авторитетних джерел «The New York 
Times», підготовка контрнаступу ЗСУ вела-
ся протягом кількох місяців з початку літа 
2022-го.

Український план, розроблений за учас-
тю союзників, був бездоганно продуманий 

та блискуче втілений у життя. Чого не мож-
на сказати про військове планування у вико-
нанні нашого супротивника.

«Взяти Київ за три дні», «окупувати Укра-
їну за десять днів», «висадити десант в Оде-
сі і вийти до Придністров'я», «захопити весь 
Донбас до середини літа» – з 24 лютого воро-
жі плани змінювалися вже кілька разів. Але 
будь-якого з них було достатньо, щоб викли-
кати у Всевишнього напад істеричного сміху.

У змаганні під назвою «Розсміши Бога» 
Росія, що воює, давно і впевнено виперед-
жає Україну. А наше завдання – довести ро-
сійське лідерство до логічного кінця.

Поставити агресора у становище, коли на 
зміну сміховинним планам прийде абсолют-
на неможливість будь-що планувати.

Сьогодні в Києві багато сперечаються 
про те, як має виглядати беззаперечна по-
разка Москви у великій війні. Але, мабуть, 
один критерій лежить на поверхні.

Переможена Росія – це країна, якій дове-
деться жити одним днем. Тому що її завтраш-
ній день уже не залежатиме від російських 
планів та російських зусиль.

Михайло ДУБИНЯНСЬКИЙ

Колаж: Андрій Калістратенко

«Українська правда», 10.12.2022
Pravda.com.ua

Остання надія Путіна

Розсміши Бога
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Президент Росії Володимир Пу-
тін має глобальну мережу секрет-
них бункерів від Москви до Уралу і 
продовжує будівництво підземних 
сховищ у Росії.

Джерело: розслідування видан-
ня «Собеседник», автор розсліду-
вання і головний редактор видання 
Олег Ролдугін в інтерв'ю телеканалу 
«Дождь». 

Пряма мова Ролдугіна: «Бун-
кери почали будувати ще за радян-
ських часів для перших осіб держа-
ви, але останнім часом роботи акти-
візувалися. Точно є бункери і в Мо-
скві, і на Уралі, є бункери в Поволжі».

За словами журналіста, у Путіна 
є офіційна і неофіційна система бун-
керів.

Офіційною системою бункерів 
займається Головне управління спе-
ціальних програм при президенті 
Росії – це офіційна окрема силова 
структура, яка підпорядковується 
безпосередньо президенту.

У процесі дослідження Ролдугін 
з'ясував, що ті самі будівельники, 
які будують офіційні бункери і буду-
вали тунелі під будинком Путіна в Ге-
ленжику, будують і приватні сховища 
для російського президента.

Кількість приватних бункерів на-
багато більша, ніж тих, які можна ви-
рахувати за держконтрактами і яки-
мись іншими роботами.  

За словами журналіста, глибина 
тунелів у Москві становить до 200 м 
– про це розповідали дигери, які ви-
падково потрапили в тунелі і які піз-
ніше були за це засуджені до умов-
них і реальних термінів і були змуше-
ні покинути Росію. 

Він також додав, що після того, 
як Путін прийшов до влади, за рено-
вацію бункерів взялися з новою си-
лою. Наприклад, у московських бун-
керах вирішили модернізувати ліфти 
і всього на 3 підйомники витратили 
55 мільйонів рублів.

Пряма мова Ролдугіна: «За цими 
масштабами можна судити, яка гли-
бина, що це за ліфти і які шахти про-
кладені під Москвою. Займалася мо-
дернізацією структура, яка спеціалі-
зується на створенні шахт для пуско-
вих установок ракет. Багато бункерів 
пов'язані між собою тунелями, які 
розходяться на десятки км».

Де розташовані 
бункери Путіна?

Насамперед приховані тунелі є 
в центрі Москви. За даними журна-
лістів, відома підземна система «Ме-
тро-2» пов'язує урядові установи Мо-
скви (передусім Кремль) із бункера-
ми в російській столиці, Балашисі, 
Чехові та мало не в Калузі.

Один із секретних входів у тунель 
«Собеседник» виявив біля Мічурін-
ського проспекту у Москві.

Повідомляється, що таких 
об'єктів у столиці РФ не один десяток 
за різними адресами: Лучніковий 
провулок (недалеко від Луб'янки), 
Хрестовоздвиженський (біля Міно-
борони), Таганка (поруч із бункером 
Сталіна), багато сконцентровано на-
вколо колишнього пустиря, який ди-
гери називають «Раменки-43», роз-
повідаючи, що саме в цьому місці 
розташоване ціле підземне місто, 
пов'язане тунелями з Кремлем.

Також підземні сховища є під па-
лацом Путіна в Геленджику.

Журналісти вважають, що ще 
один із бункерів розташований 
у горі Ямантау в засекреченому 
уральському містечку Міжгір'я, що 
на півдні від Єкатеринбурга і точно 
між Магнітогорськом і Уфою. 

Закрите адміністративно-тери-
торіальне утворення (ЗАТУ) Міжгір'я 
з'явилося після об'єднання двох вій-
ськових містечок – Білорецьк-15 і 
Білорецьк-16, ¬– розташованих на 
відстані 20 км одне від одного. Зага-
лом там живе близько 15 тисяч осіб. 
В'їзд у місто навіть для росіян – су-
воро за спецперепустками. 

Журналісти зазначають, що 
останні місяці роботи на Ямантау ак-

тивізувалися. Грошей на це не шко-
дують. Над горою Росавіація встано-
вила безпольотну зону, а пішки про-
йти туди теж складно. 

За охорону цього будівництва 
відповідають військові, єгері, і, су-
дячи з держконтрактів, квадрокоп-
тери DJI Mavic 2 Enterprise Advanced 
з 32-кратним збільшенням і тепло-
візором (коштують від 500 тисяч до 
мільйона рублів за апарат).

Хто будує бункери?
За інформацією журналіста, за 

будівництво бункерів відповідає 
«Управління будівництва № 30», ді-
яльність якого курує Головне управ-
ління спеціальних програм прези-
дента Росії.

Юридично ГУСП – правонас-
тупник П'ятого управління справа-
ми Радміну РРФСР, основним за-
вданням якого було будівництво но-
вих і модернізація наявних пунктів 
управління країною і військами на 
випадок війни.

Керівником ГУСПу з 2015 року 
значиться офіцер держбезпеки 
Олександр Лінець, який до цього 
очолював Управління ФСБ Росії по 
Південному військовому округу. Про 
довіру Путіна до цієї людини свід-
чить те, що у 2020 році він переїхав 
у квартиру площею 176,7 кв. м. у бу-

динку Управління справами прези-
дента у Великому Тишинському про-
вулку в Москві.

У цьому ж будинку від держа-
ви отримали житлоплощу керівни-
ки кремлівської адміністрації Антон 
Вайно, Служби зовнішньої розвідки 
Сергій Наришкін, Слідчого комітету 
Олександр Бастрикін.

До складу ГУСПу входить кілька 
військових частин, які розташовані і 
працюють як у Москві, так і у відда-
лених регіонах РФ. У них теж працю-
ють перевірені роками люди. 

Також видання повідомляє, що 
в РФ не так давно почали укладати 
нові держконтракти – з повірки при-
ладів радіаційної та хімічної розвід-
ки, які призначені для використання 
на бронеоб'єктах, із закупівлі комп-
лексів для виявлення каналів витоку 
інформації та апаратів для виявлен-
ня жучків, із закупівлі обладнання 
для формування системи постанов-
ки віброакустичних та акустичних 
перешкод, апаратно-програмних 
психодіагностичних комплексів, ди-
хальних апаратів на стисненому по-
вітрі та ін.

Ірина БАЛАЧУК
«Українська правда», 

01.12.2022.
Pravda.com.ua

В Білорусі 
арештована відома 

журналістка 
Лариса Шчиракова

Гомельська колишня жур-
налістка, краєзнавець Лари-
са Шчиракова опинилася в 
застінках лукашенківського 
СІЗО. Щоб залишитися в Біло-
русі, їй довелося публічно від-
мовитися від професії. Її син, 
16-ти річний Святослав, утри-
мується в інтернаті. Така ціна 
слова правди. 

Пригадую вона приходи-
ла до нас в Чернігів у 2014 
році, робила репортажі про 
післяреволюційний Чернігів, 
про Самооборону, про хлоп-
ців, готових обороняти міс-
то від ймовірного наступу 
московитів.

Олександр Ясенчук

З коментарів:
Rodion Baiev: 
Маю честь знати цю пре-

красну жінку, завдяки її ді-
яльності в організації «Толо-
ка». Всі ці роки вона не боя-
лась лукашенківських мен-
тів, сміливо брала інтерв̀ ю 
у громадян України в центрі 
Гомеля просто на вулиці, що 
дуже вражало. Працювала на 
Бєлсат.

(«Толока» – громадська ор-
ганізації в Білорусі, яка займа-
ється збереженням і розви-
тком білоруської культури, ду-
ховності. Бєлсат – опозиційний 
білоруський телеканал. – Ред.)

Бункери Путіна: аж до Уралу і на глибині до 200 м 
РосЗМІ розповіли про мережу сховищ президента РФ

Німеччина визнала 
Голодомор геноцидом 
українського народу

Німецький парламент, Бундестаг, 
30 листопада проголосував за резо-
люцію, яка визнає Голодомор геноци-
дом українського народу. Депутати від 
Соціал-демократичної партії, Зелених, 
Вільної демократичної партії, а також 
опозиційного Християнсько-демокра-
тичного союзу підготували позапар-
тійну резолюцію, в якій висловлюють-
ся за визнання Голодомору геноцидом

«Від голоду та репресій постражда-
ла вся Україна, а не лише її зернови-
робничі регіони. З сьогоднішньої точ-
ки зору, історико-політична класифі-
кація як геноцид очевидна. Німецький 
Бундестаг поділяє таку класифікацію», 
йдеться у документі.

Документ наголошує, що приму-
совий голод також був спрямований 
на «політичне придушення україн-
сько» національної свідомості». Ма-
сові смерті від голоду не були наслід-
ком неврожаю, а є відповідальністю 
політичного керівництва Радянсько-
го Союзу на чолі з Йосипом Сталіним. 
«Таким чином, Голодомор є злочином 
проти людства», заявляють парламен-
тарі.

«Голодомор припав на час найма-
совіших злочинів проти людства на єв-
ропейському континенті, жорстокість 
яких була немислимою до того часу. До 
них належать Голокост європейських 
євреїв в його історичній унікальності, 
воєнні злочини Вермахту і сплановане 
вбивство мільйонів невинних цивіль-
них осіб в рамках расистської німець-
кої війни на винищення на Сході, за які 
Німеччина несе історичну відповідаль-
ність», йдеться у резолюції.

Депутати закликають федераль-
ний уряд пам'ятати про жертв Голодо-
мору та сприяти його міжнародному 
розголосу – наприклад, через освітні 
пропозиції. Уряд також має протидія-
ти «будь-яким спробам запуску одно-
сторонніх російських історичних нара-
тивів».

У Бундестазі під час голосування 
були присутні посол України в Німеч-
чині Олексій Макеєв та колишній по-
сол, а нині заступник глави МЗС Ан-
дрій Мельник.

Окупанти зносять історичні 
будівлі в Маріуполі

У центрі Маріуполя російські окупанти зносять істо-
ричні будівлі. Про це 1 грудня у Телеграм повідомив рад-
ник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

«На історичному центрі Маріуполя окупанти став-
лять хрест. Попри балачки про «відновлення історії міс-
та», перші справжні історичні будинки часів позаминуло-
го сторіччя йдуть під знесення. Вперше – одноповерхо-
ві будинки приватної забудови. Які заважають лише зо-
внішнім виглядом, а створюють загрозу хіба пропаганді. 
Серед цих будинків є так звані «купеческие дома», які 
зберігають справжню історію Маріуполя», - написав Ан-
дрющенко, опублікувавши супутникове фото відповід-
ного району міста.

Він нагадав, що в цих будинках торік був запрова-
джений проєкт відновлення історичних дверей «Двері 
мають значення». Їх реставрація проводилася коштами 
пожертв від маріупольців. І це надавало нове життя ці-
лому кварталу.

Хор «Калина Вегас» українців 
США колядує для України

Чернігівки Оля Бас і її мама Тетяна Турецька, до речі, 
постійні читачки нашої газети «Світ-інфо», давно меш-
кають у США. Оля за фахом музикантка, керує чудовим 
фольклорним колективом українців «Kalyna Vegas». І 
взагалі вона і її товаришки-українки ведуть в Лас-Вегасі 
активну волонтерську діяльність на допомогу Україні. 
Зокрема, і засобами мистецтва. Ось що Оля повідоми-
ла у Фейсбуці. 

«Шановні друзі. Хочете, щоб до вас додому чи по 
справах прийшов український хор і співав колядки? Наш 
хорова група, Kalyna Vegas, планує виступи зараз за по-
жертвування мінімум $50. Пожертви підуть на забезпе-
чення дітей у розірваних війною регіонах України. За-
плануйте свої різдвяні колядки зараз, поки ще є місця». 

Написати Олі, замовивши виступ колективу, можна 
на її сторінку у Фейсбуці. 

Польща прагне повернути 
культурні цінності, викрадені 

під час світової війни
Внаслідок воєнних дій під час Другої світової ві-

йни у Польщі зникло понад 516 тисяч витворів мис-
тецтва. Нині Польща хоче повернути усі культурні 
цінності. Про це повідомив міністр культури та на-
ціональної спадщини Польщі, професор Петро Глін-
ський: «Польська держава ніколи не припинить по-
шук культурних цінностей, награбованих під час Дру-
гої світової війни; наша мета — заповнити порож-
ні рами та вітрини у польських музеях відновленими 
творами».

Цікаво, що в музеях Польщі проводилася акція 
Puste Ramy, в рамках якої організатори хотіли при-
вернути увагу до втрат польської культури під час 
війни.

«База даних втрачених пам'яток культури, яку 
зберігає Департамент реституції культурних ціннос-
тей, що діє при Міністерстві культури та національної 
спадщини, налічує понад 66 тисяч записів і постійно 
поповнюється», зазначив міністр і додав, що зараз 
на розгляді Мінкульту Польщі перебуває 130 рести-
туційних справ щодо різних країн світу.

Створено список загроженої 
культурної спадщини України

Міжнародна рада музеїв (ICOM) оголосила про 
завершення роботи над створенням Червоного 
списку загроженої культурної спадщини України

Червоні списки загроженої культурної спадщи-
ни ІСОМ публікує з 2000 року. Їх створюють як прак-
тичний інструмент для боротьби з незаконною тор-
гівлею культурними об'єктами.

До Червоного списку загроженої культурної 
спадщини України увійшли обєкти з музейних колек-
цій і збірок одинадцятьох установ:

Інституту археології НАН України,
Львівського музею історії релігії,
Музею книги і друкарства України,
Національного художнього музею України,
Музею Івана Гончара,
Національного музею історії України,
Національного музею українського народного 

та декоративного мистецтва,
Національного заповідника «Києво-Печерська 

Лавра»,
Національного заповідника «Давній Галич»,
Археологічного музею КНУ імені Тараса Шевченка,
Національної бібліотеки України імені В. І. Вер-

надського

На фото колективу – Оля Бас друга зліва 
у першому ряду. 
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Закордонне українство

З нагоди 101-ї річниці завер-
шення Другого Зимового походу Ар-
мії УНР (1921 р.) патріотична громад-
ськісь вшанувала пам’ять його учас-
ників, розстріляних більшовиками в 
селі Базар Коростенського району 
Житомирської області. 

Учасники Волинської групи Дру-
гого Зимового походу під команду-
ванням генерал-хорунжого Юрка 
Тютюнника після поразки 17 листо-
пада в битві під с. Малі Міньки були 
оточені більшовицькою Кримською 
кавалерійською дивізією Григорія 
Котовського, в результаті чого понад 
400 вояків загинули, а 537 опинили-
ся в полоні. Під час етапу до с. Базар 
десятки поранених померли по до-
розі, 41 офіцера відправили до Киє-
ва для подальших допитів, а решту – 
359, після того як вони відмовились 
перейти на сторону червоних бан-
дитів, розстріляли, затим формаль-
но оформили рішення про їхнє засу-
дження на смерть. 

Другий Зимовий похід Армії УНР 
вважається останньою спробою 
українських державників в особі Си-
мона Петлюри повернути владу на 
окупованій більшовиками території 
України в ході Визвольних змагань 
1917–1921 рр. відкритим військовим 
шляхом. Правда, ще майже рік пото-
му тривала збройна боротьба окре-
мих підрозділів Армії УНР в Україні, 
зокрема, в урочищі Холодний Яр. Пер-
ше відзначення сумних роковин від-
бувалося в час німецької окупації, у 
двадцяту річницю базарської траге-
дії. 21 листопада 1941 року на місці 
трагедії було насипано дві високі мо-
гили та вкопано три високі хрести, ви-
вішено націоналістичні тризуби і жов-
то-блакитні прапори, поставлено біля 
могил героїчних вояків почесну варту. 
При величезній кількості людей (до 40 
тисяч жителів навколишніх сіл) відбу-
лась панахида в пам’ять героїв, поле-
глих за українську справу в боротьбі 
проти московського большевизму. 

Але німецький окупант був не 
кращий за радянського: уже наступ-
ної ночі гестапівські аґенти почали 
арештовувати учасників жалобного 
заходу в Базарі, в довколишніх се-
лах, згодом у Радомишлі, Коростені, 
Житомирі, а на початку грудня в Жи-
томирі в’язнів почали розстрілювати 
– було вбито понад 700 осіб… Офі-
ційне вшанування пам’яті Героїв Ба-
зару почало відбуватися лише з від-
новленням Незалежності України. 17 
листопада 1991 року з нагоди 70-ро-
ковин трагічних подій та 50-роковин 
арештів та розстрілів сотень патрі-
отів у 1941 році, біля могил Героїв у 

Базарі відбувся перший офіційний 
захід, встановлено дерев’яний хрест 
і кам’яну плиту з іменами Героїв Ба-
зару. 26 серпня вже 2000 року ко-
штом українських ветеранів визволь-
них змагань – членів Спілки офіцерів 
України – в основному з Об’єднання 
бувших Вояків Українців у Великій 
Британії, на чолі з головою Лондон-
ського осередку СОУ, головою Пре-
зидії головної Управи ОБВУ св. п. ма-
йором доктором Святомиром М. Фос-
туном на братській могилі розстріля-
них Героїв було побудовано величний 
Меморіал пам’яті Героїв Базару з іме-
нами полеглих воїнів – роботи жито-
мирського скульптора Олександра 
Бориса. Від 1991 року меморіаль-
ні заходи відбуваються в Базарі вже 
щороку. Були вони і в час минулоріч-
них карантинних обмежень. Не ста-
ло на заваді навіть повномасштаб-
не вторгнення московського агре-
сора 24 лютого цього року. Нині, під 
час мітингу-реквієму, організовано-
го Спілкою офіцерів України спільно 
з місцевою владою, виступили по-
чесний голова Спілки офіцерів Укра-
їни, капітан 1 рангу Євген Лупаков, 
перший Генеральний прокурор Укра-
їни (1991 – 1993), суддя Конституцій-
ного Суду України (2006 – 2015) Ві-
ктор Шишкін, голова Конгресу Укра-
їнських Націоналістів Степан Бра-
цюнь, керівник Театру української 
традиції «Дзеркало» Володимир Пе-
транюк, представники інших органі-
зацій. Вони згадували про буремний 
час визвольних змагань, розстріл во-
яків під Базаром, про те, як вдалося 
зберегти пам’ять про цю героїчну й 
трагічну подію і те, яке значення вона 
має для сучасного військово-патріо-
тичного виховання нашої молоді, яка 
сьогодні, вже в лавах ЗСУ, веде важ-
ку боротьбу з нащадками червоних 
окупантів. Учасники вшанувань наго-
лошували, що і Другий Зимовий похід, 
і нинішнє вигнання героїчними ЗСУ 
московського окупанта з території 

України є етапами цього вже понад 
столітнього, а вірніше 400-літнього, 
протистояння між європейською ци-
вілізованою Україною і ординсько-
азійською Московщиною. І ця війна 
неодмінно, незабаром при допомозі 
демократичного Заходу завершиться 
нашою остаточною Перемогою! 

Учасники заходу поклали він-
ки та квіти до Меморіалу, духовен-
ство провело панахиду, а підрозділ 
Збройних Сил України віддав честь 
полеглим Героям почесною вартою 
та проходженням урочистим мар-
шем повз Меморіал. 

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

«Ні – Геноциду української нації! 
Наш поступ – Перемога України!». 
Під такою назвою в Українському 
домі в Нью-Йорку Округа Нью-Йорк 
Союзу українок Америки провела 
відзначення 90-х роковин Голодомо-
ру 1932–1933 рр. в Україні, на озна-
ку пам’яті полеглих у російсько-укра-
їнській війні наших захисників, по-
двигу оборонців рідної землі. 

Відкрила урочисту подію голо-
ва Округи Нью-Йорк СУА Ліда Слиж, 
котра відома невтомною відданістю 
справі українського жіноцтва в США. 
Участь у події взяли: Генеральний 
консул України в Нью-Йорку Олексій 
Голубов, Перший секретар Постій-
ного представника України при ООН 
Ярослава Сочка, голова Об’єднання 
українців Америки «Самопоміч» 
Олександр Мацука, представник 
Українського конгресового комітету 
Америки Андрій Добрянський та інші 
гості.

За спокій душ жертв Голодомо-
рів в Україні та героїв, полеглих у ро-
сійсько-українській війні, молився 
отець Теодор Мазур – парох Укра-
їнської православної церкви святої 
Трійці.     

Про жахіття Голодомору 1932–
1933 рр. в Україні, діяльність «Комі-
тету помочі голодуючій Україні», який 
1932-го створив Союз українок Аме-
рики, та про зусилля СУА у справі ви-
знання Голодомору 1932–1933 рр. 
Геноцидом були представлені світ-
лини архівних документів діяльності 
СУА1932–1933 рр..

Оплесками, квітами зустріли за-
хисників України Антона Домараць-
кого та Віктора Нестеренка, а також 

Олександра Рубцова – засновника 
благодійної організації Kind Deeds, 
на чиє запрошення українські вій-
ськовослужбовці прибули до США 
для протезування та реабілітації.

Авторка цих рядків, також автор-
ка сценарію, модераторка події за-
значила: «Двадцять перший рік по-
спіль в Україні та США я долучилася 
до організації вшанування українців, 
замучених Голодом».

