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

Передплатний індекс «Світ-інфо» —
Основні теми газети:
 Події в області, Україні і світі.
 Політика, соціальні проблеми, екологія.
 Публікації раніше невідомої нам історії України, СРСР.
 Проза і поезія відомих письменників світу.
 Культура, мистецтво, спорт.
 Корисні поради. 
 У світі цікавого. 

«Світ-інфо» — газета для кожного з вас!
Передплатна ціна — без змін:  

16 гривень на місяць. 

Триває передплата 
на нашу газету на 2023 рік

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

йомим, колегам, запропонуйте також передплатити.Газета продовжує хроніку війни, що 
її друкує всі останні місяці.

31 січня 
Укрзалізниця призначила нові по-

тяги з Києва та Харкова до Польщі – до 
Хелму та Варшави, аби забезпечити що-
денне сполучення. Це два маршрути: 
№ 89/73 – 74/90 Харків, Київ – Пере-
мишль та № 67/19 – 20/68 Київ – Вар-
шава, Хелм.

1 лютого
Окупанти вдень обстріляли село 

Єліне на Чернігівщині – внаслідок влу-
чання міни у погріб загинуло четверо лю-
дей, одна людина поранена.

2 лютого
Втрати України від російської агре-

сії можуть сягати 600 – 750 млрд євро. 
Про це заявив прем’єр-міністр України 
Денис Шмигаль після спільного засідан-
ня у Києві Єврокомісії та уряду України,  
у присутності президентки Єврокомісії 
Урсули фон дер Ляєн. Відновлення Укра-
їни треба розпочати вже зараз. Україна 
вже збирає кошти на це і наполягає, що 
цей процес має співфінансуватися росій-
ськими конфіскованими грошима.

3 лютого
8 бригад запрошують бійців для 

«Гвардії наступу». Україна готується до 
звільнення Луганська, Донецька й Кри-
му від російських окупантів. Повідомляє 
Національна поліція України: «Україна го-
тується до штурму аж до Криму і Чорного 
моря, щоб вигнати окупантів зі своєї тери-
торії. МВС розпочинає формування штур-
мових бригад Нацгвардії, Нацполіції та 
ДПСУ – «Гвардія наступу». Це бригади з до-
бровольців, мотивованих людей, які бра-
тимуть участь у звільненні Луганська, До-
нецька і Криму.». В.о. міністра внутрішніх 
справ Ігор Клименко наголосив, що «Гвар-
дія наступу» – це професійні штурмові 
бригади МВС із бійців-патріотів. «Жодних 
тилових завдань. Тільки високоякісна під-
готовка, постійні тренування та участь в 
операціях на передовій. Формування під-
розділів уже триває. Основу нових бригад 
склали військовослужбовці та поліцей-
ські, які мають значний бойовий досвід 
та героїчно проявили себе на передовій». 
Уже за перші кілька днів у «Гвардію насту-
пу» подали заяви 8 тисяч добровольців. 

4 лютого
З початку повномасштабного втор-

гнення РФ Україна повернула з полону 

1762 особи. 4 лютого з полону було звіль-
нено ще 116 українців, з яких 114 – ря-
дові та сержанти, двоє – офіцери. Серед 
них воїни армії, Національної гвардії, те-
роборони, ВМС, прикордонники, ДСНС.

5 лютого
На території Росії діє група україн-

ських спецпризначенців. Про це пові-
домила британська газета The Guardian. 
Видання повідомляє, що поспілкувалося 
в Києві з трьома українськими спецприз-
наченцями – 23-річним Тарасом, 21-річ-
ним Владиславом та їхнім командиром, 
39-річним Олексієм. Вони є членами ба-
тальйону «Братство», добровольчої групи 
українських спецпризначенців, які ве-
дуть боротьбу з агресором вглибині Ро-
сії. Їх робота «варіюється від викрадення 
високопоставлених кремлівських чинов-
ників до знищення ключових об'єктів вій-
ськової інфраструктури та збиття воро-
жих літаків на російській території».

6 лютого
Патріарх Кирил був шпигуном у 

Швейцарії. Глава Російської православ-
ної церкви патріарх Кирил у 1970-х роках 
працював у Женеві на радянську служ-
бу зовнішньої розвідки КДБ. Про це по-
відомили видання Matin Dimanche та 
Sonntagszeitung з посиланням на дані 
Швейцарського федерального архіву. На 
початку 1970-х років нинішній патріарх 
російської церкви жив у Женеві під псев-
донімом «Михайлов». Він мав офіційно 
представляти Московський патріархат у 
Всесвітній раді церков. Завдання Кири-
ла полягало, серед іншого, у тому, щоб 
впливати на раду. Метою радянського 
керівництва в той час було змусити же-
невську інституцію засудити США та їхніх 
союзників і пом'якшити їхню критику від-
сутності релігійної свободи в Радянсько-
му Союзі. Нині глава РПЦ Кирил є послі-
довним прихильником російського пре-
зидента Володимира Путіна та його по-
літики.

У Німеччині наразі навчаються 
близько 203 тис. дітей з України, які 
покинули домівки через війну. Це пові-
домила міністерка освіти та досліджень 
ФРН Беттіна Штарк-Ватцінгер на брифін-
гу у Києві, під час її візиту в Україну. «Звіс-
но, в нас велике бажання, щоби ці діти не 
втратили зв'язок зі своєю батьківщиною. 
Тому ми пропонуємо їм викладання па-
ралельно українською мовою. У великих 
містах місцеві українські організації від-

крили недільні школи для дітей, а ще ба-
гато хто продовжує навчатись в україн-
ських школах дистанційно».

7 лютого
Продовжено воєнний стан. Верхо-

вна Рада схвалила законопроєкти пре-
зидента про затвердження указів щодо 
продовження строку дії воєнного стану 
та строку проведення загальної мобілі-
зації ще на 90 днів. Дія воєнного стану 
буде продовжена з 19 лютого 2023 року і 
триватимуть знову 90 днів.

Мер Парижа, де відбудеться Олім-
піада-2024, проти участі росіян. Анн 
Ідальго заявила, що не хоче, щоб росій-
ські спортсмени брали участь у Олімпій-
ських іграх 2024 року у французькій сто-
лиці. Ідальго сказала, що вона не ви-
ступає за дозвіл росіянам змагатися як 
нейтральним особам або під прапором 
Олімпійських ігор. «Поки триває ця війна, 
ця російська агресія проти України, не-
можливо йти парадом, ніби нічого не від-
бувається, щоб делегація прибула до Па-
рижа, а на Україну сиплються бомби».

Хоча остаточне рішення приймає 
Міжнароджний олімпійський комітет, 
Ідальго є важливим союзником для укра-
їнської позиції, осільки вона знаходиться 
в центрі підготовки до Олімпіади. 

МОК запропонував дозволити росі-
янам і білорусам змагатися в 2024 році 
як «нейтральним». Спортсмени обох кра-
їн були виключені з багатьох міжнарод-
них спортивних змагань після того, як 
Росія почала повну війну проти України 
минулого року. Президент України Воло-
димир Зеленський ініціював міжнарод-
ну кампанію за недопуск росіян і білору-
сів на Олімпіаду. Цю ідею підтримали вже 
близько 40 країн.

8 лютого
Президентка Європарламенту Ро-

берта Метсола закликала країни ЄС яко-
мога швидше надати Україні далекобійні 
системи і бойові літаки. Про це вона ска-
зала на спеціальному засіданні Євро-
парламенту за участі президента Укра-
їни Володимира Зеленського. «Ми зна-
ємо про жертву, яку ваш народ платить 
за Європу, і ми маємо вшанувати не тіль-
ки словами, а й справами». За її слова-
ми, відповідь Заходу має бути пропорцій-
ною до загрози. Вона також запевни-
ла Зеленського, що ЄС буде на боці 
України стільки, скільки буде 
потрібно.

Рік битви 
        за волю

Виступ Президента України 
Володимира Зеленського 

на спеціальному пленарному 
засіданні Європейського 

парламенту
Брюссель, 8 лютого 2023 року

Український європейський спосіб 
життя Росія намагається знищити; 

ми цього не дозволимо
Шановна пані Президент, дорога Роберто!
Я дякую тобі за ці потужні слова й дякую за твою особис-

ту увагу – дуже важливу увагу для України. Дякую за вашу й за 
твою принциповість, енергійність – дві якості, які ми незмінно 
бачимо в час теперішньої боротьби за Європу й поєднання яких 
завжди є передумовою прогресу. Європі пощастило, що в цій 
залі, у найбільшому парламенті Європи, у Європейському пар-
ламенті, принциповість та енергійність мають абсолютну біль-
шість. Я дякую вам.

Шановні представники Європи!
Шановні лідери Європи!
Усі ми, європейці, кожен і кожна із сотень мільйонів людей 

на нашому континенті суміщаємо ці два статуси – представни-
ків Європи та лідерів Європи. У такому суміщенні відображаєть-
ся те, що наша Європа – сучасна Європа, мирна Європа – дає 
світу. European way of life. Європейський шлях життя. Європей-
ський спосіб життя. Європейські правила життя.

Коли кожен і кожна мають значення. When the law rules – 
верховенство права.

Коли держави прагнуть бути соціальними, а суспільства – 
відкритими. Коли різноманіття є цінністю, а цінності різних по-
єднані справедливою рівністю.

Коли кордони непорушні, але їхній перетин не відчувається.
Коли люди вірять у завтра й готові вийти на площу, щоб ви-

бороти своє завтра. Коли між президентом і протестувальни-
ком лише один-єдиний бар’єр, і це – чесні вибори.

Це наша Європа. Такі наші правила. Такий наш way of life.
І для України it's way home, шлях до свого дому.
Зараз я тут, щоб захистити шлях додому нашого народу. Усіх 

українців, усіх українок. Різного віку та різних політичних переко-
нань. Різного соціального статусу, різного погляду на релігію. Різ-
ної особистої історії, але однієї з вами усіма європейської історії.

Ukrainian European way of life намагаються знищити тоталь-
ною війною. Але для чого?

Щоб після українського європейського способу життя зни-
щити європейський шлях як такий. Для кожного з усіх 27 еле-
ментів of the European way of life. Двадцяти семи країн Євросо-
юзу. Ми цього не дозволимо.

Ця тотальна війна зараз, яка була розв’язана Росі-
єю, – вона не лише за територію в тій чи іншій частині 
Європи.
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10 лютого
Президент Володи-

мир Зеленський прокомен-
тував черговий масований ра-
кетний удар росіян по Україні. 
«Ворог сьогодні від ранку запус-
тив щонайменше 70 ракет у чер-
говій масованій атаці. Щонаймен-
ше 60 ракет збито. Усі їхні мішені 
були – цивільні, цивільна інфра-
структура. На жаль, були влучан-
ня, є жертви. Мої співчуття рід-
ним!» Також він повідомив, що 
кілька російських ракет пройшли 
повітряним простором Молдови 
та Румунії. «Ці ракети – виклик 
НАТО, колективній безпеці. Це те-
рор, який можна і треба зупинити. 
Світ повинен зупинити», сказав 
президент.

12 лютого
Медична інфраструктура 

України суттєво постраждала 
внаслідок російської агресії – 
1218 закладів охорони здоров’я 
зазнали пошкодження. Зокрема, 
540 лікарень – зруйновані част-
ково, а 173 – повністю. Про це по-
відомив міністр охорони здоров'я 
України Віктор Ляшко. За його 
словами, заклади, зруйновані на 
понад 90%, уряд не планує від-
новлювати. Ці лікарні будувати-
муть «з нуля», за новим проєктом, 
додав він. «Ми прорахували се-
редню ціну усіх об’єктів і зараз по 
факту можемо говорити про суму 
до 1 млрд доларів, які необхідні, 
щоб відновити медичні об’єкти до 
того стану, в якому вони були до 
24 лютого».

До штурмових бригад «Гвар-
дія наступу» загалом надійшло 
понад 27 тисяч звернень, з яких 
понад 15 тисяч заявок на вступ 
– повідомляє МВС. «За трохи біль-
ше ніж тиждень активної кампанії 
ми отримали на сьогодні понад 27 
тисяч звернень. У цю цифру вхо-
дять і консультації, які надають 
працівники у ЦНАПах, а також че-
рез гарячу лінію.»

Від початку Чорноморської 
зернової угоди з портів України 
гідно з даними, було вивезено 21 
043 307 тонн продовольства, зо-
крема: 47% кукурудзи 29% пше-
ниці 5% соняшникової олії і шро-
ту. Серед отримувачів вантажів: 
Китай (4,2 млн тонн), Іспанія (3,8 
млн), Туреччина (2,4 млн), Нідер-
ланди (1,2 млн), Єгипет (724,7 тис. 
тонн). 12 лютого з українських 
портів вийшли ще чотири судна з 
продовольством.

13 лютого
Втрати російських агресорів 

із 24. 02. 22 по 13. 02. 23 скла-
ли: особового складу – близь-
ко 138340 осіб; танків – 3283; 
бойових броньованих машин – 
6492; артилерійських систем – 
2290; ракетних систем залпового 
вогню – 465; засобів ППО – 234; 
літаків – 296; гелікоптерів – 286; 
безпілотних літальних апаратів 
оперативно-тактичного рівня – 
2007; крилатих ракет – 857; кора-
блів/катерів – 18; автомобільної 
техніки та автоцистерн – 5180.

Рік битви 
 за волю

Її загроза не лише в 
тому, що є диктатор із ша-

леними запасами радянської 
зброї та підживленням зброєю від 

інших диктатур, зокрема від іран-
ського режиму.

Щоб бути здатним вести цю ві-
йну, Кремль послідовно, крок за 
кроком, рік за роком знищував те, 
що ми бачимо в основі нашої з вами 
Європи.

Священна цінність людсько-
го життя була повністю знищена і 
в Росії. Там для влади ніхто не має 
значення, окрім тих, хто всереди-
ні кремлівських стін, їхніх рідних 
та «гаманців». Всі інші для них, для 
Кремля, усі 140 мільйонів громадян 
– лише тіла, здатні нести зброю – 
зброю в Україну, зброю на полі бою, 
тримати інших у покорі чи самим 
бути в покорі.

Верховенство насильства й по-
кірності – ось rules там замість 
права.

Російський режим не лише не-
навидить будь-що, будь-яку соціаль-
ність і будь-яке різноманіття, а й сві-
домо інвестує у ксенофобію та на-
магається зробити частиною нор-
мальності на нашому континенті 
все те нелюдське, що було в 1930-х 
та 1940-х роках.

Але чи це навічно? І це питання 
для всіх нас. Відповідь – ні! Ні!

Європо! Ми захищаємося від 
найбільш антиєвропейської сили 
сучасного світу. Ми захищаємось. 
Ми, українці, на полі бою разом із 
вами.

Я дякую вам за те, що ми захи-
щаємося разом!

І ми мусимо захиститися!
І це важливо не лише для дер-

жав Європи. Не лише для спільнот 
Європи.

Хоч би ким ми були, ми завжди 
боремося проти зневаги. Хоч би де 
ми жили, ми завжди робимо став-
ку на добросовісність. Хоч би про 
що ми з вами мріяли для своїх дітей, 

для своїх онуків, безумовним тлом 
для цих наших мрій є мир – мир і 
безпека.

Чи буде все це можливим, якщо 
не здолати антиєвропейську силу, 
яка прагне вкрасти у нас із вами, 
у нас усіх Європу? Ні. Лише наша 
перемога все це гарантувати-
ме – кожну з наших із вами спіль-
них європейських цінностей. Наша 
обов’язкова перемога!

Шановні представники Європи! 
Шановні лідери Європи! Шановні 
пані та панове депутати!

Шановні працівники Європей-
ського парламенту та інших євро-
пейських інституцій!

Шановні журналісти! Шановні 
працівники служб безпеки, військо-
ві, поліцейські, рятувальники!

Шановні працівники муніципа-
літетів! Дипломати! Вчителі! Профе-
сори! Науковці! Шановні лікарі, во-
дії та працівники портів! Фермери!

Шановні промисловці й робітни-
ки промислових підприємств! Влас-
ники бізнесів – малих і великих, 
банків!

Шановні енергетики й залізнич-
ники!

Шановні студенти, школярі! 
Профспілкові активісти, представ-
ники громадських організацій!

Шановні режисери й артисти! 
Адвокати, судді, екологи, правоза-
хисники!

Доля Європи ніколи не залежа-
ла лише від політиків. Не має бути 
такої ілюзії й зараз.

Кожен і кожна з вас важливі. 
Кожен і кожна з вас сильні. Кожен і 
кожна з вас здатні вплинути на наш 
спільний результат. На нашу спільну 
перемогу.

Ці оплески точно не мені. Ці 
оплески за вдячність – я хочу подя-
кувати вам усім у Європі, у сотнях 
міст, містечок, хто підтримав Украї-
ну в цій історичній боротьбі. Дякую 
вам!

Я хочу вам подякувати – усім, 

хто допомагав нашим людям, на-
шим звичайним людям, нашим пе-
реселенцям. Хто закликав своїх лі-
дерів збільшувати підтримку – під-
тримку захисту цих наших звичай-
них людей. Хто виходив на площі, 
хто ставив питання, хто поширював 
правду про російську агресію. Хто 
утримався від спокус російської де-
зінформації і хто поруч із нами в бо-
ротьбі за життя. В боротьбі за Євро-
пу. Я дякую вам!

Я дякую всім, хто допомагає 
Україні життєво необхідним поста-
чанням. Зброєю та амуніцією. Енер-
гетичним обладнанням і пальним. 
Тисячами речей, без яких не витри-
мати в цій тотальній війні.

Я дякую вам, шановні пані та па-
нове депутати, і тобі особисто ще 
раз, Роберто, за те, що своїми рі-
шеннями ви незмінно захищаєте 
європейський спосіб життя. Завжди 
захищаєте Ukrainian European way 
of life.

Ви ухвалювали сміливі рішен-
ня та зміцнювали європейську ам-
біцію бути домом справедливості й 
свободи.

Я пригадую перші дні повно-
масштабного вторгнення, коли ро-
сійська амбіція зламати нас і всю 
Європу ще була зухвалою. Коли ро-
сійська агресія ще тільки починала 
ламати свої зуби об нашу оборону.

Європейський парламент уже 
тоді, 1 березня, на 6-й день повно-
масштабної війни ухвалив резо-
люцію з підтримкою не просто на-
шої держави, а статусу кандида-
та на вступ у Євросоюз для нашої 
держави.

Це була візія, яка мотивувала 
нас бути стійкими й залишатися на 
нашому шляху. Дякую.

Сьогодні ж на засіданні Єв-
ропейської ради я матиму нагоду 
особисто подякувати главам дер-
жав, урядів Європи, чиї рішення за 
цей рік справді дали нашому кон-
тиненту змогу зробити те, що по-

передня хвиля лідерів вважала 
неможливим.

Європа нарешті звільняється 
від руйнівної залежності від росій-
ського викопного палива. Європа 
очищується від корупційного впливу 
російського олігархічного бізнесу. 
Європа захищається від інфільтра-
ції агентів російських спецслужб, 
які розглядали Європу вже навіть як 
місце для полювання на опонентів 
російської диктатури.

Вперше у своїй історії Європей-
ський Союз надає військову допо-
могу такого масштабу. І вперше в іс-
торії готує, я вірю, позитивну оцінку 
внутрішніх реформ у європейській 
країні, яка захищається в цій то-
тальній війні та водночас, воюючи, 
модернізує свої інституції.

Ми наближаємося до Євросоюзу.
Україна буде членом Євросоюзу!
Україна, що перемагає! Членом 

Євросоюзу – Євросоюзу, що пере-
магає!

Дорогі друзі!
Можливо, раніше дехто ще не 

відчував усю міць європейського 
шляху – European way of life. І тепер 
ми разом, Україна й країни ЄС, зро-
били нашу міць очевидною.

Чому це можливо? Бо ми по-
єднуємо принциповість та енергій-
ність. Ми всі рівні в тому, що пред-
ставляємо Європу, і добросовісні в 
тому, що кожен є лідером Європи у 
своєму конкретному житті.

Ми не покладаємося на слова – 
ми діємо. Ми не пасуємо перед во-
рогом – ми стоїмо. Ми не втрачає-
мо часу – ми змінюємось і ми змі-
нюємо.

Європа завжди залишатиметь-
ся вільною. Поки ми разом і поки ми 
дбаємо про нашу Європу!

Дбаємо про European way of life.
Я дякую всім вам! Я запрошую 

всіх вас в Україну!
Слава усім українцям і україн-

кам, хто в бою!
Слава Україні!

Виступ Президента України Володимира 
Зеленського на спеціальному пленарному 

засіданні Європейського парламенту

Великобританія, Лондон
Президент України Володимир Зелен-

ський 8 лютого прибув на Даунінг-стріт у 
Лондоні для переговорів із британським 
прем'єр-міністром Ріші Сунаком. Ключо-
вою темою розмови було оборонне співро-
бітництво. Зеленський поінформував Суна-
ка про ситуацію на фронті та про потреби 
Збройних сил України в озброєнні і військовій 
техніці.

Того ж дня Володимир Зеленський висту-
пив у парламенті Великої Британії. Він, зо-
крема, заявив, що Росія програє у війні і це 
змінить світ. «Ми завжди будем обрати гору 
над злом. Це лежить в основі наших і ваших 
традицій. Але як тільки старе зло переможе-
но, нове намагається підняти голову…Але ми 
знаємо: свобода – переможе, ми знаємо, що 
Росія – програє».

«Це буде перемога над самою ідеєю ві-
йни. Після перемоги будь-який агресор – ве-
ликий чи малий – знатиме, що на нього чекає 
у разі атаки на міжнародний порядок», додав 
президент.

Зеленський у своїй промові в парламенті 
подякував Сполученому Королівству за вій-
ськову допомогу та відзначив особливий вне-
сок Лондона у підтримку України.

Президент України Володимир Зелен-
ський відвідав Букінгемський палац, де 
мав аудієнцію з британським королем 
Чарльзом III.

Це перша зустріч британського монарха із 
Зеленським. 

Зеленський привітав короля Сполучено-
го Королівства Великої Британії та Північної 

Ірландії Чарльза ІІІ з нещодавнім сходжен-
ням на престол і побажав миру та процвітан-
ня британському народові. «Для мене честь – 
бути першим президентом України за всю іс-
торію українсько-британських відносин, якого 
вшанував своєю аудієнцією британський мо-
нарх. Вдячний Його Величності за теплий при-
йом і підтримку українських громадян, які зна-
йшли прихисток від війни у Великій Британії».

Король Чарльз III заявив: «Ми всі так дов-
го хвилювалися за вас і думали про вашу кра-
їну, що я не можу передати словами». Король 
сказав Зеленському, що радий вітати його в 
Букінгемському палаці.

Франція, Париж
Президент Франції Еммануель Макрон за-

явив, що Україна «може розраховувати на нас 
у розбудові миру». Про це він сказав 8 лютого 
на зустрічі Зеленського, Макрона і канцлера 
Німеччини Олафа Шольца Пряма мова Макро-
на: «Україна може розраховувати на нас у роз-
будові миру... Ми хочемо разом будувати мир, 
мир, який буде справедливим щодо України, її 
народу, його мужності (...) і який дозволить нам 
побудувати простір безпеки для всіх».

Президент Франції Еммануель Макрон на-
городив президента України Володимира Зе-
ленського орденом Почесного легіону. Це най-
вища нагорода у Франції, яку присуджує прези-
дент республіки за військові або цивільні за-
слуги.

Еммануель Макрон та Олаф Шольц запев-
нили президента Володимира Зеленського у 
підтримці «стільки, скільки буде потрібно».

Товариство Української 
Мови допомагає 

потерпілим від війни
Товариство Української Мови в США – 

одна з давніх і авторитетних громадських 
організацій українців закордону. Очолює 
його професор Віра Боднарук, скарбником 
Товариства є її чоловік Богдан Боднарук. Це 
патріотичне подружжя є відомими діячами 
закордонного українства. 

Товариство багато робить для збере-
ження і розвитку українських традицій, 
мови, культури українців діаспори. Прово-
дять цікаві патріотичні заходи, відзначають 
пам`ятні дати української історії. 

Діяльність ТУМ має постійний зв'язок з 
Україною. Для допомоги нашій державі ТУМ 
залучає спонсорів. Відтак багато допомагає 
нашій освіті, літературі, мистецтву, книгови-
данню, також стипендіями для студентів.. 

Нині ТУМ акцентує на допомозі Украї-
ни в її захисті державності, спротиву росій-
ській агресії. Виходить на представників ви-
щої влади США з пропозиціями допомоги 
Україні. 

Є і безпосередня допомога нашим по-
терпілим від війни. Щойно ТУМ (США) нада-
ло значну фінансову допомогу потерпілим 
від війни у нас на Чернігівщині. Це, насампе-
ред, сім`ї загиблих і поранених захисників 
України, біженці, люди, у яких було зруйно-
вано війною житло. Також надана допомо-
га потерпілим від обстрілів і бомбардувань 
українській церкві і музею в Чернігові. Ве-
лика вдячність за це від чернігівців! 

Візит Володимира Зеленського 
до Великобританії та Франції 
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«Виконуємо завдання 
президента»: голова СБУ 
пояснив масові обшуки 
і обіцяє продовження
Служба безпеки України за-

значає, що масштабні оператив-
но-слідчі заходи, які силовики 
проводили 1 лютого, направлені 
на боротьбу із внутрішнім воро-
гом. Це повідомив очільник СБУ 
Василь Малюк. За його слова-
ми, йдеться про відпрацювання 
осіб, котрі своїми діями шкодять 
безпеці держави у різних сфе-
рах: зрадників України і аген-
тів російських спецслужб; пред-
ставників організованої злочин-
ності; посадовців, чиновників і 
корупціонерів.

Цього дня в рамках відкри-
тих проваджень у різних регіо-
нах України відбулися десятки 
обшуків і вручення підозр фігу-
рантам справ.

Пряма мова В. Малюка: «Ми 
виконуємо завдання, поставле-
не президентом України Володи-
миром Зеленським, і синхронно 
завдаємо глобального удару по 
внутрішньому ворогу. І яскра-
ве свідчення цьому – масові 
обшуки, вручення підозр та за-
тримання зловмисників різного 
калібру. Це тільки перший етап 
тієї комплексної і системної ро-
боти, яку вже проводить Служ-
ба безпеки. Й ми не плануємо 
зупинятися!».

