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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.

Планета з Україною
Газета продовжує хроніку війни, 

що її друкує всі останні місяці.

2 березня
До єдиного центру прийому звер-

нень військовослужбовців РФ щодо 
здачі в полон «Хочу жить» звернулись 
вже 9836 осіб з Росії та тимчасово оку-
пованих територій України. За шість мі-
сяців роботи проєкту, незважаючи на 
регулярні спроби Роскомнадзору забло-
кувати доступ, сайт «Хочу жить» відвідало 
понад 14 млн осіб, 84% яких – це відвіду-
вачі з території РФ. Окрім російських вій-
ськових, на гарячу лінію звертаються їхні 
родичі та близькі.

3 березня
Президентка Європейського пар-

ламенту Роберта Метсола прибула з 
візитом до України. Голова Верховної 
Ради Руслан Стефанчук повідомив: «Сьо-
годні був радий зустрічі з Президенткою 
Європарламенту Робертою Метсолою. 
Подякував за особисті зусилля та лідер-
ство в адвокації. Обговорив також санк-
ції проти рф. Маємо зупинити всі можли-
вості обходу цих санкції!».

Президент Володимир Зеленський 
провів зустріч у Львові з президенткою 
Європарламенту Робертою Метсолою та 
обговорив просування української фор-
мули миру, перспективи залучення до 
майбутнього саміту на підтримку миру 
широкого кола країн. 

4 березня 
Україна закінчує опалювальний 

сезон із надлишком потужності, а та-
кож із достатніми запасами газу та 
вугілля. Повідомив міністр енергетики 
Герман Галущенко. Від жовтня минуло-
го року по енергетичній інфраструктурі 
України Росією було здійснено 31 пові-
тряну атаку, з яких 14 масовані ракетні 
удари і 17 – атаки групами дронів-камі-
кадзе. Були вражені ключові енергетичні 
об’єкти – теплові електростанції, тепло-
електроцентралі, гідро- та гідроакумулю-
ючі станції, підстанції системи передачі. 
Крім того, на сьогодні частина генерую-
чих потужностей перебуває під тимчасо-
вою окупацією. Проте енергетики змогли 
зберегти енергосистему цілісною. Вже 
21 день поспіль в енергосистемі забез-
печується баланс попиту і пропозиції без 
обмежень споживачів. Це було досягну-
то за рахунок дострокового завершення 
ремонтів на енергоблоках АЕС, віднов-
лення низки енергоблоків теплової ге-
нерації, зростання виробництва енергії 
на ГЕС та сонячних електростанціях. Ми 
виходимо зі складної зими повністю за-
безпечені вугіллям і газом. Вже почала-
ся підготовка до наступного опалюваль-
ного сезону. 

6 березня
Президент Володимир Зелен-

ський відреагував на відео з розстрі-
лом окупантами українського військо-
вого, який сказав «Слава Україні». «Сьо-
годні з'явилося відео, як окупанти по-
звірячому вбили воїна, який хоробро 
сказав їм у вічі: «Слава Україні!». Хочу, 
щоб ми всі разом, у єдності, відповіли на 
його слова: «Герою слава! Героям слава! 
Україні слава!». І ми знайдемо вбивць».

Служба безпеки України відкрила 
кримінальтне провадження щодо роз-
стрілу беззбройного українського солда-
та відразу після його слів «Слава Україні!» 

7 березня
До коаліції країн зі створення Спе-

ціального трибуналу для РФ за злочин 
агресії проти України входить уже 30 
країн, тепер приєдналася і Греція. Про 
це повідомив міністр закордонних справ 
України Дмитро Кулеба. Завдання групи 
– напрацювати юридичні шляхи створен-
ня трибуналу і розв'язання його юридич-
них питань, насамперед імунітетів прези-
дента РФ Путіна і його найближчого ото-
чення. «Уся G7 присутня в цій групі», за-
значив міністр.

8 березня
Генеральний секретар НАТО Єнс 

Столтенберг повідомив, що загальна 
вартість наданої Україні допомоги від 
союзників за час повномасштабної ві-
йни становить близько 150 мільярдів 
євро. Про це він сказав перед зустріч-
чю міністрів оборони країн-союзниць. 
«Союзники НАТО за останній рік надали 
Україні військову та фінансово-еконо-
мічну підтримку на близько 150 мільяр-
дів євро, з яких 65 мільярдів – військова 
допомога».

9 березня 
Вночі 9 березня Росія випустила 

по Україні 81 ракету різного типу. Си-
лами Повітряних сил 3С України у вза-
ємодії з підрозділами інших Складо-
вих cил оборони України із 48 крила-
тих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» знище-
но 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА 
«Shahed-136/131». Внаслідок органі-
зованої протидії 8 керованих авіацій-
них ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх 
цілей. 

У Польщі завершились навчан-
ня українських військовослужбовців 
на танках Leopard 2, і Україна отрима-
ла решту 10 з 14 обіцяних одиниць тех-
ніки з польського боку. Про це на бри-
фінгу заявив віцепрем’єр – міністр на-
ціональної оборони Польщі Маріуш Бла-
щак.

«Ми підтримуємо Україну в межах 
міжнародної коаліції. Крім польських 14 
танків Leopard, у складі цього батальйо-
ну є також чотири танки з Канади, вісім 
танків із Норвегії, а також шість – із Іс-
панії», зазначив міністр.

Колишній генерал НАТО Петр Па-
вел вступив на пост президента Чехії. 
Він склав президентську присягу у Вла-
диславській залі Празького Граду (рези-
денції глави держави) й став президен-
том країни на наступні п’ять років.

Він змінив на цій посаді Мілоша Зе-
мана, який був президентом 10 років, 
два терміни. 

Українська правозахисна орга-
нізація Truth Hounds, яка займаєть-
ся документуванням воєнних злочи-
нів росіян, отримали Премію свободи 
імені Сахарова 2023 року. Про це по-
відомили у Норвезькому гельсінському 
комітеті, який започаткував премію. Не-
урядову організацію нагородили за їхній 
внесок у документування фактів та до-
казів воєнних злочинів, а також потен-
ційних злочинів проти людяності. Цього-
річна нагорода є першою, яка надаєть-
ся українській організації. Організація 
Truth Hounds розпочала свою діяльність 
одразу після Революції гідності, під час 
окупації Криму та війни на сході Украї-
ни. Truth Hounds систематично докумен-
тують порушення міжнародного гумані-

тарного права, збираючи свідчення по-
терпілих та інші вагомі докази. Зокрема, 
організація допомагає розслідуванням 
Міжнародного кримінального суду у Га-
азі (ICC), українським та іноземним слід-
чим. Організація Truth Hounds також до-
кументує воєнні злочини на Південному 
Кавказі, у Центральній Азії та у Білорусі. 
Премія імені Андрія Сахарова була за-
початкована Норвезьким гельсінським 
комітетом у 1980 році за підтримки са-
мого Андрія Сахарова – радянського 
фізика-теоретика, громадського діяча, 
дисидента та правозахисника. 

10 березня 
Прем’єрка Фінляндії Санна Марін 

заявила, що Росія має понести відпові-
дальність за напад на Україну і злочини, 
скоєні під час війни, а також заплатити 
компенсації за завдані збитки. Про це 
вона сказала в Києві під час свого ві-
зиту на спільному брифінгу з президен-
том України Володимиром Зеленським. 
«Фінляндія входить до групи країн, які 
хочуть забезпечити відповідальність 
за злочин агресії проти України. Ми під-
тримуємо розслідування Міжнародного 
кримінального суду та українських орга-
нів влади, і ми підтримуємо створення 
Міжнародного центру з переслідування 
за злочини агресії. Ми також за те, щоб 
Росія платила повну ціну за агресію, за 
руїни і втрати, яких зазнала Україна че-
рез цю навалу». 

Московську церкву нарешті висе-
ляють з головної нашої святині – Ки-
єво-Печерської лаври. Національний 
заповідник «Києво-Печерська лавра» з 
29 березня розриває договір із Чоло-
вічим монастирем Української право-
славної церкви (Московського патрі-
архату) від 2013 року про безоплатне 
користування культовими будівлями та 
іншим майном. До 29 березня монахи 
мають звільнити будівлі на Лаврській 
11 і Лаврській 15 на Печерських пагор-
бах столиці.

Згідно з указом президента України 
про рішення Ради національної безпе-
ки і оборони України від 1 грудня 2022 
року та постановою Кабінету міністрів 
від 23 грудня 2022 року було утворено 
Міжвідомчу робочу групу з підготовки 
пропозицій та рекомендацій щодо ор-
ганізації виконання окремих завдань, 
пов’язаних з діяльністю релігійних ор-
ганізацій в Україні. Комісія встановила 
порушення Монастирем умов Договору 
щодо використання державного майна.

11 березня
Підрозділи «Гвардії наступу» май-

же сформовані. Уже 28 тисяч добро-
вольців подали заявки у «Гвардію на-
ступу» і практично всі підрозділи вже 
сформовані, повідомив очільник МВС 
Ігор Клименко. «Навчання практично 
всіх підрозділів ми вже розпочали на 
полігонах нашої країни. Навчання три-
ватимуть стільки, скільки буде необхід-
но, щоб отримати боєздатні підрозділи 
Нацгвардії, ДПСУ та Нацполіції, які всі 
зараз називаються «Гвардією наступу. 
Ми набираємо вже додатково добро-
вольців, щоб мати резерв на майбутнє». 
2 лютого МВС повідомило, що почали 
формувати 8 штурмових бригад «Гвар-
дія наступу» для посилення Сил обо-
рони та звільнення окупованих 
територій.

Генеральний секретар ООН 
Антоніу Гутерреш: візит до України

Під час свого третього візиту до України з початку війни Гу-
терреш 8 березня зустрівся з президентом Володимиром 
Зеленським.

Кінцевою метою Організації Об'єднаних Націй у контексті 
розв'язаної Росією війни проти України є досягнення справедливого 
миру згідно зі Статутом ООН та міжнародним правом. Про це заявив 
генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у Києві під час спілку-
вання зі ЗМІ разом із президентом Володимиром Зеленським, 

Пряма мова Гуттереша: «Позиція ООН абсолютно чітка: росій-
ське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН та міжнарод-
ного права. Суверенітет, незалежність, єдність та територіальна 
цілісність України мають бути збережені згідно з міжнародно ви-
знаними кордонами України. Наша кінцева мета також зрозуміла 
– справедливий мир згідно зі Статутом ООН та міжнародним пра-
вом і резолюцією Генасамблеї з нагоди річниці початку війни».

Гуттереш додав, що поки цього не досягнуто, ООН продовжить 
працювати задля полегшення страждань людей в Україні та міні-
мізації глобальних наслідків війни.

Генсек ООН також висловив солідарність із постраждалими 
від війни – тими, хто втратив близьких, був змушений тікати від 
російської агресії, тими, хто втратив життя.

Президент Володимир Зеленський заявив на цій пресконфе-
ренції, що зараз в Україні вирішується, яким буде майбутнє ООН і 
яку глобальну роль відіграватиме організація надалі.

Президент подякував особисто Антоніу Гутеррешу, його ко-
манді та всім в ООН, хто розуміє необхідність захисту загально-
людських цінностей і міжнародного порядку: «Я вдячний Антоніу 
Гуттерешу за чітке засудження російської агресії як грубого пору-
шення Статуту ООН. Висловив сьогодні сподівання, що особисте лі-
дерство пана Генсекретаря допоможе реалізувати нашу резолю-
цію – такий мандат від Генеральної Асамблеї ООН фактично вже є».

Генсек ООН і президент України також обговорили питання 
про продовження зернової угоди. Контракт на експорт українсько-
го зерна через контрольоване Росією Чорне море закінчується 18 
березня, і ООН наполягає на черговому продовженні.

Україна розпочала переговори з партнерами щодо продо-
вження Чорноморської зернової ініціативи, спрямованої на те, 
щоб Київ міг продовжувати постачання зерна на світові ринки.

Ініціатива була започаткована за посередництва Організації 
Об'єднаних Націй та Туреччини в липні минулого року, а в листопа-
ді її було продовжено.
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12 березня 
Українські землі потерпають 

від бойових дій. Внаслідок бойових 
дій понад 5 млн га, або 50 тис км2, сіль-
ськогосподарських земель наразі непри-
датні до використання через мінування, 
забруднення вибухонебезпечними залиш-
ками чи бойові дії, що тривають. Про це по-
відомив голова Аграрного комітету Вер-
ховної Ради Олександр Гайду з посилан-
ням на дані від обласних військових адмі-
ністрацій.

Такі землі потребують обстеження та 
можуть бути забрудненими. Через заміну-
вання або наявність у землях сільськогос-
подарських земель небезпечних предме-
тів їх неможливо засіяти. 

«Наприклад, озимих культур засіяли 
всього на площі 4,5 мільйонів гектар, хоча 
минулого року ці культури займали 7,7 
мільйона гектарів. Це напряму впливає на 
продовольчу стабільність країни. Тому сьо-
годні наше першочергове завдання за до-
помогою міжнародних партнерів створити 
умови для розмінування землі малих та се-
редніх аграріїв, які не мають можливостей 
зробити це самостійно».