Учасники події переглянули віде-
офільм «Зроніть сльозу, і хай не гасне 
свічка…», про Анастазію Чорній, яка 
пережила Голодомор в Україні. Віде-
оролик «Зігрій Україну!» ознайомив з 
нинішньою однойменною кампанією 
СУА на підтримку українців, вагому 
працю очолюваного Наталею Пав-
ленко СУА. Із перших днів російсько-
го вторгнення жертовну діяльність 
веде і Нью-Йоркська Округа СУА.

Під час зібрання відбулася пре-
зентація картини відомого амери-
канського художника в жанрі Марка 
Шульца «Слава Україні!». Як великих 
друзів України, жертводавців біль-
ше двох десятиліть Марка Шульца 
та його дружину Деніс Прауелл знає 
родина авторки статті. Картину, при-

свячену історії України, буде продано 
на аукціоні, на допомогу захисникам 
України. 

Присутні привітали заступницю 
голови Нью-Йоркської Округи СУА 
Лесю Тополю, чий син Тарас Тополя – 
фронтмен гурту «Антитіла» – служив 
у теробороні, а сьогодні разом зі сво-
їми побратимами створили фонд до-
помоги ЗСУ і поповнюють його, про-
водячи концерти по світу

Подію супроводжував спів дуету 
сестер-бандуристок Галини Леськів 
та Оксани Телепко. 

Зібрані під час події кошти будуть 
спрямовані на допомогу Україні. 

Наша глибока вдячність Феде-
ральній Кредитовій Кооперативі «Са-
мопоміч» у Нью-Йорку та її директо-
рові Богданові Курчаку за фінансову 
підтримку Дня союзянки та довголіт-
ню співпрацю.

Усі разом заспівали «Ой у лузі 
червона калина», пісню-символ си-
нів і доньок України. 

Валентина ШЕМЧУК,
заслужена працівниця 

культури України
Нью-Йорк 

Книга 
про Михайла Козака

Під кінець 2021 
року в Перемишлі 
вийшла унікальна 
книга «На культур-
но-історичній ниві 
Закерзоння» (Спо-
гади про Михайла 
Козака).

«Книги – мор-
ська глибина», на-
писав понад століт-
тя тому Іван Фран-
ко. Це відноситься 
і до названої книги 
про Михайла Коза-
ка (1932 – 2020), 
українського куль-
турно-освітнього ді-
яча, історика та ар-
хівіста в Польщі. Книга вийшла за редакції Миколи Зи-
момрі, вченого, публіциста, професора Дрогобицького 
університету. Про видання книги у великій мірі подбала 
дружина Михайла Козака пані Катерина, відзначивши в 
цей спосіб річницю смерті та 90-річчя від дня народження 
свого мужа, яке припадає на 30 вересня. 

Книга віддзеркалює всебічну працю одного з найак-
тивніших діячів українського пробудження після акції «Ві-
сла», яка вчинила колосальні шкоди для українців у по-
воєнній Польщі. Показано найцікавіші моменти життя М. 
Козака. 

Також у книзі є і релігійні теми. Є список релігійних 
та світських книжок з багатого бібліотечного фонду пана 
Михайла (944 назви), 145 фотографій, понад 30 копій 
свідоцтв, дипломів, грамот і подяк. На підставі історич-
них джерел, зокрема, архівних документів, споминів су-
часників описано дитячі та юнацькі роки Михайла Козака 
в рідному селі Гребенне. Феномен його праць та прожите 
життя можуть служити добрим прикладом. 

Маємо надію, що книга знайде свого читача серед іс-
ториків, політологів, громадських діячів, широкої читаць-
кої аудиторії. 

Ярослав СТЕХ
Торонто, Канада

Світла пам’ять 
Іванові Гватю

30 листопада пе-
рестало битися щире 
українське серце Іва-
на Гватя – видатно-
го журналіста й пу-
бліциста, дослідника 
Української історії з 
проникливим філо-
софським мислен-
ням.

Іван Гвать (псев-
донім – Юрій Маєр-
ник) народився 30 березня 1950 року в селі Ряшів 
Бардіївського округу в Словаччині. Після закінчення 
Української гімназії в Пряшеві (1968) студіював фі-
лософію та історію в університетах Урбаніана (Рим) та 
Людвіґ-Максиміліанеум (Мюнхен). Відмовився повер-
нутися до Чехословаччини, заочно засуджений до 5-ти 
років в’язниці. Працював в українській редакції ра-
діо «Свобода» у Мюнхені (1973 – 1994), Києві (199 5– 
1998) та Празі (1998 – 2003).

Автор радіопередач, спрямованих на об’єктивне 
трактування історії та нинішніх подій в Україні й укра-
їнському зарубіжжі.

Один з найкращих фахівців з проблем Української 
Греко-Католицької Церкви та української меншини 
Словаччини й Польщі.

У Мюнхені Іван Гвать співпрацював з газетою 
«Християнський голос», журналами «Український са-
мостійник» і «Сучасність»; у Києві – з газетами «День», 
«Вечірній Київ», «Дзеркало тижня», «Киевские ведо-
мости», з журналами «Український Світ», «Генеза», «Лю-
дина і Світ». Опублікував низку гостросюжетних статей 
на історичну й політичну тематику.

У 2003 році Іван Гвать повернувся в рідне село Ря-
шів, де працював над завершенням головної книги 
свого життя – «Історія Лемківщини».

Водночас у статтях на сайті «Радіо Свобода» не-
щадно викриває аґресію «русского мира», зокрема ін-
спірування «русинського руху» на Закарпатті й Східній 
Словаччині – «самом западном уголке русского мира». 
У 2014 році, з початком російсько-української війни, 
Іван Гвать нещадно викривав підступність росій-
ської імперської ідеології та російського імперського 
православ’я.

Вшанували 
Героїв Базару

Учасники вшанування

Виступає голова КУН Степан Брацюнь (зліва – почесний голова Спілки 
офіцерів України, капітан 1 рангу Євген Лупаков)

Союз українок Америки вшанував 
жертв Голодомору 

Іван Гвать на околиці рідного 
села Ряшів. 17 червня 2010 р.



№233   15 грудня 2022 року№233   15 грудня 2022 року
Світ-Світ- інфоінфо6 Світ планети

В Індонезії продають 
100 островів

Торги з продажу архіпелагу безлюд-
них островів «Заповідник Віді» проходять у 
Нью-Йорку.

Сумарну площу островів у складі архі-
пелагу оцінили приблизно у 10 гектарів. 
Вони знаходяться за 2,5 години польоту 
від аеропорту острова Балі.

Згідно з індонезійськими законами, 
іноземці не мають права на придбання 
острова в країні, проте майбутній власник 
може викупити частку у місцевій холдинго-
вій компанії.

Захисники природи стривожені нови-
ною про продаж «Заповідника Віді», оскіль-
ки він знаходиться в морській зоні, що охо-
роняється. Зведення будівель на островах 
становитиме загрозу для екосистем, що 
відрізняються багатим біорізноманіттям. 
Вони включають тропічні ліси, коралові 
рифи, які населяють понад 700 видів кора-
лів, а також значну кількість підводних рос-
лин і тварин.

«Як можна гарантувати, що ці острови 
не будуть використовуватися для туристич-
ної діяльності? А як щодо доступу для міс-
цевих жителів після того, як острови ста-
нуть приватною власністю?» – тривожать-
ся екоактивісти.

Індонезія – найбільша острівна держа-
ва планети, має сотні великих і малих ост-
ровів. Площа країни – майже 2 мільйони 
квадратних кілометрів, 15-та у світі. Насе-
лення – 268 мільйонів, 4 місце у світі. 

У США викрадена 
донька возз’єдналася 
з родиною через 51 рік

1971 року Гайсміт була викрадена ня-
нею з її дому в Форт-Ворті у віці всього 
22 місяців. Роки пошуків родини нічого 
не дали, допоки зразки ДНК, надіслані на 
вебсайт про предків, не виявили відповід-
ності.

Мама Мелісси Альта Апатенко в серпні 
1971 року найняла няню за оголошенням у 
місцевій газеті. Няня пообіцяла доглядати 
за малечею вдома. Проте згодом вона зни-
кла з дитиною, і тоді розпочалися десяти-
ліття пошуків з боку родини Гайсміт, поліції 
та федеральних органів влади. У вересні 
2022 року родина дізналася про те, що Ме-
ліссу помітили в Південній Кароліні.

Сама ж Гайсміт, яка носила ім’я Мелані 
Волден, не знала, що її хтось шукає. І спер-
шу навіть вважала шахрайством спроби 
родини зв'язатися через Facebook.

Проте 6 листопада тест ДНК на вебсай-
ті 23AndMe пов’язав дітей Гайсміт із роди-
ною за допомогою генеалога-любителя, 
який допоміг їм зрозуміти результати. А 
вже 26 листопада відбулася зустріч Меліс-
си з батьками.

«Це приголомшливо. Але водночас це 
найпрекрасніше відчуття у світі», сказала 
Гайсміт журналістам.

А її біологічна мама розповіла, що 
«просто не могла повірити», що сім'я 
возз'єдналася після стількох років.

Щодо викрадачки Мелісси, то інфор-
мації про неї наразі немає. Сама ж Гайсміт 
каже, що жінка, яка її виховала, зізналася, 
що знала про те, що Мелісса була викраде-
ною дитиною. Хоча термін давності у справі 
про викрадення давно минув, поліцейське 
управління Форт-Верта заявило, що про-
довжить розслідування зникнення, щоб 
з'ясувати, що сталося.

Возз’єднана родина зараз надолужує 
втрачений час і знайомиться. Так, сестри 
Гайсміт розповіли, що вона планує повто-
рити весілля зі своїм нинішнім чоловіком, 
щоб її біологічний батько міг провести її до 
вівтаря.

22-ий чемпіонат світу з футбо-
лу проходить у Катарі з 17 листо-
пада. Фінал 18 грудня. Головну сві-
тову футбольну подію чотириріччя 
проводить ФІФА – Всесвітня феде-
рація футболу, керівна громадська 
організація футболу на планеті. 

Вперше турнір проходить взим-
ку, адже в цій невеликій арабській 
державі Близького Сходу влітку 
стоїть неймовірна спека. 

У відбірному турнірі чемпіона-
ту 2022-го року, який тривав по-
над два роки, починали змагати-
ся близько двохсот країн-членів 
ФІФА. Вони боролися за 31 путівку 
на турнір, а ще одну традиційно від-
дали без відбору господарям.

32 команди в груповому тур-
нірі чемпіонату були розбиті же-
ребкуванням на 8 груп. Змагання 
в них пройшли в одне коло, кожна 
команда зіграла з кожною. По дві 
кращі з групи вийшли у наступний 
етап – одну восьму фіналу. Ось під-
сумкова таблиця групового етапу 
(набрано очок). При рівності очок 
переможці груп визначалися за 
додатковими показниками (різни-
ця м`ячів, кількість перемог, матчі 
між собою).
Група A: Нідерланди 7; Сенегал – 6; 
Еквадор – 4; Катар – 0.
Група B: Англія – 7; США – 5; Іран 
– 3; Уельс – 1.
Група C: Аргентина, – 6; Польща 
– 4; Мексика 4; Саудівська Аравія 
– 3. 
Група D: Франція – 6; Австралія – 
6; Туніс – 4; Данія – 1. 
Група E: Японія – 6; Іспанія – 4; Ні-
меччина – 4; Коста-Рика – 3.
Група F: Марокко – 7; Хорватія – 
5; Бельгія – 4; Канада – 0.
Група G: Бразилія – 6; Швейцарія 
– 6; Камерун – 4; Сербія – 1.
Група H: Португалія – 6; Південна 
Корея – 4; Уругвай – 4; Гана – 3.

З восьми країн, що мають 
звання чемпіонів світу, на турнір 
не пробилася лише Італія – 4-разо-
вий чемпіон. Притому, вдруге під-
ряд: програла вирішальний матч 
відбору. 

Нині на чемпіонаті, як завжди, 
виступали багато зірок світово-
го футболу. У тому числі відпо-
відно 7-разовий і 5-разовий во-
лодарі «Золотого м’яча», капіта-
ни своїх збірних: Ліонель Мессі 
– Аргентина, Кріштіану Роналду – 
Португалія. Для обох вже 5-й чем-
піонат світу і вони увійли в неве-
лику когорту таких світових рекор-

дсменів. Досі на 5-ти чемпіонатах 
світу виступали лише легендарний 
воротар «Ювентуса» і збірної Італії 
Джанлуїджі Буффон, який і зараз, 
у 44 роки, виступає в чемпіонаті 
Італії, також воротар Антоніо Кар-
бахал (Мексика), захисники Рафа 
Маркес (Мексика), Лоттар Матеус 
(Німеччина). Буффон і Матеус ста-
вали і чемпіонами світу. 

Вже на стадії групового турні-
ру вибули дві титуловані команди: 
4-кратні чемпіони світу Німеччина 
і 2-кратні – Уругвай. А в одній вось-
мій фіналу – чемпіон 2010 року Іс-
панія. 
Одна восьма фіналу:
Нідерланди – США – 3:1.
Аргентина – Австралія – 2:1.
Франція – Польща – 3:1.
Англія – Сенегал – 3:0.
Хорватія – Японія – 1:1 (по пе-
нальті 3:1).
Бразилія – Південна Корея – 4:1.
Марокко – Іспанія – 0:0 (по пе-
нальті 3:0).
Португалія – Швейцарія – 6:1.
Чвертьфінал: 
Хорватія – Бразилія – 1:1 (по пе-
нальті 4:2)
Аргентина – Нідерланди – 2:2 (по 
пенальті 4:3). 
Марокко – Португалія – 1:0.
Франція – Англія – 2:1.

У чвертьфіналі сталися справ-
жні сенсації. Перша – виліт Брази-
лії, яку називали головним фаво-
ритом турніру. Матч був драматич-
ний. Хорвати вистояли два тайми, 
майже весь додатковий час, але 
лідер бразильців Неймар таки від-
крив рахунок. Та за кілька хвилин 
до завершення гри хорвати його 
зрівняли. Серію пенальті вони ви-
конали чудово, без жодного про-

маху. Бразилії доведеться відклас-
ти наступне чемпіонство на 4 роки. 
А останнє, рекордне 5-те чемпіон-
ство, здобули 20 років тому. 

Щодо Хорватії, не варто за-
бувати, що це діючий віце-чемпі-
он світу, фіналіст минулого мундіа-
лю. Команда зберегла той свій кіс-
тяк, на чолі з невтомним капітаном, 
яким є півзахисник «Реалу» 37-річ-
ний Лука Модрич. Не марно ж після 
минулого чемпіонату він отримав 
«Золотий м’яч» 2018 року, вищу від-
знаку футболістам світу. До речі, на 
чемпіонаті нині, поряд з молодими 
талантами, грають багато футболіс-
тів, яким далеко за 30, для яких це 
вже 3-й чи 4-й чемпіонат світу.

Не менш напруженим був і 
матч Аргентина – Нідерланди. Ар-
гентинці вели в рахунку 2:0, Ліо-
нель Мессі забив свій черговий 
гол. Але в другому таймі суперники 
сквитали один гол, а коли суддя до-
дав до основного часу аж 10 хви-
лин, голландці на останній хвили-
ні зрівняли рахунок. Два додаткові 
тайми його не змінили. І тут теж ви-
рішила серія пенальті, яку виграли 
аргентинці. 

А другого дня сталася ще одна 
сенсація. Річ навіть не в тому, що 
програла і вибула Португалія, на 
чолі з Роналду. Вибули на цій ста-
дії і не менш сильні Бразилія, Ні-
дерланди, Англія. Сенсація – що 
вперше за понад 90-річну історію 
чемпіонатів світу у півфінал, тоб-
то в четвірку кращих команд світу, 
пробилася країна з Африки – Ма-
рокко. На попередніх чемпіонатах 
у чвертьфінал пробивалися афри-
канські команди – Камерун, Сене-
гал, Гана. Але не далі, на цій стадії 
вибували. Тут же – перемога, і в 

основний час, без пенальті. Якщо 
додати, що на попередній стадії 
Марокко вибило з чемпіонату гріз-
ну Іспанію, то це вже не випадко-
вість. І хто візьметься передбачити 
півфінали, при тому, що мароккан-
ці грають з чемпіонами світу. 

Напруженим і красивим був 
матч Франція – Англія, давніх су-
перників. Рахунок відкрили фран-
цузи. Але в другому таймі його 
зрівняв з пенальті капітан англій-
ців Гаррі Кейн. Та знову відзначив-
ся нев̀ янучий Олів̀ є Жіру, забив 
другий м`яч французів. І ще більше 
зміцнив рекорд кращого бомбар-
дира збірної Франції в її історії. Він 
його побив ще раніше на турнірі, за-
бивши 52-й м`яч, на один випере-
дивши легендарного Тьєрі Анрі. А це 
був уже 53-й м`яч, і чемпіонат три-
ває, у французів ще два матчі: півфі-
нал і фінал або матч за третє місце.

Наприкінці матчу у ворота 
французів був призначений дру-
гий пенальті. Знову бив Кейн, але 
повз ворота. Цікаво, що бив у во-
рота свого товариша, одноклубни-
ка з англійського «Тоттенхема», ка-
пітана французів Уго Льоріса. Таке 
на чемпіонаті постійно: одноклуб-
ники грають як суперники за різні 
команди. Втім, і забитий м`яч став 
для Кейн, 53-м за збірну, він теж 
став лідером її бомбардирів, прав-
да, нарівні з Вейном Руні. 

Отже чемпіонат вийшов на фі-
ніш. Ось розклад півфіналу, пере-
можці якого виходять у фінал чем-
піонату. 

Аргентина – Хорватія: 
13 грудня, 22.00.

Франція – Марокко: 14 груд-
ня, 22.00.

Але графік випуску нашої газе-
ти такий, що робота над номером 
завершується увечері вівторка, 
тобто 13 грудня. Коли номер вийде 
в четвер, ви вже знатимете резуль-
тати півфіналу. Буде відомо, хто гра-
тиме 17 грудня в матчі за третє міс-
це, а хто 18 грудня у головному мат-
чі чемпіонату, фіналі, битві за чем-
піонство (обидва матчі – о 18.00). 
Можливо, Франція спробує вдруге 
поспіль стати чемпіоном, а загалом 
втретє. Чи Аргентина, на чолі з гені-
єм футболу Ліонелем Мессі, теж бо-
ротиметься за третє чемпіонство, 
адже друге виборола аж 36 років 
тому, у 1986-му, з легендарним Ді-
єго Марадоною. А, може, врахову-
ючи стільки сюрпризів чемпіонату, 
його фінал буде й іншим. 

Завершилася осінньо-зимова частина чем-
піонату України з футболу сезону 2022 – 2023 
років у вищому дивізіоні – прем`єр-лізі. Попере-
дній чемпіонат не був завершений через поча-
ток у лютому повномасштабної війни – агресії 
Росії. Переможцем був визнаний «Шахтар», дру-
гим стало «Динамо». 

Були великі сумніви щодо наступного чем-
піонату, адже йде війна. Врешті, було ухвалено 
керівництвом українського футболу і держави 
чемпіонат проводити. Щоб, попри все, показа-
ти, що Україна бореться і переможе. Матчі про-
ходять в Києві і Київській та кількох західних 
областях. Для «Шахтаря» і «Зорі» такі «домашні» 
матчі в гостях – не нове: вже 9-й сезон клуби 
грають їх не вдома, через окупацію росіянами і 
сепаратистами Донецька і Луганська. Інші клу-
би вже призвичаїлися до такого регламенту. Та-
кож матчі проводяться без глядачів. А в разі по-
вітряної тривого гра припиняється. 

Щодо незакінченого попереднього чемпіо-
нату, було вирішено, що ніхто не вибуває в ниж-
чий дивізіон – першу лігу. Всі 16 клубів зберіга-
ють місце в еліті. Але дві команди в цьому тур-
нірі не виступають: чернігівська «Десна» і «Ма-
ріуполь». Обидві – через значні руйнування 
інфраструктури клубів. У Чернігові розбомбле-

но стадіон і його будуватимуть наново. Маріу-
поль взагалі поки що окупований. Але обом ко-
мандам зарезервовано місце у еліті в наступно-
му чемпіонаті. 

Прем`єр-лігу поповнили два лідери турніру 
першої ліги, на момент початку війни: «Металіст» 
(Харків) і «Кривбас» (Кривий Ріг), обидві коман-
ди свого часу вже грали в еліті.

А нинішній чемпіонат проходить у всіх диві-
зіонах: у першій і другій лігах, також іде жіночий 
чемпіонат. 

Ось турнірна таблиця чемпіонату у прем`єр-
лізі після 15-ти турів. Деякі команди не зіграли 
стільки, здебільшого через перенесення матчів. 
То ж у першій графі – проведені матчі, далі різ-
ниця забитих і пропущених м`ячів, набрані очки. 

Дніпро-1 14 31–10 35

Шахтар 13 29 – 11 30

Динамо 15 24 – 13 30

Зоря 15 32 – 22 28

Олександрія 13 23 – 19 24

Колос 15 14 – 18 20 

Ворскла 15 18 – 20 18

Металіст 1925 14 13 – 17 18

Кривбас 15 11 – 16 18

Верес 15 17 – 20 17

Металіст 15 15 – 23 16

Рух 14 17 – 22 14

Минай 14 10 – 15 14

Інгулець 14 12 – 18 13

Чорноморець 15 10 – 20 11

Львів 14 9 – 21 9

Чемпіонат продовжиться 4 березня.
В змаганні бомбардирів лідирують: Артем 

Довбик (Дніпро-1), який забив 11 м`ячів, Віталій 
Буяльський (Динамо) – 10 м`ячів.

Є серед бомбардирів і футболісти, які не-
давно виступали за «Десну». Дехто на момент 
перервання чемпіонату вже пішов з нашої ко-
манди, іншим футбольне керівництво дозволи-
ло перервати контракти з нашим клубом і гра-
ти за інші. Третім в змаганні бомбардирів іде 
Михайло Мудрик (Шахтар) – 7 м`ячів, він грав 
у оренді в «Десні». Далі йдуть Олексій Гуцуляк 
(Дніпро-1) – 4, Денис Безбородько (Колос) – 3, 
Владислав Калитвинцев (Олександрія) – 2. По 
одному м`ячу забили добре відомі нам Юхим Ко-
нопля (Шахтар), Максим Імереков (Зоря). 

 Публікації підготував Петро Антоненко. 

Чемпіонат світу з футболу: 
попереду – фінал

Чемпіонат України з футболу
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Кожного 25 грудня диктори теле-
візійних новин запевняють, що цьо-
го дня в 1991-му «припинив існуван-
ня СРСР», боподав у відставку його 
президент Горбачов, а над на купо-
лом Кремлівського палацу спуще-
но червоний прапор і піднятий три-
колірний російський. Але спершу 
Україну таки спробували втягнути в 
«СРСР-2».