Звільнення керівництва 
митної служби

Кабінет міністрів на засідан-
ні 1 лютого визнав таким, що 
втратило чинність розпоряджен-
ня про тимчасове покладення 
виконання обов’язків голови 
Державної митної служби на Вя-
чеслава Демченка. Таким чином 
уряд фактично звільнив його з 
посади.

Крім того, рішенням уряду з 
посади першого заступника го-
лови ДМС звільнений Олександр 
Шуцький. 

Кабмін також відсторонив 
від виконання повноважень та 
порушив дисциплінарне прова-
дження стосовно заступника го-
лови Держмитслужби Руслана 
Черкасського.

Посади не врятують: 
підозри топчиновникам

Генеральний прокурор Ан-
дрій Костін підсумував обшуки 
1 лютого та оголошення підозр 
колишнім і діючим чиновникам. 
«Мій сигнал всім чиновникам на 
всіх рівнях, де б вони не були: 
повернення до минулих часів не 
буде». «Якщо ви не згодні жити за 
законом – це буде кримінальна 
відповідальність».

За словами Костіна, цього 
дня було повідомлено про під-
озру чотирьом посадовцям – 
ексзаступнику міністра оборо-

ни та ексміністру енергетики і 
вугільної промисловості, чин-
ному та колишньому посадов-
цям міноборони. За результата-
ми слідчих дій повідомлено про 
підозри топменеджменту ПАТ 
«Укртатнафта».

Також посадовця Одеської 
ОВА викрито на хабарі $40 000 
за махінації з землею. 

Директор ДБР також 
повідомив про успіхи 

обшуків
Директор Державного бюро 

розслідувань Олексій Сухачов 
назвав «лише початком» низ-
ку обшуків і вручення підозр 
чиновникам та колишнім по-
садовцям 1 лютого. «Сьогод-
нішні корупційні справи по топ-
посадовцях це лише початок. 
Гучні реалізації ДБР є резуль-
татом системної роботи Бюро 
впродовж тривалого періоду…У 
Бюро ні на мить не забували, 
що корупція є не менш небез-
печним ворогом для України ніж 
Росія».

Президент займає 
рішучу позицію

 Володимир Зеленський за-
явив, що тих, хто «брудниться» 
на посадах і послаблює Україну, 
будуть звільняти та карати. Про 
це президент повідомив у ве-

чірньому зверненні до українців 
1 лютого

«Сьогодні у нашої держави 
плідний день – плідний у проти-
стоянні тим, хто навіть зараз на-
магався послаблювати Україну. 
Нікому ми послаблювати нашу 
державу не дамо. Я дякую всім 
правоохоронцям, які сьогодні 
продемонстрували силу права 
і держави. Дякую уряду України 
– за оперативне кадрове реагу-
вання.

На жаль, у деяких сферах 
тільки так можна гарантувати 
законність – змінюючи керівни-
ків разом із впровадженням ін-
ституційних змін. Змінюючи на-
стільки, наскільки необхідно, 
щоб врешті люди не бруднилися 
на посадах».

Президент додав, що цьо-
го дня Служба безпеки України, 
Державне бюро розслідувань, 
Бюро економічної безпеки та 
прокуратура провели десятки 
обшуків та інших дій у різних ре-
гіонах у межах відкритих кримі-
нальних проваджень.

ДБР та СБУ провели 
обшуки по всій вертикалі 

митниці
Державне бюро розсліду-

вань та Служба безпеки України 
10 лютого провели спільну опе-
рацію з обшуками по всій верти-
калі митниці.

Повідомлення пресслуж-
би ДБР: «За попередніми оцін-
ками, щомісячно оборудки на 
митниці вимивали з державно-
го бюджету орієнтовно до 10 
мільярдів гривень. Це – трети-
на від того, що мала б збирати 
установа протягом місяця, тоб-
то, кожна третя гривня з митних 
зборів йшла до кишень корупці-
онерів».

Повідомляється, що розпо-
чалися обшуки у Центрально-
му апараті Державної митної 
служби та Волинській, Львів-
ській, Тернопільській, Черні-
вецькій, Одеській, Київській, 
Рівненській і Закарпатській ре-
гіональних митницях України.

Також встановлено близько 
50 суб’єктів господарської ді-
яльності, які допомагали митни-
кам реалізовувати тіньові схе-
ми. Наразі їхня діяльність за-
блокована, кажуть у Бюро.

Співробітники правоохорон-
них органів працюють на окре-
мих ділянках державного кор-
дону України та у пунктах про-
пуску з метою припинення не-
законної діяльності та ліквідації 
контрабандних схем.

Більш детальна інформа-
ція щодо вчинення корупційних 
правопорушень працівниками 
Держмитслужби та діяльності її 
територіальних органів буде на-
дана після завершення першо-
чергових слідчих дій.

«Коли я запитав Володи-
мира Володимировича Путіна: 
«Що для вас проєкт Росія?», він 
відповів: «Росія – не проєкт, а 
доля». Великий проєкт Росія – 
це доля: доля нашої Батьківщи-
ни, нашого народу та решти люд-
ства».

Ці одкровення російського 
фашиста Проханова були опу-
бліковані за кілька років до ве-
ликої війни. Але фактично вони 
передбачили генеральну лінію 
кремлівської пропаганди після 
24 лютого 2022 року.

Чим довше затягується вій-
ськове протистояння, тим напо-
легливіше в голови росіян втов-
кмачується та сама думка.

Мовляв, Росія – це доля, 
а від долі не втечеш. Жодної 
свободи волі не існує: є лише 
зобов'язання перед Батьківщи-
ною, перед Богом і перед вели-
кими предками.

Все, що робить російська 
держава в ХХI столітті, вирішено 
наперед її багатовіковою історі-
єю і не підлягає оскарженню. Усі 
кроки путінського режиму пра-
вильні, оскільки вчинити інакше 
просто неможливо.

Не можна було не анексу-
вати Крим 2014-го. Не можна 
було не вторгнутися в Україну 
2022-го. Не можна було не піти 
на масштабну конфронтацію з 
колективним Заходом. Вибору 
в сучасних росіян немає і бути 
не може: їм слід покірно вмира-
ти під Вугледаром і Бахмутом, 
виконуючи історичну місію, на-
креслену самою долею…

Що може протиставити ро-
сійському пропагандистському 
фаталізму наша країна? Якщо 
підсумувати все озвучене в 
українському публічному про-
сторі за останні роки, то вима-
льовуються два альтернативні 
підходи.

Перший підхід передбачає, 
що Україна – це також доля. 
Клин вибивається клином, а во-
рожий фаталізм – власним. Ни-
нішнє воєнне протистояння з 
Москвою зумовлене всією ба-
гатовіковою українською історі-
єю. Інших помислів та спонукань 
у наших співвітчизників ніколи 
не було і бути не могло.

Будь-який український патрі-
от ХХI століття – бандерівець у 
третьому чи четвертому поко-
лінні, який увібрав ненависть до 
імперії з молоком матері.

Його Батьківщина виборю-
вала незалежність протягом 
усього ХХ століття. Вона завжди 
пам'ятала про героїв Крут, ша-
нувала бійців УПА, підтримува-
ла відважних дисидентів, сприй-
мала радянський режим як оку-
паційний та протистояла йому 
всіма силами та засобами. По-
двиги попередніх поколінь укра-
їнців зробили нинішній опір 
Кремлю неминучим.

Однак є й інший підхід. Він 
передбачає, що Україна – це не 
доля, а вибір. Свідомий вибір на 
користь незалежності, демо-
кратії, європейських цінностей 
та цивілізованого існування.

Вибір мільйонів людей із 
вільною волею. Вибір, зробле-

ний не завдяки, а попри укра-
їнське минуле. Те саме минуле, 
яке складається не тільки з на-
ціональної героїки, і в якому ви-
стачає незручних і непривабли-
вих сторінок.

У цьому минулому проєкт 
«УНР» програв проєкту «УСРР»; 
мільйони українців ставилися 
до радянської влади абсолютно 
лояльно; а дисиденти епохи за-
стою були не всенародними ку-
мирами, але маргінальною мен-
шістю.

У цьому минулому уродженці 
України були опорою тоталітар-
ного комуністичного режиму по-
ряд з росіянами. Разом з ними 
давили танками повсталу Угор-
щину, душили «Празьку весну» і 
знищували афганські селища.

Здавалося, це минуле нака-
зує і надалі залишатися слугами 
імперії та співучасниками її зло-
чинів: але українці XXI століття 
вирішили по-іншому.

Концепція України як долі 
підштовхує до висновку, що наші 
сучасники були апріорі запро-
грамовані на велику війну з Ро-
сією. Іншого вибору в нинішньо-
го покоління українців не було.

Це вирішена історична місія. 
До цього зобов'язують поклик 
предків, голос крові та генетич-
на пам'ять. Загалом майже як у 
РФ: «Діди воювали – і нам нака-
зали».

А концепція України як ви-
бору означає, що велика війна з 
Росією не була неминуча.

Можна було не боротися за 
європейське майбутнє 2013-

го, капітулювати 2014-го чи не 
чинити опір повномасштабно-
му вторгненню 2022-го. Мож-
на було здатися на ласку Крем-
ля і стати придатком нової ім-
перії. Можна було вибрати не 
війну проти Москви, а війну на 
боці Москви – і служити гармат-
ним м'ясом під час російського 
вторгнення до Молдови, країн 
Балтії чи Польщі. Словом, роби-
ти все те, що робили батьки та 
діди більшості сучасних україн-
ців. Але їхні діти та онуки розсу-
дили інакше.

Україна-доля змушує нас шу-
кати подібність із предками чи 
просто вигадувати її з ідеологіч-
них міркувань.

А Україна-вибір допускає, що 
подібності може не бути зовсім: 
і це не ганебний недолік, а при-
від для гордості. Оскільки наші 
сучасники та співвітчизники, 
які самі вибрали свій життєвий 
шлях, виявилися набагато кра-
щими за своїх предків.

Віталій Іванович Луценко. 
Багаторічний радянський функ-
ціонер. У 1966-1974 – секре-
тар, 1974-1980 – другий секре-
тар, 1980-1987 – перший се-
кретар Рівненського міськкому 
КПУ. В останні радянські роки 
– перший секретар обкому. Бу-
дучи переконаним комуністом, 
брав активну участь у діяльнос-
ті компартії після її відродження 
у 1990-х і встиг побувати нарде-
пом від КПУ.

Його рідний син Юрій – один 
із найяскравіших українських 
політиків, який добровільно пі-

шов на війну з імперією у лю-
тому 2022-го. Це не міфічний 
«голос крові», а свідомий вибір 
вільної людини.

Павло Федорович Казарін. 
Радянський генерал-майор та 
військовий комісар Кримської 
області в 1976 – 1988 роках. 
Вірний солдат імперії та поста-
чальник гарматного м'яса для її 
потреб. У 1985 році, у розпал ві-
йни в Афганістані, заслужив пе-
рехідний Червоний прапор ЦК 
КПУ та Ради міністрів УРСР, ви-
передивши всі інші військові ко-
місаріати радянської України.

Його онук та тезко Павло 
– один із найвідоміших україн-
ських журналістів, який захи-
щає нашу незалежність зі збро-
єю в руках. Це не вигадана «ге-
нетична пам'ять», а свідомий ви-
бір вільної людини.

І подібних сімейних історій – 
безліч. Звичайно, є спокуса ви-
креслити їх із колективної сві-
домості. Прикинутися, ніби ни-
нішня українська армія склада-
ється з прямих нащадків героїв 
Крут, активістів ОУН та дисиден-
тів 1970-х. Оголосити, що інак-
ше просто не могло бути: як того 
вимагає концепт України-долі.

Але міфологізуючи вітчизня-
ну історію XX століття, ми мимо-
волі знецінюємо вибір, зробле-
ний Україною та українцями у 
XXI столітті.

Михайло ДУБИНЯНСЬКИЙ
«Українська правда», 

11.02.2023
Pravda.com.ua

Наступ на корупцію

Україна як вибір
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Новини 
Чернігова

Чернігів, Вал, Десна.  Сторінка «Рідне місто моє», 
адміністратор – Віктор Морозов.

Суд відсторонив на рік 
Владислава Атрошенка 
від посади міського 

голови Чернігова 
Таке рішення 1 лютого ухвалив Львів-

ський апеляційний суд під час розгляду 
апеляції В. Атрошенка на рішення Яво-
рівського районного суду, який 7 грудня 
2022 року на рік заборонив міському го-
лові Чернігова Владиславу Атрошенку обі-
ймати свою посаду. Рішення апеляційного 
суду оскарженню не підлягає.

Під час цього засідання пройшли де-
бати захисту та обвинувачення. Зокре-
ма, заслухали свідчення водія міськради 
Олександра Коробка, з яким Владислав 
Атрошенко 2 липня 2022 року намагав-
ся перетнути державний кордон в пункті 
пропуску «Краківець». За словами водія, 
це він наполіг на тому, щоб перетнути кор-
дон та обміняти автомобіль Tesla, який на-
лежить дружині Атрошенка, на службове 
авто Toyota Camry, яке офіційно закріпле-
не за водієм.

«Ми доїхали до пропускного пункту 
«Краківець» на Tesla. Там нас не пропус-
тили через кордон та повернули назад до 
міста Львова. Доїхавши до Львова я напо-
ліг перед міським головою, що мені тре-
ба перетнути кордон та забрати службо-
вий автомобіль. Попросив його почекати у 
Львові. Він сказав, що не може мені нака-
зувати, адже у мене є начальник відділу», 
сказав у суді водій.

Також свої свідчення в суді дав і Вла-
дислав Атрошенко. Він сказав, що після 
того, як йому заборонили перетин кордо-
ну, він «дослухався до наполягань водія».

«Коли мені безпідставно відмовили, я, 
скажімо так, вирішив дослухатися до на-
полягань водія і зачекав його, доки він 
повернеться на службовому автомобілі, 
який так чи інакше треба було повертати», 
заявив Атрошенко.

За словами Атрошенка, він буде пода-
вати позов до Європейського суду з прав 
людину з приводу цієї справи.

Хронологія розгляду справи Атрошен-
ка така. 15 вересня 2022 року НАЗК вру-
чила міському голові Владиславу Атро-
шенку адмінпротокол. З нього вбачаєть-
ся, що 2 липня 2022 року під час робочої 
поїздки до швейцарського Лугано (черні-
гівському міському голові тоді не дозволи-
ли перетнути кордон) Владислав Атрошен-
ко дав вказівку своєму водієві перевезти 
машину Tesla Model X, яка належить його 
дружині, за кордон. Такі дії міського голо-
ви, йдеться в ухвалі, становили приватний 
інтерес, про який Владислав Атрошенко 
мав би повідомити НАЗК.

Цю справу розглядав Яворівський ра-
йонний суд. Засідання відкладали кілька 
разів. 7 грудня винесли рішення про те, 
що чиновник діяв в умовах реального кон-
флікту інтересів та визнали Атрошенка ви-
нним в адміністративному правопорушен-
ні, передбаченому ч. 1 та 2 статті 172—7 
КУпАП. Рішенням суду на міського голову 
наклали штраф у розмірі 6 800 гривень та 
на рік позбавили права обіймати посади, 
що пов’язані з виконанням функцій дер-
жави або місцевого самоврядування.

Атрошенко у відповідь на судове рі-
шення записав відеозвернення до Прези-
дента, де заявив, що не згоден з рішенням 
суду, вважає це політичним рішенням та 
подаватиме апеляцію.

27 січня відбулося перше засідання 
Львівського апеляційного суду по справі 
Атрошенка. Тоді Атрошенка приїхали під-
тримати міські голови та Асоціація міст 
України. На користь очільника Черніго-
ва висловилися керівники Києва – Віта-
лій Кличко та Львова – Андрій Садовий, 
обидва були присутні в залі суду. Також до 
Львова вирушила третина депутатів Чер-
нігівської міськради та практично все ке-
рівництво міста.

Тоді засідання перенесли на 1 лютого 
на прохання свідка, водія Олександра Ко-
робка. Він попросив допитати його у при-
сутності адвоката, якого не було на суді 27 
січня. На засіданні 1 лютого першим за-
слухали саме водія.

Допомога 
при народженні 

дитини 
Одноразову матеріальну до-

помогу при народженні дитини 
отримають ще 57 сімей, на за-
гальну суму 525 тис. грн. Викон-
ком міськради 6 лютого погодив 
черговий список таких сімей з 
немовлятами.

Цього місяця такі виплати з 
бюджету міста отримають:

25 сімей – по 5 тис. грн на пер-
шу дитину;

24 сім’ї – по 10 тис. грн на дру-
гу дитину;

5 сімей – по 20 тис. грн на тре-
тю дитину;

2 сім’ї – по 20 тис. грн на чет-
верту дитину;

сім’я, в якій народилася п’ята 
дитина, – 20 тис. грн.

Кожна чернігівська роди-
на при народженні дитини може 
отримати разову фінансову під-
тримку від міста. Виплати здійсню-
ються в рамках Програми підтрим-
ки народжуваності, яка направле-
на на покращення демографічної 
ситуації в місті.

Повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради

Позачергова сесія міської ради
9 лютого відбулося засідання сесії міськради. На ньому були при-

сутні 31 із 42 депутатів. Розглянули вісім питань, серед яких і пункт, 
який стосувався тимчасового виконання повноважень міського го-
лови. 

Головував на засіданні Олександр Ломако, секретар міської 
ради та відтепер виконуючий обов'язки Чернігівського міського 
голови. Саме на нього, згідно чинного закондавства, покладають 
функціональні обов'язки очільника міста на час відсутності Владис-
лава Атрошенка. 

Місто продовжуватиме функціонувати в звичайному режимі, 
працюватимуть органи місцевого самоврядування, надаватимуться 
всі види комунальних послуг, відбуватимуться засідання виконавчих 
комітетів, сесій. 

Це, насамперед, вулиць та 
провулків, пов’язаних з держа-
вою-агресоркою та її сателітами. 
Новими назвами мають вшану-
вати події української та локаль-
ної історії, наших героїв.

Чергові пропозиції обгово-
рили на засіданні комісії з пи-
тань міської топонімії, охорони 
та збереження історико-куль-
турного середовища, за участю 
членів профільної робочої групи 
міськради.

Список запропоновано вине-
сти на засідання сесії ради для 
затвердження. Але перш ніж це 
робити, потрібно із пропозиція-
ми ознайомити людей, врахува-
ти їх думки.

Список вулиць і провулків, 
запропонованих для переймену-
вання (спершу теперішня назва, 
потім пропозиція нової):
вул. Брестська – 

Максима Білоконя; 

вул. Грибоєдова – 
вулиця Олексія Сенюка;

вул. Громової – Коти; 

пров. Громової – пров. Коти;

вул. Декабристiв – 
вул. Святомихайлівська;

вул. Короленка – 
вул. Андрія Карнабіди;

1-й пров Короленка – 
пров. Андрія Карнабіди; 

2-й пров. Короленка – 
пров. Лісовий; 

вул. Зої Космодем’янської – 
вул. Вербицьких; 

вул. Костромська – 
вулиця Небесної Сотні;

пров. Костромський – 
вул. Віктора Орленка; 

вул. Олега Кошового – 
вул. Рятувальників; 

вул. Краснодонців –
вул. Гетьмана 

Петра Дорошенка;

вул. Курська – 
вул. Георгія Нарбута;

пров. Курський – 
пров. Георгія Нарбута;

вул. Лермонтова – 
ул. Батуринська; 

пров. Лермонтова – 
вул. Валерія Сарани;

вул. Маяковського – 
вул. Галини Кузьменко; 

вул. Мінська – 
вул. Ганни Барвінок; 

пров. Мінський – 
пров. Ганни Барвінок; 

вул. Мозирська – 
вул. Катерини Білокур;

пров. Мозирський – 
пров. Катерини Білокур; 

вул. Нахiмова – 
вулиця Святославська;

пров Нахiмова – 
вул. Ольговичів;

вул. Невського – 
вул. Леоніда Могучова;

пров. Невського – 
пров. Леоніда Могучова;

вул. Орловська – 
вул. Остапа Вересая; 

вул. Радищева – 
вул. Глухівська; 

1-й пров. Радищева – 
1-й пров. Глухівський;

2-й пров. Радищева – 
2-й пров. Глухівський;

вул. Ривкіна – вул. Півці;

вул. 1-го Травня – 
вул. 1-шої танкової бригади;

вул. Тульська – 
вул. Олександра Карпинського;

вул. Чайковського – 
вул. Миколи Леонтовича;

вул. 21-го Вересня – 
вул. Євгена Лоскота;

вул. Комарова – 
вул. Корюківська.

ВІД РЕДАКЦІЇ. Тепер треба, 
щоб міська рада через згадані ко-
місію і робочу групу розповіла про 
тих, на честь кого пропонуються ці 
нові назви. Бо люди, на жаль, ще 
слабо знають нашу історію. 

За успіхи 
в навчанні – 

підтримка від міста
За успіхи в навчанні дітям 

з числа сиріт, позбавлених 
батьківського піклування, які 
мають статус члена сім’ї заги-
блого (померлого) Захисника 
чи Захисниці України будуть 
виплачені кошти з міського 
бюджету. Рішення погоджено 
виконкомом міськради 6 лю-
того.

Винагороду за результата-
ми І семестру 2022 – 2023 на-
вчального року отримають:

по 1000 грн – 13 учнів; по 
700 грн – 98 учнів.

Така підтримка дітей пе-
редбачена міською Програ-
мою розвитку сімейних форм 
виховання дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених батьків-
ського піклування, поперед-
ження дитячої бездоглядності 
та безпритульності, соціаль-
ної підтримки сімей з дітьми 
у Чернігові на 2021 – 2023 
роки.

До повномасштабної війни 
цим питанням у Чернігові приді-
лялася значна увага. Зокрема, 
ремонти вулично-дорожньої 
мережі включали в себе обла-
штування велодоріжок, пони-
жених з'їздів, нанесення відпо-
відної дорожньої розмітки.

Війна поставила подібні 
проєкти на паузу, але завдяки 
залученості в розвиток вело-
руху в місті активістів, робота в 
цьому напрямку триває.

За це подякував секретар 
міської ради Олександр Ломако 
представникам ГО Агенція місь-
ких ініціатив/АМІ та Еко Міс-
то та вручив Подяки. Відбулася 
ця подія у стінах муніципалітету 
під час звітної конференції цих 
організацій.

 ГО «Агенція міських ініці-
атив» раніше передала міс-
ту безкоштовно в комунальну 
власність 80 велопарковок та 
чотири станції для ремонту ве-
лосипедів.

– Під час активних бойових 
дій та після витіснення ворога 

з регіону рішення про розви-
ток велоруху виглядало макси-
мально логічним. Ускладнен-
ня роботи громадського тран-
спорту у Чернігові, подорож-
чання палива та подекуди його 
відсутність «пересаджувал» 
містян на велосипеди. Саме в 
цей період почали надходити 
запити на велосипеди, – за-
значила керівниця ГО «Агенція 
міських ініціатив» Тетяна Рома-
нова.

З цією метою були переда-
ні у комунальну власність Чер-
нігова та трьох громад області 
велопарковки та ремонтні ве-
лостанції, розроблені концепції 
розвитку велоруху, а також пе-
редано більше 200 безкоштов-
них велосипедів волонтерам, 
медикам, соціальним праців-
никам і співробітникам підпри-
ємств критичної інфраструктури 
області.

Крім того, в Чернігові ак-
тивісти попрацювали і над від-
криттям веломайстерні. 

Розвиток велоінфраструктури, 
створенням нових громадських просторів

Планують перейменувати 
36 вулиць та провулків

Введена військова адміністрація
Указом президента України Володимира Зеленського від 7 лю-

того в Чернігові вводиться міська військова адміністрація. Це зро-
блено згідно законодавства про воєнний стан: така адміністрація 
вводиться при потребі, але не обов̀ язково, в разі, якщо не можуть 
функціонувати якийсь один чи більше з інституцій чи органів місцевої 
влади: міська рада, її виконком або міський голова. Як відомо, обра-
ний на виборах міський голова Владислав Атрошенко судом на рік 
відсторонений від своїх обов̀ язків. Повноваження міськради і міськ-
виконкому можуть бути призупинені Верховною Радою України за 
поданням президента. На момент підготовки газети до друку таке рі-
шення ухвалене не було. Отже ці органи місцевої влади працюють 
одночасно з військовою адміністрацією. Поки що не було призначе-
но і главу цієї адміністрації. 
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Номінанти 
Шевченківської 

премії-2023
Комітет Національної премії України імені Та-

раса Шевченка оголосив результати попередніх 
турів відбору конкурсу. До остаточного коротко-
го списку номінантів Шевченківської премії 2023 
року увійшли такі кандидатури (за номінаціями).

Література:
Олександр Авербух, з книгою поезій «Жидів-

ський король»;
Катерина Калитко, з книгою поезій «Орден 

мовчальниць»;
Артем Чередник (Артем Чех), з романом «Хто 

ти такий?».
Літературознавство та мистецтвознавство:
Віктор Жадько, з книгами «Коли б то Бог дав мені 

притулитися до університету», «У всякого своя доля»;
Михайло Назаренко, з книгою «Крім «Кобза-

ря». Антологія української літератури. 1792-1883»;
Людмила Тарнашинська, з книгою «Україн-

ське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Іс-
торико-літературний та поетикальний аспекти».

Публіцистика, журналістика:
Ольга Дубчак, з книгами «Чути українською» та 

«Бачити українською»;
Павло Казарін, з книгою «Дикий Захід Східної 

Європи»;
Богдан Логвиненко, Микола Носок, Карина 

Пілюгіна, документальний серіал «Деокупація»;
Віталій Портников, публіцистика 2017-2022 

років.
Музичне мистецтво:
аудіоальбом «Пісні Української революції», Тара-

са Компаніченка, Сергія Охрімчука, Северина Дани-
лейка, Ярослава Криська, Максима Бережнюка;

музичний альбом-диптих «КОЛЯДА-ТРИБ’ЮТ» 
Євгена Петриченка, Богдана Пліша, Ольги Коно-
ненко;

Візуальні мистецтва:
Віталій Кравець, серія робіт «Анатомія Безхре-

бетних». 
Кіномистецтво:
Марина Горбач, фільм «Клондайк»;
Олександр Зінченко, Сергій Лисенко, доку-

ментальний серіал «Колапс. Як українці зруйнува-
ли імперію зла»;

Ірина Цілик, фільм «Земля блакитна, ніби 
апельсин».