Урядова робоча група вже затвердила 
план гуманітарного розмінування. Йдеть-
ся про земельні площі Миколаївської, Хер-
сонської та Харківської областей, які пе-
ребували в тимчасовій окупації. За попе-
редніми розрахунками, 30 - 40% площ цих 
територій можна буде очистити і засіяти, 
можливо і 50 – 60 %. 

13 березня
Міжнародний кримінальний суд має 

намір відкрити дві справи про воєнні 
злочини, пов'язані з російським вторгнен-
ням в Україну: про викрадення українських 
дітей та про навмисні удари РФ по об'єктах 
цивільної інфраструктури. Ці справи є 
першими міжнародними звинувачення-
ми, висунутими з початку конфлікту. Вони 
з'явилися після місяців роботи спеціаль-
них слідчих груп. У справах йдеться про те, 
що Росія викрадала українських дітей та 
підлітків і відправляла їх до російських та-
борів перевиховання, а також що Кремль 
навмисно націлювався на об'єкти цивіль-
ної інфраструктури. Перший випадок сто-
сується викрадення дітей, від немовлят до 
підлітків. Їх вивозили з України і розміщу-
вали в будинках, де вони ставали росій-
ськими громадянами, або відправляли в 
літні табори для перевиховання. У другому 
випадку очікується, що головний прокурор 
Міжнародного кримінального суду розгля-
не безперервні атаки Росії на цивільну 
інфраструктуру, включаючи водопостачан-
ня, газо- та електростанції, які знаходять-
ся далеко від бойових дій і не вважаються 
«легітимними військовими цілями».

14 березня
Організація Об'єднаних Націй зафік-

сувала 21 965 жертв серед цивільного 
населення України з початку російського 
вторгнення. Серед них 8 231 людина вби-
та, 13 734 – поранені. В ООН підтвердили 
загибель 3664 чоловіків, 2173 жінок, 260 
хлопчиків та 203 дівчаток, стать 31 дити-
ни та 1900 дорослих поки не встановлено.

За даними організації, 17 619 жертв 
(6 372 загиблих і 11 247 поранених) пере-
бували на території, яка на момент росій-
ського вторгнення контролювалася Украї-
ною

Втрати російських агресорів із 24. 02. 
22 по 14. 03. 23 склали: особового скла-
ду – близько 160540 осіб; танків – 3484; 
бойових броньованих машин – 6789; арти-
лерійських систем – 2519; ракетних сис-
тем залпового вогню – 495; засобів ППО 
– 260 літаків – 304 гелікоптерів – 289; 
безпілотних літальних апаратів оператив-
но-тактичного рівня – 2120; крилатих ра-
кет – 907; кораблів/катерів – 18; автомо-
більної техніки та автоцистерн – 5367.

* * * 
Вечірнє сонце, дякую за день.
Вечірнє сонце, дякую за втому.
За тих лісів просвітлений Едем
і за волошку в житі золотому.

За твій світанок, і за твій зеніт,
і за мої обпечені зеніти.
За те, що завтра хоче зеленіть,
за те, що вчора встигло одзвеніти.

За небо в небі, за дитячий сміх.
За те, що можу, і за те, що мушу.
Вечірнє сонце, дякую за всіх,
котрі нічим не осквернили душу.

За те, що завтра жде своїх натхнень.
Що десь у світі кров ще не пролито.
Вечірнє сонце, дякую за день,
за цю потребу слова, як молитви.

* * * 
Я дуже тяжко Вами відболіла.
Це все було як марення, як сон.
Любов підкралась тихо, як Даліла,
А розум спав, довірливий Самсон.

Тепер пора прощатися нам. Будень.
На білих вікнах змерзли вітражі.
І як ми будем, як тепер ми будем?!
Такі вже рідні, і такі чужі.

Ця казка днів – вона була недовгою.
Цей світлий сон – пішов без вороття.

Це тихе сяйво над моєю долею! –
Воно лишилось на усе життя.

* * * 
Як холодно! Акація цвіте.
Стоїть, як люстра, над сирим асфальтом.
Сумної зірки око золоте,
і електричка скрикнула контральто.

Я тихо йду. Так ходять скрипалі,
не сколихнувши музику словами.
Єдина мить — під небом на землі
отак побути наодинці з Вами!

Ви теж, мабуть, десь тихо ідете.
Страждання наше чисте і терпляче.
Як холодно!.. Акація цвіте.
Як холодно! Душа за Вами плаче.

* * * 
У світі злому і холодному,
де щастя зіткане з прощань,
чи ми пробачим одне одному
цю несподівану печаль?

Чи будем вік себе картати?
Але за віщо, Боже мій!
За те, що серце калатати
посміло в ніжності німій?!

За ті передані привіти?
За тихий погляд, що п’янить?
Нехай це сонечко посвітить.
Нехай ця туга продзвенить.

Комітет Національної премії України імені Тараса Шев-
ченка 15 лютого провів засідання та голосування третьо-
го, заключного туру конкурсу, що визначило переможців 
2023 року у номінаціях «Література», «Публіцистика, жур-
налістика», «Літературознавство і мистецтвознавство», 
«Музичне мистецтво», «Кіномистецтво». 

За результатами конкурсу Комітет підготував і вніс 
Президентові України подання про присудження Націо-
нальної премії та проєкт відповідного Указу Президента 
України. Ось переможці конкурсу. 

КАЛИТКО Катерина Олександрівна, поетеса – за книгу 
поезій «Орден мовчальниць».

КОМПАНІЧЕНКО Тарас Вікторович, БЕРЕЖНЮК Мак-
сим Павлович, ДАНИЛЕЙКО Северин Володимирович, 
КРИСЬКО Ярослав Андрійович, ОХРІМЧУК Сергій Михайло-
вич, виконавці гурту «Хорея Козацька» – за авдіоальбом 
«Пісні Української революції».

НАЗАРЕНКО Михайло Йосипович, літературознавець 
– за книгу «Крім «Кобзаря». Антологія української літера-
тури. 1792-1883» у двох частинах.

ПОРТНІКОВ Віталій Едуардович, журналіст – за публі-
цистичні статті та виступи останніх років.

ЦІЛИК Ірина Андріївна, режисерка – за документаль-
ний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин»

Шевченківська премія – найвища творча відзнака за 
вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва в Украї-
ні. Премію вручають із 1961 року до дня народження Тара-
са Шевченка, який відзначають 9 березня.

Президент Володимир Зеленський 
12 березня присвоїв звання Героя Укра-
їни Олександру Мацієвському, якого було 
розстріляно в полоні після слів «Слава 
Україні!». Пряма мова: «Сьогодні я присво-
їв звання Героя України Олександру Маці-
євському. Солдату, людині, яку знатимуть 

всі українці. Людині, яку пам’ятатимуть ві-
чно. За його хоробрість, за його впевне-
ність в Україні – і за його «Слава Україні!»».

СБУ у неділю повідомила, що україн-
ським військовим, якого розстріляли піс-
ля слів «Слава Україні!», був снайпер 163 
батальйону 119 окремої бригади ТРО 
Чернігівської області Олександр Мацієв-
ський. Служба безпеки порушил кримі-
нальну справу за цей розстріл беззброй-
ної людини і працює над ідентифікацією 
окупантів, які вчинили цей злочин.

Олександр Мацієвський був при-
званий на військову службу у березні 
2022 року. З кінця грудня він вважався 
зниклим безвісти поблизу населеного 
пункту Красна Гора в Донецької області.

Як вдалося встановити СБУ, Мацієв-
ського розстріляли 30 грудня 2022 року. 
Його тіло повернули додому в лютому 
2023 року.

6 березня в мережі з'явилося  жах-
ливе відео розстрілу українського вій-
ськового, який потрапив у полон до ро-
сійських окупантів. В останні миті свого 
життя український полонений промовив 
«Слава Україні!».

Розстріляному в полоні воїну 
Олександру Мацієвському присвоєно 

звання Героя України

Лауреати Національної премії 
України імені Тараса Шевченка

9 березня у Києві помер 
відомий український худож-
ник, графік Микола Стратілат. 
Народився Микола Іванович 
Стратілат 6 червня 1942 р. в с. 
Макіївка Носівського району 
Чернігівщини. Заслужений ху-
дожник України (1996), Народ-
ний художник України (2008). 
Закінчив Український полігра-
фічний інститут ім. І. Федорова. 

Значне місце у творчому 
доробку займають ілюстрації 
до книг українських письменників Т. Шев-
ченка, Лесі Українки, М. Рильського, В. Си-
моненка, 

 Б. Олійника. Вагоме місце у нього за-
ймає шевченківська тема взагалі та шев-
ченківські місця в Києві. Зокрема, втра-
чені пам'ятки Києва, мальовничі куточ-
ки України, які любив зображувати ко-
лись Шевченко (Київщина, Чернігівщина, 
Седнів). 

Закоханість у Київ знайшла відобра-
ження у серії гравюр «Пісня про Київ» із 
зображенням історичних пам'яток. Ве-

лика частка його творчості 
– у жанрі пейзажу. Вони по-
роджені глибинними традиці-
ями народно-пісенного мис-
тецтва, шанобливим ставлен-
ням автора до історичного ми-
нулого.

До 1000-річчя введення 
християнства на Русі-Україні 
художник показав персональ-
ну виставку «Київ. Сторінки іс-
торії», яку склали понад 30 гра-
фічних аркушів. Цю ж виставку 

разом з каталогом Стратілат представляв 
в Італії, США, Німеччині. В цьому циклі, 
зокрема, гравюри «Андріївська церква», 
«Троїцька надбрамна церква Лаври», «Ки-
рилівська церква».

Серія робіт митця «Свята земля», ви-
конана до 2000-ліття Різдва Христового, 
охоплює краєвиди, якими ходив Христос, 
унікальні київські храми.

Основні твори: серії «Знищені святині 
Києва» (1983 – 1986), «Ноктюрни над Дес-
ною» (1984 – 1985), «Поезія в образах» 
(1987 – 1990), «Свята земля» (1999).

Анатолій Хостікоєв: 
70-річчя

Анатолій Георгійович 
Хостікоєв народився 15 лю-
того 1953 року в Києві. Ак-
тор театру і кіно, імпреса-
ріо, Народний артист УРСР, 
повний кавалер ордену «За 
заслуги». Батько його осе-
тин, мати українка. Закінчив 

у 1974 році Київський інститут театрального мисте-
цтва ім. Карпенка-Карого. У 70-ті роки – актор Львів-
ського театру ім. М. Заньковецької. У 1978 – 1980 
роках – актор Київського академічного театру ім. 
Лесі Українки. З 1980 року – актор Київського на-
ціонального академічного драматичного театру ім. І. 
Франка. У 1999 році разом з Богданом Бенюком за-
сновує театральну компанію «Бенюк і Хостікоєв». Зі-
грав на сцені багато яскравих ролей. Ставить виста-
ви як режисер.

Багатий творчий доробок актора і в кіно. Серед 
найбільш яскравих – головна роль адвоката Євгена 
Рафаловича у знятому режисером Олегом Біймою ба-
гатосерійному телефільмі «Пастка» (за романом Івана 
Франка «Перехресні стежки»). Також роль поета Во-
лоді Яворського у відомому фільмі Івана Миколайчу-
ка «Вавилон ХХ». 

Ліна Костенко: лицар української поезії
Ліна Василівна Костен-

ко народилася 19 березня 
1930 року в містечку Ржищів 
на Київщині, в родині вчите-
лів. Батько Василь Костен-
ко викладав у школі майже 
всі предмети, знав 12 мов. 
У 1936 році засуджений на 
10 років концтаборів, за не-
сприйняття комуністичного 
режиму. 

Ліна Костенко була однією з найпримітніших у плея-
ді молодих українських поетів. Збірки її віршів «Промін-
ня землі» (1957) та «Вітрила» (1958), «Мандрівки серця» 
(1961) засвідчили творчу зрілість поетеси.

На початку 1960-х Ліна Костенко брала участь у роботі 
знаменитого київського Клубу творчої молоді. Була одною 
з активних серед «шестидесятників». З політичних мотивів 
письменницю понад 15 років в Україні не друкували. 

Лише 1977 року вийшла збірка віршів «Над берега-
ми вічної ріки», а 1979-го – історичний роман у віршах 
«Маруся Чурай». За нього поетеса 1987 року була удосто-
єна Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка. Перу Л. 
Костенко також належать збірки поезій «Неповторність» 
(1980), «Сад нетанучих скульптур» (1987), поема «Берес-
течко» (2010), інші поетичні і прозові книги. 

Письменниця і зараз у творчому процесі, готує до ви-
дання нові поетичні і прозові книги, зокрема, публіцистику.

Ліна Костенко, окрім відзначення найвищою творчою 
нагородою України – Шевченківською премією, також 
лауреатка міжнародної Премії Антоновичів (1989). Почес-
ний професор Києво-Могилянської академії, почесний 
доктор Львівського та Чернівецького університетів.

Вітаємо Ліну Василівну з днем народження! І добір-
ка її віршів. 