«Зібралися троє»
8 грудня 1991 року увійшов 

до історії передусім тому, що цьо-
го дня представники республік-за-
сновниць СРСР – тодішні президент 
України Леонід Кравчук, його росій-
ський колега за посадою Боріс Єль-
цин і голова Верховної Ради Білорусі 
Станіслав Шушкевич – проголосили 
у «Віскулях» (мисливській резиденції 
глави СРСР у заповіднику Біловезь-
ка пуща в Брестській області непо-
далік кордону з Польщею), що Радян-
ський Союз припиняє існування як 
суб'єкт міжнародного права і геопо-
літична реальність.

І підписали угоду про утворення 
замість нього політичного та еконо-
мічного союзу самостійних суб'єктів 
міжнародного права – Співдружнос-
ті незалежних держав. А коротше – 
СНД.

Відтоді не лише пересічні грома-
дяни, а й журналісти та політики по-
страдянських країн повторюють те, 
що переповів 8 грудня 2011-го на 
сайті «Тижня» публіцист Сергій Гра-
бовський: «Зібралися троє мужи-
ків (варіанти: негідників, зрадників, 
агентів Заходу) в Біловезькій пущі, 
добряче хильнули і по п'яні розва-
лили велику державу. Для більш ін-
телектуальної публіки існує більш 
витончений варіант: у протистоянні 
з першим й останнім президентом 
СРСР Горбачовим троє керівників 
слов'янських республік – Білорусі, 
Росії й України – спонтанно дійшли 
думки демонтувати Союзну державу, 
тим самим скасувавши і посаду Ми-
хаїла Сєргєєвіча».

Насправді ж, по-перше, їх було 
не троє. Угоду про утворення СНД 
підписали й тодішні керівники урядів 
України та Білорусі – відповідно, Ві-
тольд Фокін і В'ячеслав Кебич, а та-
кож перший заступник голови росій-
ського – Геннадій Бурбуліс.

Намагалися рятувати
По-друге, принаймні частина з 

них спершу намагалися не «вбивати» 
Радянський Союз, а рятувати. Бо піс-
ля того, як у 1990-му Верховні Ради 
суб'єктів СРСР проголосили верховен-
ство їхніх законів над союзними, ця 
держава стала юридичним нонсенсом.

Ті, хто з цим не погоджуються, 
апелюють до всесоюзного референ-
думу 17 березня 1991-го, більшість 
учасників котрого проголосувала 
за «збереження Союзу як оновле-
ної федерації». Але й на запитання 
республіканського опитування «Чи 
згодні Ви з тим, що Україна має бути 
у складі Союзу радянських суверен-
них держав на засадах Декларації 
про державний суверенітет Украї-
ни?» відповіли того ж дня 80% учас-
ників голосування.

Однак «зберегти Союз як онов-
лену федерацію» спершу не вдалося 
тому, що керівництво СРСР опирало-
ся врахуванню в проекті «нового Со-
юзного договору» верховенства рес-
публіканських законів над союзни-
ми. А коли погодилося утворити кон-
федеративний «Союз Суверенних 
Держав», то увійти до нього зголоси-
лися 14 листопада 1991-го лише Бі-
лорусь, Казахстан, Киргизстан, Ро-
сія, Таджикистан, Туркменістан та 
Узбекистан.

Керівництво України відмови-
лося, бо її Верховна Рада проголо-
сила 24 серпня того року незалежну 
державу. А після того, як її «візував» 
Всеукраїнський референдум 1 груд-
ня 1991-го, 5 грудня Верховна Рада 
проголосила в «Посланні до парла-
ментів і народів усіх країн»: «Договір 
1922 року про утворення Союзу РСР 
Україна вважає відносно себе не-
дійсним і недіючим».

«Росія навряд 
чи погодиться...»

Попри це, росіяни, які не бачи-
ли сенсу в новому Союзі без Укра-
їни, все ще намагалися створити 
хоч щось спільне з нею – щоб потім 
прив'язати міцніше. Причому «тис-
нути» на Україну розпочали ще 26 
серпня 1991 року.

Того дня прес-секретар пре-
зидента Російської Федерації Па-
вел Вощанов поширив від його іме-
ні заяву про намір РФ перегляну-
ти з огляду на проголошення неза-
лежності України... кордони з нею. 
Мовляв, «існує проблема кордонів, 
неврегульованість якої можлива й 
допустима тільки при наявності за-
кріплених відповідним договором 
союзницьих відносин» (тобто новим 
договором про СРСР – Авт.).

Натомість «у разі припинен-
ня» союзницьких відносин між 
Україною і РФ, продовжував прес-
секретар Єльцина, остання з них 
«залишає за собою право постави-
ти питання про перегляд кордонів».

У заяві уточнювалося – «Сказа-
не стосується»: а) «усіх суміжніх [із 
РФ] республік, за винятком трьох 

прибалтійських (Латвійської, Литов-
ської, Естонської), державна неза-
лежність яких уже визнана Росією, 
чим подтверджена вирішеність те-
риторіальної проблеми в двосторо-
ніх відносинах»; б) «головним чином 
Криму, Донбасу й Північного Казах-
стану, які мають значну кількість ро-
сіян».

Керівництво РФ наголошувало:
«Якщо ці республіки [які про-

голосили незалежність від СРСР] 
ввійдуть до складу союзу з Росією, 
то проблеми немає. Але якщо вони 
виходять, то ми повинні потурбува-
тися про населення, що живе там, і 
не забувати, що ці землі були освоє-
ні росіянами. Росія навряд чи пого-
диться віддати їх так легко».

Відтак 29 серпня 1991 року де-
легація на чолі з віце-президентом 
РФ Алєксандром Руцкім підписа-
ла спільно з українською «Загаль-
не міжпарламентське комюніке», 
котре, як запевняв Володимир Ва-
силенко, було за своєю формою й 
змістом, радше, міжнародною уго-
дою, аніж повідомленням про під-
сумки переговорів. Зокрема в ньо-
му передбачали «загальні зусилля 
для запобігання неконтрольовано-
го розпаду Союзу».

Та цим РФ не обмежилася. 1 
листопада 1991 року Президія ВР 
України заявила, що правлячі в Ро-
сії політичні сили: «...сіють розбрат 
на міжнаціональному ґрунті серед 
населення республіки, залякують 
політичним 
і економіч-
ним хаосом 
в умовах са-
м о с т і й н о -
го існуван-
ня України, 
підсилюють 
чутки про 
«мож ливий 
обмін ядер-
ними удара-
ми між не-
з а л е ж н о ю 
Україною і 
РРФСР».

«Думав, трошки 
побавимся»

А коли 14 листопада 1991 
року Горбачов запитав на засідан-
ні Держради СРСР – «Будемо ство-
рювати державу союзну?», то Єль-
цин запевнив: «Союз створювати є 
воля».

Однак коли Горбачов додав – 
«Якщо не створимо союзну держа-
ву, то прогнозую біду», то Президент 
Росії заперечив: «Союз держав».

Щоправда, після того ж, як Гор-
бачов заявив, що межа його посту-
пок – «від федеративної держави 
– до конфедерації», додавши, що 
«цією формулою ви враховуєте на-

стирність президента СРСР, а пре-
зидент СРСР враховує вашу настир-
ність», то Єльцин зачитав узгоджену 
на Держраді СРСР формулу: «Конфе-
деративна демократична держава».

Але відмовився від неї вже на 
наступному засіданні Держради 
СРСР – 25 листопада 1991 року – 
зажадавши «перейти до концепції 
конфедерації держав». Кравчук по-
яснював у інтерв'ю, що Єльцин тоді 
«вже себе десь уявляв, ну, скажімо, 
керівником Радянського Союзу – 
десь принаймні, якщо не першим, то 
десь в майбутньому першим».

«От я відчував тоді, і вже… все 
потім все випукліше і випукліше, ви-

пукло це було видно: 
він гадав, що це СНД 
швидко перетвориться 
в новий Союз, – згаду-
вав перший Президент 
України. – Він був пе-
реконаний в цьому, що 
це на початку ми так… 
для світу сказали, що 
ми ж не зруйнували зо-
всім Радянського Сою-
зу, що на місце його ось 
нова структура – СНД.

І це їх справді за-
спокоїло, що наша за-
ява, наша угода, що 
ми, що Україна, що 
СНД бере на себе від-
повідальність, право-
наступництво про всі 

ті акти, які здійснив Радянський 
Союз, – це зразу заспокоїло…

Але він думав, що ми трошки поба-
вимся так і потім побачимо, що воно ж 
не йде справа, і швиденько СНД буде, 
щільність, скажімо, наших стосунків 

буде поглиблюватись-поглиблюва-
тись і утвориться новий Союз… Без 
Горбачова. І Єльцин буде лідером».

«Україна має право 
внести»

Президент Росії засвідчив це 
5 грудня 1991 року, повідомивши, 
Горбачову, що буде переконувати в 
Білорусі українську делегацію «при-
єднатися до Союзу, але якщо не ви-
йде, то треба подумати й про інші 
варіанти». Президент СРСР реко-
мендував йому «дотримуватися се-
редньої лінії – не тиснути на україн-
ців, але й не поступатися їм».

7 грудня 1991 року у «Віску-

лях» Єльцин передав Кравчуку ко-
пію проекту угоди про Союз і запи-
тав – за яких умов той готовий його 
підписати. В цей момент, згадував 
Кравчук, доля Союзу опинилась в 
його руках.

Президент України відмовився 
підписати цей документ. Дослівно ж 
пояснював:

«Єльцин привіз з собою горба-
човський текст про утворення Со-
юзу. Горбачев робив нам наступну 
пропозицію: Україна має право вне-
сти будь-які зміни, переглянути цілі 
параграфи, навіть скласти нову ре-
дакцію за єдиної умови – вона пови-
нна обов'язково підписати договір».

«Єльцин поклав текст на стіл і 
передав запитання Горбачова: «Під-
пишете цей документ, чи то зі зміна-
ми, чи то без них? – згадував Крав-
чук. – Сам він сказав, що підпи-
ше тільки після мене. Таким чином, 
доля договору повністю залежала 
від України. Я відповів: «Ні». Одразу 
встало питання про підготовку но-
вого документу.

Далі все розгорталося, зі слів 
першого президента України, таким 
чином:

«Єльцин запропонував дати мі-
ністрам та експертам дорученння 
розробити взаємоприйнятну кон-
цепцію, а ще краще – проект уго-
ди про союз братніх країн, вклю-
чаючи й остаточно відточений ва-
ріант назви міжреспубликанського 
об'єдинення.

На ранок 8 грудня 1991 року 
російські експерти підготували 
текст угоди про співдружність неза-
лежних держав, який був узгодже-
ний із представниками білоруської 
та української делегацій. Україн-
ці поставилися до пропозицій росі-
ян стримано, обумовивши за собою 
право відмовитися від проекту в 
ході подальшого обговорення».

На запитання «А Ви не побоюва-
лися, що так насправді може стати-
ся, до речі?», Кравчук відповідає: «Я 
це передбачив. Тому ми й зайняли 
з самого спочатку позицію, що СНД 
потрібно для того, щоб, як шлюбно-
розлученнєвий процес».

«Хоч у якому-небудь 
вигляді Союз»

Своєю чергою, тодішній держ-
радник Росії Сергій Шахрай розпо-
вів у московській «Российской газе-
те» від 8.12.2006-го:

«Єльцин і Шушкевич спершу на-
магалися вмовити Кравчука зберег-
ти хоч у якому-небудь вигляді Союз. 
Але українці не бажали навіть чути 
це слово. Кравчук взагалі тримався 
дуже вальяжно, незвично впевнено.

За тиждень до цього його з ве-
ликою перевагою обрано прези-
дентом і за спиною у нього був рфе-
рендум 1 грудня, на якому Україна 
проголосовала за незалежність. 
Тому на всі пропозиції він одра-
зу відповідав відмовою, а рухівці в 
його делегації почали наріка-
ти: «Та нам тут взагалі нічо-
го робити!».

СРСР №2. Як Україну намагалися 
втягнути у новий Союз

Про справжню дату юридичної «смерті» Радянського Союзу 
досі сперечаються, називаючи дні 1, 8 і 25 грудня 1991 року. Але 
вже 30 грудня російський лідер Єльцин безкомпромісно заявив 
своєму українському колезі Кравчуку: «Ви повинні слідувати за 
Росією».

Єльцин і Горбачов у 1990-му – перший представляє РСФСР, 
другий СРСР. Залишитися має тільки один
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Кравчук погоджу-
вався на співдружність 

лише як на спосіб мирного 
«розлучення» пострадянських кра-

їн. На пропозиції Єльцина, аби їхні 
кордони, армія та інформаційний 
простір були спільними, нагадував 
– це атрибути незалежної держави.

А в своїх інтерв'ю пояснював: 
«він [тобто Єльцин], як на мене, спо-
дівався, що нове утворення стане 
тим універсальним важелем, за до-
помогою якого він контролюватиме 
інші республіки. Безсумнівно, Єль-
цин розраховув, що Москва й на-
далі домінуватиме на одній шостій 
земної кулі.

Коли напередодні Нового року, 
30 грудня 1991 року, ми вдруге зі-
бралися у Мінську, Єльцин повідо-
мив, що проголосив курс на швидкі 
ринкові перетворення в економіці. 
На цілком слушне запитання: а як 
щодо недавньої домовленості про 
узгодженість реформ, Борис Мико-
лайович безапеляційно заявив: «Ви 
повинні прямувати за Росією».

«Викреслював 
Кравчук»

Та якщо Єльцин, зі слів Л. Крав-
чука, «розраховував з допомогою 
майбутньої співдружності контро-
лювати інші республіки, то я, навпа-
ки, вважав, що нове утворення до-
поможе Україні позбутися контролю 
з боку Москви».

«Змінити психологію російського 
можновладця я, звичайно, не міг, – 
пояснював перший Президент Укра-
їни, – зате міг спробувати викорис-
тати обставини, аби змінити форму 
тиску. Принципова відмінність цієї 
зустрічі від попередніх полягала в 
тому, що на неї я приїхав, озброєний 
підсумками всеукраїнського воле-
виявлення».Тому після того, як пер-
ший президент Росії запропонував 
на розгляд свого українського коле-
ги проект угоди про співдружність, 
то, як згадував тодішній держрадник 
РФ Сергій Шахрай, «ось тут, на жаль, 
і пішло викреслювання:

«В основному викреслював 
Кравчук. Єльцин змушений був по-
годжуватися. До нас [членів росій-
ської делегації] від президентів па-
пери повернулися вже з помітками. 
Сторінки знову виправлялися, мно-
жилися, й так по декілька разів, поки 
не дійшли того висновку, який Крав-
чук був готовий підписати».

Лише заради мирного визна-
ння незалежності України Кравчук 
дозволив зафіксувати розвалений 
СРСР хоч би в ефемерному вигляді.

Та позаяк у 1993-му росіяни 
таки наполягли на створенні над-
державних органів СНД – Виконав-
чого секретаріату й Координацій-
но-консультативного комітету, то 
виходить, що не зріклися у Віскулях 
спроб нав'язати сусідам наднаціо-
нальні атрибути. А отже – тимчасо-
во вдавали тоді там згоду з тодішнім 
Президентом України не зберігагти 
«під соусом» СНД наддержаву.

«Зафіксували смерть»
Щойно після того, як її не вда-

лося тоді відстояти, керівники Ро-
сії визнали крах СРСР. Бурбуліс ви-
правдовувався в московській газе-
ті «Комсомольская правда» від 8. 01. 
2001-го:

«Розпад Радянського Союзу на-
прикінці 1991 року фактично вже 
відбувся. Не було жодної керованос-
ті по вертикалі. Колапс економіки 
змушував діяти наосліп. І небезпека 
руйнівної та нищівної громадянської 

війни. Якби ми не наважилися на зу-
стріч трьох керівників держав, нас 
очікував би якщо не югославський 
варіант, то щось украй небезпечне. 
Розпад СРСР набув би катастрофіч-
них форм».

А Шахрай пояснив у «Российской 
газете» від 8. 12. 2006 р.: «Три лікарі 
– причому не хірурги, а патологоана-
томи – просто зібралися біля ліжка 
покійного зафіксувати його смерть. 
Хтось повинен був це зробити, бо 
інакше не можна було ані отримати 
офіційне свідоцтво, ані вступити в 
права спадкоємців».

Тоді ж він наполягав в іншій мос-
ковській газеті – «Новых Извести-
ях»:

«Союз був уже мертвим на мо-
мент нашого приїзду в Біловежжя. 
Якщо у вас вдома лежить покійник, 
то його не можна поховати доти, 
поки не прийде лікар і не випише до-
відку про смерть. Нашим завданням 
було виписати таку довідку – юри-
дично зафіксувати розпад Союзу».

Підписано 
зі застереженнями
Хоч угоду про утворення СНД під-

писали 8 грудня 1991-го, а Верховні 
Ради України, Білорусі й Росії рати-
фікували її 10 – 12 грудня 1991-го 
(остання прийняла ще й постанову 
«Про денонсацію договору про утво-
рення СРСР»), у Віскулях цю спів-
дружність, по суті, лише започатку-
вали.

Бо декларацію про її утворення 
керівники вже 11-ти держав – Укра-
їни, Азербайджану, Білорусі, Вірме-
нії, Казахстану, Киргизії, Молдови, 
Росії, Таджикистану, Туркменістану, 
Узбекистану – підписали в Алмати 
щойно 21 грудня того року (в 1993-
му до СНД приєдналася Грузія, вий-
шовши з неї в 2009-му, а Туркменіс-
тан залишив її в 2005-му).

Підтвердили там і денонсацію 
договору про утворення СРСР.

«Статут Співдружності Незалеж-
них Держав» ухвалили в Мінську 22 
січня 1993-го. Але в Києві його не 
ратифікували досі. Окрім того, Вер-
ховна Рада України ратифікувала 12 
грудня 1991-го угоду про утворення 
СНД із застереженнями щодо спроб 
перетворення співдружності в союз-
ну державу.

Зокрема визнала неприйнят-
ною статтю 30-ту тієї угоди – про 
«Головне командування Об'єднаних 
збройних сил» країн, чиї керівники 
утворили СНД. А також 31-ту – про 
те, що «рада командувачів Прикор-
донними військами є органом Ради 
глав держав з питань охорони зо-
внішніх кордонів держав-членів і за-
безпечення стабільного положення 
в них».

Навіть щодо назви співдруж-
ності постановила писати її з малої 
літери.

А 20 грудня 1991-го «Заява Вер-
ховної Ради України з приводу укла-
дення Україною Угоди про співдруж-
ність незалежних держав» застері-
гала перетворення СНД у державне 
утворення із своїми органами влади 
та управління й надання співдруж-
ності статусу суб'єкта міжнародного 
права. І наполягала на недоторкан-
ності кордонів України.

«Не спішіть 
відспівувати...»

Але в Росії й після цього не зре-
клися наміру перетворити СНД у 
СРСР-2. Екс-член Політбюро ЦК 
КПРС Алєксандр Яковлев, котрий 
залишався авторитетним у Москві 
й після краху СРСР, позаяк був іде-
ологом його «перебудови», зажадав 
«для відновлення єдиної союзної 
держави використати на повну силу 
усі можливості СНД».

А тодішній проректор (нині – рек-
тор) Дипакадемії МЗС РФ Євген Ба-
жанов, наполягав у публікації «Не 
спішіть відспівувати державу» в № 2 
московського журналу «Новое вре-
мя» за 1992 рік: «Під вивіскою СНД 
чи якою-небудь іншою, не важливо 
якою, тисячолітня метрополія від зі-
ткнень і сварок зі сусідами перейде 
до їх чергового збирання під своє 
крило».

Коли в 1994-му Росія запро-
понувала програму розвитку СНД, 
то це був, по суті, план реінтеграції 
СРСР. У ньому керівні органи СНД 
пропонувалося очолити росіянам, а 
в його Міжнародному економічному 
комітеті вони зажадали 50% голосів. 
14 вересня 1995-го Єльцин підпи-
сав президентський указ «Стратегіч-
ний курс РФ щодо країн – учасниць 
СНД», в якому проголосив весь по-
страдянський простір «насамперед 
зоною інтересів РФ».

«Співдружність – мрія»
«Російські політики вперто від-

мовлялися бачити в СНД інструмент 
цивілізованого розлучення, – зга-
дував у публікації «Інші Росії» в київ-
ському журналі «Главред» від 14. 12. 
2006-го публіцист Віталій Портни-
ков. – Досі пам'ятаю одного з демо-

кратів-депутатів Верховної Ради Ро-
сії, який переконував колег, що Єль-
цин повинен терміново ввести в Київ 
танки – щоб попередити організо-
ваний українськими комуністами й 
націоналiстами розпад держави.

На одному з перших самітів спів-
дружності, який проходив у білоруській 
столиці, я попросив глав держав дати 
визначення СНД. Президент Украї-
ни був стислий: співдружність – мрія. 
Лише з часом я, нарешті, зрозумів, що 
мав на увазі проникливий Кравчук. 
Співдружність була мрією Єльцина й 
співгромадян російського президен-
та. Мрією про Радянський Союз, який 
обов'язково буде відновлено».

Щойно в 2005-му тодішній пре-
зидент Росії Владімір Путін визнав, 
що СНД створено для «цивілізовано-
го розлучення» пострадянських кра-
їн і відіграє роль «досить корисного 
клубу для виявлення поглядів керів-
ників держав на наявні проблеми гу-
манітарного та економічного харак-
теру». Тож обіцяв, що «реальними ін-
теграційними інструментами є такі 
об'єднання, як Євразійський еконо-
мічний союз і Єдиний економічний 
простір». Але принаймні наразі Украї-
на опирається втягненню й туди.

Горбачов 
зрікся не одразу

Хоч Горбачов зрікся повнова-
жень президента Радянського Сою-
зу 25 грудня 1991 року, декларацію 
№ 142-Н «Про припинення існування 
СССР, ліквідацію всіх органів влади 
СРСР, звільнення вищих посадових 
осіб зі займаних посад і про саморос-
пуск Верховної Ради СРСР» і постано-
ви про звільнення глав Верховного й 
Вищого арбітражного судів СРСР, ко-
легії Прокуратури СРСР і Держбанку 
верхня палата Верховної Ради СРСР 
– Рада Республік, із якої тоді ще не 
були відкликані лише представники 
Казахстана, Киргизії, Узбекистана, 
Таджикистана й Туркменістана, при-
йняла щойно наступного дня.

А Держстандарт СССР, Держкомі-
тет із народної освіти, Комітет з охо-

рони державного кордону продовжу-
вали функціонувати й у 1992 році. 
Натомість Комітет конституційного 
нагляду СРСР офіційно так і не був 
розпущений ніколи...