Театральне мистецтво:
режисер Олексій Гнатковський з комедією Ві-

льяма Шекспіра «12 ніч, або Що собі хочете» Івано-
Франківського національного академічного драм-
театру ім. І. Франка

виставуа «Філоктет. Античний рейв», за п’єсами 
Софокла та Гайнера Мюллера Львівського акаде-
мічного драмтеатру ім. Лесі Українки (режисер 
Дмитро Захоженко, сценограф Олексій Хорошко, 
художниця по костюмах Марія Антоняк, актори/-
ки Оксана Цимбаліст і Василь Сидорко).

Національна премія України імені Тараса Шев-
ченка, або Шевченківська премія – вища держав-
на нагорода України за творчу діяльність, заснова-
на у 1961 році.

Знамениті художники 
Ілля Рєпін, 

Іван Айвазовський, Архип 
Куїнджі визнані українцями

Відомий і дуже престижний Музей мистецтва 
Метрополітен у Нью-Йорку визнав Іллю Рєпіна, 
Івана Айвазовського, Архипа Куїнджі українськи-
ми, а не російськими художниками. Наприклад, у 
підписі до портрету письменника Всеволода Гар-
шина (1884), який зберігається в галереї цього му-
зею, відтепер значиться, що це робота українця 
Іллі Рєпіна. Так само на роботі мариніста Івана Ай-
вазовського останній значиться українцем.

Ілля Рєпін – український художник із козацько-
го роду на прізвисько Ріпа, який народився 1844 
року у місті Чугуєві тоді Харківської губернії, зго-
дом навчався і в Петербурзькій академії мистецтв 
і писав свої полотна у Російській імперії.

Іван Айвазовський народився у Федосії 1817 
року в сім'ї вірменського крамаря, родина якого 
переселилася до Криму з Галичини в 1812 році, 
куди його предки потрапили із Західної Вірме-
нії. Він також навчався у Петербурзькій Академії 
мистецтв і часто вважався російським художни-
ком. Айвазовський жив і працював у Криму, писав 
море.

Також Музей Метрополітен змінив у своїх опи-
сах національність іу родженця Маріуполя, худож-
ника Архипа Куїнджі з росіянина на українця. Му-
зей додав, що саме росіяни зруйнували його музей 
у рідному місті Маріуполі.

Президент Володимир Зеленський вважає, 
що Мінські угоди від самого початку були ініційо-
вані Заходом як поступка Росії і що їх неможли-
во було виконати без втрати Україною територій. 

Джерело: Володимир Зеленський в інтерв'ю 
SPIEGEL.

Пряма мова: «Ми всі боїмося війни, це ін-
стинкт. Я нікого тут не звинувачую. Люди дійсно 
шкодують нас, українців. Але найгірше було б, 
якби війна прийшла до них (інших країн – ред.).

Громадяни та їхні лідери бачать потенційну 
загрозу стабільності своїх країн, зокрема їхній 
політичній владі. Тому вони хочуть зупинити ві-
йну. І найкращий спосіб зробити це – за рахунок 
інших. У жодному разі не за рахунок жертв у їхній 
власній країні. 

Я навіть не намагаюся бути об'єктивним, 
тому що я президент держави, яка перебуває 
у стані війни, тому я буду суб'єктивним. Зробіть 
свої власні висновки з того, що я говорю. 

Найпростіший спосіб закінчити війну – від-
дати Росії території. Повернути їм той вплив на 
Україну і всередині України, який вони мали про-
тягом багатьох років. Саме тому існували Мін-
ські угоди.... Я думаю, що Мінські угоди були та-
кою поступкою».

Деталі: На запитання, чи намагався він сам 
виконувати Мінські угоди, Зеленський відповів, 
що він «вскочив у цей вагон, який уже котився 
у прірву». 

Президент сказав, що в Мінських угодах усе 
було побудовано так, що «одна сторона не може 
щось виконати, а інша заморожує конфлікт». 

Пряма мова: «Я не побачив в угодах жодного 
бажання дати Україні незалежність! Я розумію їх 
так, що вони означають, що апетити Росії мали 
бути трохи задоволені за рахунок України». 

Деталі: Зеленський сказав, що бачив у Мін-
ських угодах сенс лише як в офіційному майдан-
чику для переговорів, на якому можна було «ви-
рішити хоч щось», і він почав використовувати 
його для обміну полоненими.

«Але що стосується Мінська загалом, я ска-
зав Еммануелю Макрону та Ангелі Меркель: ми 
не можемо реалізувати його в такий спосіб», зі-
знався український президент.

За його словами, і на зустрічі в нормандсько-
му форматі за участю Володимира Путіна 2019 
року він сказав усім учасникам: «Те, що є в угоді, 
не може бути реалізовано».

Президент нагадав, що, незважаючи на по-
передження про можливе вторгнення Росії у 
2022 році, майже ніхто з партнерів не дав Укра-
їні зброї. 

Він сказав, що і після повномасштабного на-
ступу РФ «багато хто хотів закінчити війну дуже 
швидко», але «за кілька тижнів ця думка зміни-
лася» завдяки енергії українців і звірствам ро-
сійської армії.

 «Українська правда»,09. 02. 2023

В час пекельної війни з мос-
калями просвітяни України не-
втомно воюють з ворогом у ря-
дах Збройних Сил України та 
надають гуманітарну і мораль-
ну підтримку у своїх місцевос-
тях. А часом вдається пооди-
ноким членам Товариства ще 
й описати страшні події в поезії 
чи прозі.

Недавно прийшла вістка 
від голови обласної «Просвіти» 
Херсону Олега Олексюка, що 
йому з дружиною вдалося ви-
рватися з окупованого Херсо-
ну і опиниттсь в Івано Франків-

ську. Два нові видання: «Нари-
си з Історії Літературного Клубу 
«Елінг»», та «Український Співак 
«Іван Бурлака»», які вийшли до 
війни у Херсоні , вони пересла-
ли для ТУМ(США).

Голова обласної «Просвіти» 
Полтави Микола Кульчицький 
повідомив, що вже надрукова-
но книжку «Григорій Китастий». 
Відразу було передано кілька 
примірників до обласної бібліо-

теки ім. Котляревського та 780 
примірників для всіх бібліотек 
області. Презентація видання 
плянується, коли буде можли-
во – «Як перестануть вимикати 
світло»! А в минулому 2022 році 
вдалося видати і розповсюди-
ти книжку Людмили Шендрик: 
«Гетьман Пилип Орлик».

Голова «Просвіти» в Самбо-
рі (Львівщина) Олександра Су-
марук перепрошує за спізнен-

ня зі святочними побажаннями 
через брак електрики і доступу 
до інтернету. Вона повідомляє, 
що загинув під Бахмутом тала-
новитий, активний просвітянин 
з Самбора Сергій Калина, у 41 
рік. Його ховали саме на Різд-
во!

Хоч і як тяжко в теперішний 
час друкувати журнал чи газе-
ту, все ж з фінансовою поміччю 
ТУМ (США) в Чернігові виходять 
газети «Світ-інфо» щодва тиж-
ні та «Струна», в м. Дніпро дру-
кується місячник «Бористен», а 
у Львові двомісячник «Універ-
сум».

Товариство Української 
Мови (США) плянує і дальше на-
давати фінансову поміч осеред-
кам «Просвіти» в Україні з по-
міччю української громади в ді-
яспорі.

Слава Україні! Героям Слава!

Віра БОДНАРУК,
Голова Товариства 

Української Мови (США), 
професор

Працюють в ім̀ я України 

Книжки, газети й журнали, які друкувалися в Херсоні, Полтаві, 
Харкові, Чернігові, Дніпрі і Львові за підтримки ТУМ

Самбір, 
просвітянин Сергій Калина

Мінські угоди: вимушений компроміс
Зеленський: «Простий спосіб закінчити війну – 
віддати РФ території, тому були Мінські угоди»

Коментар редактора газети
Мінські угоди були підписані 5 верес-

ня 2014 року в столиці Білорусі, щоб зу-
пинити розгортання війни на Донбасі. Їх 
підписали представники України, Росії і 
самопроголошених сепаратистами так 
званих Донецької і Луганської «народних 
республік». 

Користуючись зміною влади в Укра-
їні після другого Майдану, ослабленням 
держави попереднім режимом регіона-
лів, лідери якого разом з тодішнім пре-
зидентом Януковичем втекли в Росію, а 
також після захоплення Криму Росією, 
підняли голову сепаратисти на Донбасі. 
Вони за підтримки Росії провели фаль-
шиві так звані «референдуми» про відо-
кремлення регіону від України, утворен-
ня Донецької і Луганської «народних рес-
публік». 

Дійшло до прямого військового втру-
чання РФ, десант якої захопив місто 
Слов̀ янськ Донецької області, створив 
там плацдарм агресії і сприяв сепара-
тистському путчу.

Реакція нової української влади була 
цілком логічною: ліквідувати сепаратист-
ський путч, відновити цілісність держа-
ви. Але як тільки наші війська почали на-
ступ на сепаратистів, одразу відбулася 
пряма збройна агресія Росії, яка ввела 
на Донбас, тобто в Україну, свої війська. 
Українська армія, ослаблена попереднім 
режимом, зазнала невдач, поразок, зо-
крема, під Іловайськом. 

Довелося піти на ці Мінські угоди. За 
кілька місяців, у лютому 2015 року, Мін-
ські угоди були повторно ухвалені, під-
тверджені там же, в Мінську, главами 
чотирьох найбільших держав Європи. Їх 
підписали президент Франції Олланд, 
президент Росії Путін, канцлер Німеччи-
ни Меркель, від України – президент По-
рошенко. 

Ці компромісні угоди завідомо були 
ілюзорними, підписаними Україною ви-
мушено. З одного боку вони декларува-
ли мир, припинення бойових дій. Також 
те, що Донбас юридично був і є частиною 
України, що визнали всі, в тому числі Ро-
сія. Фактично ж, по-перше, не було ви-
конано вже перший, головний для всіх 
мирних угод пункт – про припинення вог-
ню, бойових дій. Вони не стихали жодно-
го дня всі наступні 8 років. По друге, час-
тина Донбасу, половина за територією і 
більше половини за населенням, фак-
тично так і залишалися поза контролем 
Української держави. Тут і далі госпо-
дарювали сепаратисти і Росія, які пре-

тендували і на всю територію двох на-
ших областей. Повернення території під 
контроль України було обумовлене та-
кими поступками нашого суверенітету, 
що йшлося фактично про якийсь анклав, 
плацдарм Росії на нашій землі. 

Всі 8 років у нас точаться дискусії 
щодо Мінських угод. Так само, як при-
хильники попередньої, пост майданної 
влади, яку очолював Порошенко, резон-
но говорять про ослаблення України по-
переднім режимом регіоналів, у тому 
числі в сенсі безпеки і оборони. Це прав-
да. Адже дійшло до того, що керівні пости 
навіть у цій сфері займали прямі агенти 
Росії, навіть її громадяни. Свіжий при-
клад – щойно оголошена підозра в кри-
мінальній справі за державну зраду, між 
іншим, уже вкотре, голові СБУ за прези-
дентства Януковича, в останній період 
правління регіоналів. Цей очільник вза-
галі був громадянином Російської Феде-
рації. Тобто, мав для формальності і укра-
їнський паспорт, але в іншій кишені чи 
сейфі тримав і російський. Куди ще далі?

Але на цьому наш суспільний аналіз 
того періоду всі наступні роки, на жаль, 
зупиняється. Бо наступним має йти пи-
тання: а як же такий антинародний режим 
міг з̀ явитися в демократичній державі в 
центрі Європи? Притому, режим, політси-
ла вже начебто ж розгромлені першим 
Майданом, Помаранчевою революці-
єю. Відповідь, не дуже приємна нам всім: 
з̀ явився внаслідок сумних, якщо не ска-
зати – ганебних чвар переможців того 
першого Майдану. Чвари ці тривали всі 
5 років тої влади, що прийшла з першого 
Майдану. Аж по початок 2010 року, коли 
президентом став той таки Янукович, а 
відтак – і реванш регіоналів.

А оті наші чвари – то був прояв слаб-
кості нашого громадянського суспіль-
ства. Воно обов̀ язкове для демократич-
ної держави і передбачає потужний по-
літикум і такі ж громадські організації. У 
нас же – пародія на політикум, партійний 
цирк з його понад 350-ма партіями, чи 
партійками по обслуговуванню олігар-
хів. Національно-демократичні сили, які 
вели нас до незалежності, просто дегра-
дували, на узбіччі суспільного життя. Ха-
рактерний прояв цього – крах Народно-
го Руху. Не ліпші і громадські організації. 

Все це сумно і все це нам доведеть-
ся відроджувати, разом з відродженням 
країни.

 Петро АНТОНЕНКО 
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В Індії законний шлюбний 
вік становить 21 рік для чоло-
віків та 18 років для жінок. Бід-
ність, відсутність освіти та соці-
альні норми і звичаї, особливо у 
сільській місцевості, вважають-
ся причинами дитячих шлюбів по 
всій країні.

Парламент Індії розглядає 
законопроект про підвищення 
віку шлюбу для жінок з 18 до 21 
року, щоб привести його у відпо-
відність до віку для чоловіків і 
сприяти гендерній рівності.

В Індії почали боротися з 

«дитячими шлюбами». Відомо 
про понад чотири тисячі випад-
ків, коли чоловіки одружувалися 
з неповнолітніми дівчатами.

У північно-східному штаті Індії 
Ассам поліція заарештувала 2169 
осіб. Серед затриманих – понад 
50 індуїстських і мусульманських 
священнослужителів, які оформ-
ляли шлюби з неповнолітніми. У 
поліції штату Ассам зазначають, 
що в межах цього питання є 4074 
зареєстрованих поліцейськими 
справ, які стосуються загалом 
близько 8000 чоловіків.

Сім'я Тревельян, яка володіла шістьма цу-
кровими плантаціями, публічно вибачиться 
перед жителями карибського острова Гренада 
та виплатить компенсації.

У XIX столітті на плантаціях сім'ї Тревельян 
працювало понад 1000 рабів.

Кореспондентка ВВС Лора Тревельян, одна 
з членів родини, відвідала Гренаду в 2022 році 
та була вражена тим, що коли її предки отри-
мали компенсацію від уряду Великої Британії 
після скасування рабства в 1833 році, то нато-
мість звільнені раби не отримали нічого.

Виступаючи перед ВВС, Лора Тревельян 
згадала про свою поїздку на острів в 2022 
році для зйомок документального фільму. 

«Це було жахливо... Я своїми очима побачи-
ла плантації, де карали рабів, бачила знаряд-
дя тортур, які використовувалися для їх упоко-
рення. Мені було соромно, і в той же час я від-
чувала, що це мій борг. Неможливо виправити 
минуле, але можна визнати страждання».

За словами Лори Тревельян, семеро чле-
нів її сім'ї відвідають Гренаду в кінці лютого, 
щоб публічно вибачитися перед жителями ост-
рова. Сім'я також пожертвує 100 тисяч фунтів 
(120 тисяч доларів) на створення громадсько-
го фонду для економічного розвитку острова.

За словами Лори Тревельян, в 1834 році 
її предки отримали близько 34 тисяч фунтів як 
компенсацію за свою «власність» на Гренаді. 

Сьогодні це близько трьох мільйонів фунтів.
«Пожертвувати 100 тисяч фунтів через 200 

років – можливо, це здасться вочевидь недо-
статнім, – каже вона. – Але я сподіваюся, що 
вибачившись за те, що творили наші предки, 
ми подамо приклад».

Національна комісія Гренади з репа-
рацій назвала дії сучасних Тревельянів 
похвальними.

Лора Тревельян зараз працює в Нью-
Йорку. Вона розповіла, що хотіла відвіда-
ти Гренаду в зв'язку з переломом щодо расо-
вих проблем, який відбувся в США в останні 
роки.

Серія вбивств афроамериканців призве-

ла до зростання руху Black Lives Matter («Жит-
тя чорношкірих важливі») в США, що поши-
рився і на інші країни. Мета цього руху – бо-
ротися проти расового насильства, в тому 
числі з боку поліції, по відношенню до тем-
ношкірих та інших меншин. Одним із побіч-
них результатів дій руху стало посилення сус-
пільного контролю на уряди низки країн, де 
активісти вимагають виплати компенсації 
за рабство.

Гренада – острівна держава на південно-
му сході Карибського моря, там проживає 125 
тисяч людей. Майже 83% жителів Гренади – 
нащадки африканських рабів.

Британська аристократична сім'я вибачиться, що мала рабів, виплатить компенсації

У США знайдена у сараї 
під шаром пташиного послі-
ду картина виявилася ше-
девром XVII століття вартіс-
тю три мільйони доларів.

На фермі під Нью-
Йорком ще у 2002 році зна-
йшли покриту пташиним 
послідом картину. Її за 600 
доларів купив колекціонер 
Альберт Робертс – щось 
підказало йому, що «у кар-
тині є щось». А коли збирач 
картин очистив полотно, 
то не повірив своїм очам 
– ця робота явно належа-
ла до голландського Золо-
того віку. Він передав кар-
тину мистецтвознавцям і ті 
встановили, що це шедевр 
фламандського художника 

XVII століття Антоніса ван 
Дейка.

І ось після смерті Ро-
бертса картину виставили 
на аукціон Sotheby’s Master 
Week, що проходив у Нью-
Йорку до 30 січня. Виявля-
ється, масляний малюнок, 
на якому зображено сутулу 
літню людину, Ван Дейк на-
писав на початку кар’єри. 
Ця робота стала ескізом до 
«Святого Ієроніма» – кар-
тини, написаної в 1615 – 
1618 роках і яка зараз збе-
рігається в музеї Роттерда-
ма. Таким чином, картина 
коштує набагато дорожче, 
ніж ферма з курником, де 
була знайдена.

Дослідників розшифрувала колекцію лис-
тів, які колись належали Марії І Стюарт, коро-
леві Шотландії. 

Марія вела це листування зі своєю дво-
юрідною сестрою, королевою Англії Єлиза-
ветою I між 1578 і 1584 роками, коли була 
у в'язниці. Листи написані за допомогою 
складної системи шифру, яка містить суміш лі-
тер і символів.

Команда криптографів натрапила на ці 
таємничі тексти в архівах Національної біблі-
отеки Франції в Парижі.

Щоб зрозуміти написане, дослідники за-
діяли комп'ютер, а також порівнювали тек-
сти, написані в інших історичних рукопи-
сах. Таким чином вони розшифрували зага-
лом 57 літер, 50 з яких були раніше невідо-
мі історикам. Також вдалося ідентифікували 
символи, які представляють конкретні іме-
на, місця та дати. Марія використовувала 

дієслова та прислівники у формі жіночого 
роду.

Королева Шотландії писала, як погірши-
лося її здоров'я під час ув'язнення, описува-
ла погані умови життя у в'язниці та подробиці 
її поточних переговорів з королевою Єлиза-
ветою I щодо її звільнення. Марія нарікає, що 
вони «не проводилися як належить».

На думку науковців, розшифровка цих 
листів є найважливішою знахідкою про Ма-
рію І Стюарт, королеву Шотландії за останні 
100 років.

Марія Стюарт була дочкою короля Шот-
ландії Якова V і французької принцеси Марії 
де Ґіз. Марію Стюарт ув'язнили за підозрою у 
змові з метою вбивства Єлизавети I. 8 лютого 
1587 року королеву Шотландії обезголовили 
за державну зраду. Їй було 44 роки.

Анна Холоднова

Розшифрували листи королеви Шотландії 
Марії Стюарт 

Шедевр під шаром пташиного посліду

Святий Ієронім 
(фрагмент полотна)

США повернули Італії 
викрадені твори мистецтва 

вартістю $20 мільйонів
Сполучені Штати Америки повернули Іта-

лії 60 викрадених стародавніх артефактів, 
загальна вартість яких перевищує $20 міль-
йонів. Витвори мистецтва знайшли в амери-
канських музеях і приватних колекціях та ви-
лучили. Серед них – бронзовий бюст, що да-
тується І століттям нашої ери, і фреска Гер-
кулеса в дитинстві, який бореться зі змієм.

За 10 років існування Відділ боротьби 
з торгівлею старожитностями в Нью-Йорку 
виявив понад 4500 старовинних артефак-
тів, викрадених із 25 країн, вартістю понад 
$300 мільйонів. Із них 500 експонатів вар-
тістю $55 мільйонів повернули до Італії.

В Єгипті знайшли 
стародавнє місто 
римської епохи 

На півдні Єгипту в Луксорі єгипетська ар-
хеологічна місія виявила поселення та ста-
родавнє житлове місто, яке датується дав-
ньоєгипетською 13-ю династією. Це озна-
чає, що знайдені саркофаги, останки та ар-
тефакти датуються майже 4000 роками, між 
1803 до н. е. і 1649 р. до н. е. «Раніше ми ви-
явили понад тисячу поховань у Луксорі, але 
це перший випадок, коли ми знаходимо по-
ховання з 13-ї династії», розповів Фаті Ясін, 
генеральний директор відділу старожитнос-
тей Верхнього Єгипту.

На місці поховання археологи виявили 
кілька житлових будинків, майстерень та дві 
вежі для голубів.

Також знайшли саркофаг із рожевого 
граніту вагою близько 11 тонн. На ньому ім’я 
правителя Анхо, який жив в часи правління 
царя Собехотепа II під час 13-ї династії. 

«Це важливо, оскільки все це показує 
нам більше про життя звичайних єгиптян у 
той час», додав Фаті Ясін.

Територія, на якій працювали археологи, 
вважається продовженням стародавнього 
міста Фіви, а люди були «найдавнішим посе-
ленням» на східному узбережжі поблизу Лук-
сорського храму в східному Луксорі.

Фіви, нині відомі як місто Луксор, вважа-
ються одним із найважливіших міст Старо-
давнього Єгипту.

В 1979 році стародавні Фіви та їхні гроб-
ниці були включені до списку Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО.

Гонконг безкоштовно роздає 500 тисяч 
авіаквитків

Собор Паризької Богоматері 
наступного року відкриють 

Однак це станеться не раніше за Олімпійські ігри в Парижі. Влада 
раніше називала 8 грудня 2024 року – свято Непорочного зачаття – 
ймовірним крайнім терміном.

До кінця 2023 року планується повернути шпиль собору. Він був 
виготовлений з тих самих вихідних матеріалів: 500 тонн дубової де-
ревини для конструкції та 250 тонн свинцю для покриття та прикрас.

Відновлювальні роботи просуваються швидкими темпами, відпо-
відно графіка. У будівлі вже завершилося очищення всіх внутрішніх 
стін, загальна площа яких сягає 42 тис. кв. м, а також статуй, мура-
лів та вітражів. Почалися підготовчі роботи для повторного встанов-
лення шпилю.

15 квітня 2019 року сталася пожежа в одній із найвідоміших 
пам’яток Франції – Соборі Паризької Богоматері. Імовірно, причи-
ною могла стати проблема з електричною мережею. Пожежу гаси-
ли протягом 14 годин, вона серйозно пошкодила історичну будівлю. 
Пошкодження отримав головний вівтар храму, бо на нього впав зго-
рілий шпиль з трьома дзвонами. У вогні згоріла стеля, виготовлена 
з дуба 12 – 13 століть. Всі інші реліквії – стели 18-го століття, пієти, 
фрески, каплиці і 600-річний Великий Орган – вціліли.

Індійська поліція заарештувала 
понад 2000 чоловіків за незаконні 

шлюби з дітьми

У Венеції – 
знаменитий щорічний карнавал

Карнавал проходить у середньовічному стилі. Свято розпочалося пізно 
ввечері 4 лютого, коли човен зі статуєю єдинорога і танцюючими артистами 
проплив центральним Великим каналом, 

Венеціанський карнавал (італ. Carnevale di Venezia) – щорічне костюмо-
ване свято, що проходить у Венеції в лютому. Останній день карнавалу – 
Жирний вівторок, за яким йде сорокаденний піст перед Великоднем.

Щороку понад півмільйона туристів приїжджають до Венеції на карна-
вальні заходи - зокрема й для участі в них.

Цього року свято триватиме до 21 лютого. Нині свято відбувається, 
вперше за три роки, без будь-яких коронавірусних обмежень

Для залучення туристів там 
проводять безпрецедентну акцію 
«Привіт, Гонконг»: 500 000 авіа-
квитків роздадуть безкоштовно. 
Їх розподілять серед трьох місь-
ких авіакомпаній. Загальна вар-
тість квитків становить приблизно 
$254,8 млн.

Туристам, які бажають відвіда-
ти Гонконг, слід зайти на сторінку 
«Світ переможців» з 1 березня. Для 
участі у розіграші необхідно вка-
зати своє ім’я. Безкоштовні квит-
ки поширюватимуться у три етапи: 
з 1 березня участь у розіграші ві-
зьмуть мешканці Південно-Східної 
Азії; з 1 квітня можуть звернутися 
мешканці материкового Китаю;

з 1 травня квитки будуть поши-
рюватися серед мешканців решти 
країн світу.

Взяти участь у привабливій ак-
ції зможуть і жителі Гонконгу – де-
які авіаквитки призначені для них 
та видаватимуться з 1 липня. Та-
ким чином влада хоче компен-
сувати всі ті незручності, які за-

вдав жителя міста карантин через 
коронавірус.

Деякі улюблені місцеві визна-
чні пам’ятки, наприклад плавучий 
ресторан Jumbo Kingdom, закрили-
ся назавжди. А інші, як славнозвіс-
ний трамвай Пік, під час пандемії 
змінилися.

У період коронавірусу поїздки 
до Гонконгу та за його межі були 
складними та дорогими. Найсуво-
ріші карантини з тритижневою ізо-
ляцією та вимоги про складання 
численних тестів ПЛР не дозволи-
ли більшості туристів потрапити до 
країни. 

Якщо до пандемії до Гонконгу 
щороку приїжджали 56 мільйонів 
людей, то 2022 року це число зни-
зилося до 100 000. І не лише іно-
земні туристи трималися подалі. У 
місті відбулося найбільше скоро-
чення населення з 1961 року – на 
1,6%. Лише у вересні 2022 року го-
лова адміністрації міста Джон Лі 
оголосив про припинення каран-
тину.
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Як руйнувалися імперії 
та що буде з сучасною Московією

У світовій історії є низка яскра-
вих прикладів імперій. Головний 
факт, що їх зрештою об’єднує – 
кожна з них неодмінно руйнуєть-
ся. Повномасштабне вторгнення 
в Україну актуалізувало дискусію 
про те, чи можна вважати Росію 
імперією і чи чекає на неї крах.