Микола Стратілат: прощання
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Висловлюючи добру волю обох 
Сторін до довготривалої співпраці 
на спільне благо та розвиток: чо-
тири українські громади з Черні-
гівщини та чотири польські гміни 
з Підкарпатського воєводства од-
ночасно підписали документи про 
співпрацю (одну умову та три мемо-
рандуми). 

Подія сталася 8 березня 2023 
р. в місті Ясло, що на півдні Польщі, 
участь у церемонії взяли українські 
та польські посадовці місцевого са-
моврядування, місцеві мешканці, 
які зібралися у Будинку культури.

Йдеться про Городнянську, До-
брянську, Ріпкинську, Сновську те-
риторіальні громади та гміни Ско-
лишин, Бжиська, Дембовець, Тар-
новець відповідно. З української 
сторони – це чотири північні тери-
торіальні спільноти-сусіди, що зна-
ходяться на кордоні або поруч із 
країнами-агресорами – росією та 
білоруссю, частина знакового для 
взаємин наших народів історико-ге-
ографічного та етнографічного ма-
крорегіону Полісся. З польської сто-
рони – це південна частина, також 
прикордоння, але з Україною та Сло-
ваччиною. А ще, частково, колишня 
Лемківщина, з відчутними для зо-
внішнього ока деталями. Обидва ре-
гіони багаті лісом та водними ресур-
сами, у своїх країнах вони відомі ре-
креаційними потенціалами, багатою 

та різноманітною історико-культур-
ною спадщиною, розвинутим сіль-
ським господарством. До речі, їхні 
лідери, Жешув та Чернігів, в 2022 р. 
також підписали договір про співп-
рацю.

Нинішня церемонія стала поміт-
ною суспільною подією. Тому на про-
хання польських партнерів україн-
ці розповіли присутнім про опір ра-
шистам на території своїх громад, 
реакцію місцевих мешканців на їхні 
дії та показали тогочасні фото- віде-
оматеріали.

До чого домовилися: поширюва-
ти інформацію один про одного, роз-

вивати контакти в освіті, медицині, 
охороні навколишнього середови-
ща, енергетиці, спорті. Також – об-
мінюватися досвідом у сферах гро-
мадської безпеки та оборони, со-
ціальної допомоги, підтримувати 
діяльності з надання допомоги по-
страждалим від війни та гуманітар-
ної кризи. Серед пріоритетів – спри-
яння розвитку сільськогосподар-
ського та промислового сектору, ма-
лого та середнього бізнесу, взаємне 
міжнародне просування місцевого 
бізнесу. Окремо відзначена співп-
раця у сфері інвестиційного та про-
єктного менеджменту, здійснення 

спільних ініціатив із подання проєк-
тних заявок на фінансування з фон-
дів ЄС та національних програм.

Подібні документи підписуються 
не вперше: ще в 2019 р. так зробили 
Бжостек – Батурин та Плиски, Піль-
зно – Сосниця, Мена – Жиракув, а 
минулого року – місто Дембіца та Ні-
жин. Всі названі польські гміни на-
лежать до Асоціації гмін басейну річ-
ки Віслока, яка об`єднує двадцять 
дві базові адміністративно-терито-
ріальні одиниці Підкарпатського та 
Малопольського воєводств. Це ста-
ло можливим завдяки попередньо-
му знайомству та інтенсивним кон-
тактам, що зав̀ язалися. 

Після початку нового етапу ро-
сійсько-української війни польські 
друзі швидко та щиро відгукнули-
ся, надавши як партнерським гро-
мадам, так і іншим територіальним 
спільнотам чималу термінову гума-
нітарну допомогу. А гміна Бжостек 
організувала та провела у себе фі-
нальну частину міжнародного кон-
курсу з історичних знань «Спіль-
на спадщина/ Wsp lne dziedzictwo» 
(для учнів шкіл партнерських гмін та 
громад).

Допомагають і тепер, але зміст 
змінився – відповідно до потреб. 
Скажімо, Батуринська громада 
отримала пожежну машину з драби-
ною, а Сосниця, Батурин та Плиски – 
генератори електричного струму. 

Наприкінці минулого року 
дев̀ ять громад півночі Чернігівщини 
звернулися до Асоціації гмін басей-
ну річки Віслюка з проханням про 
надання низки технічних засобів. З 
огляду на специфіку території (бага-
то лісу) польські колеги вирішили по-
дарувати п`ятнадцять професійних 
бензопил (відповідно в акції взяли 
участь п`ятнадцять гмін). Їхня пере-
дача стала частиною зустрічі в міс-
ті Ясло.

Втім справа значно ширше. Голо-
ва правління Асоціації Анджей Чар-
нецький зазначив: «Ми дуже цінує-
мо наші контакти та дружбу. Україна 
переможе, й ми разом реалізовува-
тимемо багато цікавих проєктів, що 
відбудують Україну та служитимуть її 
мешканцям. Партнерські угоди від-
кривають шлях до реалізації таких 
завдань». 

Асоціація відома своїми круп-
ними екологічними проєктами (очи-
щення русел річок) та з використан-
ня відновлювальних джерел енер-
гії – сонячної (насамперед, але не 
лише). Всі згадані українські грома-
ди належать до басейну річки Десна. 
Тож проглядаються дуже цікаві та 
корисні для обох стін напрями співп-
раці в сенсі післявоєнного розвитку 
територій.

Публікації підготував
Володимир БОЙКО

 Чернігів

27 березня північний форпост 
України, Чернігів, відзначатиме 
400-ліття отримання Магдебурзь-
кого права. Надав його своїм приві-
леєм король Речі Посполитої Сигиз-
мунд ІІІ. Фактично йдеться про масо-
ве поширення на Лівобережжі чи не 
найпопулярнішої європейської пра-
вової системи місцевого самовря-
дування, що спиралася на принципи 
побудови держави знизу, залучення 
мешканців до участі в справі управ-
ління своїм містом та відповідаль-
ності за нього, розподілу сфер відпо-
відальності державною та місцевої 
владами.

Показово, що магдебургія щас-
ливо пережила вибух Хмельниччини 
та стала органічною часткою укра-
їнської козацької держави, яка так 
само спиралася на самоврядність. А 
от самодержавна російська імперія 
її ліквідувала, що також цілком зро-
зуміло. 

Спроби європеїзації иа модерні-
зації в другій половині ХІХ ст. повер-
нули на порядок денний ідею децен-
тралізації влади, проявом чого ста-
ли земська та міська реформа та 
створення земств (повітових та гу-
бернських) і міських дум відповідно. 
Цікаво, що дуже часто будинки місь-
ких дум у своїй архітектурі повторю-
вали риси стародавніх магістратів – 
натяк більш ніж очевидний. 

Але через нав̀ язливий контроль 
з боку держави, надто обмежене 
коло виборців (як правило, від 0,5% 
до 1% на початку ХХ ст.), хронічну не-
довіру царських чиновників до за-
значених інституцій органами місце-
вого самоврядування вони не ста-
ли. Хоча потенціал для цього мали 
та зробили для місцевого розвитку 
чимало. Зміни, час для яких виявив-
ся згаяним, сталися лише під час ре-
волюції 1917 р. Це також спроба ре-
формування земств та міських дум, 
зрештою – запровадження реаль-
ного місцевого самоврядування. 
Тож як це було в Чернігові.

На початку березня 1917 р. у 
своїй декларацiї Тимчасовий уряд 
видiлив вибори в органи мiсцевого 
самоврядування на основi загаль-
ного, рiвного, таємного i прямого 
голосування як одне з прiоритетних 
завдань. Основними цілями змін, 
на думку Міністерства внутрішніх 
справ, мали стати:

докорінна перебудова «всього 
місцевого управління, яке повинно 
відтепер знаходитися в органічному 
зв‘язку з новим державним улашту-
ванням, просякнутим ідеєю влади, 
яка йде у всіх ступенях своїх від на-
селення»;

«перетворення органів безпо-
середнього державного управління 
на місцях в органи самоуправління 
і надання органам самоврядування, 
тепер позбавленим влади, всієї по-
вноти державної влади на місцях».

Закон про міські вибори, схва-
лений Тимчасовим урядом 9 квітня 
1917 р., встановлював загальне, 
рівне, пряме i таємне голосування. 
Активне виборче право поширюва-
лось на всiх громадян держави. Па-
сивне отримували тi громадяни, якi 
були пов’язанi з конкретним мiстом 
чи проживанням у ньому на момент 
складання виборчих спискiв, чи ро-
дом занять. Будь-якi обмеження за 
нацiональнiстю, вiросповiданням, 
статтю не допускалися. Вiковий 
ценз становив 20 рокiв. Майно-
вий ценз i ценз осілості фактич-
но лiквiдовувалися. Жодних обме-
жень для участi вiйськових мiських 
гарнiзонiв у виборах не передбача-
лось, необхiдно було лише вчасно 
скласти виборчi списки. Позбавленi 
були виборчого права божевiльнi, 
глухонiмi, засудженi, утриманки 
будинкiв терпимостi, ченцi. 

Не без вагань автори законо-
проекту погодилися на пропорцій-
ну систему виборiв за партiйними 
списками. Це рiшення обумовлюва-
лося необхiднiстю пiдготовки насе-
лення країни до виборчої кампанiї 

до Установчих зборiв. Враховуючи 
перехiдний характер реформи, гласнi 
обирались термiном до 1 сiчня 1919 р.

Але ж організація виборів за но-
вим демократичним законом вима-
гала часу, якого не було. Як варіант 
можливого виходу з ситуації, уряд 
міг цілковито спертися на комітети 
представників громадських органі-
зацій. Власне, вони на початку ре-
волюції мали достатньо авторитету 
та впливу, аби самостійно керувати 
підвідомчими територіями. На прак-
тиці ці політичні органи доволі ак-
тивно займалися господарським пи-
таннями, часто підміняючи тут думи 
та земства. Але ж Тимчасовий уряд 
збирався не ламати, а зміцнювати 
систему місцевого самоврядування. 

Тому паралельно з пiдготовкою 
виборчого закону розгорнувся, 
значною мірою стихійний, процес 
демократизацiї дум, тобто поповне-
ння їхнього складу громадськими ді-
ячами, що представляли місцеві ор-
ганізації робітників, селян, копера-
тиви, національні об’єднання, совє-
ти та ін. В принципі, до переобрання 
за новим законом передбачалося 
паритетне представництво в думах 
старих гласних та членів комітетів 
громадських організацій. 

В Чернігові на своє надзвичай-
не, так би мовити – перше револю-
ційне, засідання міська дума зібра-
лася 8 березня 1917 р. Того ж дня за 
пропозицією голови Чернігівської 
думи Аркадія Верзилова, а водночас 
він – один з діячів Товариства укра-
їнських поступовців, до її складу ко-
оптували відомого адвоката та гро-
мадського діяча, голову щойно ство-
реного Чернігівського громадського 
комiтету, а водночас – неформаль-
ного лідера українського руху, відо-
мого адвоката та громадського ді-
яча Iллю Шрага. Наступного дня пiд 
час засiдання думи Аркадій Верзи-
лов чи не вперше під час офіційного 
заходу звернувся до нового гласно-
го українською мовою.

Водночас дума коптувала до сво-
го складу двох гласних, чиї повнова-
ження свого часу не визнав губерна-
тор. У питанні створення міліції, що 
заступала поліцію, дума надала пра-
ва гласних шести представникам ко-
мітету громадських організацій.

Щоправда, справжня її реоргар-
зація відбулася згодом – на почат-
ку квітня: 22 представники викон-
кому громадських організацій отри-
мали статус гласних, а наприкінці – 
ще шість. Так склалася приблизна 
рівновага між старими, як їх нази-
вали – цензовими, та новими глас-
ними в Чернігові. Зазначимо, що на 
відміну від багатьох інших міст зна-
чних непорозумінь між попереднім 
та новим складами не спотерігало-
ся. Можливо, тому сприяли психоло-
гія взаємин «губернського хутора», 
а може й надзвичайна природня по-
дія: якраз тоді Чернігів спіткала не-
бачена повінь, тож дума та комітет 
представників громадських орга-
нізацій спільно намагались якось 
пом’якшити її наслідки, а за такої си-
туації суперечок меншає. 

Інша особливість міської думи 
Чернігова – дуже серйозний (як 
для середнього за розмірами міста) 
вплив українських політичних сил, 
причому вже з перших днів револю-
ційних подій. Власне, вони представ-
ляли менше третини його населення, 
бо більшість, 40%, у 1917 р. станови-
ли євреї, біля 3% – поляки, третина 
городян – росіяни. 

9 квітня, після панахиди по Ми-
хайлу Коцюбинському, міський голо-
ва пообіцяв підняти над думою укра-
їнський прапор. Щоправда, схоже на 
те, що його дещо випередив Василь 
Елланський (Еллан-Блакитний), який 
самочинно зібрався та почепив пра-
пор над думою.