З іншого ж боку, заявляючи 25 
грудня 1991 року по телебаченню 
про свою відставку, Горбачов пояс-
нив, що припиняє діяльність на посту 
глави СРСР «в силу ситуації, що скла-
лася з утворенням співдружності не-
залежних держав» (далі – СНД). Адже 
в угоді про її утворення тодішні пре-
зидент України Леонід Кравчук, його 
російський колега за посадою Боріс 
Єльцин і голова Верховної Ради Біло-
русі Станіслав Шушкевич констату-
вали 8 грудня 1991 року, що «Радян-
ський Союз припиняє існування як 
суб' єкт міжнародного права і геопо-
літична реальність».

І все ж Горбачов зрікся не одра-

зу ж після 8 грудня 1991-го. Не зрік-
ся посади президента й після ратифі-
кації 10 – 12 грудня 1991-го Верхо-
вними Радами України, Білорусі й Ро-
сії угоди про утворення замість СРСР 
співдружності незалежних держав.

Не пішов у відставку й після того, 
як російський парламент прийняв ще 
й постанову «Про денонсацію догово-
ру про утворення СРСР». Залишався 
на посаді його президента й після того, 
як денонсацію договору про утворен-
ня СРСР спільно підтвердили 21 грудня 
того року керівники України, Азербай-
джану, Білорусі, Вірменії, Казахстану, 
Киргизії, Молдови, Росії, Таджикиста-
ну, Туркменістану та Узбекистану.

Агонія Союзу
Чому ж зволікав і що змуси-

ло його капітулювати аж 25 грудня 
1991-го? Позаяк він у цьому не зізна-
вся, доведеться пробігтися очима по 
переліку подій, які відбулися тоді.

А 25 грудня 1991 року Верховна 
Рада Російської Радянської Федера-
тивної Соціалістичної Республіки пе-
рейменувала її спеціальним зако-
ном в «просто» Російську Федерацію. 
Натомість Україну визнали незалеж-
ною Сполучені Штати Америки.

Напередодні ж, 24 грудня 1991-
го, президент Росії інформував в офі-
ційному посланні Генеральному се-
кретарю Організації Об'єднаних На-
цій, що РФ продовжує членство СССР 
у всіх органах ООН.

Бо в Декларації про утворення 
СНД, підписаній 21 грудня того року 
керівниками України, Азербайджану, 
Білорусі, Вірменії, Казахстану, Кир-
гизії, Молдови, Росії, Таджикиста-
ну, Туркменістану, Узбекистану, про-
голошувалося: «Держави співдруж-
ності підтримують Росію в тому, щоб 
вона продовжила членство СРСР в 
ООН, включаючи постійне членство 
в Раді Безпеки та іншихміжнародних 
організаціях». Відтак юридичний де-
партамент Секретаріата Організації 
Об'єднаних Націй констатував цю про-
позицію як реальність, що не вимагає 
формального схвалення з боку ООН.

Переконати Горбачова, що обі-
ймає віртуальну посаду, здатне було 
як кожне з цих рішень, так і їхня сума. 
А до їх прийняття він зволікав, тому, 
що сподівався очолити принаймні 
конфедеративний «Союз Суверенних 
Держав», бо попередню згоду на під-
писання договору про його створен-
ня дали 14 листопада 1991-го керів-
ники Білорусі, Казахстану, Киргиз-
стану, Росії, Таджикистану, Туркме-
ністану й Узбекистану.

Підписати його планували 9 груд-
ня того року. До цієї дати президент 
СРСР сподівався переконати решту її 
республік теж приєднатися до ССД. А 
в тому числі – Україну. Хоч 2 вересня 
1991 року Кравчук заявив від її іме-
ні: «Україна, проголосивши Акт про 
незалежність, може висловити свою 
позицію лише після референдуму з 
цього питання».

Та навіть після того, як 90,3% 
учасників цього виявленняпроголо-
сували за незалежність своєї краї-
ни, Горбачов запевняв 3 грудня 1991 
року тодішнього канцлера Німеччини 
Гельмута Коля, що України неодмінно 
приєднається до нової Союзної уго-
ди. Того ж дня у зверненні до парла-
ментаріїв усіх республік обіцяв:

«Мова не про відродження у но-
вому вигляді старого центру. Ста-
рого Союзу немає, і повернення до 
нього неможливе. Доказом цього є 
провал серпневого заколоту. Йдеть-
ся про створення зовсім нового між-
державного об' єднання, стрижнем 
якого є ідеї самовизначення, на-
ціонально-державного суве-
ренітету й незалежності».

СРСР №2. Як Україну намагалися 
втягнути у новий Союз

Всеукраїнський референдум. 
Голосують В`ячеслав Чорновіл і його дружина Атена Пашко
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«Чому вони крадуть?» – под-
каст-серіал від 435 ФІЛМС, на 
основі яких УП. Життя розповідає 
про злочини росіян проти культур-
ної спадщини України.

На цей раз – про спадщину Іва-
на Мазепи, про те, як в Україні досі 
не осягнули всього значення цієї іс-
торичної фігури, та як росіяни нена-
видять його, але водночас мріють 
прибрати до рук пов'язані з гетьма-
ном артефакти – розповідають екс-
перти.

Наприклад, гармату, військо-
вий трофей, який так поспішали по-
ставити в серці своєї імперії, забули 
розрядити. Вона понад два століття 
стояла зарядженою в московсько-
му кремлі. Або дзвін, який настіль-
ки недолуго рятували від німецько-
го наступу під час Другої світової ві-
йни, що загубили по дорозі в еваку-
ації, а через пів сторіччя знайшли 
зламаним. Та насамперед, це спро-
ба розібратись, чому постать Мазе-
пи вже 300 років не дає росіянам 
спокою.

«Он удостоился такой чести по-
тому, что предал Петра І и перешел 
на сторону шведов во время Север-
ной войны», – кричить на своєму 
шоу російський пропагандист Воло-
димир Соловйов.

Впродовж трьох століть особа 
Івана Мазепи змушує росіян злісно 
коментувати «підступні дії» гетьма-
на, який є героїчною постаттю для 
українців.

У цій статті наведено роздуми 
експертів Ольги Ковалевської – іс-
торикині, спеціалістки з біографії 
Івана Мазепи; Максима Блакитно-
го – історика, співробітника Черні-
гівського історичного музею; Андрія 
Карнаухова – юриста, що є експер-
том у сфері культурної спадщини, 
права інтелектуальної власності та 
партнером юридичної компанії; Ан-
тона Дробовича – голови Інституту 
національної пам'яті.

Росіяни понад 300 
років не можуть 

перехворіти Мазепою
Наша країна вже мала невда-

лий досвід евакуації культурних цін-
ностей під час Другої світової війни. 
Серед них була і спадщина гетьма-
на Івана Мазепи, зокрема, унікаль-
ний дзвін, на якому можна побачити 
його портрет.

«Коли розпочалися воєнні дії, 
тобто з 22 червня 1941 року, це для 
Сталіна стало несподіванкою. Жод-
на з українських територій не була 
підготовлена до евакуації. План ева-
куації почав складатися і реалізову-
ватися вже в процесі активних воєн-
них дій», – каже Ольга Ковалевська, 
історикиня та спеціалістка з біогра-
фії Мазепи.

Евакуаційні потяги потрапляли 
під бомбардування, щось згоріло в 
процесі пожежі, щось просто деякий 
час валялося в ящиках навколо за-
лізничного полотна.

«Тому на сьогодні практично в 
кожному музеї ви можете дізнатися 
від музейників, що в них існує пере-
лік тих речей, які вважаються втра-
ченими, ці списки просто величезні», 
– додає пані Ольга

Голова Інституту національної 
пам'яті Антон Дробович пояснює, 
чому Мазепа – це один із найвідомі-
ших українців в історії, але водночас 
ми його майже не знаємо.

«Іван Мазепа, як і більшість на-
ших видатних історичних постатей, 
недостатньо відомий українцям. Ну 
знають, що це був гетьман, що він 

зображений на грошовій купюрі та 
причетний до конфлікту з Петром I, 
от власне і все.

А це був рівний співбесідник для 
монархів, для князів того часу. Для 
України зробив неймовірно багато. 
За часів Мазепи відчувалося де ми 
– козаки, українці, і вони – росіяни, 
російські солдати. Тобто, він не був, 
прозорий безсуб’єктний «чего изво-
лите».

Російська пропаганда має влас-
ний антагоністичний погляд на Ма-
зепу, ставлячи його на чолі списку 
зрадників. При цьому європейський 
погляд на нього зовсім інший. Там 
він вбачається скоріше героїчною 
і трагічною фігурою. Гюго, Байрон, 
Ференц Ліст, Делакруа, Жеріко – це 
лише кілька з митців, які писали про 
Мазепу книжки, музику і картини.

«Росіяни більше ніж 300 років 
не можуть перехворіти Мазепою. 
Їх держава ідеологічно будується 
на тому, щоб постійно принижувати 
власне Мазепу. Бо він самим сво-
їм актом переходу на бік Карла XII 
та усією спробою позбутися залеж-
ності від Петра I, показав певний до-
роговказ куди треба рухатися ще на 
початку XVIII століття», – розповідає 
Ольга Ковалевська.

Подібних дзвонів в 
Україні більше не існує

Є і матеріальна спадщина Мазе-
пи, яку на власні очі може побачити 
кожен українець: церкви та інші іс-
торичні споруди, які він або побуду-
вав, або відновив власним коштом. 
А серцем спадщини гетьмана мож-
на вважати Чернігівщину, з колиш-
ньою мазепинською столицею Бату-
рином. Втім, навіть там можна було 
б побачити набагато більше, якби за 
наказом Петра I, росіяни не захопи-
ли та не пограбували місто разом з 
його бароковими церквами.

«Дзвонів, від часів Мазепи збе-
реглося не так багато, деякі з них є 
в Києві. Зокрема, один знаходиться 
на території Києво-Печерської лав-
ри, другий по сьогоднішній день ви-
сить на другому ярусі дзвіниці Софії 
Київської, і він так і називається - 
дзвін «Мазепа»», – поділилася Ольга 
Ковалевська. 

Але найбільш цінним вважаєть-
ся інший дзвін Мазепи, який зараз 
знаходиться за півтори тисячі кіло-
метрів від України. Він називається 
«Голуб», тому що на його корпусі зо-
бражений саме цей птах.

«Подібного плану дзвонів в Укра-
їні, взагалі, на сьогодні, більше не іс-
нує, тобто вони не збереглися. Його 
унікальність полягає саме в тому, що 
він є дуже орнаментований, ця орна-
ментика повністю відповідає тим ви-
могам, які висував стиль бароко», – 
розповідає Ольга Ковалевська.

Таких речей збереглось дуже 
мало, крім того, на гарматах та дзво-
нах складно відтворити барокову 
орнаментику. А на дзвоні не просто 
складний бароковий орнамент, а 
напис, який свідчить про те, що цей 
дзвін був відлитий «за часів щасли-
вого регементу Івана Мазепи».

«З іншого боку зображений дуже 
красивий герб Мазепи, родовий 
герб «курч». І найголовніше, що на 
цьому дзвоні, на плащі цього дзвону, 
є повнозростовий портрет Мазепи, 
один з найраніших які існують. При-
чому, унікальність його саме в тому, 
що портрет власне на дзвоні», – до-
дає Ольга Ковалевська.

Науковець Чернігівського істо-
ричного музею, дослідник евакуа-
ції української культурної спадщи-
ни в часи Другої Світової – Максим 

Блакитний розповідає: «Дзвін Мазе-
пи був відлитий в 1699 році в Глухо-
ві. На той час це один з центрів ли-
варництва. Відливався за замов-
ленням гетьмана Івана Мазепи для 
Воскресенської церкви у Батурині, 
тобто столиці тодішньої Лівобереж-
ної України. А сам дзвін відлив відо-
мий майстер Карпо Балашевич. На 
сьогодні збереглося не так багато 
творів Карпа Балашевича».

Історики початку XX століття не 
могли точно сказати, куди міг поді-
тися дзвін з Воскресенської церкви. 
Пізніше стало відомо, що він був пе-
ренесений і встановлений на дзві-
ницю в Домницькому монастирі.

«Після відомих подій 1708 року є 
така версія, що хтось з найближчо-
го оточення гетьмана Івана Мазепи 
таємно доправив дзвін з Батурина 
до Домницького монастиря, де цей 
дзвін перебував до 1927 року», – 
розповів Максим Блакитний.

«В 1927 році український до-
слідник, етнограф Борис Пилипенко 
віднайшов цей дзвін, повністю зро-
бивши його обміри та дослідження. 
В 1929 році, він зробив досить якіс-

ні, хоч і чорно-білі фотографії цього 
дзвону, завдяки чому ми досить чіт-
ко знали, як він виглядав, які у ньо-
го розміри були, які декоративні еле-
менти використовувалися при оздо-
бленні», – каже Ольга Ковалевська.

Можливо, зусилля Бориса Пи-
липенка взагалі врятували дзвін. 
Адже у 20-ті роки в СРСР йшла ак-
тивна боротьба з церквами, у той 
час вилучені церковні предмети на-
віть переплавляли на станки для за-
водів. Борис Пилипенко організував 
перевезення дзвону до Чернігів-
ського державного музею, і зробив 
все, щоб він перетворився з церков-
ної реліквії на музейний експонат.

Повернення дзвону – 
дуже важлива справа

Максим Блакитний розповідає: 
«Дзвін Мазепи знаходився у вести-
бюлі нашого Чернігівського держав-
ного музею. Був фактично доступний 
для огляду тих відвідувачів, які заві-
тали до міста і взагалі містян, і в му-
зеї він знаходився до початку радян-
сько-німецької війни. І коли в 1941-
му році німці бомбили Чернігів, то 
музей постраждав, і загинуло дуже 
багато предметів мистецтва. Дея-
ким вдалося дивом врятуватися, а от 
що сталося з дзвоном, було відкри-
те питання. Бо з одного боку це 700 
кілограмів, які треба було кудись по-
містити. З іншого боку, з 41-го року 
він пропав, куди він міг потрапити 
ніхто не знає», – додає Ольга Кова-
левська.

Евакуація музейних експонатів 
з України під час Другої світової від-

бувалася дуже хаотично. Якщо го-
ворити про Чернігівський музей, то 
його експонати в 1941-ому році за-
вантажили в три вагони. За планом 
вони мали доїхати до російського 
міста Уфа. Але що саме доїхало, про-
стежити було складно.

Вже після війни експонати по-
чали повертатися до Чернігова. Цей 
процес був таким же недбалим, як 
і евакуація. Щось назад взагалі не 
доїхало, і навпаки бували випадки, 
коли приїжджали експонати інших 
музеїв. А от головний герой цього 
епізоду – дзвін «Голуб» на територію 
України після війни так і не повер-
нувся.

«Де його не шукали по Чернігів-
щині, не знайшли, і ніхто навіть по-
думати не міг шукати його за межа-
ми України. Так воно залишилось би, 
якби у 2015 році не трапилась абсо-
лютна несподіванка. Московський 
дослідник, кандидат наук, Аркадій 
Тарасов, займаючись виключно сво-
єю тематикою, потрапив на терито-
рію Оренбургу і там він піднявся на 
дзвіницю Оренбургського монасти-
ря святого Миколая і помітив, що там 
знаходиться досить старий дзвін», – 
каже Ольга Ковалевська.

Від Уфи до Оренбурга майже 400 
кілометрів. А до Чернігова – 800. Як 
дзвін туди потрапив достеменно не-
відомо.

«Логістика була, очевидно, зро-
блена дуже на низькому рівні. Два 
вагони поїхали до міста Уфа, а один 
вагон з дзвоном Мазепи та іншими 
цінностями поїхали до Чкалова або 
сучасного Оренбурга. Оскільки спів-
робітників Чкаловського музею не 
багато було, дозалучали технічний 
персонал, просто прибиральниць. 
Від такого недолугого ставлення до 
збереження музейних цінностей 
було втрачено 39 предметів. В цей 
список ввійшов і дзвін. Як його ви-
везли в евакуацію, то просто не по-
вернули,» – каже Максим Блакит-
ний.

Дзвін виявлений, інша справа, 
що він не діючий. В ньому виникла 
тріщина і його використовувати не 
можна.

«Для нас факт його повернення 
– це була б дуже важлива справа, бо 
це унікальний дзвін, який розпові-
дає дуже багато з історії нашої дер-
жави в часи Гетьманщини і це одне 
з найдавніших прижиттєвих зобра-
жень Мазепи», – розповідає Ольга 
Ковалевська.

Мазепа за свого життя побу-
дував чи відновив безліч храмів та 
церков. Однак після переходу на бік 
Карла XII, у нього склалися досить 
особливі відносини з московською 
церквою.

«Люди знаходяться в храмі, який 
побудував Мазепа, і ця церква мо-
литься під час служби за творців, 

впорядників, донатора цього храму. 
А в іншій частині цієї служби у відпо-
відному місці відповідного дня в році 
згадують всіх «проклятих» і згадуєть-
ся Мазепа. Не можуть підійти потім 
люди й сказати: «Батюшка, що це за 
фігня відбувається, давайте або тру-
си знімать, або хрестик надівать, бо 
так не годиться», – каже Антон Дро-
бович.

Дзвін Мазепи – це, безумовно, 
українська спадщина. Але що про це 
говорять юристи?

«На момент існування СРСР, на-
чебто, нічого незаконного не відбу-
валося», – розповідає один з про-
відних українських юристів у сфері 
культурної спадщини та права інте-
лектуальної власності Андрій Кар-
наухов.

«Здійснювалися експонування в 
інших республіках або, наприклад, 
під час Другої світової війни виве-
зення колекцій з окупованих тери-
торій. Коли переглядаєш в контексті 
сьогоднішніх дій, то розумієш, що Ро-
сія, як тоді, так і на сьогодні, намага-
ється позбавити ідентичності й цих 
атрибутів ідентичності певної нації. І 
Україна як кістка в горлі, на сьогод-
ні, у Росії», - додає Андрій Карнаухов.

Публічних заяв від України про 
спроби повернути дзвін не було 
знайдено. Тож унікальний артефакт 
продовжує висіти зламаним в дале-
кому Оренбурзі. Історія «Голуба» не 
тільки про небажання росіян повер-
тати чуже, але й про хаос в умовах 
війни.

Вона знаходиться 
під стінами 

Кремлівського арсеналу
Однак, цього не скажеш про ін-

ший предмет української спадщи-
ни, який теж пов'язаний з Мазе-
пою.

«Гармата Мазепи теж перебу-
ває поза межами України, що саме 
цікаве, вона знаходиться під сті-
нами Кремлівського арсеналу, в 
самому серці російської столиці в 
Москві. Ця гармата належить тому 
самому майстру, який відлив двзін 
«Голуб», тобто це Карп Йосипович 
Балашевич. І ця гармата «Лев», 
вона потрапила до росіян саме як 
військовий трофей», – розповідає 
Ольга Ковалевська.

До речі, деякі дослідники ствер-
джують, що століттями ця гарма-
та стояла в Кремлі… зарядженою. 
Через традиційну російську недба-
лість її ніхто не перевірив, і цю, ціл-
ком робочу зброю, поставили в са-
мому серці імперії з бойовим за-
рядом всередині. Тож, наприклад, 
влучний недопалок міг спричинити 
«бавовну» в самому Кремлі. А 
розрядили гармату тільки у 
1979-му. 

Заряджена гармата у Кремлі, загублений дзвін 
та інша спадщина Мазепи, яку привласнила Росія

Дзвін «Голуб» з прижиттєвим 
зображенням Івана Мазепи. 
Фото ресурсу «Ім`я Мазепи». 

Гармата «Лев». під стінами Кремля. Shutterstock. 
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9 На території Ро-
сії можна знайти багато 

садиб гетьмана. Вони навіть 
вважаються пам'ятками архітек-
тури та охороняються законами. 
Ще один елемент збоченої імпер-
ської політики Росії.

«А ви знаєте про особисті речі 
Гітлера, які зберігаються в голов-
ному військовому соборі росій-
ської федерації? Забрати чуже 
і показувати, що: «Це моє тепер, 
воно колись було їх, а тепер моє», 
– це, в тому числі їх імперська іс-
торія самозвеличення», – каже 
Антон Дробович.

Ольга Ковалевська додає: 
«Поки цих речей немає у нас, 
можна цим маніпулювати. Це до-
сить відома історія, наприклад, 
з тим, що у нас досі немає ав-

тентичного договору Богдана 
Хмельницького з Олексієм Ми-
хайловичем, який «миші з’їли», 
тобто нібито з ним щось трапи-
лося. Те саме стосується і бага-
тьох інших предметів, якщо ми 
не можемо їх побачити, то скла-
дається враження, що їх і ніколи 
не було.

Росія привласнила числен-
ні атрибути української держав-
ності. Це і артефакти князівської 
епохи, і козацькі клейноди, і пра-
пори УНР. Навіщо їм всі ці доку-
ментальні свідчення чужої істо-
рії? Можливо, просто щоб їх не 
було в України. 

«На сьогодні в Державному іс-
торичному музеї в Москві зберіга-
ються матриці кількох печаток, які 
належали нашим гетьманам почи-

наючи ще від Богдана Хмельниць-
кого і закінчуючи, здається, Мазе-
пою. Це ті самі печатки, які юри-
дично засвідчували легітимність 
того чи іншого документу. І там 
чітко можна прочитати, що це пе-
чатка Війська Запорозького. Зна-
чить, якщо це печатка Війська За-
порозького, то воно таки існува-
ло», – каже Ольга Ковалевська.

Як звинувачувати нас у від-
сутності державності, якщо 
весь світ бачить конкретні істо-
ричні артефакти цієї самої дер-
жавності? А от коли ці реліквії в 
російських музеях, то наче і не 
такі вони вже й українські. Така 
от імперська логіка і звичка гра-
бувати, аби привласнити чужі 
здобутки, чужу культуру і чужу 
історію.

«Неможливо взяти й переда-
ти ворогу, який бореться за не-
залежність, і який має зовсім 
протилежний погляд на те, як 
має існувати держава, яким має 
бути народ, передати ці атри-
бути незалежності, ідентичнос-
ті національної. Тому я вважаю, 
що на сьогодні не варто чекати 
від Росії повернення цих атри-
буті», – розповідає Андрій Кар-
наухов. 

Артефакти, пов'язані з Мазе-
пою, водночас викликають у Росії 
ненависть і бажання їх привлас-
нити. І дзвін, так незграбно ряту-
вали, що аж загубили на півсто-
ліття, і гармату «отечественного 
изменника» так поспішали поста-
вити в серці своєї імперії, що за-
були розрядити. І загалом у них 

є дивна звичка забирати чуже, 
аби самому здаватися більш зна-
чущим. Хай навіть всі розуміють, 
що це чуже. 