Адже фактично РФ – не федера-
ція, де кожен суб’єкт має рівні права і 
однаково впливає на долю всієї кра-
їни, а жорстка унітарна держава, де 
одна нація не лише домінує над підко-
реними народами, але й постійно на-
магається розширювати свої кордо-
ни і контролювати нові території. Тож 
у виданні Ukraїner розбиралися, як 
саме розпадалися імперії і чи може 
Росія повторити їхню долю.

За «Академічним тлумачним слов-
ником (в 11 томах)» імперія має два 
значення:

– велика монархічна держава, на 
чолі якої стоїть імператор;

– велика імперіалістична держа-
ва, що, як правило, має колонії.

Колонія – тут вживається на по-
значення території або країни, що пе-
ребуває під владою іноземної держа-
ви, а також позбавлена політичної та 
економічної незалежності.

У період із заснування у 1721 році 
й аж до Лютневої революції й розпа-
ду у 1917 році Росія як імперія фак-
тично об’єднувала в собі обидва зна-
чення. Вона постійно розширювала 
власні кордони, вела загарбницькі 
війни, мала на чолі панівну династію і 
всіляко намагалася підтримувати об-
раз впливової держави.

У 1922 році з появою Радянсько-
го Союзу Росія перетворюється на 
неоімперію – державу, яка, володі-
ючи потужними економічними й вій-
ськово-політичними важелями, на-
магається загарбати ще більше су-
сідніх територій, розбудовуючи так 
звані сфери впливу. З розпадом Со-
юзу Росія могла б відрефлексувати 
свій досвід і стати сучасною федера-
цією. Проте імперіалістична історія 
РФ продовжилася: вона веде загарб-
ницькі війни, намагається розширити 
свою сферу впливу, а її можновлад-
ці неодноразово говорили щось на 
кшталт «у Росії немає кордонів».

Кожна імперія має пройти три 
етапи: виникнення, розвитку і зане-
паду. У світовій історії маємо прикла-
ди розпаду низки великих імперій у 
XX столітті.

Як підкреслює історик Олександр 
Мотиль, імперії не можуть розпасти-
ся суто через несподівані кризи. Цьо-
му має передувати низка подій. Тож 
навіть якщо здається, що імперія руй-
нується моментально, насправді це 
тривалий процес, а кризові події (на-
приклад, війни) є скоріше тригера-
ми, які його пришвидшують. Зазви-
чай серед його складових є економіч-
ний занепад і національно-визвольні 
рухи колонізованих народів. Також 
досить часто імперії ніби розпада-
ються, хоча фактично змінюють свою 
назву й форму, але не устрій. Це від-
бувається через відсутність деколо-
ніальних практик у колишніх центрах, 
тобто процесів, коли держава і на-
род намагаються усвідомити і перео-
смислити імперське минуле. Почина-
тися цей процес має від надання ко-
лоніям повної незалежності.

Розгляньмо на конкретних при-
кладах, як руйнуються імперії і що 
може чекати Росію.

Закономірний фінал нацистської імперії – 
Нюрнберзький трибунал 1946 року, на лаві 

підсудних – верховоди нацизму

Португальська імперія 
(1415 – 1975)

У часи Великих географічних відкрит-
тів Португалія не мала можливості розши-
рюватися вглиб Європи через оточеність з 
усіх боків іспанськими володіннями. Тому 
португальська аристократія радо спонсо-
рувала морські подорожі, які дозволяли 
завойовувати нові території. Серед порту-
гальських колоній була Бразилія, терито-
рії в Індії, на берегах Західної Африки, Гоа, 
Макао та багато інших. Фактично, імперія 
проіснувала з певними територіальними 
змінами аж до 1975 року і вважається од-
нією з таких, що діяли найдовше.

Великі географічні відкриття. Період 
європейських дослідницько-колонізацій-
них експедицій віддаленими від Європи 
континентами й регіонами упродовж XV-
XVI ст.

Хоча Португальська імперія і була одні-
єю з найпотужніших, їй також не вдалося 
уникнути розпаду. До цього спонукала зо-
крема віддаленість португальських коло-
ній від центру імперії. Доклалися до цього 
і загарбницькі амбіції інших імперій: фак-
тично з XIX століття Велика Британія заво-
ювала частину португальських колоній.

Проте основний вплив на розпад імпе-
рії мали події XX століття. Хоча у 1910 році 
в країні було проголошено Першу Порту-
гальську республіку, її прихильники не 
змогли забезпечити достатній рівень жит-
тя для громадян, посилювалася економіч-
на криза: національна валюта ескудо з 
1919 року до 1924 року знецінилася май-
же у 17 разів. І вже у 30-х роках до вла-
ди прийшов диктаторський режим Антоніу 
де Салазара. Утворилася так звана Дру-
га Португальська республіка. Її очільник 
вважав, що втрата заморських територій 
може призвести до загибелі багаторасо-
вої та полікультурної трансконтиненталь-
ної держави, через що у країні не відбу-
вався процес деколонізації, а імперія фак-
тично продовжувала існувати.

Активний розпад почався з 1960-х, 
коли африканські колонії вели свою наці-
онально-визвольну боротьбу. Тоді велику 
кількість португальських солдатів відправ-
ляли на придушення заворушень, часом 
особливо жорстоке, коли випалювали цілі 
селища. Сама ж Португалія у той час була 
однією з найвідсталіших економічно країн 
Європи, де армія була єдиним соціальним 
ліфтом для населення. Все це у сукупності 
призвело до Революції гвоздик 1974 року, 
коли молодші офіцери португальської ар-
мії відмовилися продовжувати боронити 
імперію. Диктаторський режим впав за дві 
доби, а Португалія згодом перетворилася 
на демократичну державу.

Уряд створив нову конституцію, провів 
земельну й економічну реформу. Але най-
більшим кроком стало надання незалеж-
ності майже всім португальським позама-
териковим територіям. Останньою стала 
передача Макао Китаю аж у 1999 році.

Австрійська імперія 
(1804 – 1918)

Австрійська імперія стала однією з тих, 
які зникли в результаті Першої світової ві-
йни. Вона існувала у двох формах: як Ав-
стрійська імперія Габсбургів з 1804 року 
і як частина Австро-Угорської федератив-
ної монархії з 1867 року.

Виникла вона, коли Наполеона Бона-
парта було проголошено французьким 
імператором. Європейська політична 
арена у той час була досить заплутаною, 
тож проголошення Наполеона імпера-
тором загрожувало цілісності Священ-
ної Римської імперії. В її склад входила 
в тому числі й Австрія. Тоді щоб зберег-
ти імперський статус своєї родини у разі 
розпаду Священної Римської імперії, ні-
мецький правитель Франц ІІ запровадив 
спадковий титул «імператора Австрії». 
Фактично, нова Австрійська імперія ви-
никла зі Священної Римської імперії, яка 
все ж таки зруйнувалася у 1806 році. У її 
складі були, зокрема, й українські землі 
– Східна Галичина, Північна Буковина та 
Закарпаття.

Священна Римська імперія. У 962 
– 1806 роках держава в Західній і Цен-
тральній Європі, що декларувала себе зо-
крема як пряме продовження античної 
Римської імперії.

Її занепад розпочався у середині ХІХ 
століття. Однією з його причин стала «Вес-
на народів» – низка революцій на тери-
торії Європи у 1848 – 1849 роках. Про 
бажання реформ і демократизації заяв-
ляли пригноблені верстви населення у 
регіонах Чехії, Угорщини, Україні. І хоча 
революції тоді не мали політичного успі-
ху, вони запустили процес краху Австрій-
ської імперії.

Країна перебувала у стані економіч-
ної та політичної кризи, найяскравіші роз-
біжності були між Австрією та Угорщиною. 
Щоб розв’язати їх, австрійський уряд за-
пропонував розширення угорської авто-
номії. Так у 1867 році імператор Франц 
Йосиф I затвердив австро-угорську угоду 
і конституцію Австрії, за якою імперія ста-
ла дуалістичною державою Австро-Угор-
щиною.

Проте, як і у випадку з Португалією, 
без реальної деколоніальної політики ім-
перія залишалася імперією. Зростало не-
вдоволення інших колоній: у 1868 році Бо-
гемія, Моравія та Сілезія (нині це території 
сучасних Чехії, Польщі й Німеччини) вима-
гали для себе такої ж автономії, яку мала 
Угорщина. Підкріплювалося це програша-
ми Австро-Угорщини у війнах з Німеччи-
ною та Італією. Вирішальною для імперії 
стала Перша світова війна, яка закінчи-
лася її розпадом і поразкою. З жовтня до 
листопада 1918 року практично кожна ко-
лонія оголосила про заснування власних 
національних рад і відокремлення від ім-
перії. Цей процес завершився ще до під-
писання Австро-Угорщиною капітуляції.

Німецька імперія (1871 – 1918) 
і Третій Райх (1933 – 1945)
Ще один яскравий приклад того, як ім-

перія змінювала форму, але не змінюва-
ла суть. Це простежується навіть у назві: 
німецький історик Артур Меллер ван ден 
Брук у 1920-х роках назвав Німецьку імпе-
рію «Другим Райхом», показуючи таким чи-
ном спадковість від Священної Римської ім-
перії (тобто «Першого Райху») і необхідність 
утворення «Третього Райху», яким і стала гіт-
лерівська Німеччина.

Райх. Назва німецького державного 
устрою, синонім до слова імперія.

Німецька імперія виникає у 1871 році, 
коли під час облоги Парижа у Дзеркально-
му залі Версальського палацу прусський 
король Вільгельм був проголошений імпе-
ратором. До складу новоутвореної держа-
ви увійшли 22 монархії, що зберегли авто-
номію. Окрім того, Німецька імперія мала 
широку мережу власних колоній. Особливу 
увагу ця держава приділяла формуванню 
власної колоніальної імперії в Африці (Того, 
Камерун, Німецька Східна Африка і Німець-
ка Південно-Західна Африка), Азії (порт 
Циндао на півострові Шаньдун) та Океанії 
(Нова Гвінея, Мікронезія, Західне Самоа).

Фатальною для Німецької імперії та-
кож стала Перша світова війна, у якій вона 
бачила можливість переділу територій на 
свою користь. Проте як сторона, що програ-
ла, в результаті вона втратила всі свої ко-
лонії, була абсолютно виснажена економіч-
но і поринула у кризу. Витягнути з неї країну 
вдалося уряду націонал-соціалістів на чолі 
з Гітлером.

Можливість для повторного встанов-
лення авторитарної влади у 1933 році 
з’явилася зокрема і через пам’ять про ве-
лич колишньої імперії та відсутність реф-
лексії колоніального минулого. Тогочасні 
німці пам’ятали попередні успіхи на міжна-
родній арені та вважали себе принижени-
ми через умови Версальського договору, 
який Німеччина підписала після Першої сві-
тової. Гітлер скористався цим і зміг встано-
вити свою диктаторську владу і сформува-
ти культ особистості. До краху Третього Рай-
ху призвела Друга світова, яку гітлерівська 
Німеччина розпочала разом з Радянським 
Союзом за поділ сфер впливу у світі.

Переосмислити своє минуле і прийти 
до демократії країні вдалося вже піс-
ля закінчення Другої світової війни 
у 1945 році. 8
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8 17 грудня 2022 року пар-
ламентом України було ухвале-
но постанову про відзначення 
пам’ятних дат і ювілеїв у 2022 – 
2023 роках.

Переглянувши цей спи-
сок, я помітила, що кілька ціка-
вих і знакових ювілейних подій 
не потрапили до нього. Зокре-
ма не попала до списку дата – 
850 років з часу другого походу 
на Київщину володимиро-суз-
дальського князя Андрія Бого-
любського, сина Юрія Долго-
рукого. Він привів на Київщину 
величезне на той час (50 тис.) 
військо. Але у ніч на 19 грудня 
1173 року під Вишгородом його 
було дощенту розгромлене на-
шими предками під команду-
ванням Мстислава Ростислави-
ча та луцького князя Ярослава 
Ізяславича.

Нагадаю, що перший похід 
Андрія (Китая) Боголюбсько-
го, що відбувся у 1169 році, 
був надзвичайно трагічним 
для киян. Ось як описує літопи-
сець взяття Києва «боголюби-
вим» князем, возведеним Ро-
сійською церквою до лику свя-
тих: «І грабували вони два дні 
весь город – Поділ, і Гору, і мо-
настирі, і Софію, і Десятинну Бо-
городицю. І не було помилуван-
ня нікому і нізвідки: церкви го-
ріли, християн вбивали, а інших 
в'язали, дружин вели в полон, 
силоміць розлучаючи з чолові-
ками їх, діти ридали, дивлячись 
на матерів своїх. І узяли вони 
майна множина, і церкви оголи-
ли від ікон, і книг, і риз, і дзвони 
з церков познімали…Запале-
ний був навіть монастир Печер-
ський святий Богородиці пога-
ними, але Бог молитвами святої 
Богородиці оберіг його від такої 
біди. І був у Києві серед всіх лю-
дей стогін, і туга, і скорбота не-
втишима і сльози безпрестан-
ні...».

Такого руйнування Київ ще 
не зазнавав! Так нещадно було 
розгромлено «матір міст Русі» 
вперше за багатовікову історію.

Саме цей похід став яскра-
вим свідченням «братніх стосун-
ків» майбутньої Московщини з 
істинною Руссю, а також «хрис-
тиянського світогляду» першо-
го «истинного великоросса», 
як його назвав російський іс-
торик Василь Ключевський. «В 
лице князя Андрея великоросс 
впервые выступает на истори-
ческую сцену...» – пише він. І 
продовжує: «Это был настоящий 
северный князь, истый сузда-
лец-залещанин (тобто житель 
Залісся – ядра майбутньої Мос-
ковії - Я. Р.) по своим привычкам 
и понятиям, своему политичес-
кому воспитанию. На севере 
он прожил большую половину 
своей жизни, совсем не видав-
ши юга. Отец дал ему в управ-
ление Владимир на Клязьме, 
маленький, недавно возник-
ший суздальский пригород, и 
там Андрей прокняжил далеко 
за тридцать лет своей жизни, 
не бывая в Киеве... Точно так 
же Андрей совсем не разделял 
страсти своего отца к Киеву».

Дійсно, як стає зрозумі-
лим з подальшого викладу, він 
«был совсем равнодушен к ма-
тери городов русских и ко всей 
Южной Руси». Але ж не до її ба-
гатств!

В 1154 році, коли його бать-
ко Юрій Долгорукий три роки 
сидів на київському столі (по-

мер в 1157), Андрій теж трохи 
посидів під боком – у Вишгоро-
ді, що на той час був улюбленим 
місцем перебування київських 
князів, помісним уділом святої 
рівноапостольної Великої кня-
гині Ольги, добре укріпленим та 
захищеним.

Крім того, Вишгород був 
центром паломництва до міс-
ця поховання перших київських 
святих Бориса і Гліба, а також до 
безцінної реліквії – ікони Бого-
родиці, що за церковним пере-
данням була написана Єванге-
лістом Лукою. Подарована Кон-
стантинопольським Патріархом 
в 1131 році Мстиславу Велико-
му – сину Володимира Монома-
ха та англійської королеви Гіти, 
вона зберігалась у Вишгород-
ському Дівочому монастирі.

«Но Андрею не жилось на 
юге, – пише Ключевський. – 
Не спросясь отца, он тихонько 
ушел в свой родной суздаль-
ский север».

Але «ушел» він не просто, а 
так, як роблять це й зараз пред-
ставники «великого русского 
народа» – затарившись по по-
вній.

З однією відмінністю – ро-
сійські горе-вояки тягнуть уніта-
зи, а він, крім всього іншого, «за-
хватил с собой из Вышгорода 
принесенную из Греции чудот-
ворную икону Божьей Матери, 
которая потом стала главной 
святыней Суздальской земли 
под именем Владимирской».

Отже, як це не смішно (чи 
страшно), головна святиня зем-
лі Суздальської – це вкрадена з 
наших земель ікона!

А ще запам'ятаймо сло-
ва класика російської історич-
ної науки В. Ключевського: «В 
лице князя Андрея великоросс 
впервые выступил на истори-
ческую арену», та зауважимо, 
що поява на цій арені першого 
«великоросса» одразу ж озна-
менувалася першими ж руйну-
ваннями нашої столиці – центру 
древньої держави. Усвідомлен-
ня цього факту дуже сприятиме 
розумінню історичних законо-
мірностей.

Ярослава РІЗНИКОВА

Довідково. Андрій Бого-
любський (бл. 1111 – 1174) – 
син Юрія Долгорукого, котрий 
вважається засновником Мо-
скви. Насправді ж, Юрій загар-
бав село Кучки, перейменував-
ши його в Москву. В свою чер-
гу Долгорукий – син Великого 
князя Київського Володими-
ра Мономаха, онука Ярослава 
Мудрого. Боголюбський наро-
дився в Суздалі, мати – поло-
вецька князівна, дочка поло-
вецького хана Аепи Осеневи-
ча. Тобто по матері – половець. 
Прізвисько Боголюбський 
отримав не за велику любов до 
Бога, а за назвою села Бого-
любова, яке зробив своєю ре-
зиденцією. Княжив у Вишгоро-
ді, Турові, Суздалі, останні 17 
років – у Владимирі. 

Авторитарні методи прав-
ління, буйний норов і жорсто-
кість Андрія Боголюбського 
стосовно навіть близьких лю-
дей призвели до організації 
змови проти нього. 29 черв-
ня 1174 року внаслідок змови 
бояр Кучковичів князя вбили. 
До речі, саме Кучковичі володі-
ли тим селом Кучки, яке загар-
бав Долгорукий. 

Російська імперія 
(1721 – 1917)

Російська імперія почала своє 
існування з фальсифікацій: коли Пе-
тро І вирішив змінити назву і перепи-
сати історію країни, стерши пам’ять 
про васальну залежність від монголь-
ського ханату, і у 1721 році проголо-
сив колишнє «царство» імперією.

З того часу і аж до 1917 року Ро-
сія постійно вела загарбницькі ві-
йни, намагаючись захопити все нові 
й нові території. А основними метода-
ми правління була культурна експан-
сія, захоплених народів та намаган-
ня стерти кордони між різними наці-
ональностями. Вся територія поділя-
лася на так звану Європейську Росію, 
Королівство Польське, Кавказ, Сибір, 
Середню Азію та Фінляндію.

У Російській імперії постійно спа-
лахували повстання, тривала націо-
нально-визвольна боротьба. Одним 
із перших яскравих зламів, які сиг-
налізували про скору загибель імпе-
рії, стала перша Російська революція 
1905 – 1907 років. Її спричинила сус-
пільно-політична криза в країні, яка 
поглибилася через поразку Росії у ро-
сійсько-японській війні 1904–1905 

років. Також набирав впливу робітни-
чий рух.

Закінчила існування тодішньої Ро-
сійської імперії Перша світова війна. 
Населення було невдоволене пораз-
ками на фронті, не розуміло потреби 
воювати, стикалося з економічними 
труднощами і не готове було терпіти 
керівництво імперських міністрів. Не-
вдоволення переросло у Лютневий 
переворот 1917 року. В його резуль-
таті закінчилося правління останньо-
го всеросійського імператора Миколи 
ІІ, проте не закінчилася російська ім-
перська історія.

Радянський Союз 
(1922 – 1991)

У 1922 році Росія хоч і стає осно-
вною складовою республікою Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік, 
проте на практиці перетворюється на 
неоімперію з тоталітарним режимом, 
за якого компартійна верхівка контр-
олювала усі сфери життя суспільства. 
При цьому партія повністю залежа-
ла від генерального секретаря, була 
єдиною дозволеною і не забезпечу-
вала повного представництва народу 
у владі. У СРСР продовжуються всі ті 
ж політики, що й у часи Російської ім-
перії: виснажливі війни, утиски проти 
населення, репресії, спроби підкори-
ти і знищити цілі народи.

Хоча на чолі СРСР не стояла ім-
ператорська династія й генеральні 
секретарі партії змінювалися, вла-
да у країні була авторитарною. Більш 
того, існував культ особи, наприклад, 
Сталіна або Брежнєва, коли генсеки 
вважалися ледь не месіями народу. 

Це явище дуже легко виникло в Росії 
через попередній тривалий монархіч-
ний досвід і відсутність демократич-
них практик в суспільстві. Сприяв цьо-
му і загальний низький рівень розви-
тку країни.

Радянський Союз припинив своє 
існування у 1991 році через низку 
причин: деградацію управлінських ка-
дрів, тривалу економічну кризу і зага-

лом неефективну економічну модель, 
нерівномірний розвиток у регіонах, 
тоталітарний характер влади, техно-
генні катастрофи тощо. Все це стало 
причиною для наростання невдово-
лення серед населення, розвитку на-
ціональних рухів і відокремлення рес-
публік. Проте досі не припинила своє 
існування сама ідея імперії у Росії, бо, 
на відміну від багатьох інших країн з 
імперським досвідом, РФ досі не ба-
жає відрефлексувати своє колоніаль-
не минуле (і теперішнє). Це так само 
дає поштовх до того, що нас ще че-
кає її остаточний розпад. Тим більше, 
що зараз Росія проголошує себе пра-
вонаступницею Радянського Союзу. 
Отже має шанси закінчити так само, 
як і її попередник.

Росія (1991 – ?)
За 32 роки свого існування Ро-

сія встигла втілити на практиці до-
свід попередніх імперій: вела по-
стійні загарбницькі війни, зроби-
ла армію основним соціальним 
ліфтом,пригнічувала колоніальні на-
роди і сприяла їхньому знищенню. РФ 
так само, як Німеччина колись, живе 
у думці повернути попередню могут-
ність і встановити власний світовий 
порядок. Проте попередній історич-
ний досвід дає право говорити про її 
ймовірний розпад у майбутньому.

З часів розпаду СРСР Росія роз-
палила 8 збройних конфліктів. Війна 
– важлива частина російської ідеоло-
гії. Можновладці в РФ часто говорять 
про «можем павтаріть», марять повер-
ненням «ісконно рускіх» територій (що 
насправді є загарбанням і окупацією 

територій незалежних держав, як це 
сталося в Молдові, Грузії і з 2014 року 
відбувається в Україні). І якщо раніше 
світова спільнота скоріше закривала 
очі на воєнні злочини й агресію, по-
вномасштабне вторгнення в Україну 
у 2022 році стало точкою, після якої 
Росія не зможе просто так забирати 
території інших держав.

Однією з відповідей на вторгнен-
ня стали й санкції, запроваджені кра-
їнами ЄС, Японією, Великою Британі-
єю, Канадою, Швейцарією та США 
проти Росії. Їхня основна мета – уне-
можливити для РФ виготовлення но-
вих одиниць зброї і припинити таким 
чином російський наступ. Водночас 
обмеження впливають на всі сфери 
російської економіки. Їхні наслідки 
не є моментальними, проте вже ста-
ють помітними: станом на 20 січня 1 
долар коштує майже 90 рублів, через 
вихід світових компаній з ринку Росії 
скоротилася кількість робочих місць, 
а федеральний бюджет на 2023 рік 
склали з дефіцитом у 2,9 трлн рублів.

Ще одна ознака імперії і її розпа-
ду в Росії – штучна видимість вибо-
рів і відсутність здорової конкуренції 
за владу, її незмінність (що нагадує 
причини деградації і розпаду СРСР). 
Більше 20 років у РФ фактично панує 
диктаторський режим. Не дивно, що 
існує також культ особи Путіна, коли 
його вважають єдино можливим пре-
зидентом і ототожнюють цілу країну 
з ним. Росіяни звикли жити під жор-
стким керівництвом однієї людини. 
Поки що важко говорити про мож-
ливість активних народних виступів 
чи революції. Проте окремі части-
ни населення починають сумнівати-
ся у доцільності так званої спеціаль-
ної воєнної спецоперації, в основно-
му це матері загиблих мобілізованих 
росіян.

Дослідники розглядають низку 
сценаріїв можливого розпаду Росії. 
Причиною може стати послаблення 
центральної влади, міжрегіональні 
конфлікти, економічна криза, про-
граш у війні. Показка у війні з Украї-
ною буде для Росії не лише військо-
вим, але й моральним та економіч-
ним ударом. Через неї російський 
президент втрачає образ «сильного 
лідера», неефективне і корумповане 
управління державою все більше да-
ється взнаки, а внутрішні міжетнічні 
суперечки залишаються болючим пи-
танням.

І хоча не можна стверджувати, що 
РФ припинить своє існування зараз, 
можна чітко побачити ознаки її руй-
нування, яке тепер є лише питанням 
часу. І це той сценарій, до якого світ 
має готуватися. 

Софія ПАНАСЮК

Опубліковано у виданні Ukraїner
Сайт «Аргумент», 27.01.2023

Як руйнувалися імперії 
та що буде з сучасною Московією

Лютнева революція

Розгром 
Бого-не–любського
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Невигадані історії з архівів КДБ: 
українські митці під ковпаком чекістів

Читаючи справи і співставляючи 
з реальними фактами, розумієш: ба-
гато було такого, що якийсь агент по-
чув якісь плітки, переповів це кура-
тору, а все це занотовували без пе-
ревірки, а потім такі документи ляга-
ли на стіл начальству.

Як радянські спецслужби пра-
цювали з українськими письменни-
ками та іншими митцями? Про це в 
проєкті «Історична Свобода» гово-
рили з дослідником архівів Едуар-
дом Андрющенком.

Наприкінці минулого року ви-
йшла його книжка «Архіви КДБ. 
Невигадані історії». У ній зібрано 
справді дуже строкаті й несподівані 
історії про роботу радянських спец-
служб на основі архівних докумен-
тів. Нещодавно ми говорили про те, 
як діяли чекісти проти лідерів укра-
їнського національно-визвольного 
руху в екзилі; тепер – про їхні «вну-
трішні фронти».

– Давайте почнемо з 1920-х ро-
ків, коли відбувається відродження 
української культури. Як на це реа-
гують чекісти?

– У мене таке враження, що по-
первах основні принципи роботи з 
мистецьким середовищем в чекіс-
тів були не до кінця сформовані, все 
відбувалося доволі хаотично.

Принаймні, коли гортаєш «спра-
ву-формуляр» на якогось письмен-
ника, то в документах 1920-х років 
все дуже сумбурно, перемішано, про 
багатьох просто якісь біографічні до-
відки. Наприклад, що ця людина ко-
лись була, як тоді казали, в петлю-
рівській армії, на даний момент ніби 
цілком лояльна, але надходять свід-
чення, що якісь антирадянські ви-
словлення проскакують у розмовах. 
Тобто підозрюють, що людина, так би 
мовити, «не перекувалася».