Свою так би мовити україн-
ськість чернігівська міська дума по-
вною мірою проявила після оголо-
шення І універсалу Української Цен-
тральної Ради. 25 червня вона, єди-

на серед губернських міст, визнала в 
принципi необхiднiсть нацiонально-
територiальної автономiї для Украї-
ни та її право «на цiлком самостiйне 
культурне будiвництво». Міське са-
моврядування вiтало Централь-
ну Раду «як органiзацiйний центр 
по пiдготовцi автономії на Українi», 
обiцяло їй «необхiдне сприяння» i за-
кликало до спiвпрацi з Тимчасовим 
урядом «як єдиною революцiйною 
владою в Росії, що зобов‘язана йти 
назустрiч нацiональним вимогам 
українського народу». 

Вибори до нової міської думи на 
засадах демократичного законодав-
ства відбулися в неділю, 6 серпня. Ак-
тивним виборчим правом могло ско-
ристатися 21037 осіб або понад 50% 
населення міста. В дійсності явка 
становила трохи більше 60%, що вва-
жалося дуже хорошим показником 
для першого такого досвіду. 60 ман-
датів гласних думи виборювали де-
сять списків, а до думи пройшло 8. 
Перше місце посів блок демократич-
них організацій – українських, поль-
ських і профспілки службовців уря-
дових і громадських установ – 3345 
голоси (27,4%) та 16 гласних. На дру-
гому місці – блок меншовиків, есе-
рів, Бунду і народних соціалістів. За 
нього проголосували 3198 виборців 
(26%), що становили ті самі 16 манда-
тів. Третє місце посів список кадетів 
та групи позапартійних прогресив-
них виборців – 2933 (24%) і 14 місць 
у Думі. Наступні три місця посіли різ-
номанітні єврейські списки: «єврей-
ські демократичні національні групи» 
здобули 884 голоси (7,2%), відповід-
но 4 місця в Думі; «єврейський демо-
кратичний колектив») – 835 голосів 
(6,8%) і 4 місця; (єврейський соціа-
лістичний блок, представники партій 
Поалей-Ціон, Сіоністської соціаліс-
тичної та єврейської соціалістичної) 
здобули 495 голосів (4%) і 3 місця. За 
більшовиками було два мандати, ще 
один – за союзом дрібних торговців 
та промисловців.

Закінчення в наступному номері.

Десна та Віслока: прямуємо разом

Міська дума Чернігова: 
від демократизації до ліквідації

400-ліття надання Чернігову Магдебурзького права
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Шість життів під некерованими бомбами. 
Як російські літаки атакували житлові квартали Чернігова

І. Люди
Коли доцентка кафедри іно-

земних мов Надія Грицик піді-
йшла до будинку, половини кварти-
ри її свекрів на третьому поверсі не 
було, а у вцілілий кухні горіло світло. 
Шанс, що вони могли напередодні 
вийти, малів.

Вдова ліквідатора аварії на 
Чорнобильській АЕС Галина Пісня 
читала книгу. Вона не чула ні вибу-
ху, ні тріскоту скла, ні грюкоту цегли, 
яка обвалилася на неї й понесла у 
під'їзд.

Професійний обвальник м'яса 
Денис прямував по хліб, але помі-
тив сусідку – кухарку Олю. Вони ві-
дійшли вбік, щоби обговорити, що і 
в яких магазинах ще можна дістати. 
Отямившись, Денис не відразу зро-
зумів, де міг стояти, якби не зустрів 
сусідку. 

Хапаючи речі, психологиня Ма-
рина Єщенко не могла не дума-
ти, що знову немає часу, знову як у 
Прип'яті. З тією лише різницею, що її 
донька саме намагалася докричати-
ся в під'їзд. Їхні двері заблокував за-
вал, під яким хтось стогнав.

Ветеринар В'ячеслав Шакун 
зняв взуття й пройшов до кухні, де 
стояли його дівчина з матір'ю. Він 
лише встиг штовхнути їх у коридор.

Коли звук сирени розрізав по-
верх рятувальної служби, фель-
дшерка Ірина Грищук перекинула 
медичну сумку через плече. Масш-
таб події вона могла лише уявляти зі 
стривожених слів диспетчерки.

У рятувальників не збереглися 
записи викликів того ранку. Втім, 
диспетчер Людмила їх пам'ятає. 
Люди телефонували одне за одним. 
Десятки людей. Вони кричали й бла-
гали.

Чорновола, 15.
Чорновола, 15-а.
Чорновола, 13. 
Богуна, 44.
Богуна, 38. 
Остання адреса – дім самої дис-

петчерки.

ІІ. Авіабомби
Спершу ніхто не чекав літаків над 

Черніговом, а вже до кінця берез-
ня всі звикли, що вони з'являються 
близько опівночі та десь о четвертій 
ранку.

Ще за тиждень після початку по-
вномасштабної війни дехто з тих, з 

ким ми спілкувалися, мали певність: 
російські військові не чіпатимуть ци-
вільних чи житлові райони. Випад-
кові снаряди – так. Бомби з неба – 
не в цьому столітті, не в цій частині 
світу.

Опівдні 3 березня російський лі-
так вдруге з'явився в небі над Чер-
ніговом. Вранці він бомбардував на-
фтобазу на околиці. Російські вій-
ськові вже тиждень безуспішно на-
магалися увійти в Чернігів на шляху 
до Києва. 

Літак зробив коло над містом і 
вийшов на друге. Наближаючись до 
житлового району в самому центрі 
Чернігова, він раптово скинув бом-
би. Реєстратор одного з авто, яке 
проїздило в цей час поруч, зафіксу-
вав їх – маленькі витягнуті цятки. 
За тим він бомбардував ще школу, в 
якій більше не вчилися діти, і де роз-
міщувався гуманітарний штаб, готу-
вали їжу, збирали теплі речі.

Це був однаково старий і новий 
квартал. Колись все тут було забудо-
вано одноповерховими будинками, 
які в 70-х почали поволі зносити та 
зводити багатоповерхівки.

Один із таких будинків прискоре-
но вигнали 1986 року – коли вибух-
нув Чорнобиль і постала потреба ку-
дись поселити тисячі людей. Від Чер-
нігова до Прип'яті – сто кілометрів 
навпрошки, через білоруські села, 
тож місто стало одним із прихистків 
для постраждалих.

Квартири тут родини не купува-
ли – їх отримували ще за СРСР у чер-
гах за житлом. Потім вони лишалися 
дітям чи онукам. Розпад Радянсько-
го Союзу в багатьох щось забрав, 
але що він точно лишив, то це житло 
в нашвидкуруч зведених будинках з 
маленькими кухнями та тісними ван-
нами. 

Поруч із оселями були лише ап-
тека, лікарня, декілька напівпо-
рожніх магазинів й імпровізований 
блокпост на перехресті – із шин і 
мішків. Місцева самооборона по-
ставила його, щоби контролювати 
потік людей і охороняти будинки від 
мародерів. Таких постів у місті було 
декілька десятків. Ні військових 
об'єктів, ні скупчень техніки.

3-го березня 2022-го опівдні 
відчинилася аптека, а в крамницю 
на районі завезли хліб. Люди ви-
йшли з будинків у пошуках води, їжі 
та ліків. Дехто після ночі в підвалі го-
тував чи досипав у своїй квартирі.

Саме цієї миті одна бомба влучи-
ла в чотирнадцятий поверх висотки, 
одна – в кардіоцентр, ще одна – під 
дві дев'ятиповерхівки. Шість бомб 
вбили 47 цивільних людей, понад со-
тня залишилися без домівок, десят-
ки з них – вдруге. 

Це був перший великий росій-
ський авіаудар по українському 
місту.

ІІІ. До удару
Психологиня Марина 
Психологиня Марина Єщенко з 

донькою та семирічним онуком не 
ховалися у підвал під квартирою. 
Мали дві стіни, за якими поставили 
диван. У своїй роботі Марина зви-
кла працювати з людськими страха-
ми, тож вона постійно розмовляла з 
онуком, аби він зрозумів, чому йому 
страшно, що його лякає, й поволі до-
лав це. 

Сама ж Марина ще не боялася. 
Попри свій вік, легко переходила на 
рівень свого співрозмовника, що-
сили намагаючись допомогти своїм 
дітям заспокоїтися. Втім, допомог-
ти онукові припинити боятися сні-
говика, схованого ввечері в закут-
ку, куди не дістає світло ліхтарів, це 
одне. Війна ж – це страхи іншого по-
рядку.

О десятій ранку Марина вируши-
ла до магазину. Вистояла сороках-
вилинну чергу й купила каву, чай, 
багато шоколадок, скупий залишок 
круп, два останні пакетики сметани, 
великий пакунок порошку з думкою, 
що потім не буде. 

У магазині вже багато чого бра-
кувало – не було ні м'ясних продук-
тів, ні молочних. Вдосталь було лише 
людей. Не настрашених ані вибуха-
ми, ані сиреною, ще більше їх було в 
чергах під крамницями.

З магазину Марина перейшла 
в чергу до аптеки. Почувши сирену, 
люди напружилися, але не розійшли-
ся. Марина голосно пожартувала: 
«Ну, якщо ми стоїмо, не така вже це й 
тривога, не такі вже й обстріли». 

Це був перший тиждень повно-
масштабної війни, й незнайомі люди 
ділилися одне з одним геть новим 
досвідом життя в підвалах й підказу-
вали: щоби вікна не вилетіли, мусять 
бути дещо привідчиненими.

Через дорогу, під багатоповер-

хівкою, тяглася черга до м'ясної лав-
ки, дехто стояв вже кілька годин. З 
іншого боку молоді хлопці налива-
ли воду, яку вже подавали з пере-
боями.

– Приносьте свою тару! Це без-
коштовно.

Марина повернулася додому й 
зайнялася обідом. Вона не дуже бо-
ялася ракет, гадаючи, що їх щільно 
затуляє забудова. До того ж – наві-
що стріляти в центр?

Раптом донька знервувалася. 
Вона почула гул. 

– Мамо, йди до нас! Швидше. 
Марина рідко сідала за дві стіни 

поруч із дітьми, частіше лишалася в 
коридорчику між кімнатами. Та цієї 
миті, щоби не лякати онука, який теж 
стривожився, вона присіла до них. 

Бомба впала під зовнішню сті-
ну однієї з їхніх кімнат. Між ними та 
вибухом було зо десять метрів. За 
кілька секунд до удару Марина була 
на шляху всіх уламків, які полеті-
ли в інший бік квартири через весь 
коридор.

Доцентка Надія Грицик
Сашко Грицик нервував із са-

мого ранку.
У будинку подружжя середньо-

го віку Надії та Олександра Гри-
циків не було укриття, тому вони з 
сином-підлітком перебралися до 
батьків дружини у приватний буди-
нок. Там був міцний цокольний по-
верх.

Чоловіку не вдавалося вмови-
ти власних батьків перебратися з 
центру міста до них. Батько Василь 
їхати не хотів категорично, а мати 

Катерина не залишила би його 
самого. 

Катерина та Василь працювали 
будівельниками, зокрема й на бу-
дівництві своєї багатоповерхівки 
на вулиці Чорновола, де оселилися 
й куди впала бомба.

Катерина була жінкою м'якою 
й доброю. Надія любила свекруху, 
як власну маму. Катерина не могла 
уявити себе без родини, клаптика 
землі й відвідин театру. Сім'єю вони 
часто ходили на вистави й знали 
репліки з місцевого репертуа ру 
напам'ять.

Василь був чоловіком скупим 
на емоції. Він народився під час 
Другої світової війни, а в наступ-
ні десятиліття мусив сам дбати про 
своїх сестер, втративши батька. 
Одні чоботи на всю родину – ось 
його дитинство. Так і залишився на 
все життя заощадливим.

Уся родина домовилася, що у 
разі удару Катерина ховатиметься 
у ванній. Щойно телевізор спові-
щав тривогу, вона йшла до ванної, 
де могла й поспати. Василь ховати-
ся не хотів. Сашко постійно телефо-
нував, аби переконатися – з бать-
ками все гаразд.

Цими днями Сашко та Надія во-
лонтерили – розвозили хліб у своє-
му районі. За день до того вони при-
везли буханку батькам й міцно обі-
йнялися. 

Надія і Сашко не чули вибух. 
Вони щойно повернулися додому, 
коли над ними пролетів літак. Низь-
ко, повільно й нахабно, ніби йому 
геть нічого не загрожує, здалося 
Надії, яка бачила, як він вилітав з 
міста.

У Сашка задзвонив теле-
фон. Це була сусідка батьків, яка 
виїхала.

– Сашко, щось трапилося у бу-
динку батьків.

Вони виїхали до батьків най-
коротшим шляхом повз лісопарк, 
в якому ховали людей, бо міський 
цвинтар опинився під обстрілом. 
Чорний дим з боку мікрорайону ви-
дно було за кілометр. Надія моли-
лася, аби це було «не воно». Те-
лефони свекрів були поза 
мережею. 

Рік тому, 3 березня 2022 року зранку російські війська почали бомбар-
дувати Чернігів з літаків.

Це був дев'ятий день повномасштабної війни й один із перших масова-
них авіаційних ударів Кремля по українських містах. Ударів вибіркових і зло-
чинних.

Згодом вони повторюватимуть це знову й знову в Одесі, Дніпрі, Кремен-
чуку, Вінниці. 