«Українська правда. Життя».
20. 11. 2022

Pravda.com.ua
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подкасту @Чому вони крадуть@ 
створена у партнерстві з DW 
Akademie та за фінансової під-
тримки Європейського Союзу. 
Вміст публікації є одноосібною 
відповідальністю DW Akademie/
Програми Медіафіт для Пів-
денної та Східної України та не 
обов’язково відображає погляди 
Європейського Союзу. 

Виробництво: 435 ФІЛМС

Заряджена гармата у Кремлі, загублений дзвін 
та інша спадщина Мазепи, яку привласнила Росія

Цьогоріч в українському й 
польському історичному календа-
рі є дві трагічні річниці, між якими 
є тісний зв’язок в контексті совєт-
ських злочинів сталінських часів.

У випадку України мова про 
90-у річницю початку Великого го-
лоду 1932 – 1933 років, кількість 
прямих жертв якого, за останні-
ми даними дослідників, становить 
близько 4 мільйонів осіб. Це одна 
з найжахливіших сторінок в істо-
рії українського народу. У випадку 
ж Польщі йдеться про 85-у річни-
цю початку «польської операції» 
НКВД – найкривавішої репресив-
ної акції совєтського режиму про-
ти поляків. Жертвами операції 
стали 111 тисяч поляків, що про-
живали в Совєтському Союзі.

Їх розстріляли під пропаган-
дистським приводом боротьби 
шпигунством на користь Поль-
щі. Рішення про проведення ан-
типольської операції прийнято 9 
серпня 1937 року ЦК ВКП(б) на 
чолі зі Сталіним, а народний ко-
місар внутрішніх справ Ніколай 
Єжов видав сумнозвісний наказ 
№00485, що запустив маховик те-
рору. Прикметно, що у випадку Го-
лодомору не було такого однознач-
ного наказу зі знищення, а була 
низка часто закамуфльованих 
вказівок, які призвели до голодної 
смерті мільйонів людей в Україні, в 
тому числі десятків тисяч поляків.

Цим двом актам геноциду 
була присвячена дискусія «Го-
лодомор і «польська операція» 
НКВД 1937 – 1938 років в Укра-
їні. Польський та український до-
свід совєтського тоталітаризму», 
яка пройшла в рамках ХХХ Яр-
марку історичної книги у Варшаві. 
Її учасниками стали історик і вод-
ночас директор Галузевого архі-
ву СБУ Андрій Когут та професор 
Гжегож Мотика, директор Інсти-
туту політичних досліджень Поль-
ської Академії Наук.

Андрій Когут відзначив клю-
чові моменти, що об’єднують ці 
два геноциди проти українського 
та польського народів.

«На перший погляд здається, 
що це трохи різні теми. Історія Го-
лодомору, а також історія опера-
ція епохи «Великого терору» ма-

ють на перший погляд різне зву-
чання. Проте, на мою думку, все 
це етапи одного процесу. Коли ми 
поглянемо на більшовицьку іде-
ологію, то однією з її цілей було 
створення «нової людини». Так 
само як і нацистському Третьому 
Рейху ставилася така мета, а різ-
ниця полягала в тому, як ця «нова 
людина» мала виглядати.

На моє переконання, і Голодо-
мор, і польська операція НКВД, чи 
правильніше сказати антиполь-
ська операція, як одна з націо-
нальних операцій часів «Великого 
терору» – це все частина одного 
ж і того процесу. Головною ціллю 
було зламати старе суспільство, 
яке існувало до більшовицької ре-
волюції і яке ми знаємо сьогодні».

Історик стисло представив пе-
ребіг, що передував Голодомору.

«Зміна державної політики, 
тобто зміна політики комуністич-
ної влади Совєтського Союзу по-
чалася під кінець 20-х років, коли 
Сталін і Політбюро здійснюють 
повернення до намагання ство-
рити у відповідності з комуністич-
ною ідеологією державу робітни-
ків і селян, де зрозуміло робіт-
ники ставилися на перше місце. 
І Голодомор став черговим ета-
пом цього комуністичного будів-
ництва, якому передували хвилі 
репресій в кінці 20-х років, коли 
почалося створення колективних 
господарств. З одного боку ство-
рення колективних господарств, 
а з іншого експлуатація селян, 
щоб плоди їхньої праці скерувати 
на потреби індустріалізації зумо-
вила хвилю протестів і повстань 

в Україні проти політики Москви. 
І Голодомор, на думку ряду до-
слідників, став репресивною від-
повіддю Кремля з метою пацифі-
кації українського села. Не тре-
ба теж забувати, що відповіддю 
Москви став не лише Голодомор, 
але й хвиля репресій, депортацій. 
Мали місце депортації як укра-
їнців, поляків, німців, так і пред-
ставників інших народів. І коли 
подивимося на хвилі репресій 
в часи Голодомору і після нього, 
коли надійшов «Великий терор», 
то це, на моє переконання, та 
сама загальна політика Кремля.»

В свою чергу, професор Гже-
гож Мотика свій виступ про при-
чини і перебіг Великого голоду 
1932 – 1933 років почав від жор-
стокої сучасності, якою є війна 
Росії та України.

«Парадоксально, але бомбар-
дування, які ми сьогодні спосте-
рігаємо в Україні, показують, що 
українські історики, які вже дав-
но ведуть мову, що Голодомор був 
геноцидом, праві. На фоні росій-
ських ракет, що нищать україн-
ську енергетичну інфраструкту-
ру видно, що весь цей російський 
дискурс, який заперечував Голо-
домор як геноцид, розсипається 
на друзки. Андрій Когут вже дещо 
сказав на цю тему, але теж ко-
ротко нагадаю присутнім, в чому 
була суть Великого голоду.

Все почалося від колективі-
зації, яка передбачала знищен-
ня декількох відсотків селян шля-
хом депортацій чи за допомогою 
інших форм терору. Відбувають-
ся бунти українських селян про-

ти колективізації. І поруч з цим 
комуністична влада приймає рі-
шення стягнути з населення за-
вищені продовольчі контингенти. 
Комуністи мали сумніви щодо іс-
нування соціології, але вірили у 
статистику. У зв’язку з цим, якщо 
є статистика, то вона має бути 
виконана. Починають стягувати 
продовольчі контингенти, і нарос-
тає хвиля голоду.

З України місцеві комуніс-
ти шлють телеграми в Москву, в 
яких інформують, що в них вже 
продовольства практично нема. 
А Сталін заявляє, що нема мови 
про якийсь крок назад, бо інак-
ше Україна нам вислизне з рук, 
а тому треба звідти витиснути 
стільки продовольства, скільки 
вдасться. І республіканські кому-
ністи виконують наказ, і справа 
доходить до катастрофи. Вмирає, 
щонайменше, від 2 до 3 мільйо-
нів. Це спроба перебудови свідо-
мості українців, щоб ті вже не на-
важилися збунтуватися».

Професор Мотика згодний, 
що «польська операція» НКВД 
вписується в сталінську геноци-
дальну політику, але теж звертає 
увагу на специфіку цього злочину 
в світлі Голодомору.

«Польська операція НКВД 
вписується в сталінську лінію те-
рору, але вона більшою мірою, 
ніж Голодомор, вписується в під-
готовку до світової революції. Со-
вєти вірять від 1934 року в те, що 
Польща в спілці з Німеччиною го-
тується до війни з Совєтським Со-
юзом. І тому приймається рішен-
ня, що в рамках підготовки до цієї 
війни слід позбутися польської 
меншини в Совєтському Союзі, 
бо та, так би мовити, «заражена» 
якимось там незалежницькими 
тенденціями. Москва передба-
чає, що такий і такий відсоток по-
ляків – це агенти. І НКВД отри-
мує вказівку, що саме стільки має 
бути схоплено. Відповідно місцеві 
відділення НКВД проводять аре-
шти у відповідності до заданої 
центром планки. Звідси 140 ти-
сяч арештованих і 111 тисяч роз-
стріляних. Це люди, які не мають 
нічого спільного з польською роз-
відкою чи контррозвідкою. Спра-

ва в тому, що комуністи переко-
нані, що краще вбити тисячі неви-
нних – тут знову ж таки мислен-
ня категоріями статистики – ніж 
оминути якусь агентурну групу».

Польський дослідник відзна-
чає, що війна Росії проти України 
поставила крапку над «і» щодо пи-
тання Голодомору, зокрема зруй-
нувала аргументи російської про-
паганди.

«Від часу здобуття незалеж-
ності України українські дослід-
ники почали повертати пам’ять 
про Великий голод і тоді теж по-
чали говорити про «польську опе-
рацію» НКВД. Історики вели мову 
про геноцидний характер голоду, 
принаймні від моменту, коли про-
звучало сталінське «ні кроку на-
зад», бо тоді вже йшлося не про-
сто про штучно створений голод, 
а про штучний голод з пацифіка-
ційною метою.

З російського боку звучали 
аргументи, що це неправда. Ро-
сійська сторона заявляла, що го-
лод в Україні був наслідком колек-
тивізації в цілому СССР. Скажімо, 
в Казахстані померло близько 1 
мільйона людей. В Росії теж від-
чували голод. Росіяни заявляли, 
що потрібно вести мову про тра-
гедію народів Совєтського Союзу, 
і що в цьому всьому не було наці-
ональної складової. І тепер прошу 
звернути увагу, як путінська про-
паганда пояснювала вторгнення 
в Україну. Мовляв, це потрібно, бо 
там з’явилися якісь націоналісти, 
які правлять країною.

Ми на цьому прикладі бачи-
мо, що саме свідоме бажання бути 
незалежним є чимось, що пере-
шкоджає і тому має бути покара-
не. У зв’язку з цим можна сказати, 
що Голодомор – це був злочин за 
мрію бути незалежним. У випад-
ку тих простих українських селян 
мова навіть не йшла про державну 
незалежність, а про бажання мати 
свій шмат землі на якому можна 
вільно господарювати.» 

Матеріал підготував 
Назар Олійник

Опубліковано на сайті 
«Польське радіо»

 Сайт «Аргумент», 30. 11. 2022

Український та польський досвід совєтського тоталітаризму: 
Голодомор і «польська операція» НКВД 1937 – 1938 років в Україні
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16 грудня
Народилися: 1770 – Людвіг 

ван Бетховен, видатний німець-
кий композитор; 1775 – Джейн 
Остін, англійська письменниця; 

Померли: 1897 – Альфонс 
Доде, французький письмен-
ник; 1965 –Вільям Сомерсет 
Моем, англійський письменник. 

17 грудня 
1897 – на Харківському па-

ровозобудівному заводі збуду-
вали перший український паро-
воз.

1903 – початок авіаційної 
ери: американець Орвілл Райт 
у Кітті Хок (штат Північна Каро-
ліна) здійснив перший у світі по-
літ на літаку, сконструйованому 
ним разом із братом Уїлбером. 
Політ тривав 12 секунд, «Фла-
єр-1» подолав відстань 260 м.

1976 – відкрито другу лі-
нію Київського метро: її пер-
шу ділянку Куренівсько-Чер-
воноармійської лінії з трьома 
станціями: «Площа Калініна» 
(нині «Майдан Незалежнос-
ті»), «Поштова площа», «Черво-
на площа» (нині «Контрактова 
площа»). У 1981 р. на цій лінії 
відкрито станції «Площа Льва 
Толстого» і «Республіканський 
стадіон». 

1992 – депутати Федераль-
них зборів Чехо-Словаччини 
ухвалили постанову про припи-
нення з 1 січня 1993 р. існуван-
ня Чехо-Словацької Федератив-
ної Республіки й утворення дер-
жав-спадкоємниць – Чехії та 
Словаччини.

Народився: 1908 – Юрій 
Шевельов, український мо-
вознавець, історик літератури, 
письменник, критик, професор 
Гарвардського і Колумбійського 
університетів, президент Укра-
їнської вільної академії наук у 
США, редактор журеналу «Су-
часність».

18 грудня 
1865 – ухвалена 13-та по-

правка до конституції США, яка 
скасовувала рабство.

Народився: 1892 – Ми-
кола Куліш, український дра-
матург доби Розстріляного 
відродження.

19 грудня
1965 – Шарль де Голль 

(1890 – 1970) вдруге обра-
ний президентом Франції, за-
галом був президентом у 
1958 – 1969 рр.

Народилися: 1919 – Ми-
кола Лукаш, український пе-
рекладач, мовознавець, дис-
идент; 1920 – Микола Руден-
ко, український письменник, 
політв’язень, від 1976 р. – за-
сновник і перший голова Укра-
їнської групи сприяння вико-
нанню Гельсінських угод.

20 грудня 
1868 – у Львові засно-

вано українське товариство 
«Просвіта». 

21 грудня 
1913 – у нью-йоркській га-

зеті опублікований перший в іс-
торії кросворд, його склав Ар-
тур Уїнн.

Народився: 1596 – Петро 
Могила (Петру Мовіла), молдав-

ський шляхтич, український по-
літичний, громадський церков-
ний і освітній діяч, архімандрит 
Києво-Печерського монасти-
ря з 1627 р., митрополит Київ-
ський, Галицький і всієї Русі в 
1633 – 1647 рр. 

22 грудня 
1989 – у Берліні Бранден-

бурзькі ворота знову відкри-
валися (після 30 років блока-
ди), ознаменувавши об'єднання 
НДР і ФРН.

Народилася: 1833 – Марко 
Вовчок (Марія Вілінська), укра-
їнська письменниця.

23 грудня 
1913 – відбувся перший 

політ літака Ігоря Сікорського, 
4-моторного біплана «Ілля Му-
ромець». 

24 грудня
1958 – в СРСР запровадже-

на обов'язкова 8-річна освіта.
Народилися: 1798 – Адам 

Міцкевич, польський поет і 
діяч національно-визвольно-
го руху. уродженець Білору-
сі; 1937 – В’ячеслав Чорновіл, 
український політик, дисидент 
і політв’язень радянських ча-
сів, літературний критик, публі-
цист.

25 грудня 
1741 – шведський учений 

Андерс Цельсій винайшов шка-
лу вимірювання температури.

Народився: 1895 – Григорій 
Верьовка (у селищі Березна на 
Чернігівщині), український ком-
позитор і хоровий диригент.

26 грудня 
2004 — в Україні відбуло-

ся переголосування другого 
туру виборів президента. Пе-
ремогу здобув Віктор Ющенко 
– 51,99% голосів; Віктор Януко-
вич отримав 44,20%.

27 грудня 
1929 – ЦК ВКП(б) проголо-

сив політику «суцільної колекти-
візації». 

Народився: 1737 – Мико-
ла Бантиш-Каменський, україн-
ський і російський історик, ар-
хеограф, бібліограф.

28 грудня 
1895 – у Парижі відбувся 

перший публічний показ «сіне-
матографа братів Люм’єрів». 
Початок ери кінематографа. 

29 грудня 
1724 – у Петропавлів-

ській фортеці Петербурга в 
ув̀ язненні помер Павло Полу-
боток, наказний гетьман Украї-
ни (1722 – 1724), чернігівський 
полковник.

Народився: 1891 – Воло-
димир Симиренко, визначний 
український учений у галузі са-
дівництва. 

30 грудня 
1922 – утворено СРСР. Таке 

рішення ухвалив I Всесоюзний 
з’їзд представників рад робіт-
ничих, селянських і червоно-
армійських депутатів у Москві. 
З’їзд затвердив декларацію і 
договір про утворення нової 
держави – Союз Радянських 
Соціалістичних Республік. По-
тім це рішення мали затверди-
ти союзні республіки, але деякі, 
в тому числі Україна, цього так і 
не зробили. 

1953 – у США надійшов у 
продаж перший кольоровий те-
левізор. 

31 грудня 
Народився: 1877 – Гнат Хот-

кевич, український письмен-
ник, музикант, історик, компо-
зитор, мистецтвознавець, етно-
граф.

1 січня 
1863 – президент США Ав-

раам Лінкольн видав маніфест 
про звільнення рабів. 

1961 у Радянському Сою-
зі проведена грошова рефор-
ма. Обмін грошових знаків здій-
снювався так: за 10 старих ру-
блів видавали 1 новий. 

Народилися: 1701 – Василь 
Григорович-Барський, україн-
ський письменник, учений, ман-
дрівник; 1909 – Степан Банде-
ра, голова Організації Україн-
ських Націоналістів.

2 січня 
1905 – закінчення оборони 

Порт-Артура (нині китайський 
Люйшунь) у ході російсько-япон-
ської війни: росіяни здали місто 
японцям. 

1938 – розстріляні поет Ва-
силь Бобинський, композитор 
Михайло Коссак та низка інших 
українських жертв комуністич-
ного режиму СРСР. 

Народилися: 1841 – Тадей 
Рильський, український громад-
ський і культурний діяч, педагог, 
літератор, фольклорист та етно-
граф шляхетського польського 
походження (з Житомирщини), 
батько поета Максима Риль-
ського; 1926 – Віра Вовк, укра-
їнська й бразильська письмен-
ниця, літературознавиця. пере-
кладачка.

3 січня 
Народилися: 106 до н. е. – 

Цицерон, римський державний 
діяч, оратор, письменник; 1895 
– Борис Лятошинський, україн-
ський композитор; 1942 – Ана-
толій Погрібний, український 
громадський діяч, літературний 
критик, лавреат Шевченків-
ської премії (2006).

Померли: 1501 – Алішер На-
вої, узбецький поет і мислитель; 
1923 – Ярослав Гашек, чеський 
письменни.

4 січня
2004 – внаслідок «револю-

ції троянд» президентом Грузії 
обраний Михаїл Саакашвілі.

Народилися: 1643 – Ісаак 
Ньютон, англійський фізик, ма-
тематик, астроном, філософ; 
1809 – Луї Брайль, французь-
кий викладач, винахідник крап-
ково-рельєфного шрифту для 
сліпи, він сам втратив зір у ран-
ньому віці.

Померли: 1941 – Анрі Берг-
сон, французький філософ, лав-
реат Нобелівської премії з літе-
ратури за 1927 рік; 1960 – Аль-
бер Камю, французький пись-
менник, філософ, публіцист, 
лауреат Нобелівської премії з 
літератури 1957 р.

5 січня 
1769 – Джеймс Уатт одер-

жав патент на парову машину.
1918– УНР випустила в обіг 

перші українські банкноти – 
карбованці, на них були зобра-
жені тризуб із хрестом.

Народився: 1921 – Фрідріх 
Дюрренматт, швейцарський ро-
маніст і драматург.

Померла: 1992 – Дарія Ре-
бет, українська політична і гро-
мадська діячка, голова Проводу 
ОУНЗ, журналістка, правниця, 
діячка жіночого руху в україн-
ській діаспорі.

Реанімації 
не піддається

Навіть 9 грудня 1991 року, на-
ступного дня після утворення замість 
СРСР Співдружності незалежних дер-
жав, Горбачов закликав: «Слід зроби-
ти все, щоб рішення з цього головного 
питання були продуманими, виваже-
ними і безпомилковими. Поспіх тут є 
неприпустимим...»

Відтак пропонував, щоб угоду про 
СНД розглянули Верховна Рада або 
з'їзд народних депутатів СРСР. При-
чому – поряд із текстом договору про 
«Союз Суверенних Держав».

Але 12 грудня 1991 року Верховна 
Рада Росії остаточно позбавила ра-
дянський парламент кворуму, відкли-
кавши з нього депутатів від РРФСР. 
З аналогічної причини не відбувся й 
надзвичайний з'їзд народних депута-
тів СРСР.

Відтак 18 грудня Горбачов напо-
лягав у зверненні підписантам угоди 
про СНД: «Має бути чітко зафіксоване 
розуміння Співдружності як багатона-
ціонального утворення... Вирішальне 
значення має узгоджене функціону-
вання господарських зв' язків у рам-
ках спільного економічного простору. 
Повинен бути збережений спільний 
військово-стратегічний простір».

Але 21 грудня того року Кравчук 
підписав угоду про СНД зі застере-
женнями «Заяви Верховної Ради Укра-
їни з приводу укладення Україною Уго-
ди про співдружність незалежних дер-
жав» від 20 грудня 1991-го. А та запе-
речувала участь України в СНД у разі 
його «перетворення в державне утво-
рення із своїми органами влади та 
управління й надання співдружності 
статусу суб' єкта міжнародного пра-
ва».

Таким чином Україна скористала-
ся пунктом Конституції СРСР про віль-
ний вихід із СРСР. А ті, хто наполяга-
ють, що проігнорувала при цьому за-
кон про вихід із нього, забувають, що 
той, регламентуючи вільний вихід, був 
таким чином антиконституційним.

Розвалили 
ще до Біловежжя

І все ж юрист Віталій Крюков напо-
лягав у публікації «На захист Біловезь-
ких угод, або Коли ж помер СРСР?» у 
київській газеті «Дзеркало тижня. 
Україна» від 9. 12. 2011 року, що Ра-
дянський Союз ліквідували ще за чо-
тири дні до того, як Біловезька угода 
констатувала 8 грудня 1991 року, що 
він «припиняє існування як суб' єкт 
міжнародного права і геополітична 
реальність». Бо у преамбулі тієї угоди 
сторони лише «констатують, що Союз 
РСР як суб' єкт міжнародного права 
й геополітична реальність припиняє 
своє існування», а не ухвалюють від-
повідне рішення.

«Чи містять преамбули угод хоч 
якісь нормативні встановлення?» - на 
це своє запитання Крюков сам же від-
повідає: «Ні – за визначенням! Це – 
увідна або вступна частина правового 
акту, у преамбулах у концентрованій 
формі викладаються мета, завдання й 
вихідні принципи правового акту, за-
значаються умови, обставини, мотиви 
й інші установки, які спричинили його 
створення.

Таким чином, це не нормативна, 
не правоустановча частина докумен-
та, а лише та, яка обґрунтовує наступ-
ні правоустановлення фактичними й 
правовими обставинами й началами».

Відтак Крюков наполягає:
«На час підписання Біловезької 

угоди Союз РСР уже припинив своє 
існування і юридично. На 8 грудня 
1991 року автори Біловезької угоди 
вже мали на руках Договір «Про пра-

вонаступництво стосовно зовнішньо-
го державного боргу й активів Сою-
зу РСР», підписаний у Москві 4 грудня 
1991 року представниками восьми (а 
не трьох, як у Біловезькій пущі) респу-
блік СРСР і власне СРСР (далі - Мос-
ковський договір)».

«В 00 годин 00 хвилин»
«Саме цим договором вони ж ціл-

ком однозначно юрисдикцію СРСР як 
суб'єкта міжнародного права» і припи-
нили», – стверджує юрист. І аргумен-
тує:

«У преамбулі Московського дого-
вору, яка дає політичне пояснення й 
міжнародно-правові підстави його ви-
сновку і змісту, є й посилання на Ві-
денську конвенцію про правонаступ-
ництво держав стосовно державної 
власності, державних архівів і дер-
жавних боргів від 1983 р.