Більш системно стали працюва-
ти з цим середовищем вже в 1930-
і роки. В 1934 році в СРСР створи-
ли Спілки письменників – і загаль-
ноюзну, і українську. І вже остаточ-
но розмежування відбулося – хто 
з нами, а хто проти нас – в цьому 
середовищі теж. На кожну постать 
більш-менш помітну була заведе-
на «справа-формуляр» і намагалися 
максимально контролювати, що лю-
дина каже, що пише, що думає.

– До речі, як часто їх вербували?
– Придивлялися, намагалися 

зрозуміти, наскільки це перспектив-
но, і ухвалювали рішення: варто цю 
людину вербувати чи працювати в 
якийсь інший спосіб із нею. По ходу 
намагалися зрозуміти, наскільки 
цей агент корисний.

Окрема історія – це період Ве-
ликого терору, коли до митців час-
то застосовували те, що потім на-
звали «провокаційними методами». 
Наприклад, є якийсь завербований 
митець, і в чекіста, який є його кура-
тором, визріває план, що треба ви-
явити вигадану антирадянську орга-
нізацію. І от, разом з агентом вони 
вигадують неіснуючу антирадянську 
організацію. Агент цей ніби «пере-
дає відомості» про це, на основі чого 

вже порушується справа.
Наприклад, конкретна історія 

Михайла Бойчука і бойчукістів. Ви-
датні митці-художники, яких аре-
штували один за одним і врешті-
решт розстріляли нібито за прина-
лежність до антирадянської орга-
нізації, якої насправді не існувало. 
Там епітети, звичні для того часу – 
«фашистсько-троцькістська»і тому 
подібне.

– Бойчук ніби був доволі лояль-
ний, серед іншого, розмальовував 
казарми червоноармійців...

– Звісно, майже по кожному так 
можна сказати. Відверто опозицій-
них на другу половину 1930-х вже 
не лишилося на свободі. Але все 
це умовна лояльність. Ну, був зму-
шений співпрацювати. Можливо, в 
якийсь момент людина була дійсно 
ідейна. Бо бачимо, що він виїздив до 
Європи і повернувся до СРСР. Але в 
добу Великого терору такі люди, які 
насправді нічого серйозного проти 
радянської влади не замислювали, 
опинилися під цим катком репресій.

У «справі Бойчука» був такий че-
кіст на прізвище Грушевський...

– Не родич Михайла Грушев-
ського?

– Ні, не родич. Але він працював 
саме з інтелігенцією. Як інші, в роки 
Великого терору він фабрикував 
справи про неіснуючі антирадянські 
організації, які нібито планували за-
колоти, замахи на перших осіб і так 
далі.

В нього були у цьому середовищі 
агенти, які доповідали, що в Бойчука 
з учнями антирадянська організа-
ція. Їх арештовують, вибивають по-
кази і, як дуже швидко це відбувало-
ся в ті роки, розстрілюють.

А потім, коли Єжова арештували, 
багато працівників НКВС потрапило 
так само під репресії, як тоді казали, 
«за порушення соціалістичної закон-
ності». Тобто їх звинувачують у фаль-
сифікації. І ті вигадані справи тепер 
стають фабулою справ проти самих 
чекістів! Зокрема цьому Грушев-
ському пригадали вигадану справу 
проти Бойчука. Це увійшло до обви-
нувального висновку. Розстріляли 
й цього Грушевського. Деяких аген-
тів, які за вказівками чекістів дава-
ли неправдиві свідчення, так само 
стратили.

– Судячи з того, що ви кажете, 
агентури було багато у цьому се-
редовищі.

– Звісно. Дивишся у справі псев-
донім агента, запам’ятав – а він по-
тім в іншій справі, ще в іншій.

– За деякими митцями стежили 
за допомогою того, що вербували 
їхніх дружин. Наприклад, у Володи-
мира Сосюри агентом була дружи-
на. Наскільки така практика була 
поширеною?

– Точну кількість або якийсь від-

соток важко сказати. Просто чим 
особлива справа дружини Сосюри, 
чому ми знаємо, що вона була за-
вербована, тому що вона врешті-
решт почала розповідати своїм зна-
йомим, що співпрацює з органами. Її 
арештували за це.

– Власне, а як же підписка про 
нерозголошення?

– Вона несерйозно до цього по-
ставилася: в листах до керівника 
Спілки письменників Корнійчука у 
цьому зізналася і благала нікому не 
розповідати. Але він, звісно, розпо-
вів. Її арештували, посадили, і саме 
завдяки цій кримінальній справі 
знаємо, що вона виконувала таку 
роль.

Інші завербовані були обереж-
ні. На жаль, їхні справи не зберегли-
ся. Але можна припустити, що це до-
волі поширене явище було. Знову ж 
таки, без конкретних імен-прізвищ, 
є згадки про агентів під псевдоні-

мами, мовляв, такий агент працює в 
такого-то письменника як хатня ро-
бітниця. Не знаємо імені, але зна-
ємо, що вона була в його оточенні і 
щось доповідала.

– А що в часи Хрущова-Брежнє-
ва змінилося в роботі держбезпеки 
з митцями?

– Зрозуміло, що тут межа – це 
1953 рік. Тоді методи і повноважен-
ня органів держбезпеки змінилися 
докорінно. І далі лінія йшла до того, 
щоб працювати більш м’яко – «пе-
реконувати», «проводити профілак-
тику».

– А в чому переконувати? Вони 
ж усі лояльні чи не всі?

– Маю на увазі той випадок, 
якщо щось почули. Хоча у 1960-х 
вже почали відкрито висловлюва-
тися, той самий Іван Дзюба. коли 
він видав свій текст знаменитий «Ін-
тернаціоналізм чи русифікація», то з 
ним як працювали? Намагалися «пе-
реконати», по партійній лінії, по лінії 
Спілки письменників засудити, зму-
сити відмовитися від своєї позиції.

Загалом, із митцями більш обе-
режно працювали, ніж просто зі 
студентами, які «засвітилися» десь. 
Якщо людина відома, то намагали-
ся до останнього «переконати», по-
говорити.

Або ж історія з Параджановим. 
З ним дуже довго нічого не робили, 
хоча він дуже відверто і відкрито ви-
словлювався проти влади, проти ко-
муністичного режиму. Можна сказа-
ти, у нього був стиль троля. І це терпі-
ли багато років...

– Але він їх допік.
– Так, він їх допік. Причому так 

все підлаштували, що засудили його 
не за політику, а за одностатеві сто-
сунки, які в СРСР каралися. І всьому 
світу, режисерам та іноземним жур-
налістам, які цікавилися його спра-
вою, казали: ніякої політики, чистий 
кримінал! Це є особливістю роботи з 
митцями у ті роки.

– Провідні українські поети – 
Тичина, Рильський, Сосюра – в піз-

ніші роки, коли ніби вже щільний 
нагляд зняли, все одно перебували 
під контролем чи ні?

– Звісно, перебували. Є регуляр-
ні звіти про письменницькі поїздки. 
Наприклад, про Малишка дуже бага-
то, навіть коли він уже був заслуже-
ний і визнаний.

– На що звертали увагу?
– Забагато говорив про русифі-

кацію. Малишко приїздив до Львова 
наприкінці 1950-х і казав, що Львів 
все більше русифікується і, мабуть, 
такий самий уже, як Київ, русифіко-
ваний. Причому він порівнював із 
тими часами, коли тільки захопили 
Галичину, що тепер абсолютно росій-
ськомовне місто. Він на це нарікає, і 
все це уважно занотовували.

– А йому за це «дали по шап-
ці» чи просто сказали: ви, товари-
шу Малишко, менше про таке гово-
ріть? Відомо, якою була реакція на 
ці слова?

– Не пригадую.
– Коли ви досліджували, як КДБ 

працювало з громадянами, то що 
найбільше вразило?

– Одна з таких речей, що очіку-
вання і реальність, такі собі стере-
отипи про діяльність спецслужб, не 
виправдовуються.

Тобто раніше уявлялося, що це 
всесильна спецслужба, яка все про 
всіх знала. Але, читаючи справи і 
співставляючи з реальними факта-
ми, розумієш: багато було такого, що 
якийсь агент почув якісь плітки, пе-
реповів це куратору, а все це зано-
товували без перевірки, а потім такі 
документи лягали на стіл началь-
ству.

Наприклад, про батька Оксани 
Забужко бачив коротеньку довідку, 
яка в ЦК КПУ відправлялася. Свого 
часу я їй це показав і був не першим, 
хто їй це показував. Але вона зау-
важила, що на коротенький абзац 
у кілька речень штук п’ять помилок 
із біографії – і спеціальність, на яку 
він навчався, і рік народження. По-
стійно якісь такі неточності. І ти ро-
зумієш, що навіть спецслужби поми-
лялися!

– Може, просто недбалість?
– Ну, недбалість. Але це недба-

лість на дуже високому рівні! Адже 
це підписував особисто голова КДБ 
УРСР. І тут розумієш, що напевно 
така ж недбалість мала місце і в ін-
ших справах.

– Мабуть, чим нижче, тим біль-
ше це було недбалості.

– Так, можна екстраполювати на 
інші справи. Тому з часом з’явилася 
така звичка не сприймати архівні 
документи як істину в останній ін-
станції.

У мене навіть одна з історій, яка 
увійшла до книги, – про київсько-
го тренера з карате, якого за це 
посадили на початку 1980-х, коли 
була хвиля боротьби зі східними 
бойовими мистецтвами. Ми з ним 
зв’язалися, зустрілися. Я йому пока-
зав оперативну справу на нього, до-

повіді агентів про нього, знімки при-
хованою камерою. Він дуже сміявся, 
бо багато відвертої маячні про ньо-
го доповідали, а все це сприймалося 
за чисту монету. На одній фотографії 
якусь жінку, з якою він вітається на 
вулиці, підписали, що це його дружи-
на. Це ще більше переконувало, що 
дуже обережно треба ставитися до 
таких документів і робити похибку 
на те, що щось там може не відпові-
дати дійсності.

– До речі, чим була зумовлена 
боротьба з каратистами? Ну, трену-
ються собі люди…

– По-перше, це не просто був 
спортивний рух, а до певної міри за-
крита спільнота.

– Чим карате гірше за бокс? Що 
ногами ще б’ють, крім рук?

– Коріння таке ж, як і в бороть-
бі з панками чи хіпі: щось таке не-
зрозуміле, не радянське різко стало 
модним. Надто стрімко ця мода на 
карате увірвалася. Якихось 10 ро-
ків тому цього не було. А тут раптом 
щось нетрадиційне, ореол загадко-
вості, який так само людей привер-
тав до себе.

Якщо вірити архівним повідо-
мленням, коли офіційні федерації 
закрили, то виникли підпільні гурт-
ки. І там, мовляв, не лише про спорт 
йшлося. Бо, окрім ударів ногами і ру-
ками, тренувалися з нунчаками і па-
лицями. А це вважалося неприпус-
тимим на межі 1970–1980-х, коли 
перші фільми з Брюсом Лі почали 
потрапляти до СРСР...

– Дивно! У цей самий час дуже 
популярний радянський бойовик 
«Пірати ХХ століття» – там прийоми 
карате застосовують і радянські 
матроси, і пірати, які на них напа-
ли. А займатися карате не можна! 
Де логіка?

– Був короткий період, коли до-
зволяли. А після цього, напевне, по-
бачивши, наскільки ця мода заволо-
діла молоддю, швиденько прикрили. 
Бо коли будь-що непідконтрольне 
починало бути популярним, то цьо-
го боялися. А надто, якщо це щось не 
радянське.

– Як спонукали людей до співп-
раці з органами держбезпеки? 
Їх змушували чи стимулювали до 
цього?

– Судячи з документів, у 1960–
1980-і роки, намагалися акурат-
но діяти, особливо, якщо людина з 
творчого середовища з цікавими 
зв’язками. Спочатку чекіст міг зу-
стрітися, познайомитися-погово-
рити навіть до кінця не розкриваю-
чи, ким він є, хіба натякаючи. А коли 
розуміли, що людина готова, щоб її 
вербувати, то починали розмову про 
це, заходячи з політінформації: мов-
ляв, ви ж бачите, який зараз непро-
стий період, стільки проти нашої кра-
їни ворогів західних...

– Вороги-то західні, а «стукати» 
пропонували на найближче оточен-
ня!

– З цього починали.
– А яке відношення до ворожо-

го Заходу має колега по роботі, на 
якого закликали давати інформа-
цію? Він же не з Заходу приїхав.

– А колега міг потрапити під 
вплив західних кіл, а надто, якщо 
їздив у закордонні відрядження чи 
спілкувався з іноземцями. До кож-
ного намагалися підібрати свій 
ключ. Якщо якісь іноземці, іноземні 
студенти, то до них намагалися осо-
бливо акуратно підійти.

Дмитро ШУРХАЛО

Опубліковано у виданні 
«Радіо Свобода».

Сайт «Аргумент», 24.01.2023

Михайло Бойчук (1882–1937)

Володимир Сосюра (1898 – 1965) 
і його дружина Марія Данилова (1910 –1995)
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«Фабрика дітей Гіммлера». 
Як нацисти викрадали дітей з окупованих територій

Під час Другої світової війни 
нацисти практикували викра-
дення та онімечення дітей на 
окупованих територіях, переду-
сім у країнах Центральної і Схід-
ної Європи. 

Було сподівання, що ті 
страшні події стали щепленням 
від поширення тоталітаризму. 
Однак історичний досвід по-
вторюється на наших очах – в 
Україні. З початку повномасш-
табного вторгнення Росія ви-
везла понад 13 тисяч україн-
ських дітей. Це дані Офісу пре-
зидента України. 

Кількість депортованих з Укра-
їни дітей нацистами у роки Другої 
світової встановити достеменно 
неможливо. Дослідники назива-
ють цифри від трьох до 50 тисяч з 
території СРСР. «Расово чистих» ді-
тей перевиховували у спеціальних 
пунктах і відправляли у німецькі ро-
дини на усиновлення. Більшість із 
них так ніколи й не довідалися про 
своє походження. 

Викрадені діти – 
забуті жертви

Ініціатором германізації дітей, 
у яких вбачали «арійські риси», був 
райхсфюрер СС Генріх Гіммлер. У 

середині 1930-х років він зініцію-
вав створення «будинків материн-
ства» для незаміжніх німецьких жі-
нок – «Лебенсборн» (у перекладі 
з німецької — «Джерело життя»). 
Саме тому «Лебенсборн» ще нази-
вають «фабрикою дітей Гіммлера».

Офіційно «Лебенсборн» відкри-
ли 12 грудня 1935 року. Спочатку 
як мережу притулків, куди дівча-
та Німеччини могли здавати поза-
шлюбних малюків. Від 1940 року 
функції організації розширили. По-
чали відкривати пункти у захопле-
них країнах Європи: у Норвегії – 
10, у Польщі – три, у Данії – два, у 
Нідерландах, Франції та Люксем-

бурзі – по одном
Уже під час 

Другої світової ві-
йни одним із най-
важливіших за-
вдань організації 
«Лебенсборн» ста-
ло викрадення ді-
тей з окупованих 
територій та при-
лаштування в ні-
мецьких родинах 
Райху. Такі акції 
на захоплених те-
риторіях СРСР по-
чали 1943 року. 
Малюків зазвичай 
насильно забира-
ли у батьків (у разі 
спротиву рідних 
убивали) і відправ-
ляли до дитячих бу-
динків. Діти, яких 
перевозили до Ні-
меччини, мали від-
повідати критері-
ям «расової теорії». 

«Відбір» здій-
снювали в пунк-
тах «Лебенсборну». 
На території СРСР, 
як засвідчують до-
кументи, таких не 

було. Радянських дітей вивозили до 
пункту в польському Лодзі. Уже там 
штат спеціалістів та лікарів визна-
чали «расову цінність» дитини. Май-
бутній «арієць» мав володіти озна-
ками «нордичної раси»: відповідну 
форму черепа, статуру, колір очей 
(переважно блакитний), світле во-
лосся та міцне здоров’я. Тих, хто не 
проходив огляд, спрямовували до 
концтаборів або відразу вбивали.

Відібраних дітей відправляли 
до розподільчих притулків «Лебен-
сборн», де на них чекав наступний 
етап германізації. Малюкам замі-
нювали документи і давали нові 
імена. Потім дітей навчали німець-

кої мови. Зазвичай «германізація» 
тривала три-чотири місяці. Після 
цього дитину віддавали на усинов-
лення. Як правило, названі батьки 
не знали походження дітей, адже 
його тримали в таємниці. Після уси-
новлення інспектори та лікарі «Ле-
бенсборну» регулярно навідували-
ся до батьків: стежили за умовами 
утримання та виховання дітей в на-
цистському дусі, за станом їхнього 
здоров’я.

Року 1946 історики підрахува-
ли, що в такий спосіб нацисти ви-
крали та відправили до Німеччини 
щонайменше 250 тисяч дітей з різ-
них країн Європи. По завершенню 
війни вдалося з’ясувати долю лише 
30 тисяч із них. Частина дітей по-
вернулася до рідних батьків, інші – 
лишилися у прийомних сім’ях. 

Нині в Німеччині діє громад-
ська організація «Викрадені діти 
– забуті жертви», яку заснував 
учитель із Фрайбурга Крістофер 
Шварц. Члени організації вимага-
ють визнати позбавлених ідентич-
ності дітей жертвами війни та ви-
платити їм компенсації від німець-
кої держави, як то було у випадку з 
«остарбайтерами».

«Боже, нарешті 
я знаю, хто я такий»

Скільки дітей вивезли нацис-
ти з окупованої території СРСР чи 
з радянської України – достеменно 
встановити не вдалося, а враховую-
чи зникнення основних документів 
«Лебенсборна», навряд чи вдасть-
ся. Історики здебільшого оперують 
цифрами від трьох до 50 тисяч ді-
тей. Частина з них – це уродженці 
України. 

У 2013 році у пресі з’явилася іс-
торія мешканця Гамбурга Фольке-
ра Гейнека. Чоловік усе життя вва-
жав себе німцем. У похилому віці 
батьки розповіли, що всиновили 
його. Молодий Фолькер не надав 
цьому факту значної уваги, адже 
вважав своїх прийомних батьків – 
рідними. Але після їхньої смерті, пе-
ребираючи родинні папери, випад-
ково знайшов довідку, в якій вка-
зано, що його взяли з притулку «Ле-
бенсборн». Осиротілому Фолькеру 
захотілося дізнатися правду про 
своє походження. 

Допоміг щасливий випадок. 
В архівах США серед незначної 
кількості документів, які стосува-
лися «Лебенсборна», журналістам 
вдалося знайти його дивом уцілі-
ле досьє. Там було зазначено, що 
справжнє прізвище Гейнеке – Лі-
тау, а звуть його не Фолькер, а 
Олександр, і родом він з кримсько-

го села Альнова, що в Україні. Цю 
знахідку Фолькер Гейнеке проко-
ментував емоційно: «Я дуже зра-
дів – Боже, нарешті я знаю, хто я 
такий!».

Однак усе було не так просто, 
як здавалося Фолькеру, на пер-
ший погляд. У Криму, куди він упер-
ше приїхав 2002 року, не вияви-
лося села Альнова. Скоріш за все 
німецький чиновник, який запо-
внював його досьє у 1943 році, по-
милився у назві населеного пункту. 
Це доволі поширена практика в до-
кументах тих часів. Фолькер завдя-
ки дослідникам дізнався, що на-
цисти проводили акції в селах Ан-
нівка і Айвове. 

Зробивши ДНК-тест, Фолькер 
Гейнеке відвідав у Криму вісім ро-
дин Літау, але збігів не виявилося. 
Тоді він припустив, що прізвище 

теж написали з помилкою. Спробу-
вав шукати серед схожих: Літо, Лі-
тава. Але марно. У 2013 році Фоль-
керу Гейнеке надійшов документ з 
російського архіву про червоноар-
мійця Івана Літова, який отримав 
смертельне поранення під Сталін-
градом у 1943 році. Фолькер ви-
словив думку, що, можливо, це і 
був його біологічний батько.

Невдачі в пошуку рідних не роз-
чарували Фолькера Гейнеке: «Я шу-
каю своїх рідних уже двадцять ро-
ків і вірю, що знайду, – наголосив 
він у розмові з журналістом Георгі-
єм Зотовим. — Я знаю колишньо-
го вихованця «Лебенсборна» – він 
зумів знайти склеп свого батька в 
Югославії. Я не падаю духом. Буду 
шукати могили батька та мами, 
доки сам ще живий».

Бердичівські 
фольксдойче

Дослідники припускають, що 
викрадення дітей нацистами в 
Україні не були такими масовими, 
як, наприклад, у Польщі та Чехії. 
На окупованих українських зем-
лях германізації передусім підда-
вали етнічних німців – фольксдой-
че. Це були нащадки німецьких ко-
лоністів, що активно селилися тут 
наприкінці XVIII – на початку XIX 
століття. Германізація в Україні 
насамперед відбувалася у моно-
етнічних середовищах – колоніях 
(округах) «Гегевальд» («Hegewald») 
та «Фьорстерштадт» («F rsterstadt») 
у межах Генерального округу «Жи-
томир» Райхскомісаріату «Украї-
на». Германізації також піддавали 
дітей фольксдойче в інших місцях 
компактного проживання етнічних 
німців. Саме створені колонії для 
фольксдойче були однією із при-
чин того, що викрадення україн-
ських дітей не набуло масового ха-
рактеру.

Німецький історик Карл 
Штумпп зауважив про фоль-
ксдойче, які проживали в Бер-
дичеві в іншому етнічному маси-
ві: «Їх в обов’язковому порядку 
необхідно помістити в німецьке 
середовище, або ж вони втра-
тять себе як німці». Адже берди-
чівські фольксдойче переважно 
розмовляли українською і жили 
в умовах крайньої бідності. У ба-
гатьох випадках повністю україні-
зувались або ж русифікувались. 
Карл Штумпп з початку нацист-
ської окупації очолив спеціаль-
ну зондеркоманду, названу його 
іменем, проводив демографічні 
дослідження в Україні. Висновки 
зондеркоманди Карла Штумппа 
значною мірою стали теоретич-
ною основою реалізації нацист-
ських колонізаційних проєктів на 
початку війни з СРСР.

Головним ідеологом нацист-
ської колонізації окупованих те-
риторій Сходу, зокрема України, 
став райхсфюрер СС Генріх Гімм-
лер. Він вважав, що «завданням 
є не германізувати Схід в старо-
му сенсі цього слова, тобто при-
щеплювати населенню німецьку 
мову і німецький закон, а домогти-
ся, щоб на Сході жили тільки люди 
дійсно німецької крові». Для Гімм-
лера 1942 року поблизу Житоми-
ра побудували ставку «Гегевальд». 
Також у межах Генерального окру-
гу «Житомир» були розміщені став-
ки Гітлера «Вервольф» (біля Ві-
нниці) та Германа Геринга 
«Штайнбрух» (на північ від 
Вінниці).

«Лебенсборн» поблизу Мюнхена, 1938 рік. Фото: 
wikipedia.org

Пологовий будинок «Лебенсборн», 1943 рік. Фото: 
wikipedia.org

Німецькі жінки з дітьми нібито арійської раси в «Лебенсборні». 
Фото: zaborona.com

Хрещення дитини «Лебенсборна». 
Фото: wikipedia.org

Фолькер Гейнеке у дитинстві. 
Фото: dailymail.co.uk

Фолькер Гейнеке. Фото: 
wydarzenia.interia.pl
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Календар 
всесвітньої історії
16 лютого 
1813 – народився Семен Гулак-Ар-

темовський, композитор, співак, автор 
першої української опери «Запорожець 
за Дунаєм».

17 лютого 
1892 – народився Йосип (Йосиф) 

Сліпий, видатний український релігій-
ний, громадський і науковий діяч, пред-
стоятель Української греко-католицької 
церкви в 1944 – 1984 рр., кардинал.

18 лютого 
Народилися: 1856 – Софія Русова 

(уроджена Ліндфорс), українська гро-
мадська діячка і педагог; 1900 – Окса-
на Петрусенко, українська оперна спі-
вачка.

19 лютого
1878 – американський винахідник 

Томас Едісон запатентував фонограф.
1992 – Верховна Рада України за-

твердила тризуб як Малий герб України.
1954 – ухвалено указ президії Вер-

ховної Ради СРСР про передачу Крим-
ської області зі складу РРФСР до складу 
Радянської України.

Народився: 1473 – Миколай Копер-
ник, видатний польський астроном.

20 лютого 
Народилися: 1887 – Олександр Удо-

виченко, генерал Армії УНР, віце-прези-
дент УНР в екзилі (1954 – 1961); 1888 
– Василь Барвінський, композитор, пі-
аніст; 1889 – Лев Ревуцький, компози-
тор, 1905 – Улас Самчук, письменник. 

Помер: 1054 – Ярослав Мудрий, Ве-
ликий князь Київський.

21 лютого
1804 – англійський винахідник Рі-

чард Тревітік продемонстрував на кін-
ній чавунній дорозі в Уельсі перший па-
ровоз. Він провіз вантаж у 10 тонн та 70 
людей на відстань 10 миль. 

Народився: 1850 – Вікентій Хвойка, 
український археолог чеського похо-
дження, першовідкривач трипільської 
та черняхівської археологічних культур.

Померли: 1942 – нацисти розстрі-
ляли в Бабиному Яру в Києві Олену Те-
лігу, українську поетесу, політичну і гро-
мадську діячку, члена ОУН; 1987 – Пе-
тро Григоренко, український радян-
ський генерал-майор, правозахисник, 
дисидент.

22 лютого
1750 – На Глухівській раді Кири-

ло Розумовський обраний гетьманом 
України. 

Народилися: 1732 – Джордж Ва-
шингтон, один з батьків-засновників 
США, перший президент Сполучених 
Штатів у 1789 – 1797 рр.; 1805 – Левко 
Боровиковський, поет; 1810 – Фреде-
рік Шопен, видатний польський компо-
зитор і піаніст; 1940 – Олесь Шевченко, 
політик, правозахисник, дисидент.

Померли: 1512 – Амеріго Веспуч-
чі, видатний італійський мореплавець; 
1942 – Стефан Цвейг, австрійський 
письменник.

23 лютого 
1874 – англійський майор Уолтер 

Уїнгфілд запатентував нову гру на сві-
жому повітрі – теніс.

1893 – німець Рудольф Дизель 
отримав патент на свій двигун.

1918 – більшовики розстріляли 
кримськотатарського діяча Номана Че-
лебіджихана, главу уряду Кримської де-
мократичної республіки, що існувала 
лише 72 дні.