Того дня російський літак скинув некеровані авіабомби на житловий 
квартал у самому центрі Чернігова.

На вулиці, в чергах до аптеки й магазинів, та у власних домівках тоді 
загинули щонайменше 47 осіб. Понад сотня лишилася без житла, десятки 
– вдруге, адже колись цим людям вже доводилося тікати від катастрофи з 
Прип'яті. 

Що означає один авіаудар для життя людини – в цій історії.

Будинок на Чорновола, 15, Чернігів, після авіаудару 3-го березня 2022. 
Фото Віри Курико.

Будинок на Чорновола, 15, Чернігів, після авіаудару 3-го березня 2022. 
Фото Віри Курико.

Марина Єщенко, жителька 
будинку на Богуна, 44 у Чернігові, 

у своїй зруйнованій квартирі. 
Скриншот з відео Вадима Ількова.

Зруйнована квартира батьків чоловіка Надії Грицик. 
Скриншот з відео Вадима Ількова.

Надія Грицик втратила свекрів 
після авіаудару на Чорновола, 15, 

Чернігів. Скриншот з відео 
Вадима Ількова.



№239   16 березня 2023 року№239   16 березня 2023 року
Світ-Світ- інфоінфо 5       Україна і світ

Закордонне українство У Білорусі нобелівський 
лауреат Бяляцький засуджений 

на 10 років колонії
Суд у Мінську засудив лауреата Нобелівської премії 

миру 2022 року, політв'язня, голову правозахисної орга-
нізації «Вясна» Алеся Бяляцького до 10 років позбавлен-
ня волі. Заступнику голови «Вясни» і віцепрезиденту FIDH 
Валентину Стефановичу присудили 9 років увязнення; ко-
ординатору кампанії «Правозахисники за вільні вибори» 
та юристу Володимиру Лабковичу – 7 років. Також суд за-
судив правозахисника «Вясни» Дмитра Соловйова до 8 
років колонії заочно.

Правозахисників звинуватили за стандартими для та-
ких політичних справ звинуваченнями опозиції, зокрема, 
в порушеннях громадського порядку. 

Світлані Тихановській 
присудили 15 років колонії

Білоруський суд присудив лідерці опозиції Світлані Ти-
хановській 15 років колонії у справі Координаційної ради, 
керівного органу білоруської опозиції. Його було утворе-
но у 2020 році, внаслідок масових протестів у країні, ви-
кликаних фальсифікацією президентсських виборів на 
користь Лукашенка. 

Обвинувачених визнано винними за звичними для 
розправи з опозицією звинуваченнями: «змові, вчиненій 
з метою захоплення державної влади неконституційним 
шляхом; створенні екстремістського формування та ке-
рівництві таким формуванням; публічних закликах до за-
хоплення державної влади та вчинення інших дій, спрямо-
ваних на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі, 
зокрема на застосування заходів обмежувального харак-
теру щодо Білорусі», також в діях, спрямованих на розпа-
лювання нібито «соціальної ворожнечі».

Іншого члена Координаційної ради засудили на 18 
років.

Вирок Світлані Тихановській винесено заочно: ще 
2020 року вона була змушена виїхати в еміграцію, полі-
тичний притулок їй надала Литва. Чоловіка Тихановської 
ще перед виборами було засуджено на тривалий термін 
увязнення. 

Викрадену нацистами картину 
Кандинського продали 

на аукціоні за рекордну суму
Шедевр абстракціоніста Василя Кандинського, життя 

й розквіт творчості якого пов’язані з Україною, зокрема з 
Одесою, продали в Лондоні за рекордну суму. Картина зо-
бражує баварське село Мурнау у яскравих кольорах.

Картина Мурнау з церквою, яка була викрадена на-
цистами у вбитого власника в концтаборі Аушвіц у 1944 
році, пішла з аукціону Sotheby's за рекордні £37,2 (при-
близно $ 44 млн.).

Картину було виявлено майже 10 років тому на стінах 
музею Ван Аббе в Ейндховені в Нідерландах, де вона ви-
сіла з 1951 року. Після тривалої судової тяганини полотно 
було повернуто 13 нащадкам родини убитого колекціоне-
ра Штерна. Робота датована 1910 роком.

Нащадки Штерна, засновника текстильної компанії, 
заявили, що вони використають частину доходів від про-
дажу, щоб спробувати відстежити більшу частину величез-
ної сімейної колекції мистецтва, яка була захоплена на-
цисти в 1930-х роках.

Картину придбав невідомий покупець телефоном. По-
передня найбільша сума, заплачена на аукціоні за карти-
ну Кандинського, становила 33 мільйони фунтів стерлін-
гів, на Sotheby's у 2017 році.

Як це стосується України. Історія картини Кандин-
ського, яку викрали нацисти, на жаль, перегукується 
із майбутньою історією багатьох шедеврів, які росіяни 
викрали в Україні. Так, навесні 2022 росіяни пограбу-
вали й знищили Музей Архипа Куїнджі в Маріуполі, а в 
жовтні пограбували Херсонський художній музей. За-
галом росіяни розграбували або повністю знищили по-
над 30 музеїв у Херсоні, Маріуполі, Мелітополі та інших 
містах. Доля багатьох експонатів невідома, хоча час-
тина з них певний час знаходилась у Художньому музеї 
Сімферополя. 

Перемоги 
українських спортсменів

Україна здобула «зо-
лото» та «бронзу» у стриб-
ках у висоту на Євро з лег-
кої атлетики у приміщенні 
у Стамбулі. Ярослава Ма-
гучіх захистила титул чем-
піонки Європи з результа-
том 1, 98 метра. Катерина 
Табашник стала бронзо-
вою призеркою.

Ярослава Магучіх (на 
фото) з міста Дніпро – брознова призерка Олімпійських 
ігор 2021 року, чемпіонка Європи 2021 року. 

Андрій Проценко здобув «срібло» у стрибках у висоту 
на цьому ж чемпіонаті Європи з результатом 2,29 метра.

В першу річницю жор-
стокої війни України з 
Московією, 24-ого лю-
того, українська грома-
да в Норт Порті, Флорида 
(США) вийшла на головну 
дорогу міста, щоб проде-
монструвати свою під-
тримку українському на-
родові у цей пекельний 
час, показати своє обу-
рення проти московсько-
го вторгнення на україн-
ську територію.

Понад 200 людей ви-
йшли з плакатами, укра-
їнськими прапорами та 
написами, щоб пригада-
ти цю сумну дату. Присут-
ні заспівали український 
гімн «Ще не вмерла Укра-
їна». 

Голова Українського 
Американського Клюбу 
Дарія Томашоска разом 
з членами Товариства 
Української Мови, Союзу 
Українок Америки, Укра-
їнсько -Американськи-
ми Ветеранами та члена-
ми управи Українського 
Осередку ім. св. Андрія 
старалися, щоб маніфес-
тація пройшла успішно. 
Було запрошено пред-
ставників мас-медія, які 
подали інформацію про 
маніфестацію в місцевих 
газетах, по-радіо та на 
телебаченні.

 
Віра БОДНАРУК,

Голова Товариства Укра-
їнської Мови в США, 

професор
Фото Віктора Лісничого

У Канаді відійшла у вічність 
Марія Шкамбара, багаторічна 
голова, згодом почесна голо-
ва СФУЖО (Світової Федера-
ції Українських Жіночих Орга-
нізацій). 

Вона народилася в Україні. 
У дитинстві разом із батьками 
переїхала до Канади. Учитель-
ка за фахом, пані Марія відо-
ма як визначна громадська ді-
ячка. Спершу – у Спілці Укра-
їнської Молоді, згодом – у Лізі 
Українок Канади. Стала голо-
вою Комітету Українок Канади, 
очолювала Конґреc Українців 
Канади, відділ Торонто. 

2002 року на VIII Конгре-
сі Світової Федерації Укра-
їнських Жіночих Організацій 
Марію Шкамбару було обра-

но на високу посаду голови 
СФУЖО. Як очільниця СФУЖО 
Марія Шкамбара була дру-
гою заcтупницею президента 
Cвітового Конґреcу Українців. 
2003 року до СФУЖО старан-
нями Марії Шкамбари приєд-
нався Союз Українок Канади. 

Пані Марія невтомно пору-
шувала питання проблем бо-
ротьби з насильством над жін-
ками, заборони торгівлі людьми. 

2004-го дякуючи зусил-
лям Марії Шкамбари в Римі ор-
ганізовано Европейську кон-
ференцію СФУЖО, де до неї 
ввійшли три жіночі об’єднання 
– Асоціація Українських жі-
нок-робітниць в Італії, Союз 
Українок Італії, Добровільна 
Асоціація Українських Жінок в 
Італії.

2005 року в Торонто від-
значалася 120-та річниця 
Українського жіночого руху. 
Річні Наради Управи СФУЖО 
2005-го, у яких узяли участь 
українські жіночі організації із 
тринадцяти країн, відбулися в 
Українській столиці.

2007 року СФУЖО, чия 
штаб-квартира розташована 
в канадському місті Торонто, 
уперше за свою багаторічну іс-
торію провела за участю деле-
гатів із дев’ятнадцяти країн IX 
Конгрес в Українському домі 
на Європейській площі в Киє-

ві. До складу СФУЖО ввійшла 
Національна асоціація укра-
їнських жінок в Іспанії. Пані 
Марію Шкамбару було вдру-
ге переобрано головою СФУ-
ЖО до 2012 року. На високе 
визнання заслуговує невтом-
ний заклик пані Марії Шкам-
бари до світової громадськос-
ті та ООН визнати Голодомор 
1932 – 1933 рр. Геноцидом 
українського народу. Значуща 
організована пані Марією фі-
нансова допомога Україні, се-
ред якої збирання коштів для 
придбання мамографічної ма-
шини, призначення студентам 
стипендій при Фонді «Смолос-
кип». Загалом 2007-го складо-
ві об’єднання СФУЖО звітува-
ли про допомогу Україні на 6 
мільйонів доларів. 

2008 року СФУЖО відзна-
чила 60-ту річницю заснуван-
ня. Пані Марія Шкамбара наго-
лосила що, світовий рух укра-
їнських жінок ще до здобуття 
Україною незалежності відсто-
ював права українських ро-
дин, голос СФУЖО на захист 
репресованих в Україні віль-
нодумців звучав в ООН. Річні 
Наради СФУЖО 2009 року від-
булися вперше у Львові, де ко-
лись було започатковано укра-
їнський жіночий рух. 

2010 року на річні нара-
ди СФУЖО, які вперше відбу-

лися в Польщі, до Перемишля 
з’їхалися представниці укра-
їнських жіночих організацій 
з чотирнадцяти країн. Марія 
Шкамбара звернула особливу 
увагу на сприяння вивченню 
української мови й опіку субот-
німи школами у діаспорі, допо-
могу сиротинцям, бідним роди-
нам та старшим людям в Укра-
їні, призначення стипендій 
учням та студентам в Україні, 
у Бразилії та Арґентині, спон-
сорування видання книжок, 
та створення документальних 
фільмів про Голодомор 1932 – 
1933 рр. 

Марія Шкамбара – воло-
дарка численних нагород. Се-
ред них і державні України та 
Канади, зокрема медаль Коро-
леви Елізабети ІІ, український 
орден княгині Ольги. Марія 
Шкамбара отримала найви-
щу нагороду Світового Конгре-
су Українців – медаль Свято-
го Володимира Великого, міс-
то Торонто визнало її «Жінкою 
Року». З нагоди 70-ліття СФУ-
ЖО нагороджена відзнакою 
«Берегиня українського роду».

Валентина ШЕМЧУК, 
заслужена працівниця 

культури України,
членкиня Союзу 

українок Америки
Нью-Йорк, США

Маргарита 
Бжеська-Андраде 
на акції діаспори

Донька відомого діяча українських ви-
звольних змагань, згодом – української діа-
спори, чернігівця Романа Бжеського  (1897 – 
1982) Маргарита Бжеська-Андраде мешкає в 
Бразилії, в Салвадорі, столиці штату Баїя, бере 
активну участь у діяльності місцевої україн-
ської громади. Вона постійно отримує і читає 
нашу газету «Світ-інфо», дописує до неї. Ось її 
новий лист. 

«Я брала участь у відзначенні річниці втор-
гнення москалів в Україну. Молода жінка з 
Харкова Анастасія Сиваш організувала різно-
го типу публічні акції зі співанням нашою гро-
мадою українського гімну, матеріали в пре-
сі, на телевізії, в соціальних мережах. Тутеш-
ній митець Андре Фернандес створив велику 
фігуру – Мотанку. Це лялька, яка традиційно 
репрезентує жінку, матір, родючість. Ми сфо-
тографувалися біля Мотанки. З нами теж одна 
білоруска, активістка боротьби проти Лука-
шенка, добре говорить українською, приєдна-
лася до нашої боротьби. Вийшли кілька статей 
в пресі, різні інтерв̀ ю про Україну в нашому 
штаті Баїя. На національній телевізії різні ка-
нали присвятили багато місця про ситуацію в 
Україні, про світову позицію щодо неї. 