Отож, у пункті а) статті 2 цієї кон-
венції дається визначення ужитого 
в ній терміна «правонаступництво»: 
«правонаступництво держав» означає 
зміну однієї держави іншою у несенні 
відповідальності за міжнародні відно-
сини будь-якої території».

А в пункті d) цієї ж статті 2 визна-
чається й момент правонаступництва: 
«момент правонаступництва держав» 
означає дату зміни державою-спад-
коємцем держави-попередника в не-
сенні відповідальності за міжнародні 
відносини стосовно до території, що 
є об' єктом правонаступництва дер-
жав».

Мало того, ці ж положення дослів-
но відтворено в статті 1 самого Мос-
ковського договору.

А відповідно до його ж статті 6, 
юридичним моментом правонаступ-
ництва, тобто датою зміни держава-
ми-спадкоємцями (колишніми респу-
бліками СРСР) держави-попередни-
ка (СРСР) у несенні відповідальності 
за міжнародні відносини стосовно до 
території, що є об' єктом правонаступ-
ництва цих нових держав, і було вста-
новлено 1 грудня 1991 р.

Отже, відповідно до міжнародного 
права, СРСР припинив своє існування 
в 00 годин 00 хвилин 1 грудня 1991 
року».

Юрист наголошує також: «У Мос-
ковському договорі чітко встанов-
лено» – «набуває чинності з моменту 
його підписання (а не ратифікації! – 
В.К.) не менш, ніж двома державами-
правонаступниками» – «тобто саме 4 
грудня 1991 року – адже підписантів-
правонаступників його було цілих ві-
сім!». Відтак риторично запитує: «Не-
вже необхідно доводити, що ніяке еко-
номічне «правонаступництво» немож-
ливе і юридично мізерне, поки де-юре 
ще існує держава-попередник?!»

Висновок Крюкова:
«Питання про юридично значущу 

дату припинення юрисдикції СРСР 
цілковито однозначние – відповідно 
до міжнародного права такою слід 
уважати 1 грудня 1991 р., а ще точ-
ніше - з 00:00 годин і хвилин 1 грудня 
1991 року.

І встановлена вона не Угодою 
про створення СНД від 8 грудня 1991 
р., і не фактом відходу Горбачова 
у відставку 25 грудня 1991 року, а 
укладеним відповідно на чотири дні й 
на 21 день раніше – 4 грудня 1991 р. 
у Москві й у більш широкому складі, 
ніж в Біловезькій пущі – Договором 
«Про правонаступництво стосовно 
зовнішнього державного боргу й ак-
тивів Союзу РСР».

Ігор ГОЛОД,
журналіст. 

Львів
«Українська правда» – 

«Історична правда», 26.11.2011

СРСР №2. Як Україну намагалися 
втягнути у новий Союз
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Затверджено перелік 
понад 2 тисяч пам’яток

На онлайн-засіданні Консультативної ради з питань охо-
рони культурної спадщини при Департаменті культури і ту-
ризму, національностей та релігій обласної військової ад-
міністрації 1 грудня затвердждено перелік із понад 2 тисяч 
пам’яток історії та монументального мистецтва Чернігів-
ської області, що пропонуються для занесення до Державно-
го реєстру нерухомих пам’яток України.

Також Консультативна рада рекомендувала уточнення 
та доповнення до переліку з майже 20-ти пам’яток історії та 
монументального мистецтва місцевого значення Чернігів-
ської області, які не підлягають занесенню до Державного 
реєстру нерухомих пам’яток України. Були названі дві осно-
вні причини для зняття з обліку: їхня фізична відсутність або 
очищення публічного простору від символів імперськості та 
комуністичного тоталітарного режиму.

Цьому передувала спільна підготовча робота фахівців 
Департаменту спільно з Національним архітектурно-історич-
ним заповідником «Чернігів стародавній», Національним уні-
верситетом «Чернігівський колегіум» імені Т. Шевченка, об-
ласним історичним музеєм імені В. Тарновського, іншими 
установами та закладами, громадськими організаціями, які 
займаються охороною пам’яток, пам’яткознавством, Чер-
нігівським представництвом Українського інституту націо-
нальної пам’яті.

Сергій БУТКО,
Український інститут національної пам’яті

Чернігів

Повідомляє Національний архітектурно-
історичний заповідник «Чернігів стародавній»

Міністерство юстиції 
зареєструвало збірник 

«Чернігівські старожитності»
Збірник наукових праць «Чернігівські старожитності», як 

друкований засіб масової інформації, 7 листопада зареє-
стрований Міністерством юстиції України. Засновник видан-
ня: Національний архітектурно-історичний заповідник «Чер-
нігів стародавній».

Сфера розповсюдження збірника: загальнодержавна. 
Категорія читачів: науковці, пам’яткознавці, історики, пра-
цівники музеїв, архівних установ, науково-дослідних і на-
вчальних закладів, краєзнавці. Програмні цілі збірника: пу-
блікація статей з історії України та всесвітньої історії, істо-
ріографії, археографії, джерелознавства, пам’яткознавства, 
музеєзнавства.

Збірник видається за підсумками наукових конференцій 
з 2009 року. Вперше він був зареєстрований у 2012 році, як 
спільне видання заповідника «Чернігів стародавній» та Цен-
тру пам’яткознавства Національної академії наук України і 
Українського товариства охорони пам’яток та культури. Про-
те, у 2020 році діяльність Центру пам’яткознавства була при-
пинена, тож виникла необхідність реєстрації збірника «Чер-
нігівські старожитності» одним засновником.

Цього року буде видано десятий номер збірника. Його 
підготовлено за результатами наукової конференції «Істори-
ко-культурна спадщина: виклики та перспективи» (організа-
тор: Національний архітектурно-історичний заповідник «Чер-
нігів стародавній»), яка відбулася 25 – 26 листопада 2021 
року. На конференцію було подано понад 30 доповідей. Її 
учасники – науковці з різних регіонів України: Києва, Чер-
нігова, Запоріжжя, Батурина, Чигирина, Шостки (Сумщина), 
Бережан (Тернопільщина).

Виставка до 300-річчя 
від дня народження 
Григорія Сковороди

300 років від дня народження відомого українського фі-
лософа, байкаря, педагога урочисто відзначали Україна і 
світ 3 грудня. Чернігівський літературно-меморіальний му-
зей-заповідник Михайла Коцюбинського підготував вистав-
ку бібліотечних та фондових матеріалів «Не той дурний, хто 
не знає, а той, хто знати не хоче: мудрість Григорія Сковоро-
ди у його творчому доробку». На виставці представили збір-
ки творів великого мислителя різних років видання, літера-
турознавчі дослідження творів Сковороди, а також цікаві 
«Оздобники думок» Григорія Савича. Вони ілюструють його 
афоризми, допомагаючи читачеві краще їх зрозуміти. Глибо-
кі вислови філософа наштовхують на роздуми:

«Сліпі очі, коли затулені зіниці».
«Будемо прагнути вершини, щоб оволодіти принаймні се-

рединою».
«Ллються з різних трубок різні струмені в різні посуди-

ни, що стоять довкола фонтана. Менша посудина має менше, 
але вона однакова з більшою тим, що так само повна».

«Адже любов народжується з любові, тож, прагнучи бути 
любимим, я сам спершу люблю».

«Без ядра горіх ніщо, так само як і людина без серця».
На виставці були представлені також і експонати із фондо-

вої колекції музею: ювілейна медаль до 250-річчя від дня наро-
дження Сковороди; фотокопія стели, виготовленої до 240-річчя 
з дня народження письменника та встановлена в Харківському 
педінституті ім.Г. Сковороди, робота скульптора Д. Сови; юві-
лейна марка тощо. Виставка працює до 16 грудня.

Розмаїття товарів на 
велелюдних ярмарках Чер-
нігівщини зафіксував ет-
нограф Микола Могилян-
ський. Завдяки світли-
нам, які він зробив у 1890 
–1900-х роках, ми має-
мо змогу побачити як тоді 
жили, що одягали та чим 
торгували мешканці краю. 

Збирач експонатів 
з Чернігівщини
Микола Могилянський на-

родився 18 грудня 1871 року 
у Чернігові в дворянській ро-
дині. Мабуть, тому до Чернігів-

щини ставився з особливою 
увагою.

У 1902 – 1909 роках він 
працював антропологом, ет-
нографом та зберігачем, а з 
1910 до 1918 року – завіду-
ючим Етнографічним відділом 
Російського музею імені ім-
ператора Олександра III. Мо-
гилянський часто їздив в екс-
педиції та збирав матеріали у 
різних регіонах європейської 
частини Російської імперії. Він 
був одним із перших дослідни-
ків, які працювали на терито-
рії України за дорученням Ет-
нографічного відділу Росій-
ського музею. 

Експонати, які Микола Мо-
гилянський придбав для уста-
нови, поклали початок фор-
муванню української колек-
ції. Перші експонати придбав 
1902 року у селі Чернеча Сло-
бода, тепер це Селянська Сло-
бода на Чернігівщині. Це со-
рочки, крайки, спідниці, наміт-
ки, очіпки.

Могилянський налагодив 
систематичний збір та опис 
експонатів до музею. І був 
першою офіційною особою, 
яка відповідала за форму-
вання української етнографіч-
ної колекції у збірці РЕМ. Він 
стежив, щоб артефакти були 
якісними та не повторювали-
ся. Наголошував на тому, що 
необхідно ретельно вказува-
ти точне місце (село, повіт), де 
експонат придбали.

Року 1915-го Могилян-
ський передав у дар музею ко-
лекцію фотографій, які зробив 
у 1897, 1898 і 1900 роках під 

час поїздок в села Чернігівщи-
ни (у Глухівському, Городнян-
ському, Кролевецькому та 
Чернігівському повітах).

Селяни у піджаках 
і хутряних шапках 

На фото Могилянського 
бачимо переважно дівчат та 
жінок у розмаїтому одязі. Це 
юпки з нагрудником, спідниці, 
плахти. Якщо уважно приди-
витися, то можна помітити на 
плахтах різний малюнок ткан-
ня.

Білі фартухи, оздоблені 
вишивкою або мереживом, 
одягали до юпки з нагрудни-
ком, кольорові ситцеві фар-

тухи-запаски з купованої тка-
нини, які одягали до спідниць, 
і вовняні запаски-фартухи, які 
одягали переважно до вовня-
них плахт.

На жінках і дівчатах бачи-
мо також різні вишиті сороч-
ки: із вишивкою традиційними 
рахунковими техніками з гео-
метричним орнаментом та су-
часніші – з рослинними орна-
ментами, виконані технікою 
хрестика.

Із плечового безрукав-
ного жіночого вбрання виді-
ляються керсетки з вусами 
– складками-бантовками на 
спинці. Багато керсеток поши-
то з «кубового» ситцю. Деякі 
керсетки простьобані. Верхнє 
вбрання представлене юпка-
ми з рукавами та свитами.

Цікавими є дівочі головні 
пов’язки з хусток, прикраше-

ні квітами. Буденний варіант 
як для жінок, так і для дівчат 
– просто хустка, пов’язана під 
шиєю, або вив’язана навко-
ло очіпка. Із чоловічого одя-
гу важливо звернути увагу 
на жилетки-безрукавки. Та-
кож на кількох фотографіях 
бачимо і вишиті чоловічі со-
рочки різного крою. Цікавим 
є фото заможного селянина, 
де чоловік убраний у дві со-
рочки – нижню вишиту і верх-

ню без декору з картатої ку-
пованої тканини. З верхнього 
вбрання, окрім традиційних 
юпок і свиток, чоловіки одя-
гали і піджаки – данина місь-

ким впливам. Більшість чоло-
віків на голові мають кашке-
ти, хоча на деяких бачимо і ху-
тряні шапки.

Від бубликів 
до возів і скринь

Камера Могилянського 
зафіксувала товари, якими 
торгували на ярмарку у Чер-
нігові. Панораму бачимо на 
фото. Тут видно ятки і вози з 
різним крамом.

На базарі можна було при-
дбати і прялку – важливий ін-
струмент для виготовлення 
домотканої тканини. Тут був 
великий асортимент бондар-
ських виробів – дуги для воза, 
обручі для діжок і самі діжки 
різного розміру. Також прода-
вали сита, гончарні вироби.

Жодна селянська оселя не 
обходилась без скрині. Їх та-
кож можна було купити на ба-
зарі.

Продавали на ярмарках і 
продукти. Зокрема на фото ми 
бачимо кілька столів, де ле-
жать буханки хліба, а на іншій 
світлині видно як на возах ле-
жать в’язанки бубликів.

Фотографії 
Миколи Могилянського

Фототеки РЭМ і МАЕ 
Сайт «Локальна історія» 

Чим торгували та як одягалися на 
Чернігівщині наприкінці ХІХ століття

Група селян. Село Чернеча, Чернігівський повіт, Чернігівська 
губернія (тепер село Чернеча Слобода у Буринському районі 

Сумської області). 1908 рік. 

Танці у храмове свято. Село Олешня, Чернігівщина. 
1897 – 1900 рр. 

Діти молодшого шкільного віку. Чернігівщина. 
Початок ХХ століття. 

Біля церкви у храмове свято. 1897 – 1900 рр. Чернігів.

Продаж дуг і бочок. 1897 – 1900 рр. Чернігів. Продаж дуг і бочок. 1897 – 1900 рр. Чернігів. 
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Батурин — гетьманська столиця

Національний заповідник 
«Гетьманська столиця» має ам-
бітні прагнення якомога ширше 
представити свої здобутки на 
міжнародній арені, розширити 
зв’язки та взаємодії з музеями 
світу. Важливим кроком у цьо-
му напрямку є вступ у 2022 році 
закладу і 7 його наукових спів-
робітників до Міжнародної ради 
музеїв (ІСОМ) – найчисельнішої 
й найпотужнішої світової му-
зейної організації, міжнародно-
го об’єднання музеїв та музей-
них професіоналів. 

Сьогодні на долю кожно-
го українського музею випа-
ла важлива місія – захистити 
й зберегти унікальні надбання 
нашого народу. Ми не залиши-
лися сам на сам з цією бідою. 
На захист української культури 
стала і Міжнародна рада музе-
їв. На цьогорічній конференції 
Міжнародної ради музеїв у Пра-
зі відбулася спеціальна тема-
тична панель «Охорона україн-
ської культурної спадщини». В 
ході обговорення було офіційно 
оголошено про створення «Чер-
воного списку» об’єктів культур-
ної спадщини України, що зна-
ходяться в зоні ризику неза-
конного перевезення чи кра-
діжок. Також віце-президент 
ІСОМ України Анастасія Черед-
ниченко висловила вимогу 
ІСОМ України про призупинен-
ня членства в Міжнародній раді 
музеїв національного комітету 
ІСОМ росії. 

Міжнародна співпраця є 
важливою складовою Націо-
нального заповідника «Геть-
манська столиця». Від кінця 
березня ведемо листування із 
різними закордонними інсти-
туціями, з травня – вивчаємо 
англійську мову. Кожен науко-
вець має статті, опубліковані 
у закордонних наукових жур-
налах, збірниках та періодич-
ній пресі. Географія цих публі-
кацій – країни Євросоюзу, США 
та Канада. 

Вже не один рік співпрацює-
мо з закордонними істориками, 
що вивчають історію України 
та Батурина. Результатом ста-
ли спільні виставкові проєкти, 
а саме: Міжнародний вистав-
ковий проєкт «Україна-Швеція: 
на перехрестях історії» (2008 р., 
2009 р.); українсько-французь-
кий виставковий проєкт «Григо-
рій Орлик. Видатний син видат-
ного Батька України: повернен-
ня на Батьківщину» (2019 р.); 
виставка «Пилип Орлик. Шлях 
гетьмана. Батурин», в Ukrainian 
National Museum у Чикаго 
(2022 р.). 

Переконані, що вступ на-
шого закладу в ІСОМ сприяти-
ме подальшій інтеграції до сві-
тового музейного співтовари-
ства. Членство в цій організації 
дозволить плідно співпрацюва-
ти з міжнародними інституція-
ми у сфері міжнародної спадщи-
ни, удосконалювати професійні 
стандарти, брати участь у між-
народних конференціях, семі-
нарах та заходах, здійснювати 
міжнародну виставкову діяль-
ність. 

На цьогорічній конферен-
ції у Празі було затверджене 
нове визначення поняття «му-
зей»: «Музей – це некомер-
ційна постійно діюча органі-
зація на службі суспільства, 

яка збирає, зберігає, дослі-
джує, інтерпретує та експонує 
матеріальну та нематеріаль-
ну спадщину. Відкриті для гро-
мадськості, доступні та інклю-
зивні, музеї сприяють різнома-
нітності та сталості світу. Їхня 
робота та комунікація ґрунту-
ються на засадах етики і про-
фесійності, передбачають за-
лученість громад і пропонують 
різноманітний досвід для осві-
ти, насолоди, роздумів і обміну 
знаннями». Як бачимо, до цьо-
го визначення увійшли понят-
тя інклюзивність, доступність, 
стійкість і етика.

На сьогодні Національний 
заповідник «Гетьманська столи-
ця» цілком відповідає цій дефі-
ніції. Його музейні фахівці вже 
багато років беруть активну 
участь в розбудові суспільства 
через освіту та силу інновацій, 
цифровізації і доступності най-
ширшим верствам населення. 

Щиро віримо, що слава 
України й Батурина і далі лу-
натиме на весь цивілізований 
світ!

Руслана ОГІЄВСЬКА

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

Із введенням у середині ХVІІ 
ст.адміністративно-територіального 
поділу України на полки та сотні, від-
булася ієрархічна диференціація ко-
зацької старшини на генеральну, 
полкову та сотенну старшину. Найви-
щий рівень державної адміністрації 
посідала генеральна старшина, що 
складалася з найближчого оточен-
ня гетьмана. 

У даній статті мова піде про Ми-
хайла Вуяхевича – представника 
вищої влади Гетьманщини. Він був 
родом з м. Козельця, народився 
близько 1630 р. в сім’ї священика. 
Закінчивши курс навчання в Киє-
во-Могилянській академії, сім років 
служив писарем у Києво-Печерсько-
му монастирі.

Політична кар’єра Михайла Вуя-
хевича розпочалася в 1661 р. у на-
казного гетьмана Якима Сомка – ге-
неральним писарем. У 1663 р. Яки-
ма Сомка було усунуто від влади та 
страчено, більшість його прибічників 
також. Частину найближчого оточен-
ня, до якої входив і генеральний пи-
сар Михайло Вуяхевич, заслали до 
Сибіру.

У 1667 р., за клопотанням геть-
мана Петра Дорошенка, Михайло 
Вуяхевич повернувся із заслання і 
наступні вісім років знову очолював 
генеральну військову канцелярію, 
але вже в уряді Петра Дорошенка.

В другій половині XVII ст. Ми-
хайло Вуяхевич служить на теренах 
гетьманського Батурина при Івану 

Самойловичу. Досвідчений політич-
ний діяч отримує посаду генераль-
ного судді, але не був остаточно за-
тверджений на цій посаді. Це й ста-
ло причиною того, що в чолобитній 
1687 р. на І.Самойловича з’явився 
докір, що гетьман суддівської поса-
ди вже чотири роки не віддає і хоче, 
щоб той уряд за великі гроші був ку-
плений.

Після Коломацької ради 1687 р. 

новообраний гетьман Іван Мазепа 
призначив Михайла Вуяхевича гене-
ральним суддею та надав йому уні-
версали на право володіння селами 
Буромка і Шиловичі в Прилуцькому 
полку. 

Генеральний суддя належав до 
найближчого оточення гетьмана, 
часто брав участь у дипломатичних 
переговорах. На час поїздки Мазе-
пи до Москви у 1689 р., Вуяхевич за-
лишився в Батурині наказним геть-
маном. 

Та посада для нього виявилась 
непосильною. Наприкінці літа того 
ж року, він сповіщав гетьмана про 
заворушення на Україні, писав, що 
йому важко тримати народ у покорі, 
бо люд його не слухає, владу не по-
важає. Зарадити масі повсталих з 
кількома тисячами дворян (гетьман-
ського надвірного війська) він не 
зміг: «Не так страшні нам невірні та-
тари, як свої нехристі, що страху Бо-
жого не мають і начальства не слу-
хають».

Генеральний суддя очолював 
найвищий судовий орган, котрий був 
також апеляційною інституцією для 
полкових і сотенних судів. Тому гене-
ральний суддя дуже часто розглядав 
апеляції на ту чи іншу судову спра-
ву. Відомостей про такі судові спра-
ви у писемних джерелах залишилось 
дуже мало. 

Досить поширеними на україн-
ських землях в XVII ст. були майнові 
злочини, серед яких крадіжки, неза-

конне користування чужим майном, 
пошкодження та знищення чужо-
го майна. За Литовським Статутом 
1588 р. (розділ XIV, артикул 22) за-
писано: «Хто би з двору нашого гос-
подарського що вкрав і те би кошту-
вало менше двох кіп грошей (1 копа 
грошей = 50 копійок), і йшлося би не 
про смертну кару, і за законом те на 
нього було б доведено, або награбо-
ване було вилучено, такому мають 
вухо одне відрізати, а потім, якби що 
вкрав хоча б та вкрадена річ і деся-
ти кіп грошей не коштувала, тоді вже 
смертно має бути скараний».

У 1687 р. генеральний суддя 
розглядав справу за скаргою кроле-
вецького жителя Григорія Дейнеки. 
Той скаржився на свого сусіда, бун-
чукового товариша Костя, що він на-
вмисне скоїв підтоплення його мли-
на. Після судового слідства і враху-
вання всіх обставин справа була 
вирішена на користь потерпілого 
Дейнеки.

Також збереглися відомості про 
розгляд судової справи Михайлом 
Вуяхевичем за 3 липня 1690 р. До 
генерального суду звернулись жи-
телі Кролевця. Агафія Загрузькова 
з сином Антоном судилася з сусідом 
Федором Королем за сіножаті та 
ниву, якою Король, із свідчень Ага-
фії, заволодів незаконно. Але після 
проведеного слідства з’ясувалося, 
що Агафія Загрузькова працюва-
ла шинкаркою у покійного Романа 
Дубовика, який доводився тестем 

Ф. Королю. Проторгувавшись і не 
маючи чим заплатити борг, вона та 
її чоловік вирішили віддати сіножать 
і ниву Дубовику у постійне володін-
ня. Перед смертю останній відписав 
цю сіножать і ниву своєму зятю Ко-
ролю, про що залишився документ. 
Приведені свідки все це підтверди-
ли в суді. Рішення, яке винесли гене-
ральні судді М. Вуяхевич та С. Проко-
пович, було на користь Ф.Короля.