1944 – почалася депортація че-
ченського та інгушського народів, ко-
трі нібито співпрацювали з німецьки-
ми окупантами, з їхньої історичної бать-
ківщини в Сибір. Депортація супрово-
джувалася масовими розстрілами та 
спаленням сіл на Кавказі.

Народилися: 1758 – Василь Кап-

ніст, український письменник, громад-
сько-політичний діяч; 1878 – Казимир 
Малевич, український і російський ху-
дожник польського походження; 1954 
– Віктор Ющенко, президент України у 
2005 – 2010 р.

24 лютого
1887 – встановлено телефонний 

зв'язок між Парижем і Брюсселем.
1942 – почало мовлення радіо «Го-

лос Америки» (німецькою мовою).
Народилися: 1917 – Тетяна Яблон-

ська, українська художниця; 1919 – Пе-
тро Федун (псевдо – Полтава), вояк і пу-
бліцист. Із 1946 р. – керівник головного 
осередку пропаганди й інформації при 
проводі ОУН, керівник бюро інформації 
УГВР, ідеолог УПА, із 1950 р. – заступ-
ник головного командира УПА та генсе-
ка УГВР. Організатор української про-
паганди на окупованих більшовиками й 
німцями територія. Загинув у бою.

25 лютого
1956 – на закритому засіданні XX 

з’їзду КПРС Микита Хрущов виступив 
із доповіддю про викриття культу осо-
би Сталіна. У виступі також ішлося про 
масовий терор і злочини другої полови-
ни 1930-их – початку 1950-их рр. Допо-
відь стала початком «хрущовської від-
лиги».

Народилися: 1850 – Володимир 
Барвінський, історик, соціолог, пись-
менник, літературний критик, публіцист 
і перекладач; 1871 – Леся Українка (Ла-
риса Косач-Квітка), видатна письмен-
ниця; 1887 – Лесь Курбас, режисер, ре-
форматор українського театру.

26 лютого 
1832 – придушивши Польське по-

встання 1830 – 1831 років проти Ро-
сії, яка наприкінці 18 ст. разом з Німеч-
чиною і Австрією остаточно поділила 
Польщу, імператор Микола І оголосив у 
Королівстві Польщі (у складі Росії) лікві-
дацію залишків польської державності, 
самоврядування. 

Народилися: 1802 – Віктор Ґюґо, 
французький письменник; 1933 – Лю-
бомир Гузар, глава Української гре-
ко-католицької церкви у 2001 – 2011 
роках.

Померли: П. Постишев, С. Косіор, В. 
Чубар, керівники компартії і уряду Укра-
їни, які до цього вірно служили комуніс-
тичному режиму СРСР, були розстріляні 
цим режимом. 

27 лютого 
1942 – масові розстріли в Баби-

ному Яру німецькими окупантами чле-
нів українського націоналістичного 
підпілля.

Народилися: 1831 – Микола Ге, ро-
сійський художник, тісно пов̀ язаний 
з Україною; 1887 – Петро Нестеров, 
основоположник вищого пілотажу; 
1902 – Джон Стейнбек, американський 
письменник. 

28 лютого 
1921 – у Кронштадті почалося 

збройне повстання гарнізону воєнних 
моряків, які вимагали ліквідації більшо-
вицької диктатури та відновлення де-
мократичних свобод.

1 березня 
1912 – у Сент-Луїсі (США) Альберт 

Беррі здійснив перший стрибок із па-
рашутом з літака, що летить (висота 
460 м). 

1967 – запорізький завод «Кому-
нар» почав серійний випуск малолі-
тражного автомобіля моделі ЗАЗ-966 
«Запорожця».

2 березня 
Народилися: 1859 – Шолом-Алейхем 

(Шолом Рабинович), єврейський пись-
менник, уродженець Переяслава, кла-
сик літератури мовою ідиш; 1882 – Архип 
Тесленко, український письменник.

«Фабрика дітей Гіммлера». 
Як нацисти викрадали дітей з окупованих територій

Генріх Гіммлер, 
одержимий нацистськи-

ми колонізаційними проєк-
тами, уже восени 1942 року іні-

ціював створення недалеко від 
своєї ставки однойменної коло-
нії (округу). До колонії «Гегевальд» 
включили 31 населений пункт (ко-
лишні українські села) площею по-
над 500 км . Лише внаслідок пер-
шої акції переселення до коло-
нії упродовж 10 жовтня – 5 лис-
топада 1942 року перемістили 6 
362 фольксдойче, серед яких 2 
412 дітей. Навесні 1943 року чи-
сельність населення «Гегевальду» 
зросла до понад 10 тисяч осіб. 

Водночас із осені 1942 року 
по лінії Черняхів – Коростень по-
чали формування другої німець-
кої колонії «Фьорстерштадт». До 
її складу включили 30 населених 
пунктів. Отже, перед нацистами 
в Україні гостро не поставало пи-
тання викрадення «расово повно-
цінних» дітей. Онімечування дітей 
відбувалася передусім у колоніях 
або ж в інших місцях компактно-
го розміщення етнічних німців. 
Адже сюди переміщували фоль-
ксдойче, фактично, з усієї терито-
рії України, іноді – з-за кордону.

«Пробудження старої 
спадковості крові»

Особливу увагу окупаційна 
влада надавала політиці у сфе-
рі освіти. Для виховання молодих 
фольксдойче у німецькому дусі 
нова адміністрація ухвалила по-
станову «Про обов’язкове навчан-
ня в народних школах дітей ні-
мецької національності, що меш-
кають в окупованих східних об-
ластях». На території окупованої 
України німецькі школи в осно-
вному функціонували в генераль-
них округах «Дніпропетровськ», 
«Миколаїв», «Житомир» та в Кри-
му. Їхнім головним завданням 
було виховання молоді таким чи-
ном, щоб «якнайшвидше пробуди-
ти в ній стару спадковість крові», 
тобто відчуття приналежності до 
німецької нації.

У деяких регіонах шкільне на-
вчання дітей фольксдойче підкрі-
плювали ідеологічною та військо-
вою підготовкою у таборах наці-
онал-соціалістичної партії. Дітям 
вмикали радіопередачі, у яких 
розповідали про злочини радян-
ської влади проти етнічних німців 
у СРСР. Наставниками в таборах 
були унтер-офіцери Вермахту та 
досвідчені керівники «Гітлерюген-
ду» з фронтовим досвідом. 

Восени 1942 року почали 
створювати фахові школи. На-
вчання тривало два роки. У за-
клади приймали фізично здоро-
вих, «політично зрілих» юнаків ні-
мецького походження, бажано 
селян. Однією з головних умов 
вступу було посвідчення про «чи-
стокровне» німецьке походження. 
Навчання, проживання та харчу-
вання у школах було безплатним. 
З таких дітей планували виховува-
ти працівників сільського госпо-
дарства — прибічників націонал-
соціалізму.

Восени 1942 року на дніпров-
ському острові Хортиця побли-
зу Запоріжжя нацисти відкрили 
школу за програмою вищої осві-
ти «Ланґемарк». До неї з території 
Райхскомісаріату «Україна» наби-
рали найздібніших юнаків-фоль-
ксдойче віком від 17 до 24 років. 
На Хортиці навчання мало трива-
ти два роки, після чого студентів 
планували переводити у школу до 
Бледау поблизу Кенігсберга для 
завершення повного курсу вищої 
освіти. Окрім України таку практи-
ку нацисти застосували у Голлан-
дії, Фландрії, Норвегії.

Також створювали дитячі сад-
ки для дітей-фольксдойче, пер-
сонал складався із дівчат (жінок) 
німецького походження, які про-
йшли спеціальні курси.

Щоб прищепити молодому 
поколінню «нацистські цінності», 
у Житомирі у 1943 році виходив 
друком щомісячний ідеологічний 
журнал «Педагог-вихователь для 
фольксдойче» («Der volksdeutsche 
Erzieher»).

Окремі джерельні відомос-
ті дозволяють стверджувати про 
факти викрадення нацистами 
«цінних з расової точки зору» міс-
цевих не німецьких дітей. Їх пере-
селяли до спеціальних шкіл (табо-
рів). Такі випадки в Україні були 
поодинокими. Наприкінці 1942 
року завідуючий організаційно-ін-
структорським відділом ЦК КП(б)
У Андрій Зленко констатував: «У 
Житомирі організована спеціаль-
на школа для неповнолітніх дітей, 
яких насильно німці завербували 
у Харкові та інших містах України». 
Тут дітей навчали німецької мови 
та військової справи, а мішені для 
стрільби на полігоні були одягнені 
у червоноармійську форму.

Статус фольксдойче 
як можливість вижити

В умовах нацистської окупа-
ції належність до фольксдойче ви-
користовували як одну із моделей 
виживання. Тому частина місце-
вих жителів, які мали родинні сто-
сунки з етнічними німцями, нама-
галися отримати цей статус. Бать-
ки вірили, що це відкриє кращі 
перспективи для дітей, тож сприя-
ти понімеченню.

Це явище можна проілюстру-
вати на прикладі Анатолія Буссе, 
який народився 1931 року у Бер-
дичеві в сім’ї українки Лідії та нім-
ця Еммануїла Буссе, якого репре-
сувала радянська влада у 1937 
році. Від першого шлюбу у нього 
вже було двоє синів. У липні 1943-
го, коли у Бердичеві поширилися 
чутки, що нацисти «будуть забира-
ти й вивозити хлопчиків від 8 ро-
ків», Лідія Буссе заради порятунку 
сина Анатолія, зареєструвалася 
як фольксдойче. Завдяки цьому 
Анатолій Буссе розпочав навчан-
ня у «спеціальній німецькій школі». 
Відомо, що один з його рідних бра-
тів по батьку, Олександр Буссе, 
щоб уникнути відправки на роботу 
до Райху також зареєструвався як 
фольксдойче. Інший брат, Євгеній 

Буссе перебував у лавах радян-
ської Червоної армії.

Джерельні відомості дають 
можливість частково відтворити 
повоєнну долю таких дітей. Анато-
лій Буссе після завершення війни 
продовжив навчання в одній із се-
редніх шкіл Бердичева. Відомо, що 
серед місць його роботи був бер-
дичівський машинобудівний за-
вод «Прогрес».

Такі діти надалі не могли по-
вною мірою зануритися в радян-
ське суспільство, адже за ними 
закріплювали ярлик дітей «воро-
гів народу». Вони також воліли 
мовчати про своє минуле. Мати 
Анатолія Буссе, Лідія Буссе 29 бе-
резня 1946 року була заарешто-
вана радянськими органами та 
притягнута до кримінальної відпо-
відальності за те, що добровільно 
зареєструвалася як фольксдойче, 
чим «стала на шлях зради Бать-
ківщини». Її засудили до п’яти ро-
ків заслання. Жінку реабілітували 
1990 року посмертно.

Можна припустити, що в роки 
Другої світової війни на території 
України до процесів понімечення 
нацисти долучили від 90 до 100 
тисяч дітей віком від 6 до 18 років. 
Такий висновок можна зробити, 
спираючись на довоєнний радян-
ський перепис населення 1939 
року, який зафіксував чисель-
ність німецької етнічної меншини 
в Україні у понад 392 тисячі осіб 
(сюди потрібно додати й етнічних 
німців західноукраїнського регі-
ону, не врахованих у переписі). 
Приблизно така ж кількість могла 
бути у період нацистської окупації. 

На чисельність німецького на-
селення вплинули сталінські ре-
пресії 1939 – 1941 років, включен-
ня в період нацистської окупації до 
складу фольксдойче осіб, які мали 
родинні зв’язки з німцями, та не 
були враховані у переписі населен-
ня УРСР 1939-го. Виходячи із цієї 
цифри, робимо висновок, що близь-
ко 25% від цієї кількості осіб стано-
вили діти віком від 6 до 18 років, 
тобто приблизно 90 – 100 тис. осіб.

Володомир ГІНДА,
кандидат історичних наук, 

старший науковий співробітник 
відділу Другої світової війни 

Інституту історії України НАН 
України

Сергій СТЕЛЬНИКОВИЧ, 
доктор історичних наук, 

професор кафедри історії 
України Житомирського 

державного університету 
ім. Івана Франка

Дослідження підго-
товане в рамках проєкту 
«Uprooted. Викорінені. Істо-
рії дітей, викрадених під час 
Другої світової війни», над 
яким спільно працюють Ки-
ївський освітній центр «Про-
стір толерантності» (Україна), 
Kreisau-Initiative e.V. (Німеч-
чина), Krzyżowa Foundation for 
Mutual Understanding in Europe 
(Польща), Post Bellum (Чехія).

Проєкт фінансують Фонд 
Пам’ять, відповідальність і 
майбутнє (EVZ) та Федеральне 
міністерство фінансів (BMF).

Ця публікація не відобра-
жає думку Фонду Пам’ять, 
відповідальність та майбутнє 
(EVZ) чи Федерального мініс-
терства фінансів (BMF). Ав-
тор несе відповідальність за 
будь-які твердження, що міс-
тяться тут.

Сайт «Локальна історія», 
02.01.2023

Молодь фольксдойче марширує перед рейхсфюрером СС 
Гіммлером. Молочанськ, Запорізька область. 

31 жовтня 1942 року. Фото: wikipedia.org
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Цей розкішний старовин-
ний будинок добре знаний чер-
нігівцями та гостями міста, 
адже в ньому розміщена об-
ласна універсальна наукова 
бібліотека імені Володимира 
Короленка. Найбільша книго-
збірня області, храм, де наро-
джується і зберігається духо-
вність. 

Разом з поколіннями сво-
їх читачів бібліотека пройшла 
шлях від невеличкої газетної 
читальні до інформаційного 
центру. Позаду понад 140 ро-
ків роботи. А з чого все почи-
налося?

Чернігів 70-х років ХІХ століт-
тя – невеличке, тихе, хоч і губерн-
ське місто. Його населення 16 ти-
сяч чоловік. Більшість становили 
міщани. Промисловість нарахову-
вала всього 111 робітників. Лав-
ки, трактири. 

Культурне життя містян об-
межувалося відвідуванням театру. 
Публічної бібліотеки не було.

Говорить Людмила Студьоно-
ва, бібліограф-краєзнавець: «Од-
ного разу наше ліберальне зем-
ство зібралося на квартирі ху-
дожника Івана Григоровича Ра-
шевського і говорило на тему, що 
треба якусь книгарню завести. 
Таку, щоб могли всі туди ходити, 
читати. Щоб були не тільки теле-
грами, не тільки газети, а й книж-
ки. І ось так зародилася ідея ство-
рити громадську бібліотеку. На той 
час губернатором був Михайло 
Петрович Дараган. До нього була 
направлена делегація земських 
статистиків, а земство мало лібе-
ральне крило, і от якраз представ-
ники цього ліберального крила 
прийшли до Дарагана і говорили, 
що треба створити громадську бі-
бліотеку. Він звернувся з прохан-
ням до міністра внутрішніх справ. 
Такий був тоді порядок, щоб таку 
бібліотеку дозволили відкрити. І 
це дозволили».

Таким чином 28 березня 1877 
року в Чернігові відкрили громад-
ські бібліотеку. А чому саме гро-
мадську?

Людмила Студьонова: «Дер-
жава не давала жодних коштів на 
її утримання. Був затверджений 
статут, який був підписаний від-
повідними органами у Петербурзі, 
що за те, що відбувається у бібліо-
теці, за все майно, за книжки, від-
повідають ті люди, які її створили. 
І потім вони звітують перед тими 
людьми, хто їм виплачував субси-
дії на утримання бібліотеки. Відбу-
лися збори у Чернігові. На ці збо-
ри прийшло понад 30 людей. Хоча 
потім стало відомо, що засновни-
ками бібліотеки були 51 людина. 
Головою цих зборів товариство 
обрало Олександра Павловича 
Карпинського – відомого лікаря і 
земського діяча. Секретарем збо-
рів була Софія Федорівна Русова».

Головою правління став Петро 
Червінський. Посаду завідувача 
закладу отримав Іван Дроздов. У 
різні роки членами правління були 
відомі письменники, вчені, гро-
мадські діячі – Микола Вороний, 
Олександр Русов, Борис Грінчен-
ко, Михайло Коцюбинський.

Спочатку бібліотека працюва-
ла, як газетна читальня. І для неї 
виділили приміщення на 1-му по-
версі губернської земської упра-
ви. Нині це будинок обласної дер-
жавної адміністрації.

З початком формування книж-

кового фонду під тиском громад-
ськості міська влада надала окре-
му кам’яну будівлю парафіяльної 
школи, що на розі вулиць Гонча та 
Преображенська.

Фонди громадської бібліотеки 
формувалися за рахунок пожерт-
вувань самих засновників, зага-
лом громадських діячів. На кінець 
першого року роботи заклад мав 
уже 564 книжки.

Художник Іван Рашевський по-
дарував бібліотеці картину з влас-
ної колекції. Від її реалізації надій-
шло 400 карбованців. Під час пе-
ребування у Чернігові композитор 
Микола Лисенко і актриса Марія 
Заньковецька влаштували літера-
турно-мистецькі вечори. Виручені 
кошти вони передали правлінню 
бібліотеки.

Людмила Студьонова: «Олек-
сандр Амфіанович Тищинський, 
який також входив до числа засно-
вників бібліотеки, віддав фонду 
свою власну бібліотеку».

Ілля Шраг, відомий юрист, де-
путат першої Державної думи, за-
пропонував україномовні видан-
ня внести до каталогу книг і взяв 
активну участь у складанні такого 
списку. У 1905 році за безпосе-
редньою допомогою Віри Устимів-
ни Коцюбинської, яка на той час 
завідувала бібліотекою, склали та 
видали каталог книг чернігівської 
громадської бібліотеки. Він зберіг-
ся до наших днів.

Бібліотека об’єднала навколо 
себе прогресивно налаштовану 
інтелігенцію. Організовували на-
родні читання, публічні лекції, кон-
церти, направлені проти царсько-
го режиму. Звичайно, це виклика-
ло невдоволення місцевої влади. 
І в 1909 році бібліотеку закрили. 
Але через рік відкрили під новою 
назвою – Чернігівська міська бі-
бліотека. Вона кілька разів зміню-
вала своє помешкання – від при-
ватного будинку до приміщення 
ломбарду.

Людмила Студьонова: «Як роз-
вивалися події з бібліотекою піс-
ля революції 1917-го року, важ-

ко сказати. Вона скоріш за все 
припинила функціонування. І 
з’являються такі відомості, що в 
1920-му році на Старопетербурзь-
кій, потім Східночеській вулиці був 
відділ страхування губернського 
земства, і ось туди переїхала біблі-
отека. Влітку цього ж 1920-го року 
бібліотеку переведено в примі-
щення губернського фінансового 
відділу по Радянській вулиці, 31».

У 1922 році бібліотеці присво-
їли ім’я письменника Володими-
ра Короленка. А в 1934-му вона 
одержала статус обласної.

Під час бомбардувань Черні-
гова фашистською авіацією при-
міщення книгозбірні було зруйно-
ване, фонд і майно майже повніс-
тю знищене. У період тимчасової 
окупації міста її відкрили на вулиці 
Петлюри, 5, у будинку колишнього 
реального училища, нині тут коо-
перативний технікум.

Після війни бібліотека швидко 
відновилася. 5 тисяч книжок на-
дійшло з книгосховищ міста і було 
зібрано населенням, 18,5 тисячі 
виділено з держфонду. Обласна 
книгозбірня розмістилася на ву-
лиці Попудренка, 60, а її читальна 
зала у церкві Петра і Павла Єлець-
кого монастиря. 

Серед корифеїв бібліотечної 
справи того періоду – Ольга Лі-
тошко, перший бібліограф облас-
ті. Вона прийшла в професію ще в 
1944-му році і все життя займала-
ся популяризацією нашого краю. 
А ці світлини, ми бачимо завдяки 
Дмитру Єдомасі, який змінив про-
фесію військового льотчика на бі-
бліотекаря і мав пристрасть до фо-
тографії.

1974 року бібліотека переїха-
ла до цього будинку в центрі міста, 
пам’ятки архітектури початку 20-
го століття. 

Сьогодні головна бібліотека 
області – це сучасний інформацій-
ний, науковий, культурно-освітній 
заклад.

Сектору обліку користувачів 
веде облік і контроль, видає чи-
тацькі квитки, інформує про пра-
вила бібліотеки.

Відділ абонементу один із най-
більших у закладі. Його фонд – по-
над 70 тисяч примірників з різних 
галузей знань. Це відділ, де кни-
ги видаються користувачам додо-
му на певний термін. У відділі пра-
цює центр по обслуговуванню чи-
тачів з особливими потребами, їх 
понад 500.

Пріоритетним напрямком бі-
бліотеки є краєзнавство. Тут ви-
являють, зберігають та популяри-
зують інформацію про наш край, 
його історію і сьогодення. Фонд 
відділу краєзнавства налічує по-
над 6 тисяч документів, які при-
свячені Чернігівщині.

– Одне з найстарших видань 
– книга «Материалы для геогра-
фии и статистики Российской им-
перии. Черниговская губерния», 
1865 року видання. Підготовле-
на ця книга була нашим земля-
ком Домонтовичем, – каже Іри-
на Каганова, завідуюча відділом 
краєзнавства. – Є таке видання, 
що продовжувалось. Це «Земский 
сборник Черниговской губернии». 
У 1898 році «Земский сборник» 
надрукував «Очерк развития Чер-
ниговской общественной библио-
теки за 20 лет». Це початок історії 
нашої бібліотеки. 

Клуб «Краєзнавець» діє при 
відділі з 1974 року. Члени клубу 
спілкуються на конференціях, іс-
торико-літературних вечорах, пре-
зентаціях видань.

Святая святих бібліотеки – ни-
госховище. Тут зберігається фонд 
рідкісних і цінних видань. Він на-
лічує понад 18 тисяч примірників.

— В тому числі у нашому відді-
лі більше 5,5 тисячі документів ро-
сійською та українською мовами, 
які були видані до 1917 року. Най-
старіші видані в 1787 році. Таких 
видань у нас 2. Перша книжечка – 
це підшивка суспільно-політично-
го журналу «Зеркало света», який 
видавався в Санкт-Петербурзі 
просвітником і видавцем Федо-
ром Думанським з 1786 по 1787 
рік, – розповідає головний біблі-
отекар відділу збереження Тетя-
на Ковальчук. – Друга книжка – 
це «История о странствиях вообще 
по всем краям земного круга». На-
писана вона була Антуаном Пре-
во, видана в Москві, в російсько-
му перекладі в 1787 році відомим 
суспільно-політичним діячем, про-
світником Миколою Новіковим. 
Отримати документи з цього від-
ділу можна лише на вимогу струк-
турних підрозділів бібліотеки, або 
скористатися електронною до-
ставкою. 

Простора, світла читалька 
зала – найбільш привабливе міс-
це, яке об’єднує всіх відвідувачів.

Зоною психологічного розван-
таження називають читачі відділ 
мистецтв. Його відвідувачі не тіль-
ки творчі працівники, а й науковці, 
студенти, представники робітни-
чих професій, численні шануваль-
ники прекрасного.

Виставки, конкурси, конфе-
ренції, презентації, майстер-кла-
си – роботи у сучасного бібліоте-
каря вдосталь.

Очолює колектив директорка 
Інна Аліференко. Вона розпові-
дає. 

– Сьогодні у фондах бібліотеки 
близько 850 тисяч одиниць збе-
рігання. Це книги, журнали, газе-
ти, ноти, аудіовізуальні матеріали, 
електронні видання. Зараз мож-
на використовуючи електронний 
каталог. Він доступній в інтернеті. 
Якщо у людини немає змоги при-

їхати до бібліотеки, можна замо-
вити ці матеріали по електронній 
доставці, є міжбібліотечний або-
немент, коли книга надсилається 
поштою.

В наших фондах є рідкісні ви-
дання. Ми намагаємось їх оциф-
ровувати. Співпрацюємо з наши-
ми місцевими авторами. Вони на-
дають нам електронні копії сво-
їх книг, ми їх розміщаємо в нашій 
електронній бібліотеці. І у нас є, я 
вважаю, унікальна бібліотека міс-
цевих періодичних видань. 

– Чи вплинув інтернет на кіль-
кість читачів?

- Звісно, зменшилась кількість 
читачів. Наприклад, студенти все 
більше користуються інтернетом . 
Але і у нас в бібліотеці є спеціаль-
ні курси «В мережі інтернет всі по-
коління». До нас приходять корис-
тувачі, які хочуть навчитися роботі 
на комп’ютері і роботі в інтернеті. 

– Перша чернігівська бібліо-
тека була громадською, а як сьо-
годні фінансується обласна біблі-
отека?

– Зараз іде фінансування з об-
ласного бюджету. Наш власник – 
обласна рада. Ми кожного року 
складаємо кошторис, вказуємо, що 
нам потрібно, і нас фінансують. Але 
ми також надаємо платні послуги. 
Наші користувачі платять невелич-
кий внесок при реєстрації.

Телеканал «Новий Чернігів»

Від редакції. Цей матеріал був 
підготовлений кілька років тому. 
Тут детальна розповідь про історію 
бібліотеки та і її сьогодення. Але 
тепер два суттєві доповнення. 

По-перше, бібліотека постраж-
дала від обстрілів і бомбардувань 
російських агресорів на початку 
повномасштабної війни, коли міс-
то було в блокаді і точилися бої. 
Було розбито частину даху, по-
шкоджено приміщення всереди-
ні, майно, книжковий фонд. Все це 
поступово відновлюється, хоч ро-
боти ще багато.

І друге. Російська агресія спо-
нукала до зміни імені, яким була 
названа бібліотека. Хоч Володи-
мир Короленко – відомий пись-
менник, демократ, народився, 
довго жив і похований в Україні, 
написав чимало творів про неї, 
але є представником російської 
літератури. А війна змусила нас 
переглянути ставлення до росій-
ської культури. 

Колектив бібліотеки висловив-
ся за присвоєння їй імені Леоні-
да Глібова, відомого українсько-
го письменника, видавця, журна-
ліста, громадського діяча, котрий 
тривалий час жив і працював у 
Чернігові і тут похований, біля Тро-
їцького собору. 

Друга кандидатура, що обго-
ворюється, – Софія Русова, уро-
дженка Чернігівщини, відома пе-
дагог, громадська діячка. Варіант 
– назвати іменем подружжя Русо-
вих, адже чоловік пані Софії Олек-
сандр Русов – відомий статистик, 
громадський діяч Чернігівщини. 
Подружжя Русових було в числі за-
сновників бібліотеки, а пан Олек-
сандр у 1890-ті роки був головою 
її правління. 