Потім я сфотографувалася і під фігурою 
Юманьї, це тип морської русалки, яку тут дуже 
шанують, попросила у неї символічно допомо-
ги на Чорному морі, аби позбутися тут москов-
ських кораблів. Слава Україні!»

Марія Шкамбара: пам’яті великої українки 

Пані Маргарита біля Мотанки, крайня справа. 

Маніфестація на підтримку України 
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Бронежилети, 
сигнальні ракети і багато 
іншого винайшли жінки 

Марта Костон винайшла сигнальні ракети
У 1847 році Марта Костон перебирала за-

писники свого покійного чоловіка й виявила 
там креслення сигнальних ракет, які можна 
було використовувати для передачі повідо-
млень з корабля на корабель. Марта працю-
вала над цією ідеєю ще 10 років, щоб довес-
ти її до стану готової розробки. Керівництво 
МВС США викупило у жінки патент на ство-
рення сигнальних ракет. Марта за свій вина-
хід отримала лише 15 тисяч доларів з обіцяних 
120 тисяч.

Джозефіна Кокрейн придумала 
посудомийну машину

Втілити в життя її задум 
допоміг механік та інженер 
Джордж Баттерс. У 1886 році 
з'явилась перша посудомийна 
машина, а Джозефіна отримала 
патент на винахід. Через 4 роки 
вона заснувала компанію, що 
випускала механізовані посудо-
мийні машини. Першими покуп-
цями стали готелі та ресторани.

Геді Ламар винайшла 
секретну систему зв’язку

Геді Ламар у 1942 році створила систе-
му зв’язку, що включає передачу фальшивих 
сигналів на різних частотах.

Її концепція стрибкоподібної перебудови 
частоти передбачала зниження можливості 
перехоплення сигналу ворогом під час Дру-
гої світової війни. Це утруднювало виявлен-
ня радіокерованих торпед.

Винахід став основою для зв’язку з роз-
ширеним спектром, що сьогодні використовується всюди – від 
мобільних телефонів до Wi-Fi і GPS.

Цікаво й те, що Геді була не лише винахідницею, а й відо-
мою актрисою та зіркою голлівудських фільмів 30 – 40-х років.

Кетрін Блоджетт створила 
«невидиме» скло

Перша жінка-науковець в дослід-
ницькій лабораторії General Electric 
та перша жінка, яка здобула ступінь 
доктора наук з фізики у 1926 році Ке-
трін Блоджетт створила «невидиме» 
скло. Спільно зі своїм учителем Ірвін-
гом Ленгмюром вона розробила ме-
тод формування моно- й мультимоле-
кулярних плівок, які пропускають 99% 
світла й не відбивають його. Сьогодні 

таке скло використовується в багатьох сферах: у виробництві 
електронних приладів, у телескопах. Технологія Блоджетт ле-
жить в основі виробництва лінз камер, скла автомобілів, оку-
лярів тощо.

Маріон Донован придумала підгузки
Маріон Донован була домогосподар-

кою і втомлювалася щоденно догляда-
ти за кількома дітьми. Одного дня зшила 
перший підгузок зі шматка фіранки для 
душу. Після декількох спроб їй вдалося 
створити водонепроникне покриття.

На відміну від гумових підгузків, що 
вже були на ринку, вироби Донован не 
причиняли дискомфорту шкірі дитини. 

У 1949 році вона вперше представила свій винахід, а за два 
роки отримала патент на нього і продала його корпорації Kerb 
за 1 млн доларів.

Стефані Кволек придумала 
матеріал для бронежилетів

У 1946 році Стефані вла-
штувалась на роботу в компа-
нію DuPont, прагнучи назбирати 
кошти на навчання в медично-
му коледжі. Там вона займала-
ся перетворенням полімерів на 
міцні синтетичні волокна.

Випадково під час спроби вдосконалити покриття для авто-
мобільних шин вона винайшла кевлар. Легке і міцне волокно, 
яке в 5 разів міцніше за сталь. З нього тепер виготовляють ку-
ленепробивні жилети та інше захисне спорядження.

Кволек так і не вступила до медичного коледжу, але завдя-
ки своєму винаходу врятувала безліч людських життів.

Василина КОПИТКО

Поштова марка на честь 
Джозефіни Кокрейн 

Мессі визнаний 
кращим футболістом 

планети 
За версією Міжнародної федерації 

футбольних асоціацій (ФІФА), форвард 
збірної Аргентини та французького ПСЖ 
Ліонель Мессі став найкращим гравцем 
світу 2022 року.

У Парижі відбулася церемонія наго-
родження кращих футболістів і тренерів 
2022 року за версією ФІФА.

Мессі випередив у рейтингу двох фор-
вардів збірної Франції – володаря «Зо-
лотого м`яча» 2022 року Каріма Бензема 
з  мадридського «Реалу», а також Кіліана 
Мбаппе з ПСЖ. 

Переможці у інших номінаціях: 
краща футболістка – Алексія Путельяс 

(Іспанія, «Барселона»);
кращий тренер (чоловіки) – Ліонель 

Скалоні (збірна Аргентини), чемпіон світу 
2022 р.;

кращий тренер (жінки) – Саріна Вігман 
(Нідерланди, збірна Англії);

кращий воротар (чоловіки) – Еміліано 
Мартінес (Аргентина, «Астон Вілла»);

кращий воротар (жінки) – Мері Ерпс 
(Англія, «Манчестер Юнайтед»);

премія Пушкаша за кращий гол – фут-
боліст-ампутант Марцин Олекси (Польща, 
«Варта», Познань);

приз фейр-плей – Лука Лочошвілі (Гру-
зія);

нагорода найкращим фанатам року – 
вболівальники збірної Аргентини.

Вони підписали перший міжнарод-
ний договір ООН про захист відкритого 
моря, тобто частини світового океану за 
межами економічних зон країн. В Євро-
комісії договір назвали «історичним мо-
ментом».

Переговори щодо захисту відкри-
того моря тривали протягом 15 років. 
Договір є важливою ланкою досягнен-
ня цілі щодо охорони 30% суші та моря. 
«Угода стала перемогою багатосторон-
ності та глобальних зусиль щодо про-
тидії деструктивним тенденціям, які за-

грожують здоров’ю океану зараз і для 
майбутніх поколінь», сказав генераль-
ний секретар ООН Антоніу Гутерріш. 

Відкрите море не підпадає під 
юрисдикцію жодної країни. Воно ста-
новить понад 60% світового океану 
та майже половину поверхні планети. 
Відкрите море довгий час привертало 
набагато менше уваги, ніж прибереж-
ні води. «Океанські екосистеми ство-
рюють половину кисню, яким дихають 
люди, і обмежують глобальне потеплін-
ня, поглинаючи значну частину вугле-

кислого газу, що виділяється людською 
діяльністю. Але їм загрожують зміни 
клімату, забруднення та надмірний ви-
лов риби», підкреслили автори дослі-
дження. Вони додали, що наразі охоро-
няється близько 1% цієї території. Коли 
новий договір набуде чинності, він до-
зволить створити морські охоронні те-
риторії в цих міжнародних водах. Дого-
вір також зобов'яже країни проводити 
оцінку впливу на навколишнє середо-
вище запропонованої діяльності у від-
критому морі. 

За 77 років 
лише 47 жінок 

були керівницями 
у міжнародних 

організаціях
Жінки займали лише 12 % керівних 

посад у 33 найбільших міжнародних орга-
нізаціях, зокрема понад третину цих ор-
ганізацій ніколи не очолювали жінки.

Про це – звіт правозахисної органі-
зації GWL Voices for Change and Inclusion. 
Експерти встановили, що з 1945 року в 
33 міжнародних організаціях було 382 лі-
дери, але тільки 47 із них були жінками. 
Це дослідження оприлюднили на засідан-
ні Комісії ООН зі становища жінок.

Так, 13 міжнародних організацій, зо-
крема ООН, Світовий банк, МАГАТЕ, Про-
довольчу та сільськогосподарську орга-
нізацію ООН, ніколи не очолювали жінки.

Крім того, за 77 років жінки лише раз 
очолювали 5 організацій – Світову орга-
нізацію торгівлі, Програму розвитку ООН, 
Управління Верховного комісара ООН у 
справах біженців, Міжнародну організа-
цію цивільної авіації та Міжнародну спіл-
ку електрозв'язку.

«Ми становимо 50% населення сві-
ту, тому для початку це питання демогра-
фічної справедливості. Але я також вірю, 
що жінки приносять поєднання лідерства, 
мудрості та співчуття, а іноді навіть кра-
ще розуміння того, що відбувається у сві-
ті», сказала колишня голова Генасамблеї 
ООН Марія Фернанда Еспіноса, відреагу-
вавши на звіт.

Понад 4 млрд 
людей до 2035 року 

матимуть надлишкову 
вагу чи ожиріння 

А це половина населення Землі. Про 
це йдеться у звіті Всесвітньої федерації 
боротьби з ожирінням,

Рівень ожиріння особливо швидко 
зростає серед дітей і в країнах з низьким 
рівнем доходу. Зокрема, прогнозують ріст 
проблем з надлишковою вагою в Азії та 
Африці.

Згідно з рекомендаціями Всесвітньої 
організації охорони здоров’я, показник 
ІМТ (індекс маси тіла) понад 25 означає 
надлишкову вагу, а понад 30 – ожиріння. 
У 2020 році до обох категорій потрапили 
2,6 мільярда людей, або 38% населення 
світу. У 2035 році прогнозують, що їхня 
кількість перевищить 4 мільярди.

Кількість дітей з ожирінням може 
зрости вдвічі у порівнянні з 2020 роком. 
У 2035 році прогнозують, що кількість 
хлопчиків досягне позначки у 208 мільйо-
нів, а дівчат – 175 мільйонів.

ІМТ – це число, яке розраховується 
шляхом ділення ваги людини в кілогра-
мах на її зріст у метрах у квадраті. Тож 
варто визначати ІМТ стежити за показни-
ками власної ваги. 

Наприклад, вага людини – 90 кіло-
грамів. Зріст 175 сантиметрів, тобто 1,75 
метра. Множимо це число саме на себе, 
отримуємо зріст у квадраті: 3,07. Ділимо 
90 на це число: виходить майже 30. Отже, 
у людини надлишкова вага, і недалеко й 
до ожиріння. 

Музей Стадейлік (Stedelijk) в Ам-
стердамі (Нідерланди), тепер підпи-
сує художника-абстракціоніста як 
українця. 

Донедавна більшість закордон-
них музеїв описували Малевича як 
росіянина, попри те, що художник 
народився в Україні, в нашій столиці 
Києві в 1879 році.

Відтепер цей музей вказує, 
що Малевич народився в Укра-
їні від батьків польського похо-
дження. Ця інформація вже зміне-
на в текстах на стінах і на сторінках 
веб-сайтів. 

На жаль, більшість творів Ма-
левича зберігаються поза Украї-
ною. В Україні відомі кілька лис-
тів Малевича, один ескіз та кар-
тини у приватних колекціях. 
Найбільша колекція спадщини аван-
гардиста в Європі міститься в Музеї 
в Амстердамі. 

У тому ж музеї зберігається ар-
хів фонду Харджиєва. Микола Хар-
джиєв був молодшим колегою Ма-
левича і архівістом, який зібрав ве-
личезну колекцію матеріалів про 
авангард. У 1996 році він переїхав 
в Амстердам, але йому вдалось пе-
ревезти лише частину своєю колек-
ції – другу половину не випустили на 
кордоні.

Близько тисячі 
монет 17 століття: 
у Польщі виявили 
унікальний скарб

Біля села Занювка, в Лю-
блінському воєводстві виявили 
величезний скарб, захований 
у глиняному глечику. Знайшов 
монети Міхал Лотис, на тери-
торії земельних ділянок, які ви-
падково загубилися на поверх-
ні ґрунту. Пізніше він звернув-
ся до Воєводського управління 
охорони пам'яток у Любліні сто-
совно знахідки, відповідно до 
наявного Закону.

У Польщі не дозволені ама-
торські пошуки артефактів, ви-
користовуючи металошукачі, 
якщо в шукача скарбів нема лі-
цензії місцевої влади. Про всі 
знахідки потрібно повідомляти 
владу. Окрім цього, вони пере-
ходять у власність держави.

Археологи дослідили зна-
йдені монети. У керамічно-
му глечику були 1 тис. крон 
та литовських шелягів (бора-
тинок) 17 століття. Загаль-
на вага скарбу – 3 кілограми. 
Чому і хто так хотів заховати 
скарби? Дослідники стверджу-
ють, що через заворушення 
на цій території. Або ж це сво-
єрідний «депозит», тобто моне-
ти заховали задля фінансової 
безпеки.

У 17 столітті ці території 
входили у склад Речі Посполи-
тої. Армії напасників ненастан-
но плюндрували країну, най-
більше під час Шведської війни 
в 1655 – 1660 роках і Великої 
Північної війни 1700 – 1721 
років.

Зараз монети перебувають 
в Археологічному відділі Музею 
Південного Підляшшя в Білій 
Підляській, де дослідники змо-
жуть детально вивчити скарб.