В 1690 р. політична діяльність 
М. Вуяхевича завершилась, адже в 
листопаді того ж року генеральний 
суддя стає архімандритом Києво-Пе-
черської Лаври, змінивши на цій по-
саді Варлаама Ясинського. Ось як 
свідчить про це Самійло Величко в 
своєму Літописі: «Прослуживши до-
сить світові, значний товариш Запо-
розького Війська, генеральний вій-
ськовий суддя Михайло Вуяхевич 
склав із себе минулого літа чи осе-
ні уряд суддівства, і, бажаючи в сиві 
свої літа хоч наприкінці життя послу-
жити Богові в чернецтві, попрощав-
ся з гетьманом та старшиною, і … 
від’їхав назовсім з Батурина в Киє-
во – Печерський монастир».

Посаду архімандрита Києво-Пе-
черської лаври М. Вуяхевич займав 
з 1690 по 1697 рр. Перед смертю 
він заповів Лаврі свої маєтки: села 
Жукин, Буромка, Шиловичі й двір у 
Києві. Маючи похилий вік і слабке 
здоров’я, архімандрит помер 6 лю-
того 1697 р.

Руслана ОГІЄВСЬКА

У літературі XVII–XVIII 
ст. яскраво виділяється 
жанр сатири. Популярність 
даного напряму спричине-
на прямолінійною характе-
ристикою соціально-полі-
тичного життя того часу че-
рез гумор, гіперболізацію 
та гротеск. Сатиричні твори 
купували провідні колекці-
онери, у тому числі й укра-
їнський гетьман Кирило 
Розумовський, бібліотека 
якого стала віддзеркален-
ням провідних літературних 
течій XVIII ст.

Як і більшість популяр-
них у той період напрямів, 
сатира тяжіла до античнос-
ті, тому у своїх творах мит-
ці зверталися до устале-
них традицій давніх гре-
ків. Особливо чітко форму-
ється правило не зачіпати 
особистості, а вигадувати 
імена, які б символізували 
певний порок, як робили античні митці.

За свідченням історикині Т. Таїрової- 
Яковлевої, до своєї приватної бібліотеки 
Кирило Розумовський придбав твори рим-
ських сатириків Горація, Ювенала, Вергі-
лія та Овідія, яких намагаються наслідува-
ти, згадують у свої творах та ставлять у при-
клад.

У XVII ст. історичні події, легенди та жар-
ти стають головним літературним вибором 
європейського читача. У подальшому це 
призводить до активного використання в 
літературі анекдотів та свіжої інформації 
про світові події, тому до середини XVIII ст. 
найбільшої популярності набирає сатирич-
на періодична преса. 

Після бурхливих подій Французької ре-
волюції очільники європейських країн ак-
тивно підтримують та поширюють анти-
революційні памфлети, а перекладачі на-
вмисне намагалися посилити антиреволю-
ційну ідею таких видань. Одним із творів 
такого напряму був перекладений із ні-
мецької памфлет «Ах! Как вы глупы, госпо-
да французы» 1793 р., який придбав і Ки-
рило Розумовський. Дане видання – звер-

нення до французьких рево-
люціонерів та висміювання 
їх ідеології: «ви кажете, що 
скинули і ярмо деспотизму, 
де це ярмо?» «Ви не раби? І 
з кожним днем твої кайдани 
затягуються дужче й дужче, 
які ти маєш дурість покірно 
цілувати».

До середини XVIII ст. чи-
тачі вибагливіше обирають 
літературу, тому можна про-
слідкувати значний спад 
попиту на сатиричні твори. 
Часто автори цього жанру 
вже не знаходять великої 
популярності серед читачів 
Європи, як це, наприклад, 
могло статися на межі XVII–
XVIII ст. Так, письменник-са-
тирик Готліб Рабенер знахо-
дить визнання лише у себе 
на батьківщині, у Німеччині. 
Щодо методів сатири най-
більш важливим Рабенер 
вважає висміювання люд-

ських пороків, чим зачіпає їх в найболючі-
ше місце, й тим самим викликати огиду до 
їхніх звичок.

Автор виділяє три головних людських 
вади, які мають стати головними об’єктами 
сатири – це «честолюбие, сребролюбие и 
сластолюбие».

У 1792–1794 рр. у друкарні Москов-
ського університету був надрукований 
8-томник творів Г. Рабенера. За свідченням 
книгознавця Юрія Самарина, дане видання 
придбало лише 35 осіб, серед яких був і Ки-
рило Розумовський.

Просвітництво та класицизм стають 
живильним середовищем, у якому розви-
валася сатира XVIII ст. У подальшому вона 
змінює жанри (байка, комедія, анекдот), 
продовжує привертати суспільну увагу і за-
лишається актуальною аж до сьогодні.

Наявність різного виду сатиричних тво-
рів у бібліотеці Кирила Розумовського де-
монструє його прагнення бути в курсі акту-
альних новин як у політичному, так і в літе-
ратурному середовищі.

Анастасія ОЛІЙНИК

Михайло Вуяхевич, представник гетьманського уряду

Архімандрит Києво-Печерської 
лаври Мелетій Вуяхевич.

Невідомий художник XVIII ст., 
копія. Фондова колекція 

Національного заповідника 
«Гетьманська столиця»

Сатира на книжковій полиці 
Кирила Розумовського

Титульна сторінка сатирично-
го памфлету

«Ах! Как вы глупы, господа 
французы». 1793 р.

«Гетьманська столиця»: крок в ІСОМ

Історики заповідника, члени ІСОМ України (зліва направо) Ма-
рина Хармак, Любов Кіяшко, Наталія Дробязко, Юлія Фурсова, 
Наталія Реброва (директорка заповідника), Руслана Огієвська
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Для людей похилого віку

За матеріалами СБУ до 11 років позбавлення волі засу-
джено військовослужбовця рф, який чинив звірства на Чер-
нігівщині. Служба безпеки України продовжує роботу з ви-
криття та доведення до суду військових злочинців, які чинили 
звірства в Україні.

Нещодавно за матеріалами СБУ суд виніс заочний вирок 
військовослужбовцю рф, за фактом жорстокого поводження із 
мирними мешканцями під час окупації одного з сіл Ніжинсько-
го району. Злочин вчинив Оконніков Олексій Валерійович, вій-
ськовослужбовець 385-ї гвардійської артилерійської бригади 
2-ї Загальновійськової армії збройних сил Російської Федера-
ції (в/ч 32755), уродженець Удмуртської Республіки Російської 
Федерації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що він у берез-
ні 2022 року із групою інших озброєних окупантів вдерся до 
будинку, в якому знаходилась сім’я з 4 неповнолітніми дітьми. 
Нападник намагався вчинити дії сексуального характеру над 
16-річною дівчиною, в той час, як інший тримав дорослих під 
прицілом автомату, погрожуючи їм розстрілом. Слідчі зібрали 
достатньо доказів та свідчень очевидців, які підтвердили факт 
скоєння жорстокого злочину загарбника щодо мирного насе-
лення.

Суд визнав військовослужбовця рф винним за ч. 2 ст. 28 ч. 
1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального 
кодексу України та призначив покарання у вигляді 11 років по-
збавлення волі. 

Слідчі Служби безпеки України завершили досудове 
розслідування кримінальних проваджень стосовно двох 
мешканців Ніжинського району, які підозрюються у колабо-
раційній діяльності. Встановлено, що під час окупації регіону 
ці прихильники «русского мира» публічно заперечували здій-
снення збройної агресії рф та закликали співвітчизників до 
підтримки окупантів та визнання їхньої влади. Також, один з 
фігурантів, демонструючи свою прихильність загарбникам, ви-
вішував прапор рф на подвір’ї власного будинку.

Слідчими зібрані докази, які підтверджують скоєння зрад-
никами злочину, передбаченого ч. 1 ст.111-1 (колабораційна 
діяльність) Кримінального кодексу України. Наразі матеріали 
досудових розслідувань передані до суду.

СБУ продовжує викривати осіб, які в умовах війни закли-
кали співвітчизників до підтримки рішень та дій держави-агре-
сора щодо України. 

Розслідування цієї злочинної діяльності проводилось слід-
чими Управління СБ України в Чернігівській області під проце-
суальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.

Яворівський районний суд Львова 
визнав винним у конфлікті інтересів 
мера Чернігова Владислава Атрошен-
ка і позбавив його на рік права обі-
ймати посаду міського голови. Таке рі-
шення суд прийняв через те, що Атро-
шенко доручив своєму водієві вивезти 
за кордон автомобіль його дружини.

За протоколом НАЗК (Національ-
ного агентства запобігання корупції) у 
серпні 2022 року міський голова Чер-
нігова дав розпорядження своєму во-
дієві вивезти автівку дружини Tesla 
Model X за кордон. У відомстві вважа-
ють, що чиновник «діяв в умовах кон-
флікту інтересів», адже водій забезпе-
чує транспортне обслуговування місь-
кого голови виключно в межах вико-
нання ним посадових обов’язків. При 
цьому водію мера оформили відря-
дження та виділили з бюджету кошти, 
у тому числі і на бензин.

Крім того, дружина Атрошенка 5 
березня покинула територію України 
через пунект пропуску «Шегині» за кер-
мом службового автомобіля мера Чер-
нігова Toyota Camry.

У ДБР (Державному бюро розсліду-
вань) щодо цього повідомили, що дру-
жина Атрошенка впродовж 3 місяців 
використовувала машину не за цільо-
вим призначенням у той час, коли бю-
джет Чернігова сплачував лізингові 
платежі за цю ж автівку.

Атрошенку інкримінували ст.172-
7 кодексу України про адміністратив-
ні правопорушення (порушення вимог 
щодо запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів).

Також суд оштрафував його на 6,8 
тис. грн.

Відповідне рішення суд ухвалив на 
засіданні в середу 7 грудня.

У вересні НАЗК склало протокол 
про конфлікт інтересів та про корупцію 
щодо Атрошенка. На початку повно-
масштабного вторгнення РФ в Украї-
ну Атрошенко використовував службо-
вий автомобіль в інтересах своєї сім'ї. 
При цьому було використано 200 л 
бензину, витрати на який відшкодува-
ли з міського бюджету.

«Українська правда». 07.12.2022.

Міський голова заперечує 
звинувачення, називає це наступом 

на місцеве самоврядування 
і подаватиме апеляцію

Про це за-
явив Владис-
лав Атрошен-
ко у Зверненні 
до президента 
України Володи-
мира Зеленсько-
го того ж дня, 7 

грудня. Атрошенко нагадав, що на міс-

цевих виборах осені 2019 року він пе-
реміг на виборах голови з величез-
ною перевагою, за нього проголосу-
вали майже 80 % виборців міста. Та-
кож нагадав про роль міста, якому 
президентом було присвоєно високе 
звання міста-героя, в обороні Укра-
їни, захисті її столиці від наступу ро-
сійських окупантів. Атрошенко пові-
домив, що подаватиме апеляцію на рі-
шення суду, в якій оскаржуватиме це 
рішення. 

Сесія міської ради підтримала 
Звернення голови міста 

до президента
8 грудня відбулася позачергова се-

сія Чернігівської міської ради. Депу-
тати розглянули ситуацію з ухвалою 
суду щодо відсторонення від виконан-
ня обов̀ язків міського голови Владис-
лава Атрошенка. Депутати, як і сам го-
лова, також визнали це наступом на 
місцеве самоврядування, особливо 
не припустиме нині, в час війни, коли 
роль громад і місцевої влади стала 
надзвичайно високою. Сесія підтрима-
ла звернення міського голови до пре-
зидента з цього питання. Владислав 
Атрошенко, згідно закону, залишаєть-
ся міським головою, поки суди розгля-
датимуть його апеляцію на ухвалу Яво-
рівського суду. 

«Не може бути тіло українським, 
а душа – російською» –

 митрополит Епіфаній про перехід до ПЦУ
7 грудня у день вшанування пам’яті великомучениці 

Катерини та преподобного Меркурія Чернігівського гла-
ва Православної церкви України митрополит Епіфаній 
очолив богослужіння у Катерининській церкві Черніго-
ва. На нього прийшла понад сотня парафіян.

Митрополит Епіфаній сказав: він сподівається, що 
скоро в усіх храмах і, зокрема, в Києво-Печерській Лав-
рі молитви лунатимуть українською. Поки ж, за його сло-
вами, керівництво УПЦ, яка раніше у реєстрі релігійних 
організацій мала назву Московський патріархат, на діа-
лог з Православною церквою України щодо об’єднання 
не йде.

«Тому ми й надалі запрошуємо всіх вірних право-
славних в Україні до єднання у цей непростий час випро-
бувань війною, щоб ми всі, православні українці, були 
віддані церкві, щоб ми молилися до Бога єдиними уста-
ми і єдиним серцем і просили про перемогу».

Процес переходу до ПЦУ поступово триває, гово-
рить Епіфаній. Протягом останніх місяців до них долучи-
лися декількасот релігійних громад. «Але об'єднавчий 
процес триває, триває з низів. Це незворотний процес, 
який призведе в кінцевому результаті до єднання всіх, 
хто себе ідентифікує українцем, до єдиної церкви. Ми за 
мирне вирішення, ми не бажаємо кровопролиття, ми не 
маємо права відкривати ще один, релігійний, фронт. Але 
зараз такий благоприємний час, коли це питання пови-
нно бути вирішеним. Не може бути тіло українським, а 
душа – російською. Тобто церква повинна бути єдиною 
і українською».

Турбота про людей похилого віку та людей з інвалідністю, 
які потребують особливих умов проживання та догляду, є од-
ним з важливих завдань громад в умовах воєнного стану. Осо-
бливо, якщо громада знаходиться на кордоні з країною-агре-
сором, зазнає обстрілів, має постійні перебої з електропоста-
чанням та комунікаціями.

В такій ситуації опинилася й Городнянська територіальна 
громада, яка одночасно межує з двома

країнами-агресорами – росією та білоруссю, більше міся-
ця знаходилася під окупацією рашистів, а нині віднесена до 
зони бойових дій. Перебуваючи фактично в ізоляції, вона са-
мотужки підтримувала людей, які проживають у Городнянсько-
му психоневрологічному інтернаті та знаходяться під опікою 
Центру надання соціальних послуг. У підготовці до наступної 
зими перед громадою гостро постало питання про автономне 
та безперебійне забезпечення теплом, харчуванням та водою 
зазначених категорій мешканців.

Задовольнити ці критичні потреби покликаний допомог-
ти проєкт Сіверського інституту регіональних досліджень «Під-
тримка осіб похилого віку та з інвалідністю, які потребують сто-
роннього нагляду та проживають на теренах Городнянської 
періоду». Він реалізується завдяки підтримці Міжнародного 
фонду «Відродження» та CARE Deutschland в рамках Грантової 
гуманітарної програми «Гуманітарна солідарність».

25 листопада у Городнянській громаді відбулася урочиста 
передача придбаних в рамках проєкту дизельного генерато-
ра електричного струму (виробництво Туреччини, повна потуж-
ність 35 кВА), польової кухні КП-75 та двох насосних станцій 
для води для підтримки належних умов проживання мешканців 
психоневрологічного інтернату.

За словами директора закладу Михайла Редьковича та 
міського голови Андрія Богдана генератор – це не лише дже-
рело електроенергії, а запорука безперебійної роботи, збе-
реження дороговартісного обладнання, передусім котельні, 
яка забезпечує теплом будівлі інтернату, в яких утримуються 
близько 200 пацієнтів. А завдяки кухні та насосам вони мати-
муть автономне забезпечення гарячою їжею та водою в разі 
потреби.

Центр надання соціальних послуг Городнянської міської 
ради отримав газові балони на 8 л. (26 шт.) та теплі ковдри (290 
шт.) для допомоги жителям громади, які перебувають під опі-
кою закладу. Як зазначила директор Центру Наталія Семено-
ва, це обладнання піде на забезпечення потреб людей похило-
го віку, які мешкають не лише в Городні, а й у 16 старостинських 
округах громади. 

Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду 
«Відродження» та CARE Deutschland в рамках Грантової гумані-
тарної програми «Гуманітарна солідарність». 

Повідомляє 
Служба безпеки України

Суд на рік позбавив посади міського голову 
Чернігова Владислава Атрошенка

Співпраця Чернігова з Міжнарод-
ним Комітетом Червоного Хреста про-
довжується. 6 грудня міський голова 
Владислав Атрошенко підписав Мемо-
рандум про взаєморозуміння між му-
ніципалітетом та цією організацією. В 
рамках Угоди передбачено реалізацію 
проєкту з відновлення стабільного –
теплопостачання в Чернігові, вартістю 
25 млн грн. 

Очільник Чернігова подякував 
представникам організації за допомо-
гу у ліквідації наслідків широкомасш-
табного вторгнення росії на територію 
України.

– Дуже вдячний вам за співпра-
цю і за той рівень підтримки й допомо-
ги Чернігову. Ці слова я висловлюю не 
тільки від себе особисто, а й від імені 

всіх містян. Міжнародний та Національ-
ний Червоний Хрест – це дві потужні ор-
ганізації, які дійсно підтримали й під-
тримують місто в тій скрутній ситуації, в 
якій ми опинилися у зв’язку з діями ро-
сійської терористичної армії, – висло-
вив слова вдячності міський голова.

Зі свого боку представники Між-
народного Комітету Червоного Хреста 
висловили вдячність за ефективний ді-
алог між ними та органами місцевого 
самоврядування, завдяки якому вда-
лося налагодити тісну співпрацю, що 
необхідна для відбудови нашого міста. 

– Сьогодні ми бачимо початок хо-
лодних місяців. Для нас дуже важли-
во й приємно бачити, що різні фахівці 
та спеціалісти дуже витривалі, сильні й 
потужні. Ми, з колегами та партнера-

ми, дуже раді, що деякі види робіт, які 
робили ми, а також місцева влада, до-
поможуть людям пройти цей складний 
період, – сказала голова регіонально-
го підрозділу МКЧХ у м. Києві Сара Ель 
Мумухі. 

Це не перший проєкт, який буде ре-
алізований у місті з допомогою Між-
народного Комітету Червоного Хрес-
та. Раніше було досягнуто домовле-
ностей і виконано, або продовжуються 
виконуватися, роботи з відновлення 
об'єктів критичної інфраструктури, зо-
крема, у сфері водо- та теплопостачан-
ня, а також ремонту тролейбусної кон-
тактної мережі. 

Пресслужба Чернігівської 
міської ради

Низку важливих рішень 
прийняли депутати у ході пле-
нарного засідання 12 сесії 
обласної ради восьмого скли-
кання. Розглядалося понад 
20 питань, в тому числі фінан-
сового, майнового, кадрово-
го характеру.

Одне з важливих рішень 
– підтримка ініціативи щодо 
безоплатної передачі з дер-
жавної у спільну власність 
територіальних громад сіл, 
селищ, міст області будівлі 
комунального закладу «Об-
ласна дитячо-юнацька спор-
тивна школа з зимових ви-
дів», а також земельної ді-
лянки, на якій цей об’єкт. 
Відповідне звернення буде 
направлене до Кабміну. 
Проголосували народні об-
ранці і за Програму розви-
тку біатлону на Чернігівщині 
на 2023 – 2024 роки. «Чому 
це на часі зараз: якщо сама 
база та земельні ділянки ма-
тимуть одного власника – це 
збільшить шанси на відбудо-
ву та навіть переродження 
бази. Нагадаю, що потужний 
спортивний об’єкт був зни-

щений ворогом. Реалізація 
ж самої Програми наповнить 
новим змістом діяльність 
лижної бази», зазначив на-
чальник ОВА В’ячеслав Чаус.

Депутати підтримали 
Програму матеріально-тех-
нічного забезпечення націо-
нального спротиву Чернігів-
ської області на 2023 – 2024 
роки. Її реалізація дозволить 
вдосконалити систему управ-
ління національним спроти-
вом на території області, на-
лагодити систему навчання 
підрозділів тероборони та 
населення, підвищити рівень 
матеріально-технічного та 
логістичного забезпечення 
військових частин (підрозді-
лів) тероборони.

Під час засідання керів-
ники ОВА та облради вручи-
ли Анатолію Свєтлєйшому від-
знаку «Почесний громадянин 
Чернігівської області». Він лі-
кар-отоларинголог, канди-
дат медичних наук, заслуже-
ний лікар України, який по-
над 50 років присвятив на-
данню допомоги жителям 
Чернігівщини.

Чернігівська міська рада і Міжнародний Комітет 
Червоного Хреста підписали Меморандум про співпрацю

Сесія обласної ради
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Літературно-мистецька панорама Повідомляє Державна служба 
з надзвичайних ситуацій

В Пункті Незламності 
малеча долучилась 

до конкурсу малюнка
Один із чернігівських Пунктів Незламнос-

ті днями став осередком не тільки тепла та 
світла, але й творчості та навчання. Пресофі-
церки Головного управління ДСНС запропо-
нували малечі взяти участь у конкурсі малюн-
ку на тему «Я у безпеці з МВС». Діти з задово-
ленням долучились до заходу, у кожного була 
своя історія знайомства з підрозділами МВС, 
які вони і відобразили за допомогою олівців 
та фломастерів. 

Скориставшись нагодою, поки діти були 
зайняті малюванням, фахівчиня ДСНС нага-
дала їм основні правила пожежної безпеки, 
нагадала телефон Служби порятунку «101».

Після закінчення малювання діти мали 
змогу познайомитись з кінологинею ДСНС та 
її чотирилапою вихованицею, вівчаркою За-
рою. Кінологіня розповіла про випадки по-
шуків громадян, які заблукали у лісових ма-
сивах, опинилися під завалами зруйнованих 
будівель. Всі бажаючи мали змогу погодува-
ти Зару, а також зробити пам'ятне фото з нею. 

Наостанок рятувальниці пригостили ма-
лечу гарячим чаєм із солодощами та надали 
цікаві тематичні сувеніри, розроблені спіль-
но фахівцями UNICEF та ДСНС України.

Врятували лебедів 
 замерзлої водойми

9 грудня до Служби порятунку «101» у м. 
Городня надійшло повідомлення від небай-
дужих мешканців, що на вкритій льодом міс-
цевій водоймі перебувають два знесилених 
лебедя, які потребують допомоги. З кожним 
днем внаслідок морозів ділянка з водою ста-
вала все меншою і небезпечною для птахів. 
На місце події прибули надзвичайники 4-ї 
Державної пожежно-рятувальної частини Го-
ловного управління ДСНС України у Чернігів-
ській області, яким вдалося визволити із кри-
жаної пастки птахів. 