Також можливі і кандидатури 
таких відомих письменників і гро-
мадських діячів, пов̀ язаних з Чер-
нігівщиною, як Пантелеймон Куліш, 
Борис Грінченко, Володимир Самій-
ленко. Свою думку мають вислови-
ти фахівці, враховуючи також три-
ваюче громадське обговорення. 

Обласна бібліотека: з чого все починалося 

Після удару російських агресорів
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Батурин — гетьманська столиця

Важливим джерелом дослідження 
історико-демографічної характеристи-
ки парафіян церкви є сповідні розпи-
си, які містять відомості про кількісний, 
віковий та соціальний стан родин пара-
фії церкви. Розписи складалися щоріч-
но у 2-х екземплярах, один з яких від-
правлявся у канцелярію протопопії, а 
інший, ідентичний йому, зберігався в 
церкві. 

У 1796 р. парафія Покровської 
церкви Батурина складала 151 двір, 
де мешкало 1230 осіб (597 чоловічої 
статі та 633 – жіночої). У 1832 р. за-
гальна кількість домогосподарств По-
кровської церкви становила 135, у 
них мешкало 1102 особи (486 чолові-
чої статі та 616 – жіночої). Тобто за 35 
років парафія церкви зменшилася на 
16 дворів та 128 осіб. Показник насе-
леності одного двору і в 1796 і в 1832 
році становив 8,1 особи. Хоча кількість 
дворів зменшилася, та парафія зали-
шалася досить чисельною і була на 
другому місці після церкви Воскресін-
ня Христового, її парафія у 1832 р. на-
раховувала 1560 осіб, 244 двори. Кіль-
кісно меншою була парафія церкви Іо-
анна Богослова (640 осіб, 97 дворів), 
яка стояла на правобережному перед-
місті Батурина.

Двори духовенства у сповідних кни-
гах завжди записувалися першими. Як 

правило, спочатку записували голову 
родини, потім його дружину, а далі – їх 
дітей. Тож першими в розписі за 1832 
р. зазначені 2 домогосподарства духо-
вних осіб: 1) 58-річного священика Ва-
силя Васильовича Прединського, вді-
вця; 2) 48-річного диякона Івана Іва-
новича Джунковського та його дружи-
ни Іуліанії 44 років; їх діти: Агафія, Іван, 
Іуліанія, Яков, Олександра, Дмитро; з 
ними мешкала і матір диякона – вдова 
Васа Микитівна Попадій, на час сповіді 
їй було 72 роки.

Потім описано 11 домогосподарств 
дворян, де проживала 51 особа (16 
чол. та 35 жін.). Далі – козаків (54 дво-
ри, 427 особи; з них192 чол., 235 жін.) 
та міщан – 2 двори, 9 осіб (6 чол., 3 
жін.). Після внесено двори селян Ан-
дрія Розумовського. Їх кількість стано-
вила 56, у них мешкало 416 осіб (180 
чол. Та 236 жін.). Селян інших власни-
ків нараховувалося 10 дворів, 185 осіб 
(85 чол. та 100 жін.).

Формат сповідного розпису дозво-
ляє встановити статево-вікову структу-
ру парафії Покровської церкви. Чітко 
простежується перевага жінок у всіх 
вікових категоріях. Так, чисельність ди-
тячої вікової групи (до 15 років) стано-
вила 393 особи (36 %). Тут було незна-
чне перевищення кількості осіб жіно-
чої статі над чоловічою.

Працездатного населення (15 – 59 
років) було найбільше – 682 особи, що 
становить 62 % від загальної кількості 
парафіян Покровської церкви, і пере-
вага також була за жінками. Літні люди 
(старші 60 років) – 27 осіб (2 %), скла-
дали відносно невелику частину порів-
няно з дітьми чи особами активного 
віку. Отримані дані дозволяють нам та-
кож стверджувати про низький рівень 
демографічної старості цієї парафіяль-
ної групи мешканців Батурина. 

Таким чином, аналіз сповідної кни-
ги парафії церкви Покрови Пресвя-
тої Богородиці за 1832 р. дозволив 
з’ясувати ряд демографічних аспектів 
розвитку Батурина того часу. За со-
ціальним складом у цій парафії пере-
важали селяни (54%). Більшість із них 
були підданими Андрія Розумовського, 
який отримав Батуринську економію в 
1803 р. у спадок від свого батька. Дру-
гою за чисельністю соціальною групою 
були козаки (38%), а духовенства і мі-
щан було найменше – по два двори. 

Варто зауважити, що до сповід-
них розписів внесені лише православ-
ні християни. Тому можемо лише при-
пускати про наявність у соціумі Бату-
рина представників інших релігійних 
конфесій.

Наталія ПІЛЬТЯЙ

Нинішня Покровська церква, відбудована 
в незалежній Україні

Продовжуємо знайомити 
вас з сторінками життя і ді-
яльності політичного борця 
XVIII ст. Батурин є містом, яке 
сформувало Пилипа Орлика. У 
гетьманській столиці він меш-
кав 10 років та швидко підні-
мався по кар’єрних сходин-
ках в уряді гетьмана Івана Ма-
зепи: канцелярист (1699 р.); 
старший канцелярист (1700 
р.); реєнт Генеральної військо-
вої канцелярії (1702 р.), Гене-
ральний писар (1707 р.). Він 
вів справи гетьманського уря-
ду, дипломатичне листування 
та зберігав військову печатку.

Проаналізуємо документ 
– лист Пилипа Орлика, який 
було віднайдено у Централь-
ному державному історично-
му архіві України м. Київ ав-
тором статті в 2021 р. Лист 
писаний в Батурині 17 січня 
1707 р., зберігся в копії (де 
оригінал – встановити не вда-
лося). Це перший відомий на 
сьогодні лист, який П. Орлик 
написав у гетьманській столи-
ці від свого імені. Даний лист 
стосується населених пунктів 
Чернігівщини. Адресований 
він сотнику Салтикової Діви-
ці (ім’я не вказано). У той час 
Салтикова Дівиця була сотен-

ним містечком Ніжинського 
полку (нині с. Салтикова Діви-
ця Куликівської громади Чер-
нігівської області), сотню очо-
лював Осип Шендюх (1703 – 
1712 рр.). На початок ХVІІІ ст. 
до сотні входили села Жуків-
ка, Куликівка, Буди, Дроздів-
ка, Овдіївка (нині Авдіївка). 
Відомо, що згідно універсалу 
гетьмана Дем’яна Ігнатовича 
від 22 серпня 1667 р. село Ав-
діївка з перевозами та інши-
ми угіддями належало Черні-
гівському Єлецькому монас-
тирю, архімандритом якого 
був І. Максимович. 

Лист написаний староу-
країнською мовою на пожов-
клому від часу папері, не над-
то розбірливим почерком. 
Подаємо адаптований текст 
листа зі збереженням фоне-
тичних та стилістичних особли-
востей оригіналу, підготовле-
ний для сучасного читача іс-
ториком, аспірантом Інсти-
туту української археографії 
та джерелознавства імені М. 
Грушевського (Київ) Романом 
Захарченком. Нерозбірливі 
місця позначені в тексті крап-
кою у квадратних дужках [.]. 
Слова, у прочитанні яких бра-
кує певності, – знаком запи-
тання у квадратних дужках [?]. 
Археографічне опрацювання 
здійснено на основі правил 
передачі тексту документів 
ХVІІХІХ ст. 

«М[ос]ці п[а]не сотнику ді-
вицкий Мой велце м[ос]ці 
пане и брате, Поневаж ви-
соце въ Б[о]гу превелебний 
его м[и]л[ос]тъ от[е]ць архі-
мандрит елецкий чернігов-
ский поступуючи против волі 
и указу ясневелможнаго до-
бродія не допускает зъ села 
своего м[а]н[ас]тирского 
Овъдіевки, чинити до містеч-

ка Девици помочи (?), теды 
ясневелможнии добродій че-
рез мене слугу снее приказу-
ет в[.]м[.]м[.]п[а]ну, аби в[.]м[.]
м[.]п[.]нъ росказалъ жителей 
овъдіевских подданих м[а]
н[а]cтира елецкого чернігов-
ского заграбыти. А онъ висо-
це въ Б[о]гу превелебний от[е]
ць архимандритъ хоча й бы 
иміль удатися за тое до снее 
велможного добродія, то ні-
чого помислного по жела-
нію (?) своемъ не исправитъ, 
тое в[.]м[.]м[.]пану прекладаю 
и зостаю. В подлинном тако 
в[.]м[.]м[.]пану всего добра 
зичливимъ припадалемъ (?) и 
радъ (?) служити. З Батурина 
(?) януаріа 17 Филипъ Орликъ 
реентъ канцелляріи Войска 
Запорожского року 1707». 

Віднайдений лист є важли-
вим документом у досліджен-
ні діяльності П. Орлика в Бату-
рині і підтверджує думку укра-
їнського історика Олександра 
Оглобліна про те, що гетьман 
І. Мазепа надавав велико-
го значення господарським 
справам і проблемні питання 
розглядав самостійно. Оче-
видно, він мав довіру до П. 
Орлика і доручав йому вирі-
шення важливих питань. Не-
поодинокі факти свідчать, що 
вони неодноразово захища-
ли населення, про що підтвер-
джує і даний лист, яким реєнт 
передає наказ гетьмана та не 
розділяє думку архімандри-
та І. Максимовича не дава-
ти допомоги до с. Салтикова 
Дівиця. 

Дякуємо за співпрацю ко-
лективу Центрального дер-
жавного історичного архіву 
України м. Київ.

Наталія ДРОБЯЗКО

Свідчення про осадження Коно-
топа можна знайти у монографії істо-
рика Петра Кулаковського, присвяче-
ній періоду перебування Чернігово-
Сіверщини у складі Речі Посполитої. 
У 1629 р., з метою подальшого пере-
селення в урочище Конотоп, осад-
чі скликали поселенців до Батурина. 
Активне освоєння новоприєднаних 
земель і будівництво на них фортець 
сприяли укріпленню східних крес Речі 
Посполитої. Межиріччя Ромна та Сей-
му знаходиться у північній частині Лі-
состепу. У давньоруський час воно 
було природним «коридором» для руху 
кочових народів на території давньо-
руських князівств. Історик Борис Ри-
баков називав городище літописного 
Виря (розташоване на схід від Коно-
топського городища) «воротами» Чер-
нігівського князівства. Цими «ворота-
ми» неодноразово користувалися по-
ловці, а у мирний час цей шлях вико-
ристовувався для торгівлі. 

За доби Середньовіччя починає 
формуватися й інша сухопутна дорога 
– з Посулля у північному напрямку, на 
Новгород Сіверський. Вона проходи-
ла через літописне місто Ромен, горо-
дища у Липовому, Грицевці, Гайвороні, 
Великому Самборі, Шевченковому в 
район сучасного Конотопа. 

Саме тому у ті часи на лівому бе-
резі р. Єзуч було збудоване невелике 
городище. Воно виникло на мисі, утво-
реному берегом річки та лівим бере-
гом рівчака, що розрізав терасу на-
впроти впадіння річки з назвою Ко-
нотопка. Власне, назва цієї річки, на 
думку краєзнавців, і дала назву пер-
шому укріпленню, а згодом і місту. 

Як правило, давньоруські укрі-
плення, що споруджувалися на ми-
сах, мали з напільного, не захищеного 
природними перешкодами боку, пів-
круглий у плані вал. За польської ко-
лонізації на відвойованих у Москов-
ського царства територіях населе-
ні пункти виникали в першу чергу на 
старих городищах. Так відбулося у ви-
падку заснування Ніжина, Батурина, 
Борзни, Івангорода. 

Дослідження у Батурині, на городи-
щі давньоруського часу в ур. Цитадель 
дозволяють стверджувати, що поль-
ська адміністрація встановила перші 
укріплення по верхівці старого валу. 
Це було найпростіше рішення, яке не 
вимагало значних затрат часу, ресур-
сів та великої кількості робочих рук. 

Після виникнення Батурина (1625 
р.) з’явилася потреба прикрити підсту-
пи до нього. Тому польська адміністра-
ція спрямувала свій погляд за 25 км 
на схід від Батурина. Після подій Смо-
ленської війни і підписання Полянів-
ського договору у 1634 р. постало пи-
тання розмежування спірних територій 
між Річчю Посполитою та Московським 
царством. Це питання простіше вирішу-
ватися при наявності укріплених насе-
лених пунктів і, відповідно, військових 
гарнізонів. Тому на старому «Конотоп-
ському» городищі були відновлені укрі-
плення і з’явилася певна кількість вій-
ськового контингенту, здатного відсто-
ювати інтереси польської шляхти на цих 
спірних землях. Наявність укріплення у 
Конотопі під час роботи комісії по роз-
межуванню кордонів вже вивела тери-
торію нижньої течії р. Єзуч з кола спір-
них питань. Вірогідно, перші укріплення 
ХVІІ ст. у Конотопі також не змінювали 
форму старого городища і обходилися 
встановленням простих елементів обо-
рони по напрямку старого валу. Розта-
шування старого давньоруського горо-
дища в місці перетину шляхів південь–
північ та захід–схід (природні умови 
принципово не змінилися за 500 ро-
ків) дозволяло і польському гарнізону 
контролювати старі шляхи. 

Дороги після заснування нових 
міст та фортець дещо розгалузилися, 
але основні маршрути доріг в цілому 
не змінилися. У ХVІІ ст. через Конотоп 
проходили два важливі шляхи: з Бату-
рина у Путивль та з Ромнів у Глухів

Юрій СИТИЙ

Автори публікацій – науковці На-
ціонального історико-культурного 
заповідника «Гетьманська столиця».

Парафія Покровської церкви у 1832 році

Перший відомий лист 
Пилипа Орлика з Батурина

Причини побудови 
Конотопської фортеці
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Повідомляє Служба безпеки України

Слідчі Управління СБ Укра-
їни в Чернігівській області за-
вершили досудове розслідуван-
ня стосовно мешканця прикор-
доння, який приховано збирав 
інформацію про місця дислока-
ції та переміщення українських 
військ на території Чернігівщи-
ни та Київщини.

Контррозвідники СБУ за-
тримали поплічника окупантів у 
листопаді 2022 року.

Встановлено, що громадя-
нин рф, який вже декілька років 
проживав в одному з прикор-
донних селищ Чернігівської об-
ласті, був завербований кадро-
вим співробітником фсб під час 
однієї з поїздок до росії.

Ворожий агент отримав 
оперативний псевдонім і де-
тальні інструкції щодо збору і 
способів передачі секретних ві-
домостей.

Під час окупації Чернігівщи-
ни поплічник агресора надав 
свою згоду на співпрацю вій-
ськовослужбовцям рф, повідо-
мивши їх, що є агентом фсб. 

Після звільнення території 
регіону від ворога агент продо-
вжив виконувати завдання ро-
сійської спецслужби. Від свої 
кураторів він отримав вказівку 
про збір та передачу їм відомос-
тей щодо переміщення та роз-
ташування підрозділів Зброй-
них Сил України, а також даних 
про кількості особового складу, 
військової техніки та наявного 
озброєння Сил оборони побли-
зу державного кордону.

Співробітники СБУ зірвали 
плани рашистів і затримали їх-
нього поплічника під час спроби 
передачі закритої інформації до 
рф. У зловмисника було виявле-
но мобільний телефон із дока-

зами «листування» з представ-
ником російської спецслужби.

Наразі матеріали кримі-
нального провадження, відкри-
того за ч. 3 ст. 114-2 (несанкці-
оноване поширення інформації 
про направлення, переміщен-
ня зброї, озброєння та бойових 
припасів в Україну, рух, перемі-
щення або розміщення Зброй-
них Сил України чи інших утво-
рених відповідно до законів 
України військових формувань, 
вчинене в умовах воєнного або 
надзвичайного стану) Кримі-
нального кодексу України, ске-
ровано до суду.

Операцію з викриття і ней-
тралізації російського агента 
проводили співробітники СБУ 
Чернігівської області за проце-
суального керівництва облас-
ної прокуратури.

Слідчі СБУ завершили досудове роз-
слідування стосовно мешканця Черні-
гівського району, який збирав розвідда-
ні про дислокацію підрозділів ЗСУ та Сил 
оборони у прикордонні.

 Поплічник агресора був затриманий 
СБУ у жовтні 2022 року. За матеріалами 
досудового розслідування, фігурант про-
вадження, який вже мав судимості за ско-
єння тяжких злочинів, декілька років тому 
переїхав із Сєвєродонецька до Чернігів-
щини, як внутрішньо переміщена особа.

У поле зору агресора прихильник ідей 
«руського міра», потрапив через свою про-
кремлівську позицію і на початку повно-
масштабного вторгнення був завербова-
ний спецслужбами рф. 

За вказівкою свого московсько-
го куратора, він здійснював фотофікса-
цію українських стратегічно важливих 
об’єктів, в тому числі військових частин, 
об’єктів критичної інфраструктури та по-
значав їх геолокацію на електронних 
картах.

Під час розслідування встановлені 
факти збору ворожим поплічником відо-
мостей щодо розташування підрозділів 
ЗСУ, прикордонної служби, райвідділів 
СБУ та Національної поліції, ДСНС, медич-
них закладів, а також блокпостів україн-
ських захисників поблизу держкордону.

Розвіддані агент передавав представ-
нику спецслужб рф за допомогою анонім-
них месенджерів. За виконання цих «дору-
чень», він отримував від куратора грошову 
винагороду.

Під час здійснення досудового розслі-
дування ворожому поплічнику було пові-
домлено про підозру за ч. 2 ст.111 (дер-
жавна зрада, вчинена в умовах воєнно-
го стану) Кримінального кодексу України. 
За скоєння зазначеного злочину перед-
бачено покарання у вигляді позбавлення 
волі на строк до 15 років або довічного по-
збавлення волі з конфіскацію майна.

Наразі матеріали кримінального про-
вадження скеровано до суду.

За матеріалами СБУ судитимуть російського агента, 
який збирав інформацію про переміщення ЗСУ

Судитимуть ворожого агента, який збирав 
розвіддані про дислокацію ЗСУ поблизу кордону

Заволодіння коштами 
природоохоронного фонду 

Новгород-Сіверською окружною прокурату-
рою скеровано до суду обвинувальний акт сто-
совно директора одного з підприємств регіону 
за заволодіння грошовими коштами природоо-
хоронного фонду у розмірі майже 400 тис. грн 
(ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, протягом 2019 року 
під час реконструкції протиерозійної споруди 
обвинувачений, користуючись своїм службо-
вим становищем, вніс недостовірні відомос-
ті до офіційних документів та здійснив заволо-
діння бюджетними коштами. Кошти признача-
лися для відновлення споруди, що відноситься 
до об’єктів охорони навколишнього природного 
середовища на території Новгород-Сіверсько-
го району.

На підставі зазначених документів, замов-
ником у повному обсязі здійснено розрахунок 
за частково та неналежним чином виконані ро-
боти, в результаті чого безпідставно відбулося 
заволодіння державними грошовими коштами 
з природоохоронного фонду на суму майже 400 
тис. грн.

За вказані дії обвинуваченому загрожує по-
карання у виді позбавлення волі на строк до 
восьми років.

Відповідно до ст. 62 Конституції України 
особа вважається невинуватою у вчиненні зло-
чину і не може бути піддана кримінальному по-
каранню, доки її вину не буде доведено в закон-
ному порядку і встановлено обвинувальним ви-
роком суду.

За інформацією Новгород-Сіверської 
окружної прокуратури

Урочистості, присвячені під-
сумкам першого туру всеукра-
їнського конкурсу «Учитель року 
– 2023», відбулися 8 лютого в 
обласному центрі. Перемож-
ців, лауреатів та дипломантів ві-
тали начальник ОВА В’ячеслав 
Чаус та голова облради Олена 
Дмитренко.

Конкурс проводиться 28-й рік 
поспіль, щоб не тільки підвищити 
престижність професії педагога 
у суспільстві. Минулого року їхня 
креативність стала у пригоді при 
організації освітнього процесу в 
умовах війни.

«Читати лекцію з бліндажа, 
проводити урок, ловлячи Інтернет 
десь під торговим центром, приду-
мувати нові цікаві форми навчан-
ня в укритті чи в суцільному ковід-
ному онлайні – це про українських 
освітян, – звернувся до зібрання 
В’ячеслав Чаус. – Направду, для 
мене ви – герої. Герої не менш 
важливого для країни фронту. 
Освітнього фронту. Адже насправ-

ді освічена нація – це найбільший 
страх наших ворогів. І попри все, 
ви продовжуєте зрощувати саме 
таку націю.»

Цьогоріч конкурс проходив в 
онлайн-режимі у номінаціях: «За-
хист України», «Основи здоров’я», 
«Початкова освіта» та «Фізична 
культура». На Чернігівщині у пер-
шому турі взяли участь 107 вчите-
лів, зокрема у фіналі – 18.

Загалом за дев’ять днів кон-
курсу відбулося п’ять конкурсних 
змагань у кожній номінації.

«Багато років не викладаю, од-
нак щоразу тішуся змозі поспілку-

ватися з колегами. Сьогодні маю 
за честь вітати кращих з кращих. 
Дякую організаторам, що попри 
всі обставини, не порушили тради-
цій і таки провели конкурс», – на-
голосила Олена Дмитренко.

Переможцями обласного ета-
пу конкурсу стали (по номінаціях) :

«Захист України» – Григорій 
Муравко, учитель Петрівського лі-
цею Сновської міської ради Корю-
ківського району;

«Основи здоров’я» – Альбі-
на Чмигальова, учителька Нов-
город-Сіверської гімназії № 1 ім. 
Б. Майстренка Новгород-Сівер-

ської міської ради;
«Початкова освіта» – Оксана 

Калюжна, учителька Чернігівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-
пенів № 3 міської ради;

«Фізична культура» – Ярос-
лав Бондаревський, учитель Сно-
вського ліцею №1 Сновської місь-
кої ради Корюківського району.

Окрім вітань та дипломів, пе-
реможці, лауреати та дипломанти 
отримають грошову винагороду.

Через війну освітня сфера 
Чернігівщини зазнала величезних 
втрат. Пошкоджено 70 закладів 
загальної середньої освіти, три 
повністю зруйновано. З-за кордо-
ну досі не повернулися понад 9 ти-
сяч учнів та близько 200 вчителів.

А ще 93 заклади загальної се-
редньої освіти Корюківського, 
Новгород-Сіверського та Черні-
гівського районів – на відстані 40 
км від кордону з російською феде-
рацією та республікою білорусь. 
Мова про 13,5 тисячі учнів, які че-
рез реальну загрозу ворожих об-

стрілів не мають можливості на-
вчатися очно. З 1 вересня освітній 
процес тут триває лише в дистан-
ційній формі.

Втім, попри труднощі, завдяки 
спільним зусиллям, зокрема між-
народних партнерів, чимало зро-
блено для відновлення пошкодже-
них об’єктів. На сьогодні вже від-
ремонтовано 43 школи, ще у 15 
закладах роботи тривають.

Крім того, для якісної орга-
нізації освітнього процесу з по-
чатку навчального року отри-
мано понад п’ять тисяч ноутбу-
ків. Також до закладів освіти об-
ласті надійшло майже 1,5 тисячі 
одиниць комп’ютерного облад-
нання (в тому числі 1000 план-
шетів для учнів 40-кілометро-
вої зони та закладів обласного 
підпорядкування).

Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій 
з громадськістю обласної 

військової адміністрації

Відзнаки конкурсу «Учитель року – 2023»

Архієпископ Євстратій 
возведений в сан митрополита 
і переведений на іншу єпархію

Понад 11 років архієпископ Євстратій (Зоря) очолю-
вав Чернігівську єпархію Православної церкви України, 
найдовше серед всіх її архієреїв. Показав себе енер-
гійним, вмілим пастирем, багато зробив для духовного 
розвитку краю. 

2 лютого рішенням Синоду Православної Церкви 
України, створено нову Білоцерківську єпархію відо-
кремленням від Київської єпархії До її складу увійшли 
Білоцерківський район, Сквирський, Володарський, Те-
тіївський, Таращанський, Ставищанський, Рокитнян-
ський і частина Васильківського. Керуючим єпархією 
призначено Архиєпископа Євстратія (Зоря). Водночас 
він возведений синодом у сан митрополита. 

Залишаючи нашу єпархію, владика Євстратій зая-
вив: «Понад 11 років віддано служінню на Чернігівщині. 
Тут – залишаються не лише роки, але й частичка душі та 
серця, моя любов і молитви про пастирів та паству. Про-
стіть і благословіть!».

Рішенням Синоду керуватиме Чернігівською єпар-
хією єпископ Антоній Фірлей. Народився він у с. Лоєва 
на Івано-Франківщині. Навчався у Волинській духовній 
семінарії УПЦ Київського Патріархату. Проходив службу 
у Кіровоградській та Житомирській єпархіях. У жовтні 
2011 року з благословення Патріарха Філарета, зачис-
лений до кліру Полтавської єпархії, де проходив служін-
ня як настоятеля Свято-Гергіївської парафії с. Білоцер-
ківці, Пирятинського району. Був секретарем керівника 
Полтавської єпархії.

23 травня 2022 року Синод ПЦУ призначив архіман-
дрита Антонія Фірлея єпископом Бориспільським, віка-
рієм Київської єпархії. Тепер він очолив нашу єпархію. 

ZOA – міжнародна організація 
з надання допомоги та відновлен-
ня, яка базується в Нідерландах, 
працює у 15 країнах. Україна ста-
ла першою європейською країною 
в практиці організації. Тут допо-
мога спочатку була сфокусована 
на підтримці вимушених пересе-
ленців. Зараз же ZOA допомагає 
й у відбудові осель, пошкоджених 
внаслідок бойових дій (легкий та 
середній ступені пошкоджень). 
Вона одна з перших після деокупа-
ції Чернігівщини прийняла рішен-
ня щодо надання її жителям допо-
моги у відновленні житла.

Подальшу співпрацю пред-
ставники ZOA обговорили днями 
під час робочого візиту в область 
з першим заступником начальни-
ка ОВА Костянтином Мегемом. Він 
ознайомив делегацію з характе-
ром руйнувань, відновлювальни-
ми роботами: «Напрями, над яки-
ми постійно працюємо і намага-
ємося залучити якомога більше 
міжнародних партнерів, – це про-
ходження опалювального сезо-
ну, відновлення житла, соціальної 
інфраструктури, бізнес-процесів. 
Є потреба в індивідуальних мо-
дульних будинках», Він подякував 
за допомогу ZOA, висловив споді-

вання, що співпраця триватиме й 
надалі.