Понад 100 країн домовилися про захист відкритого моря 

Музей, який має найбільшу колекцію творів 
Казиміра Малевича, визнав його українцем

Малевич, автопортрет

Фінал чемпіонату світу з футболу 2022 
року в Катарі. Чемпіон – Аргентина. 

Капітан команди Ліонель Мессі з щойно 
отриманим Кубком світу. 
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«Не вірте в рай тут і не вірте жод-
ному слову з тих прекрасних про-
мов, які ви читаєте в газетах, які 
я вам надсилаю. Моє слово честі! 
… Боже! Якби я міг розповісти тобі 
про нічні сцени, які я бачив… Ніхто 
з вас не може уявити собі величез-
ну купу сміття з картопляного луш-
пиння, змішану зі снігом, і викинуту 
за межі російської столової. Але… 
уявіть собі чотирьох робітників, яких 
я спіймав, що сиділи навпочіпки на 
цій купі в темряві о 3-й годині ночі й 
шукали шматочки картопляної шкір-
ки, щоб «нагодувати» своїх жінок і ді-
тей».

Це уривок із листа південноаф-
риканського інженера Джеррі Бер-
мана, написаний у лютому голодного 
1933 року зі Станиці Луганської до 
своїх родичів за межами СРСР. Че-
рез майже 90 років ці листи зно-
ву повернуться в Україну, але вже 
як експонати і важливі свідчен-
ня злочину сталінського режиму, 
вчиненого проти українців у 1932 
– 1933 роках, пише видання «Но-
винарня».   

16 лютого виповнюється 120 
років від дня народження Берма-
на. А отже, є привід згадати про 
нього та його приголомшливі спо-
стереження, які він нам залишив, 
пишучи біля вогника тьмяної свіч-
ки звичайні листи своїм рідним.

Листи з горища
2016 рік, Велика Британія, Ман-

честер. Прибираючи на горищі сво-
го будинку, англійка Алісон Маршалл 
знаходить стосик листів, адресова-
них її дідові Майєру Фортесу. Жін-
ка не в курсі про їхню історичну цін-
ність. Адже нічого не знає про Голо-
домор в Україні і не може второпа-
ти, які саме події описані на аркушах 
старого паперу.

«Я показувала листи різним лю-
дям, але ніхто не міг пояснити, про 
що в них ідеться», – розповідає пані 
Маршалл.

Хтось інший, може, й не став би 
завдавати собі клопоту через якісь 
старі епістоли та викинув би їх на 

смітник. Але Алісон Маршалл, яка 
сама є науковицею, ці листи заче-
пили.

Почалася непроста пошуко-
ва робота тривалістю кілька років. 
Маршалл читала листи і дедалі біль-
ше дізнавалася про Джеррі Берма-
на.

«Я знайшла його сина Пітера, 
який допоміг встановити деякі фак-
ти батькової біографії, а також по-
повнила свої знання про історичний 
період, який описував Джеррі. Я ді-
зналася, що він народився в єврей-
ській родині у Литві, яка на той час 
входила до складу Російської імпе-
рії. Життя було важким, тому роди-
ні довелося емігрувати до Півден-
ної Африки. Джеррі тоді мав 17 ро-
ків. Під час навчання в університеті 
Кейптауна він познайомився з моїм 

дідусем Майєром Фостером, з яким 
потім листувався».

А далі доля звела Алісон із ху-
дожницею й викладачкою Універси-
тету Гаддерсфілда Сарою Нестерук, 
яка має українське коріння. Вона й 
допомогла Маршалл нарешті зрозу-
міти історичну цінність старих листів 
та порадила передати їх в Україну, до 
Музею Голодомору. Що Алісон Мар-
шалл і зробила влітку 2021 року.

На наше щастя, листи чудово 
збереглися. Більшість із них надру-

ковані на друкарській машинці. Ні, 
сам Джеррі, працюючи в радянській 
Україні, не мав ні машинки, ні мож-
ливості друкувати свої послання, бо 
часто навіть хорошого паперу не міг 
знайти (тому іноді відповідав на зво-
роті листів, які отримував від рідних).

Але в Джеррі було троє братів, 
сестра і найкращий друг. Він не мав 
змоги писати всім їм окремо, тож 
просив брата Ізраеля, який мешкав 
у місті Цанен (Tzaneen, ПАР), робити 
копії листів та розсилати іншим.

Так листи, адресовані Ізраеле-
ві, розліталися в інші міста і куточки 
світу: до Естер і Аарона – в Кейпта-
ун, до Лейві – в Нью-Йорк та Майєра 
Фортеса – в Лондон.

На роботу 
до соціалістичного 

раю
Як і чому Джеррі Берман опи-

нився в СРСР?
Закінчивши Кейптаунський уні-

верситет, він отримав фах інженера 
з мостобудування. З роботою все не 
складалося. Спочатку в пошуках за-
робітку він поїхав до Нью-Йорка, де 
мешкав брат Лейві. У США вже по-
чалася велика депресія, і працевла-
штуватися там не вдалося.

Тим часом світом ширилися чут-
ки про те, як бурхливо розбудовуєть-
ся СРСР. Країна, яку охопила форсо-
вана індустріалізація, потребувала 
кваліфікованих кадрів: інженерів та 
фахівців, які б уміли працювати на 
іноземному обладнанні, що у вели-

кій кількості закуповувала вла-
да для радянських заводів.

Багато хто, особливо мо-
лодь, захоплювалися Радян-
ським Союзом та романтизува-
ли все, що там відбувалося. Тож 
29-річний Берман, прочитавши 
в газетах, що СРСР потребує ін-
женерів, вирушив туди. І в 1932 
році опинився на Донбасі, на 
будівництві моста в Станиці Лу-
ганській.

Але вже зовсім скоро ро-
мантика розвіялась під впли-
вом страшних реалій. Побачене 

в УСРР його жахнуло. Терор, примус, 
страх і рабська праця – ось на чому 
трималася радянська утопія.

«Як може бригадир працювати 
і кочегарити два котли, які працю-
ють вісім годин, і отримувати за свою 
працю 800 грамів чорного хліба й 
гроші, щоб купити в брудній, схожій 
на стайню їдальні (гіршій за рідні аф-
риканські їдальні) тарілку капустяно-
го супу без м’яса і дві ложки «каші»? 
– пише Джеррі своєму братові Ізрае-

лю. – Який результат? … Люди сплять 
під час роботи, люди проклинають 
усіх! Люди бурчать, кричать і лають-
ся! Нерви натягнуті до межі!»

Берман не приховує того, що по-
трапив у цілковите жахіття, яке не 
піддається здоровому глузду.

«Через гниле сіно з 17 коней заги-
нуло шість. Тут на даний момент кінь 
важливіший за людину. Люди, щоб 
зберегти себе в живих, крадуть пай-
ки своїх коней, особливо борошно».

У своїх листах Джеррі розпо-
відає деталі, які може знати тільки 
безпосередній учасник подій. Бер-
ман пише, що як іноземець має пев-
ні привілеї, наприклад, обід без чер-
ги, який є ситнішим, ніж у інших. Тож 

його становище трохи краще.
«Я отримую тут привілейований 

обід, який отримують лише праців-
ники кесонів під стисненим повітрям 
2-3 атмосфери. Я не знаю, як вони ви-
живають. Суп із кислих огірків і біль-
ше нічого. (Усі працівники отриму-
ють однакове), а потім друга страва 
– картопляне пюре з крихітним шма-
точком м’яса! Це привілей, бо інші не 
отримують м’яса! Це така сама прав-
да, як і те, що я тут! Скажіть це і роз-
кажіть усім своїм друзям-комуністам, 
і нехай хтось заперечить це.

І на таких напівживих людях 
успішно будується п`ятирічка!»

Голодні люди не здатні добре 
працювати, констатує Джеррі. А ра-
дянське керівництво ще й вимагає 
штрафувати робітників за нібито по-
гану роботу.

«Як їх можна оштрафувати?? 
Що можна забрати у них! Тільки їхні 
«ланцюги» рабської праці!», – обурю-
ється іноземець.

Як виконроб він змушений ба-
гато займатися організаційними пи-
таннями.

«Тут робота інженера полягає 
не в тому, щоб будувати, скільки го-
дувати, одягати та оселяти людей. І 
оскільки всі ці три речі досить важ-
ко виконати, мій жереб як «прораба» 
незавидний!», – писав він у листі Із-
раелю.

Діставати і «вибивати» з чинов-
ників доводиться все – від хлібних 
карток для робітників до будівель-
них матеріалів.

«Сама робота дуже цікава, як ви 
самі можете зрозуміти, тільки за ро-
сійських умов поганого постачання, 
матеріалів і робочої сили часто бо-
жеволієш, намагаючись все змуси-
ти запрацювати!»

«Люди божеволіють! 
Хліб – це все, 

і його не вистачає»
Листи інженера спростовують 

поширене уявлення про те, що го-
лодувало лише село. Доля робітни-
ків нічим не була кращою: справжня 
рабська праця за кавалок чорного 
хліба. Гостра нестача харчів, при-

низлива карткова система, порожні 
магазини, високі ціни – з такими ре-
аліями зіткнувся інженер в Україні.

«Тут працюють тільки за хліб, 
800–600–400 грамів хліба на день, 
бо іншої їжі в магазинах не можна 
купити. Її там немає. Чи може люд-
ська істота, росіянин (Україну і весь 
СРСР в ті часи ототожнювали з Росі-
єю. – Авт.) чи хтось інший, годувати 
себе та свою родину 800 грамами 
чорного хліба і нічим іншим?»

«Небажано носити з собою хліб у 
кількості понад одноденний раціон. 
Ціла буханка хліба, яку ви можете 
отримати, можливо, на кілька днів, 
спричинить таку подію, що всі пере-
хожі зупинятимуться і дивитимуться 
на вас. Це чорний хліб. Я можу смі-
ливо сказати, що моє життя опини-
лося б у великій небезпеці, якби я 
був помічений у володінні лише од-
нією скибочкою білого хліба. Такого 
тут не бачили з 1928 року. Тут, де ви-
рощують пшеницю!»

Але в колгоспах, як згадує Бер-
ман, навіть хліба немає:

«Кожен колхоз голодує, у нього 
немає ні шматочка хліба!.. Праців-
ники колхозу не отримують хліба!»

«Мені хочеться зібрати речі й 
поїхати. Хліба я не отримував 3 дні. 
Вчора був у Станиці, а позавчора 
був дефіцит. Терор криком. Люди бо-
жеволіють! Зрозумій. Хліб – це все, 
і цього не вистачає. Чорний, кислий, 
погано пропечений. У 1932 році 
ми нічого не отримуємо на 
наші «карточки».

Інженер Джеррі Берман з охопленої 
голодом радянської України: 

«Не маю жодного бажання лишатися. Я побачив цей рай»

Джеррі Берман

Алісон Маршалл із листами 
Джеррі Бермана

Листи Джеррі Бермана та їхні передруки

Географія листів Бермана

Той самий міст через Сіверський Донець, який будував Берман 1933 
року. До наших днів не зберігся, був підірваний Червоною армією при 

відступі у 1942-му. Фото з державного архіву Італії в Римі

Так жили робітники Дніпрогесу – типове робітниче селище 
в Україні в 1930-ті роки. Фото Джеймса Аббе
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Укрзалізниця 
розпочала 

комплексну 
програму 

дерусифікації
Назва програми – «Заліз-

на українізація», розрахована 
вона на 3 роки. Метою програ-
ми є не просто зміна звичайних 
російських символів чи назв, а 
фундаментальна зміна Укра-
їнської залізниці. Процедура 
позбавлення від російського 
сліду розрахована на 2023 – 
2025 роки. У компанії зазна-
чають, що підготовку почали 
ще влітку 2022 року. Для цього 
зібрали всі технічні та юридич-
ні проблеми, а також ті речі, які 
потрібно українізувати.

Загалом зміни будуть сто-
суватися наступного:

Назви залізниць;
Позначок кілометражу;
Сигнальних позначок.
А також радянських баре-

льєфів і назв станцій.
Як приклад щодо назв, «Ук-

рзалізниця» приводить Півден-
ну залізницю, яка розташова-
на на півночі України. Насправ-
ді ж така назва зумовлена по-
ходженням від розташування 
на території давно зниклих Ро-
сійської імперії та СРСР. Схожа 
ситуація й з Південно-Захід-
ною залізницею, яка простяга-
ється від Чернігівщини до Поді-
лля. Обирати нові назви будуть 
за обговоренням тих чи інших 
пропозицій. 

Водночас зникнуть стан-
ції на кшталт Жовтнева, Кол-
госпна, Радгоспна. А з фаса-
дів станцій приберуть росій-
ські назви українських міст. Не 
буде жодних російських надпи-
сів на вагонах чи у квитках па-
сажирів.

Не менш важливою буде 
зміна в кілометражі. Більше у 
Київській області не трапляти-
меться позначка, скажімо, про 
856-й кілометр, адже за радян-
ських часів відлік кілометра-
жу починався з москви. Тепер 
буде відлік від столиці України.