Після цього рятувальники передали пер-
натих місцевим мешканцям, які створили для 
них комфортні умови та будуть доглядати за 
ними

Обережно на льоду
Водойми області тільки-но почали вкри-

ватися льодовим покровом, а любителі вже 
вийшли на зимову риболовлю. На жаль, люди 
іноді не замислюються, що така безпечність 
може коштувати їм життя. Тож, щоб запобігти 
нещасним випадкам на водоймах співробіт-
ники Корюківського районного відділу Голов-
ного управління ДСНС провели профілактич-
но-інформаційний рейд.

Під час спілкування рятувальники нага-
дали рибалкам основні правила безпеки на 
льоду, наголосили на необхідності мати з со-
бою засоби зв'язку й порятунку. Крім того, 
розповіли алгоритм дій у разі провалу під 
кригу, послідовність надання невідкладної 
допомоги постраждалим, а також нагадали, 
що безпечним лід вважається, якщо його тов-
щина складає не менше 7 сантиметрів.

Головне управління ДСНС України 
у Чернігівській області

Конкурс 
«Книга року-2021»

В Чернігівській Центральній 
міській бібліотеці ім. М. Коцю-
бинського 29 листопада на засі-
данні жюрі, до складу якого уві-
йшли письменники, громадські 
діячі, науковці, бібліотечні пра-
цівники, були підбиті підсумки 
конкурсу «Книга року – 2021». 
Це конкурс обласний, але його 
традиційно вже понад 20 років 
проводить саме ця бібліотека. 
Відзначаються кращі книги міс-
цевих авторів, які вийшли попе-
реднього року. Ось переможці 
цього конкурсу.

Номінація «Проза: романи і 
повісті»: 1 місце – Олена Печо-
рна, «У затінку земної жінки». 

Номінація «Поетичні збірки»: 
1 місце – Микола Будлянський, 
«Любов і вирій»; Ольга Батьков-
ська, «Для замовляння крови». 
2 місце – Ганна Демиденко «До 
волі». 3 місце – Микола Фурс, 
«Поезія без гриму»; Володимир 
Пилипець, «Берегиня» 

Номінація «Збірки поезії та 
прози»: 1 місце – Сергій Дзюба, 
«Гріх любити неталановито» (в 3-х 
томах). 

Номінація «Проза: фентезі»: 
1 місце – Олена Терещенко, Оле-
на Степанец, «Розшукується дра-
кон». 2 місце – Олександр Білогу-
ра, «Метелики в тумані».

Номінація «Драматур-
гія (сценарії, п’єси)»: 1 міс-
це – Анатолій Покришень, «Лі-
тературні обличчя на тлі історії 
Чернігівщини».

Номінація «Науково - попу-
лярні видання»: 1 місце – Олек-
сандр Бондар, Михайло Жиро-
хов, «12 битв за Чернігів». Мі-
літарна історія Чернігівщини. 
Вип.1; Михайло Жирохов, «Де-
бальцевська операція», «Іло-
вайська операція», «Савур-мо-
гила», «Оборона Донецького 
аеропорту».

Номінація «Краєзнавчі до-
слідження»: 1 місце – Олександр 
Ляшев, «Роїще, рік 1767»; Лари-
са Куровська, «Глибінь буття не 
можна осягнути…» 

Видавець року – Видавни-
цтво «Десна Поліграф», Чернігів.

До вторгнення рашистів на 
нашу землю ПрАТ «Етнопродукт» 
був на Городнянщині головним 
виробником органічної продукції. 
Молочні продукти з Травневого 
продавалися у торговельних ме-
режах Києва, Дніпра, Одеси, Чер-
нігова й низки інших міст України. 
Висока якість, абсолютна орга-
нічність були незмінними супут-
никами товарів підприємства. З 
нашестям загарбників підприєм-
ство одним із перших прийшло на 
допомогу громаді, забезпечив-
ши містян спочатку безплатним, а 
згодом дешевим молоком.

– Теперішні реалії «Етнопро-
дукту» кардинально відрізняють-
ся від довоєнних. Нині головним 
завданням є збереження молоч-
ного стада й робочих місць, бо 
продукція поки що реалізовуєть-
ся за збитковими цінами. Звичай-
но, ми працюємо над відновлен-
ням звичних ринків збуту молока 
й молочних продуктів. Уже нала-
годили логістичні зв'язки з тор-
говельними центрами Чернігова, 
Києва й Одеси. На щастя, вироб-
ничі потужності ні в Травневому, 
ні в Новій Олександрівці під Киє-
вом не постраждали, тому відно-
вити виробництво відносно не-
складно. Значно важче доставити 

товари розбитими дорогами при 
дуже вартісному пальному. Дода-
ють труднощів й дефіцит запчас-
тин разом із непомірним зрос-
танням цін на них, – охарактери-
зував ситуацію директор Євге-
ній Гулай. – Нещодавно виникли 
додаткові проблеми – почалися 
системні вимкнення електропос-
тачання, причому трапляється це 
у години вранішнього та вечірньо-
го доїння. Хочу принагідно зверну-
тися до влади на всіх рівнях, щоб 
допомогли врегулювати це питан-
ня. Ми не проти, щоб країна зао-
щаджувала електроенергію, й го-
тові потерпіти її відсутність про-
тягом дня чи вночі, хоч це також 
створює певні труднощі. Однак 
слід розуміти, що вартість доїння 
корів з використанням звичайної 
електрики аж занадто відрізня-
ється від вартості доїння від гене-
ратора, який працює на недеше-
вому дизельному пальному.

В умовах, коли доводиться ви-
рішувати численні проблеми, «Ет-
нопродукт» дає роботу двадцяти 
працівникам, які повністю забез-
печують дійне стадо зі 130 корів. 
Молодняк вирішили вирощувати 
самостійно. Колективу підприєм-
ства вдалося зберегти всю техніку. 

Теперішній директор ПрАТ «Ет-

нопродукт» Євгеній Гулай на мо-
мент вторгнення рашистів був 
завідувачем фермою. В умо-
вах окупації він показав себе як 
ефективний кризовий менеджер. 
Завдяки його рішучим діям під-
приємство вціліло й нині намага-
ється відновлюватися. Чого тіль-
ки вартий той факт, що все дійне 
стадо більш як місяць обслугову-
валось двома парами рук – дояр-
кою Іриною Полоз і місцевою жи-
телькою, ветеринарною лікаркою 
Мар'яною Білановською, яка при-
йшла на допомогу. До війни Ірина 
Полоз працювала на фермі вах-
товим методом, бо постійно про-
живала на Менщині. Наприкінці 
лютого її вахта затягнулась аж до 
травня, бо залишити корів просто 
не було на кого. Так само щоденно 
перебував на фермі й механіза-
тор Олександр Межевський, який 
працював одразу на кількох трак-
торах, ще й на приготуванні кор-
мів. День у день на виробництво 
приїздив й директор, так само як 
і більшість колективу. Майже всі 
робітники ферми у Травневому – 
люди не місцеві, тому їхні щоденні 
поїздки супроводжувались подо-
ланням ворожих блокпостів, пе-
ревіркою документів і телефонів. 
Та попри все це – вони майже що-

дня добирались на роботу.
Керівництво підприємства 

вдячне міській раді та керівни-
цтву ДП «Городнянське лісове гос-
подарство» за підтримку у важкі 
часи, в тому числі й паливно-мас-
тильними матеріалами. Завдяки 
допомозі небайдужих людей та 
ентузіазму колективу вдалося в 
повній мірі заготовити корми для 
корів, зібрати врожай фуражно-
го зерна й засіяти всі заплановані 
площі під озимі.

Попри труднощі, «Етнопро-
дукт» надав роботу й житло двом 
родинам переселенців з Луган-
щини. Відтепер Катерина Артюх з 
донькою Світланою мешкають у 
гуртожитку підприємства, а роди-
на Світлани Зайнуліної отримала 
будинок у Травневому. Окрім цьо-
го, керівництво підприємства по-
стійно допомагає переселенцям 
у вирішенні численних побутових 
проблем.

Попереду в «Етнопродукту» 
зима з економічними й енерге-
тичними ризиками. Нині підпри-
ємство готове до більшості з них, 
намагаючись максимально від-
новити виробництво й реалізацію 
продукції.

www. golos.com. ua

«Етнопродукт» відновив роботу

Перший зимовий місяць у 
Чернігівському академічному му-
зично-драматичнорму театрі ім. 
Т. Шевченка насичений. Це і пе-
редсвяткові концертні програми, 
і прем’єра казки та інтермедії для 
дітей біля Новорічної ялинки, і по-
новлені вистави репертуару.

1 грудня в експерименталь-
ному просторі Білої сцени гляда-
чі разом з героями трагікомічної 
вистави «ВПО», поставленої за-
служеним артистом України Ан-
дрієм Бакіровим за п’єсою Ірини 
Феофанової, співпереживали до-
лям співвітчизників, які вимуше-
но стали переселенцями через 
війну. 

Наступного дня пройшла пре-
зентація книги «Чернігівщина у 
вогні. Зметем орду, відправимо 
до пекла!», яка розповідає про 
події, що відбувалися на Черні-
гівщині у лютому-березні 2022 
року, оборону від рашистської 
навали.

Увечері цього дня у театрі від-
булася ще одна знакова подія, 
участь в якій взяли начальник 
Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, 

голова облради Олена Дмитрен-
ко, командувач військ оператив-
ного командування «Північ» гене-
рал-майор ЗСУ Віктор Ніколюк. 
Було представлено проєкт «Душа 
Народу», який проводить парале-
лі між двома найбільшими злочи-
нами росії проти українського на-
роду: Голодомором 1932 – 1933 
рр. та лютневим вторгненням 
2022 р. Це перший проєкт, реа-
лізований в рамках Єдиного мис-
тецького простору – ініціативи, 
заснованої начальником Черні-
гівської ОВА В’ячеславом Чаусом.

Керівник обладміністрації 
звернувся зі словами подяки до 
співавторів мистецького про-
єкту «Душа Народу», над ство-
ренням якого разом з лідеркою 
гурту «ONUKA» працювали Чер-
нігівський академічний хор ім. 
Д. Бортнянського, хор старших 
класів «Провесінь» Чернігів-
ської музичної школи №1 ім.С. 
Вільконського, актори театрів 
ім. Т. Шевченка та Молодіжного 
театру.

Хор ім. Д.Бортнянського ви-
конав поминальну молитву. Учас-

ники проєкту розповіли про його 
створення. Спілкування йшло в 
супроводі музичних композицій 
гурту БЕНТЕҐА. На завершення 
прозвучала «Молитва за Украї-
ну» у виконанні хору ім. Д. Борт-
нянського разом з учасниками 
проєкту.

Наслідуючи добру традицію 
робити дітям подарунки до Дня 
Святого Миколая, шевченківці 
підготували чудовий театральний 
подарунок – феєричну виставу 
«Полпелюшка», за казкою Шарля 
Перро, прем’єра якої відбудеться 
саме на свято, 19 грудня. Поча-
ток об 11. 00.

На юних глядачів чекає захо-
плива історія про дівчину, яка за-
вдяки своїм працьовитим рукам, 
доброму серцю, непохитній вірі у 
свою мрію, змогла подолати усі 
перешкоди і знайти своє щастя. 
А ще ця казкова історія вчить не 
впадати у відчай навіть у безна-
дійних ситуаціях, вірити у спра-
ведливість і звичайне Диво.

Весела вистава з піснями, 
танцями та гумором розважить 
дітлахів. 

Джаз – музика вільних людей
Оновлений склад і нова концертна програма! Проєкт Черні-

гівського обласного філармонійного центру «Jazz-Куліса» ще раз 
підкреслює: «Джаз — музика вільних людей!». Це гасло під час ві-
йни як ніколи актуальне.

3 грудня джаз-
бенд «BissQuit» 
представив гляда-
чам нову програ-
му «Jazz-Куліса vol. 
XVII», в яку увійшли 
твори учасників ко-
лективу, класика 
джазу. Традиційно 
публіка розташува-
лася на сцені поруч 

з музикантами. Шанувальники джазу вже скучили за джазом у 
філармонійному центрі. 

У проєкті виступили: Володимир Балаба (труба, флюгель-
горн), Антон Шатило (саксофони), Олег Богуш (клавішні), Сергій 
Галамага (гітара), Олександр Александров (бас), Данило Корінь 
(ударні).

Традиційний джаз був представлений «Stablemates» Бенні 
Голсона, сучасний – «Song Song» Бена Вендела, латін – «Songo 
Mikele» Дейва Векла, балади – «It Never Entered My Mind» Річарда 
Роджерса, ф‘южн – «The Settlement» Логана Річардсона. Звучала 
і авторська музика Володимира Балаби.

Керівник проєкту – художній керівник джаз-бенду «BissQuit», 
кандидат мистецтвознавства Дмитро Теребун.

В театрі ім. Т. Шевченка

«Нескорена 
Чернігівщина» 

вже в бібліотеках 
Чернігівська обласна універсаль-

на наукова бібліотека імені В.В. Коро-
ленка та Чернігівська міська комуналь-
на централізована бібліотечна система 
отримали примірники книги «Нескоре-
на Чернігівщина: реальні історії війни». 
Творча група цього видання – журналіс-
ти чернігівського ЗМІ «Челайн» на чолі з 
Павлом Солодовником безоплатно пе-
редала примірники до бібліотек міста.

«Нескорена Чернігівщина» склада-
ється з передмови про оборону Чер-
нігівщини з 24 лютого до початку квіт-
ня 2022 року та 40 документальних 
розповідей-історій про злочини росій-
ських окупантів на Чернігівщині, героїч-
ні вчинки, доблесть і відвагу воїнів Сил 
оборони, волонтерів. Розповіді підго-
товлені журналістами Іриною Осташко, 
Мариною Кирієнко, Таліною Тарасенко, 
Світланою Білоус, та Павлом Солодов-
ником. У виданні також документальні 
світлини цього періоду. Книга побачила 
світ за фінансової підтримки народного 
депутата України Бориса Приходька. 
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Свічки будуть горіти довше, якщо перед викорис-
танням покласти їх на пару годин в морозилку.

Запах затхлості білизни знищить звичайна харчо-
ва сода. Можна в якості освіжувача зберігати її у відкри-
тому вигляді в шафі.

Плями на чашках допоможе видалити шкірка ци-
трусових з невеликою кількістю солі.

«За реалізацію проєкту та бажання творити!» Так 
називається ця відзнака. Творчий колектив Академіч-
ного камерного хору ім. Дмитра Бортнянського Черні-
гівського обласного філармонійного центру (художній 
керівник та головний диригент – Іван Богданов) наго-
роджений Подякою начальника Чернігівської обласної 
військової адміністрації В’ячеслава Чауса. Відзнака 
присуджена за участь у проєкті «Душа Народу», в яко-
му об’єдналися співачка ONUKA та митці Чернігівщини, 
у тому числі камерний хор імені Д. Бортнянського. Де-
тальніше про проєкт – на 15 сторінці. 

На фото– колектив під час поїздок в роботі над 
проєктом. 

Прес-центр Чернігівського обласного 
філармонійного центру фестивалів 

та концертних програм

Ірина КУЛАКОВСЬКА

Чернігівська 
поетеса, пише 
також прозу. Ав-
торка двох кни-
жок поезії. Її ві-
рші надрукова-
ні у колективно-
му збірнику «Цвіт 
папороті», це під-
сумкове видання 
однойменної Лі-
тературної шко-
ли, що працювала 
в липні 2019 року 
при Чернігівській 

міській бібліотеці ім. М. Коцюбинського. 
Лауреатка літературних конкурсів. Не раз 
друкувалася в нашій газеті, а також у газе-
ті «Струна».

* * *
Цей листопад – квиток в один кінець.
Так гірко-гірко сяють хризантеми.
Ледь юшить сонце. Сходять нанівець
Палашний виблиск, тихий плеск триреми.

На хміль, на біль, на більма ста розлук
Чавити дні, мов стиглість винограду.
Безсиллям босим бить щербатий брук
До крові. Сновигать. Шукать розраду.

А в снах – кружляння жовтих шелестінь
І кожен корч – грифон, сова чи олень...
Тягнусь галуззям гострим крізь плетінь
І обіймаю шепотом оголень.

О, цей сумний, повільний порух, плин...
Розмито межі, час, «довіку», «скоро»...
Зорить крайнебо соромом калин.
Вмерзає ніжність в геть розмоклу кору.

 18.11.2022

* * *
Ти забереш мене із хуртовини,
З цього жаского білого волання
Симфонії всесвітніх какофоній.
Тут все єдине:
Вітер, відчай, виск.
Розгублену, безсилу, безпорадну
Ти забереш туди, де спокій, світло,
У грубці тріскотять соснові дрова.
І затишно. І з чебрецями чай.
Цвіркун у запічку, котяче муркотіння...
Ти розтиратимеш тонкі задублі пальці,
Ти зігріватимеш пророслі в іній вії,
Ти оживлятимеш укриту настом душу
Цілунками, верлібрами, вином.
А поки-що мигтить благий каганчик,
Вібрує тьмавий пломінь – то надія.
І тлусті відгодовані сніжини
Сідають важко на віконне скло.

 19.11.2022

Батурин: 
Національний заповідник 

«Гетьманська столиця»
Проведення екскурсій на таких локаціях: Цитадель 

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

Книжкова декомунізація
Чернігівський Культурно-мистецький центр «Інтермец-

цо» проводить акцію «Книжкова декомунізація». Суть акції: 
очищайте свої бібліотеки від застарілої брехливої літерату-
ри часів СРСР, сучасної російської квазілітератури – при-
носьте цю макулатуру до КМЦ «Інтермеццо» (вул. Шевченка, 
9). Ми її здамо в макулатуру, а за отримані кошти надамо до-
помогу воїнам. Кожен волонтер отримає цікаву книгу з су-
часної історії України.

Нарубали дерев на штраф 
у півтора мільйона 

Рішенням Господарського суду Чернігівської області від 
30. 11. 2022 р. задоволено позов прокурора та зобов’язано 
постійного лісокористувача відшкодувати майже 1,5 млн. 
грн шкоди, завданої незаконною порубкою дерев шляхом 
перерахування коштів до спеціального фонду місцевого, об-
ласного та Державного бюджетів.

Прокурором установлено факт вирубування лісових на-
саджень без належних дозвільних документів – 226 дерев 
породи сосна на території ДП «Новгород-Сіверськрайагро-
лісгосп». Враховуючи наведене, прокурор звернувся до суду 
з позовом про стягнення суми заподіяних збитків з постій-
ного лісокористувача.

У ході судового розгляду справи прокурором доведено, 
що суб’єктом господарювання не забезпечено належної 
охорони та збереження лісових ресурсів, які перебувають 
у його постійному користуванні. Це призвело до незакон-
ної самовільної вирубки дерев на території Новгород-Сівер-
ської об’єднаної територіальної громади.

Подяка камерному хору ім. Д.Бортнянського

Юлія НАЙДА
Ж у р н а -

лістка, веду-
ча програм 
о б л а с н о г о 
т е ле б ач е н -
ня (нинішня 
назва – Сус-
пільне Чер-
нігів). Закін-
чила Чер-
н і г і в с ь к е 
м у з и ч н е 
училище ім. 
Л. Ревуць-
кого (спе-
ц і а л ь н і с т ь 
– «Хоро-

ве диригування»), а також Чернігів-
ський педуніверситет, історичний фа-
культет (спеціальність – «Історія. Ан-
глійська мова»). Співачка цікавого 
чернігівського колективу – джазбен-
ду BENTEGA. Це перша публікація в 
нашій газеті і взагалі перша публіка-
ція віршів авторки.

Промінь 

Гострий спис мінору світла
Ноти-руни зачіпа,
І мелодію крихку розбива... 
Мить... 
І повисла… 
Мов хмарини в висоті. 
В чистоті і красоті 
Голоси ледь-ледь луна: 
Мов пливе за обрій туга... 
І бентежна темна смуга 
Срібним пилом, сірим димом 
Розчинилась у пітьмі, 
І залишила мені 
Снів серпанок, молитви, 
Світла спис і ноти-руни, 
І бентежні срібні струни...
 

 Лютий 2021 р. 

Двоє слів
З нагоди прем'єри кліпу джазбенду 
BENTEGA

«Люблю тебе», – шепоче вітер, 
Цвіт вишні снігом розсипа. 
Замріяно лунають світом, 
Акорди, голоси, слова. 
Нехай сплітаються у Дідух, 
Єднаючи родинні кола, 
Щоб рушниками оповити, 
Щоб ланцюгом скова довкола 
Усіх, хто любить, вірить, мріє, 
Долає виклики світів. 
Нехай всіх їх добром осяють, 
Нехай боронять і плекають,
В любові вірою тримають 
Ці мелодичні двоє слів

 Липень 2022 р. 

«BENTE(G)ЖНИЙ» 
ПОЗИТИВ... 
Згадка про зйомки документального 
фільму за участю джазбенду «BENTEGA»

Спліта життя-павук тенета, 
Спіралі завива щодня, 
Вагують терези монети, 
Роки, і справи, і знання. 
Схиливши голову в молитві, 
Йде день без ночі, ніч – без дня. 
Проте, все ж крутиться земля. 
В гонитві мрій, думок гонитві... 
Бентежних снів насіяв вітер, 
Страхів навіяв від Химер, 
Але, зліта з верхів'я Світу, 
Крізь тиск зірок і атмосфер, 
З обіжниці або з орбіти, 
Зірвавшись, лещата прорва, 
Уламком скла розбитих вікон 
Розріза небо непохитне, 
Мій промінь спогад засія... 
Приємних, теплих, щемних, світлих... 

 Липень 2022 р.

Вітрила-крила 

Закрила крилами, накрила килимом, 
Жахи порожнії й дурнії сни. 
Пустила схилами за край похилений, 
І сум, і тугу, і цвіт весни. 

Життя зозулею зірве лист осені, 
А снігурами злетить зима. 
Лелека ж пам'ять поверне знов мені, 
Все те, що серце в любові ма. 

Повіки-віяла сльозами вмию я, 
Залишу в пам'яті лише любов. 
Ще буде сила для мене втіхою. 
Ще буде вірою родини кров. 

Людське невігластво, мов вітер Півночі, 
Здува і нівечить все, що горить, 
Але надією лікую мрії я, 
І волею тримаю мить. 

Посиплю підлість я скляними крихтами, 
По струнах вдарю, життя співа! 
Не зріжуть стійкості ні зло, ні лиха, 

І зраду втопить Небес злива'. 

Ще крутить Сонце планет коловорот, 
І день спливає, і ніч мина... 
Ще встигну правильно обрати поворот, 
Ще викарбую я в тату слова: 

«Іще зарано йти долу схилами.
Іще чекають шляхи земель.
Іще літають вітрила-крила! 
Іще гуляє мій корабель!». 

 2022 рік