За словами представників 
ZOA, понад 600 мешканів з Чер-
нігівщини отримали допомогу для 
відновлення будинків із пошко-
дженнями легкого та середньо-
го ступенів. У цьому напрямі пла-
нують працювати й надалі. Увагу 
сфокусували на Киїнській грома-
ді. Охопили також Городнянську, 
Тупичівську ТГ, а також громади 
на півдні області, зокрема Ічнян-
ську, Талалаївську, Бобровицьку.

«Бачимо, що ми тут потрібні. 
Це розуміє і міжнародна спільно-
та. Треба говорити світу про на-
явні потреби. Я вражений їхнім 
великим обсягом, водночас під-
бадьорений уже зробленим», за-
значив керівник програми Едвін 
Віссер.

Делегацію також цікавили 
програми підтримки внутрішньо 
переміщених осіб та громадян, 
які повністю втратили своє жит-
ло. Не оминули увагою економіч-
ні процеси. Адже, реалізовуючи 
свої проєкти, ZOA намагається да-
вати «поле роботи» місцевим фа-
хівцям, підтримуючи таким чином 
розвиток місцевої економіки.

Міжнародна допомага 
у відновленні будинків
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Чернігівський літературно-меморіальний музей-заповідник Михайла Коцюбинського

Взимку 1913 року М. Ко-
цюбинський перебував на 
лікуванні у київській універ-
ситетській клініці. Але попри 
поганий стан здоров’я він 
продовжує свої літературні 
справи, у листах узгоджую-
чи питання друку та оформ-
лення творів. У листах про-
єкту «Епістолярна_мозаїка» 
маємо обговорення з худож-
ником Михайлом Жуком об-
кладинки до збірки творів 
«Тіні забутих предків».

Ще у грудні 1912 року 
Коцюбинський звернувся 
до художника з пропозицією 
зробити віньєтку до нового 
видання, на що той радо зго-
дився, попрохавши надісла-
ти зміст збірника та назву. 
Через кілька тижнів М. Жук 
пише: «Обгортку для Вашої 
книжки скоро скінчу – будь-
те ласкаві написати, куди її 
вислати. Боюся, що дуже на-
лякаю таким малюнком Ваших видавців, і коли 
вони її замістять, то тілько, може, ради Вас, 
коли вона Вам сподобається». 

Письменник відповідає: «Обкладинку до 
книжки прошу вислати на мою адресу. Оче-

видячки, я не одповідаю за 
смак моїх видавців – може, 
вони будуть незадоволені, а 
може, навпаки. Присилайте, 
побачимо».

У лютому 1913 року за-
мовник отримав малюнок і 
дякує автору. «Дорогий Ми-
хайле Івановичу!

Малюнок Ваш, спасибі, 
дістав. Він мені дуже подоба-
ється з декораційного боку, 
але символу Вашого ніяк не 
можу зрозуміти. Сьогодні 
Віра Устимівна однесла його 
тій особі, яка доглядає за дру-
куванням книжки, і просила 
вислати Вам 20 руб. Я ще од 
себе напишу, але вже з Чер-
нігова, бо завтра, як ніщо не 
стане на заваді, - вирушимо.

Здоров’я моє доволі не-
міцне, от ледве-ледве пишу 
до Вас кілька слів. Уклони 
Вашим.

Ваш М. Коцюбинський».
Книжка вийшла друком у квітні 1913 року 

за кілька днів до смерті письменника накла-
дом «Українсько-руської видавничої спілки», з 
якою М. Коцюбинський співпрацював від по-
чатку її заснування у 1899 році.

У червні 1969 року на адресу Іри-
ни Коцюбинської, котра на той час 
була директоркою музею М. Коцю-
бинського у Чернігові, надійшов лист.

«Шановна тов. Коцюбинська!
Темою до курсової і дипломної 

роботи я обрала твір М. Коцюбин-
ського «Тіні забутих предків». Для 
майбутньої книги я планую 20 ілю-
страцій. Одначе для захисту диплом-
ної вимагалося виконати лише пев-
ну кількість ілюстрованих елементів, 
які і надсилаю Вам […] Найближчим 
часом я збираюсь завершити решту 
ілюстрацій до твору М. Коцюбинсько-
го «Тіні забутих предків». Тому для 
мене було б дуже цікаво знати Вашу 
думку і тримати зв’язок.

З повагою Люба Панченко
24.VI.69 р.»
До листа були додані графічні ілю-

страції до повісті М. Коцюбинського. 
Роботи Любові Панченко було пере-
дано до фондової колекції музею.

Але хто ж ця Люба Панченко, ко-
тра надіслала до музею свої книжко-
ві ілюстрації? На той час вона була 
студенткою вечірнього відділення 
факультету графіки київської філії 
Українського поліграфічного інсти-
туту імені І. Федорова. Сьогодні ми 
знаємо її як Любов Михайлівну Пан-
ченко – українську художницю-мо-
дельєрку, почесну громадянку міс-
та Бучі, лавреатку премії ім. В. Сту-
са, членкиню Союзу Українок, ко-
тра належала до мистецької когорти 
шістдесятників. 2 лютого 2023 року 

мисткиня мала би відзначати своє 
85-річчя.

Народилася Л. М. Панченко у 
1938 році у с .Яблунька на Київщині 
(з 1966 року в межах м. Буча). Бать-
ки тяжко працювали і готували до та-
кої долі своїх дітей, тому не підтриму-
вали захоплення Люби малюванням. 
Після закінчення семирічки дівчина 
вступає до Київського училища деко-
ративно-прикладного мистецтва на 
відділення вишивання. У студентські 
роки Люба також не має підтримки 

від рідних, тому дівчина погано харчу-
ється і з серйозним захворюванням 
потрапляє до лікарні.

Після закінчення училища Л. Пан-
ченко працює в кравецькій майстер-
ні, у 60-х рр. вступає на факультет 
графіки Українського поліграфічно-
го інституту ім. І. Федорова, досягає 
неабиякої майстерності у техніці лі-
нориту. 

Як майстриня, Любов Михайлівна 
тривалий час працювала в Проектно-
конструкторському технологічному 

інституті та Республіканському будин-
ку моделей художницею-модельєр-
кою. На цей час припадає найбіль-
ший розквіт її таланту: створюється 
серія акварельних робіт, моделі одя-
гу та зразки вишивки, які публікують 
у журналі «Радянська жінка», вона 
пише графічні та живописні полотна, 
створює аплікації з тканини і колажі. 

Одночасно з тим вона відвід-
ує Клуб творчої молоді «Сучасник». 
Любов Панченко завжди шанувала 
українську мову і народну культурну 

спадщину. Вона малювала писанки, 
збирала старовинні вишивки і ткани-
ни, вишивала костюми для народних 
хорів, збирала кошти для підтрим-
ки політв’язнів, відроджувала наці-
ональні традиції різдвяної коляди і 
вертепу.

За радянських часів твори мист-
кині не публікувалися і не залучалися 
до виставок, тому вона могла вповні 
реалізувати себе лише в моделюван-
ні та вишивці. Вперше її роботи поча-
ли експонуватися на виставках уже 
за часів Незалежності.

Талановита художниця Любов 
Панченко прожила драматичну долю 
і не зігнулася перед викликами ра-
дянського тоталітарного режиму. Ма-
ючи поважний вік, після смерті чоло-
віка художника О. Олійника, вона са-
мотньою мешкала в Лісовій Бучі. 

Навесні 2022 року Любов Пан-
ченко лишалася сама в своєму бу-
динку в окупованому рашистами міс-
течку під Києвом. Внаслідок трива-
лого голодування через окупацію 30 
квітня 2022 року вона відійшла у ві-
чність у стінах лікарняної палати. По-
ховано видатну художницю-шістде-
сятницю 2 травня 2022 р. на Яблун-
ському цвинтарі в Бучі.

Проте і сьогодні, Любов Панчен-
ко промовляє до нас зі своїх художніх 
робіт, які, за висловом Є. Сверстю-
ка, «явно несуть печать геніальнос-
ті. Вона живе в своєму світі, вона від-
криває нам цей світ».

У червні 1892 року Михайло Коцюбин-
ський прибув до села Каменчі Оргіївського по-
віту Бесарабської губернії. Там він приступив 
до роботи розвідувачем філоксери (тля, шкід-
ник винограду) в партії Панаса Погибки. Осе-
лився Коцюбинський в окремій кімнаті, щоб 
мати можливість у вільний час готуватися на 
атестат зрілості. Це було йому необхідно для 
вступу в університет.

Розвідувачі та технічні працівники на фі-
локсерних роботах працювали по 8 годин літ-
ньої пори: з 6-ї до 12-ї і з 16-ї до 18-ї або з 15-ї 
до 19-ї години. У свято розвідувачі відпочива-
ли, а більшість розходилась по різних окруж-
них селах та монастирях. У вільний час вони 
могли багато читати, одержували газети та 
журнали «Вестник Европы», «Киевская стари-
на», «Зоря», «Діло», «Батьківщина». Розвідувачі 
жили своїм окремим життям від суспільства.

Більшість працівників філоксерних заго-
нів були студенти-українці Харківського, Ки-
ївського та Одеського університетів. Розмов-
ляли вони між собою українською мовою. Між 
розвідувачами було чимало свідомих україн-
ців, що шукали шляхів до відродження Украї-
ни, прагнули нести освіту до всіх знедолених, 
сприяли їхній боротьбі за соціальні права. 
Одягались філоксеристи як селяни-українці.

Низка творів Михайла Коцюбинського 
молдавсько-бесарабського циклу, особливо 
«Для загального добра», зображує реалії жит-
тя і трагедії молдаван-виноградарів.

У книзі «Спогади і розповіді про Михай-
ла Коцюбинського» (вид. 2-е, доп., К. Дніпро, 
1989 р.) на стор. 36 – 44 надруковані спога-
ди експерта філоксерної партії в Молдавії Па-
наса Погибки, під керівництвом якого працю-
вав М. Коцюбинський у Бесарабії, а також за-
робітчан із філоксерних загонів – селян з Пол-

тавщини, Чернігівщини, Поділля П. Ігнатенка, 
В. Кузьменка, В. Терещенка, С. Гавриленка 
та ін. З їхніх спогадів постають деталі роботи 
філоксеристів, моральний аспект так званої 
«турботи» уряду про виноградарів. 

«Коли комісія приходила в село, розвідни-
ки уважно оглядали спочатку кожний 100-й, 
потім 50-й, 20-й і, нарешті, 10-й кущ виногра-
ду. Якщо виявляли шкідника-філоксеру – біля 
зараженого виноградника ставили прапорці. 
Тоді вже сюди ніхто не смів підходити. До зара-
жених виноградників цілими групами сходи-
лись бідняки-молдавани. Вони щось говорили, 
кричали. Ми не розуміли їхньої мови, але від-
чували їхнє горе. Дуже тяжкі картини доводи-
лось нам бачити з Михайлом Михайловичем. 
У 1894 р. в Оргієві молдавани повстали проти 
філоксерних комісій. Вони довідались про такі 
випадки, коли в кущі виноградників, які нале-

жали багачам, пускали вуглекислоту, 
а виноградники бідноти викорчовува-
ли, спалювали. Поліція розправлялася 
з повсталими…» (С. Гавриленко).

Про молодого М. Коцюбинського 
селяни-заробітчани згадували зі щи-
рою любов’ю і повагою, адже Михай-
ло Михайлович був завжди привітним, 
добрим, читав їм книги і газети, на-
вчав грамоти неписьменних, критику-
вав царський устрій, захоплював сво-
єю вірою в краще майбутнє.

П. Ігнатенко, як і багато його од-
носельців-заробітчан, потрапив на 
казенні роботи в Бесарабію. Про М. 
М. Коцюбинського – керівника їхньої 
артілі філоксерист писав: «Він був 
нам не як керівник, а як батько рід-

ний. Коли ми вільні від праці, він нам читає 
лекції… Я був кравцем, і це мені дало змогу 
ще ближче познайомитись із Коцюбинським. 
Він замовив мені пошити чумарку із сірої 
люстрини – двобортну, із застібками посе-
ред грудей. І широкі штани. Його улюблений 
український одяг: чумарка, сорочка вишита, 
з стьожкою в комірі, штани широкі, смушева 
сива шапка…».

В. Терещенко згадував, коли він з товари-
шами їхав на роботу в Бесарабію через Ром-
ни, то «…в гостинець Коцюбинському купили 
шовковий пояс червоний, котрим Коцюбин-
ський дуже украшався, 9 ар[шин] голубої ки-
тайки на штани і 8 ар[шин] люстрини на жу-
пан».

Ось у такому одязі ми бачимо М. М .Коцю-
бинського на світлині, зробленій 1892 року в 
Бесарабії (він стоїть крайній праворуч).

5 лютого, у музеї-заповіднику відбувала-
ся друга зустріч поціновувачів українського 
поетичного кіно. Цього разу гості зібралися, 
аби переглянути стрічку режисера Юрія Іллєн-
ка «Криниця для спраглих». Її було знято у 1965 
році на кіностудії імені Олександра Довженка.

Художній фільм побудований на метафо-
рах та алегоріях та розповідає про непро-
сте життя селянина-філософа Левка Сердю-
ка (його роль виконав Дмитро Мілютенко). Він 
піклується про колодязь, незважаючи на всі 
насмішки односельців. Чоловік постійно роз-
думує та згадує свою родину, він відчуває ду-
шевну віддаленість із близькими, які поїхали з 
села у місто.

У стрічці також знімалися Лариса Кадоч-
никова (Соломія), Феодосія Литвиненко (баб-
ця Чорнуха), Ніна Алісова (Параска), Джемма 
Фірсова (Марія), Іван Костюченко (Сидір), Єв-
ген Балієв (Максим) та інші.

У стрічці – багатий мікс метафор: руйну-
ється рід – руйнується екологія, криниця – 
джерело моральності, а пісок – забуття. Кі-
нець фільму – досить символічний: скоро має 
з’явитися на світ онук Левка, син його сина, 
який загинув. І ось саме для онука Левко і 
чистить криницю та саджає поряд яблуню.

На жаль, після завершення зйомок філь-
му компартія заборонила його показ, поси-
лаючись на те, що режисер Юрій Іллєнко до-
пустив низку ідейних збочень у фільмі. Впер-
ше ж глядачі змогли побачити стрічку аж у 
1987 році на фестивалі українського кіно у 
Запоріжжі. 

Критики високо оцінили фільм.
Після перегляду фільму в музеї-заповідни-

ку гості ділилися своїми враженнями.
Хочете потрапити на ще один кінопоказ у 

музеї Коцюбинського? Тоді слідкуйте за наши-
ми новинами на сайті та в соцмережах. 

Михайло Коцюбинський – 
філоксерист

Мистецький місяцелік

Ілюстрації Любові Панченко до повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»

Творча співпраця М. Коцюбинського 
і М. Жука

Титульна сторінка першого 
видання повісті 

М. Коцюбинського 
«Тіні забутих предків»

Кінопоказ українського 
поетичного кіно

До 85-річчя художниці-шістдесятниці Любові Панченко
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інфо». На цьому ж сайті розміщуються і всі номери нашого дочір-
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Поміж своїми гастрольни-
ми поїздками артисти Черні-
гівського академічного драм-
театру ім. Т. Шевченка постій-
но повертаються до виконан-
ня кращих творів вітчизняної 
класики. Так, 2 лютого черні-
гівці мали можливість вкотре 
поринути у дивовижні приго-
ди, що відбувалися на україн-
ському хуторі у виставі «Ніч пе-
ред Різдвом», за однойменною 
повістю Миколи Гоголя. Цей 
захоплюючий модерний спек-
такль багато років привертає 
увагу численної глядацької ау-
диторії як на Чернігівщині, так 
і далеко за її межами, заохо-
чує молодь до більшої обізна-
ності з творами вітчизняної 
класики.

А 9 лютого глядачі побачи-
ли ще одну перлину вітчизня-
ної драматургії – комедійну ви-
ставу «Кайдашева сім`я» за тво-
ром Івана Нечуй-Левицького. 
Насичене соковитим народним 
гумором, традиційними обря-

дами і піснями у супроводі те-
атрального оркестру під ору-
дою заслуженого артиста Укра-
їни Олексія Рощака, це яскраве 
сценічне дійство, як і завжди, 
справило глибоке враження на 
глядачів.

У Чернігові вийшла друком ця книга 
прози і поезії. Автор– журналіст, засно-
вник і редактор обласних газет «Світ-
інфо» і «Струна» (літературно-мистець-
ка). 

Це четверта книга автора. Всі вида-
ні в Чернігові. У 1994 році – книга про-
зи «Бабине літо». А 2001 році – книга 
«Свіча», до якої увійшли твори з першої 
книги, повість «Вересень» і поезії (це 
Частина перша цього видання). У 2017 
році вийшла книга «Стріла», яка повніс-
тю відтворила книгу «Свіча», а також до-
дано іншу прозу і поезії (це Частини пер-
ша і друга цього видання). 

Далі в книзі «Вечірнє танго» йдуть 
нові твори, написані в останні роки. 
П`єса «Вечірнє танго» написана в грудні 
2017 року. Оповідання «Палац» – у 2019 
році. Досі вони були надруковані лише в 
газеті «Струна» ( в номерах 10 і 8, можна 
почитати на сайті газети «Сіверщина», 
за адресою http://svit11.wordpress.com

Взагалі ще не друкувалися есе «Лис-
ти незнайомці» і цикл віршів «Наше літо» 
(14 поезій). Серед друкованого вперше 
також оповідання, вірші, бардівські піс-
ні автора. 

Книга видана в обласному видавни-
цтві «Десна» в гарному поліграфічному 
оформленні. 

Автор безкоштовно передав понад 
пів сотні книг на обласну і Чернігівську 
центральну міську бібліотеки, а також 

всім сільським бібліотекам рідного Ку-
ликівського району (нині громади). Кни-
ги будуть також продаватися на запла-
нованих кількох презентаціях видання. 

На обкладинці книги – Пере-
мишль (Польща), Палац Любомирських, 
пам`ятка історії та архітектури. Нині – 
один з корпусів Університету Перемиш-
ля. Фото автора.

Книга «Вечірнє танго» надійшла у 
продаж в Чернігівський Культурно-мис-
тецький центр «Інтермеццо» (вул. Шев-
ченка, 9). Причому, продаватиметься 
вона значно дешевше навіть від собі-
вартості. А 20 % виручки за книгу пере-
дається на допомогу нашій армії. 

Але є і замовлення з-поза Черніго-
ва. Тираж книги невеликий, але частину 
книг автор може надіслати поштою. За-
мовлення пишіть йому в Мессенджері.

А поки що книгу розміщено в елек-
тронному варіанті в Інтернеті. Зви-
чайно, ліпше читати саму книгу, в «жи-
вому вигляді». Та для знайомства і 
для тих, хто не зможе купити кни-
гу, кому її не вистачить, хоча б так. 
Ось посилання на книгу в Інтернеті: 
https://issuu.com/sergiykordyk/docs/

Нова книга: Петро Антоненко, «Вечірнє танго»

Обласний філармонійний центр
«Jazz-Куліса vol. XVIII»: 

сучасний джаз
Сучасний джаз. Саме він став основою 

нового проєкту джаз-бенду «BissQuit» «Jazz-
Куліса vol. XVIII». Прем’єра програми відбула-
ся 4 лютого на сцені обласного філармонійно-
го центру.

На сцені традиційно разом розташували-
ся музиканти і глядачі, адже сама суть проєк-
ту «Jazz-Куліса» – єднання у вирі живого джа-
зу. Володимир Балаба (труба, флюгельгорн), 
Нікіта Гірня (саксофони), Антон Шатило (саксо-
фони), Олег Богуш (клавішні), Сергій Галамага 
(гітара), Олександр Александров (бас), Дани-
ло Корінь (ударні) представили глядачам своє 
бачення композицій, що визначають нині об-
личчя джазу. Прозвучали, зокрема, такі тво-
ри як «Cabbage» і «Frontline» Бутчера Брауна, 
«Footprints» Теренса Бленчарда, «Rockaway To 
Sunset» гурту «Spyro Gyra», «Introspection» Ешлі 
Генрі. 

Керівник проєкту «Jazz-Куліса» – кандидат 
мистецтвознавства Дмитро Теребун.

Прес-центр обласного філармонійного центру 
фестивалів та концертних програм

Нову, сповнену патріотизму, лю-
бові до Батьківщини, до української 
пісні програму представив 11 лютого 
Академічний народний хор обласно-
го філармонійного центру під орудою 
заслуженого діяча мистецтв України 
Володимира Коцура. 

Програма «Де верба й калина — 
все це Україна» символічна: верба і 

калина спрадавна були і нині зали-
шаються уособленням рідної землі. А 
ще вони є втіленням краси, духовної 
моці українського народу – тієї моці, 
що нині єднає всіх нас у протистоянні 

нелюдяному ворогу. Верба й калина 
часто є образами в українських на-
родних творах.

«Ой, война, война…», «Солдат-
ська прощальна» – ці твори розпоча-
ли концерт. Артисти і глядачі вшану-
вали загиблих Героїв хвилиною мов-
чання.

У проєкт увійшли популярні во-
к а л ь н о - х о р е о -
графічні компо-
зиції, народні 
пісні в обробці 
Володимира Ко-
цура, Григорія 
Верьовки, Ана-
толія Пашкеви-
ча, Олександра 
Стадника, автор-
ські твори: «Ой, 
там за Дунаєм», 

«Ох, і любив козак», «Грай, музи-
ко», «Гай зелененький» та інші. А за-
вершила концертну програму ком-
позиція «Я тільки в тебе вірю, мій 
народе».

«Де верба й калина – все це Україна»

На конкурс «Книга року»
Вже понад 20 років Чернігівська центральна бібліоте-

ка ім. М. Коцюбинського проводить обласний конкурс «Кни-
га року». Відзначаються кращі книги авторів області, що ви-
йшли попереднього року. 

Нині оголошено прийом заявок на участь у конкурсі 
«Книга року-2022». До участі запрошуються автори книг, ви-
даних у 2022 році, а також рукописів, які ще не вийшли дру-
ком.

Дещо змінено умови конкурсу. Запроваджені дві додат-
кових номінації: 

«Відкриття року» – нагороджується автор найкращої де-
бютної книги, що вийшла друком у 2022 році;

«Майбутня книга» – номінація для рукописів, які ще зна-
ходяться в пошуку видавця

Зміни запровадили, аби підтримати молодих та ще не ві-
домих авторів, а також авторів, які в цей складний час не 
мають фінансової можливості видати книгу, але їхні твори 
мають високий художній рівень.

Решта умов незмінні. Лауреати й переможці конкурсу 
визначаються за номінаціями: «Поезія», «Проза», «Драма-
тургія», «Публіцистика та науково-популярні (краєзнавчі) ви-
дання».

Для участі в конкурсі необхідно подати заяву до біблі-
отеки ім. М. Коцюбинського ( Чернігів, вул. Княжа 22) або 
надіслати її у сканованому вигляді електронним листом на 
адресу бібліотеки lib-cls@ukr.net. А також передати мінімум 
один примірник книги, яка номінується на конкурс. Для но-
мінації «Рукописи» надати текст твору в електронному вигля-
ді. Заявки приймаються до 31 травня 2023 року.

Додаткова інформація за телефоном: (0462) 675-043

Театр ім. Т. Шевченка: 
українська класика

Заслужена артистка України 
Любов Колесникова у виставі 

«Кайдашева сім`я». Вона також 
чудово зіграла у телевізійному 

серіалі «Кайдаші».

Новий номер газети 
«Струна»

Вийшов новий номер Чернігівської обласної літературно-
мистецької газети «Струна», № 17, за 11 лютого 2023 року. Її 
вже понад 2 роки видає журналіст Петро Антоненко. Він також 
засновник і редактор газети «Світ-інфо», що виходить уже 11 ро-
ків. 

В номері газети «Струна» – літературно-мистецька хроніка 
Чернігова і області. В рубриці «Музеї і заповідники Чернігівщи-
ни» – розповідь про обласний історичний музей ім. В. Тарнов-
ського. Також публікація про відновлення зруйнованих війною 
об`єктів історії та культури області. 

На сторінках «Історія» – публікації «Невигадані історії з ар-
хівів КДБ: українські митці під ковпаком чекістів», «Самвидав: 
вільне слово в умовах цензури», «Більшість сакральних святинь 
Княжої України-Русі вивезено в Росію». Українська література 
– це публікації «Цікаве про Івана Франка», «Іван Багряний: жер-
товність життя», «Пам`яті Дмитра Павличка».

Світову літературу представляють Сомерсет Моем (Англія), 
Луїза Олкотт (США). В газеті – знову королева детективу Агата 
Крісті, її велике оповідання «Отара Геріону».

Представлена нова книга поезії і прози редактора газети 
Петра Антоненка «Вечірнє танго». Сторінка малої прози – це но-
вели таких авторів: Любов Голота (Київ), Сергій Осока (Полта-
ва), Валентина Мастєрова (с. Красилівка, Чернігівщина), Ніна 
Горбань (Прилуки). Поезія: Микола Будлянський, Ірина Кулаков-
ська (Чернігів), Олена Компанець (Сновськ), Тетяна Шевченка, 
Ніна Горбань, Євген Постульга (Прилуки). 

Друкується розповідь про історію створення Чернігівської 
обласної бібліотеки, яка поки що носить ім`я Короленка, але пи-
тання про її перейменування вже вирішено. Йде вибір нового 
імені для найменування бібліотеки. Відомий український спі-
вак, наш земляк Валерій Буймистер –тема ще одної публікації. 

Постійна рубрика «Золотий фонд Української естради»: тут 
представлені Борис Буєвський, Микола Мозговий, Дмитро Лу-
ценко. 

Газету можна придбати в Чернігівському Культурно-мис-
тецькому центрі «Інтермеццо» (вул. Шевченка, 9).

Цей новий номер газети «Струна» розміщений на сайті газе-
ти «Світ-інфо», за адресою в Інтернеті:  

 http://svit11.wordpress.com

Очистити підошву праски можна з оцту, зміша-
ного з нашатирним спиртом. У цій суміші змочіть ган-
чірочку і тріть підошву до блиску. 

Світлі синтетичні фіранки після прання сушіть 
лише у тіні. На сонці вони набувають жовтизни. 

Неприємний запах із сумки легко усунути, по-
клавши в неї новий чайний пакетик. Через добу його 
можна вийняти. 

Якщо ви готуєте овочевий суп, не додавайте 
спеції, особливо лавровий лист. Краще готове блюдо 
доповнити нарізаною зеленню. 