Також Укрзалізниця планує 
поступово відходити від радян-
ської системи залізничних по-
значень та сигналів до загаль-
ноєвропейської. Це стосується 
не лише візуального вигляду, 
але й технічних аспектів.

Одного дня Берман опи-
няється у відрядженні в Харко-

ві. Побаченим він ділиться у листі 
до рідних:

«Я побачив видовище… Це була 
хлібна черга до магазину № 48 на ву-
лиці Енгельса! Я бачив тут багато черг, 
але такої ніколи раніше. Вона була дов-
гою, охоронялася міліціонерами по всій 
довжині приблизно на відстані чотирьох 
вуличних кварталів! Чому? А ось чому. 
Передмістя Харкова щойно (дуже піз-
но!) виконало хлібоздачу, і йому дозво-
лено торгувати хлібом. Є хліб за комер-
ційними цінами, в 15 разів вищими за 
стандартні державні, але в 7 разів де-
шевше, ніж заборонена торгівля хлібом 
на ринку! Люди вчора опівночі зайняли 
свої місця, і сьогодні терпляче простоя-
ли увесь ранок, наче шпроти в банці. Ці-
каві обличчя, ці жінки з немовлятами, ці 
напружені обличчя… Працівники мілі-
ції, які намагаються підтримувати поря-
док, наносять удари тим, хто намагаєть-
ся потрапити без черги! … З тих, хто сто-
їть у черзі, половина або більше – із сіл, 
де дефіцит хліба гірший, ніж у містах!»

Родина періодично допомагає 
Джеррі, надсилаючи в Україну долари, 
за які в спеціальних магазинах можна 
купити харчі.

Кілька разів у листах він згадує міс-
то, яке сьогодні в усіх на слуху: «Щойно 
отримав звістку з Артемівська, раніше 
Бахмута, що там, у магазині “Торгсин”, 
мене чекають 10 доларів. Мабуть, від 
Лейві, хоча він ніколи про це не писав. 
Але щоб дістатися до Бахмута і назад, 
мені при нинішньому стані залізничного 
сполучення потрібно 3 дні, а цього я за-
раз не можу дозволити. Ми занадто за-
йняті. Отримаю пізніше, можливо».

«Це коштувало людських 
жертв і грошей удвічі 

більше, ніж було б 
в Америці»

Джеррі розуміє, що опинився в епі-
центрі страшного економічного експе-
рименту, влаштованого Сталіним. Ра-
дянське будівництво – це показуха, 
красива картинка для західних країн, за 
лаштунками якої залишаються потворні 
реалії. Людські життя в цій гонитві – це 
витратний матеріал, і не більше. Та най-
страшніше, що часто ніякої економічної 
доцільності в такому форсуванні подій 
немає.

«Росія зробила за ці п’ять останніх 
років колосальні промахи, які відпові-
дальні за напівголодне існування за-
раз. Росія втягнула себе у величезний 
план будівництва. Тут була політична по-
зиція, а саме «показати», що може зро-
бити соціалізм! Візьміть приклад. За 
п’ять років вони будують на Дніпрі дам-
бу та величезний 1500-метровий міст 
біля «Екатеринаслава». Вони побудува-
ли їх за рекордно короткий час. У цьо-
му немає жодних сумнівів! Але як бути 
із засобами!.. Це коштувало людських 
жертв і грошей удвічі більше, ніж це було 
б в Америці на подібних роботах».

Інженер додає, що «заводи, закінче-
ні рік тому, ще нічого не видали», а за-
куплене за український хліб і вугілля об-
ладнання так нічого і не виробило, бо не 
було запущене в дію. Колосальні жерт-
ви, якими ведеться будівництво, є мар-
ними. І це дуже гнітить Джеррі.

«Росія будувала і будувала, а за своє 
будівництво нічого не отримала. Вона 
побудувала і втопила мільйони ресурсів 
на заводи з виробництва сталі та залі-
за. Помпи, за які вона вислала свій хліб, 
вугілля та нафту, і весь час ці заводи ні-
чого не зробили. Як можна продовжува-
ти? Уявіть, що ви вкладаєте гроші у свою 
ферму, і тонете, і тонете, і тонете…»

«У вашій пресі є брехня, багато брех-
ні, але тут набагато більше! Чи відчува-
єш ти, Ізраелю, що мої політичні ідеали 
до мого приїзду сюди страшенно пору-

шені, і я відчуваю страшенне розчару-
вання, мені боляче і погано! Яке розча-
рування, ех!»

«Я не можу бачити, як люди голоду-
ють», – зізнається він в одному зі своїх 
листів. Тому постійно намагається пере-
вестися з України в Росію, де, за чутка-
ми, забезпечення значно краще.

У травні 1933 року Берману це на-
решті вдається, і він потрапляє в Ниж-
ній Новгород. Тут, за спостереження-
ми Джеррі, ситуація з продовольством 
була значно кращою. Він як іноземець 
узагалі опинився в привілейованому 
становищі.

«Запаси їжі я отримую в магазині 
для іноземців «Інснаб». Я отримую там 
більше, ніж людина може спожити. Я 
отримую все, що вони мають. Хліб і ков-
баси, цукор, горіхи, сигарети, родзинки, 
печиво, молоко, масло тощо. У Росії це 
просто неймовірно. Це відносить мене 
до особливої категорії людей. Я пред-
мет заздрості всіх росіян, предмет за-
здрості всіх».

«Я добре забезпечений, – пише він 
у листі, – але тільки я. В магазині для 
іноземців. Жорстока доля інших. Мій 
безпосередній начальник – «прораб» 
отримує 425 рублів на місяць. Я отри-
мую, як ви знаєте, 400 рублів. У ньо-
го є дружина та двоє дітей, одна з яких 
– немовля 14 місяців. Його щомісячні 
відрахування становлять 80 рублів (по-
даток на прибуток, передплату за кре-
дит, культурні відрахування тощо). Це 
залишає 345 рублів. Він щодня купує 
для своєї дитини один літр молока, тоб-
то 2 рублі 50 чи 3 рублі, тобто 80 рублів 
на місяць. Це залишає 265. Столовая, 
в якій він один отримує один щоденний 
прийом їжі з двох страв (суп + каша), 
стягує 1.50 – 2.50 рублі на день. Це за-
лишає 200 рублів на місяць. Його «па-
йок», який він отримує централізовано, 
– це всього лише 800 г хліба для себе 
+ 1 кг для його родини. Решту, як і все 
тут, потрібно купувати на ринку за рин-
ковими цінами. Уявляєте, як живуть чо-
тири людини?? І це людина з високим 
становищем та відповідальністю, яка 
отримує хорошу заробітну плату фа-
хівця. А що з робітником, який отримує 
не 425, а всього 130-180 рублів на мі-
сяць?

Я найщасливіший працівник тут, бо 
мене цей «красивий» опис не стосуєть-
ся. Я маю, правда, лише 400 рублів на 
місяць, але я забираю свої продукти 
харчування з магазину іноземців. Моло-
ко там є 1 рубль за літр; вершкове мас-
ло 7 рублів за літр, а не 50, як на ринку; 
цукор 2 рублі за кг, а не 70 рублів і тощо. 
Мої 400 рублів з магазином дорівнюють 
4000 рублям без магазину».

У цих побутових подробицях – окре-
ма цінність листів Бермана. Адже офі-
ційні документи не дають повного уяв-
лення про рівень зарплат та цін у той 
час. А описи Джеррі дозволяють зрозу-
міти реальний стан справ. Він згадує, 
що зарплата прибиральниці – 50 рублів 

на місяць, а курка на базарі коштує 60 
рублів. Тобто місячної зарплати не ви-
стачає навіть на одну курку!

«Повільно, але ми будуємось за ра-
хунок голодуючих робітників. На кро-
ві й поті голодуючих людей. Ні, мого ро-
сійського життя ти ніколи не зрозумієш. 
Занадто великий парадокс», – пише він 
братові у липні 1933-го.

«Я відчуваю повне розчарування у 
всьому тут, у соціалістичному порядку, 
у людях, їхніх манерах, їхніх стосунках 
один до одного тощо. Я відчуваю огиду».

«У мене немає жодного бажання за-
лишатися. Я побачив цей рай».

Замість епілогу
Зрештою, «набудувавшись соціа-

лізм», у 1935 році Джеррі Берман по-
вернувся в Південну Африку. У 1940-х 
він одружився. У 1947 році народився 
його Пітер. Вдома колишній заробітча-
нин зі Станиці Луганської встиг зробити 
успішну кар’єру: в одному з міністерств 
очолював департамент будівництва – 
керував спорудженнм мостів і доріг до 
виходу на пенсію наприкінці 1960-х.

Берман помер у 1979 році в Кейпта-
уні так і не дізнавшись, які цінні свідчен-
ня залишив про Голодомор на Донбасі.

Згодом історія про індустріалізацію 
була переписана, а про роль іноземних 
фахівців, таких як Джеррі Берман, вза-
галі «забули», приписавши всі лаври 
«геніального будівничого» радянському 
диктатору Сталіну.

Росія сьогодні продовжує поверта-
ти радянські міфи та відбілювати Йоси-
па Сталіна, який був ефективним лише 
в одному – знищенні мільйонів людей.

Тож Берманові листи є важливим 
внеском у поширення знань і правди 
про Голодомор та реальну ціну сталін-
ської індустріалізації.

Сьогодні справу Сталіна успіш-
но продовжує Путін. Це стало можли-
вим, бо злочини комуністичного режи-
му не були засуджені, зокрема й тому, 
що сама Росія не бажала подивитися на 
них очима правди.

* * *
Віднедавна усі листи Джеррі Бер-

мана (а їх майже 70) оцифровано та 
опубліковано на сайті Музею Голодо-
мору. Ознайомитися з ними можуть усі, 
хто цікавиться минулим України та те-
мою Голодомору зокрема. Натискаючи 
на будь-який із них, ви відкриєте скан-
копію, а також отримаєте його розшиф-
рування англійською мовою та пере-
клад українською.

Знайти листування на сайті музею 
можна в розділі «Голодомор/ Архів/Лис-
ти Джеррі Бермана».      

Ліна ТЕСЛЕНКО
Національний музей 

Голодомору-геноциду
Опубліковано у виданні «Новинарня» 

Сайт «Аргумент», 17.02.2023 

Інженер Джеррі Берман з охопленої 
голодом радянської України: 

«Не маю жодного бажання лишатися. Я побачив цей рай»

У Харкові перейменовують 
18 топонімів, пов'язаних з Росією

Депутати на сесії Харків-
ської міської ради одноголос-
но підтримали перейменуван-
ня 18 топонімів

Відтак, наприклад, згідно 
з рішенням міськради прову-
лок Брянський став вулицею 
Холодноярською, яка водно-
час відсилає до славетної 93 
бригади «Холодний Яр» і подій 
Української революції.

Топонімічний ансамбль 
разом з проспектом Героїв 
Харкова, майданом і станцією 
метро Захисників України, Хо-
лодноярською доповнює Те-
роборонівська.

Відновлено й кілька істо-
ричних назв: Пушкарний, Ку-
зінська, Ірининська, Петро-
павлівська. Поетичним вида-
ється топонімічний дует вулиць 
Лісової Пісні і Лесі Українки.

Повний список (старі на-
зви і ухвалені нові):
пров. Брянський – 

вул. Холодноярська;
вул. Кабардинська – 

вул. Лісової пісні;
вул. Московська – 

вул. Ірпінська;

вул. Північнокавказька – 
вул. Гостомельська;

в'їзд Північнокавказький – 
в'їзд Бучанський;

вул. Революції 1905 року – 
вул. Кузінська;

узвіз Революції 1905 року – 
узвіз Кузінський ;

вул. Рязанська – 
вул. Ірининська;

пров. Середньоуральський – 
пров. Пушкарний;

пров. Старомосковський – 
вул. Тероборонівська;

вул. Сусаніна Івана – 
вул. Каяльська;

пров. Сусаіна Івана – пров. 
Студеноцький;
вул. Челюскінців – 

вул. Петропавлівська;
вул. Маломосковська – 

вул. Козацької Слави;
в'їзд Московський – 

в'їзд Волноваський;
вул. Новомосковська – 

вул. Червоної Калини;
вул. Середньоуральська – 

Пушкарна;
в'їзд Середньоуральський – 

Пушкарний

У Києві 
представли книгу 

«Заборонити 
рашизм»

Захід відбувся в універси-
теті ім. Б.Грінченка. Книга «За-
боронити рашизм» – перше 
науково-публіцистичне видан-
ня, у якому дається визначен-
ня рашизму як ідеології та сус-
пільної практики сьогодення. 
Ця книга про новий вид фашиз-
му, про його витоки, методи ро-
сійського експансіонізму та ге-
гемонізму щодо України, решти 
Європи і всього світу.

Автором ідеї створення 
книги й натхненником проєк-
ту був Віктор Огнев'юк – укра-
їнський філософ, професор, 
академік НАПН України, фун-
датор і ректор Університету ім. 
Грінченка (2007 – 2022). Крім 
того, авторами книги є 13 осіб 
– кандидати та доктори істо-
ричних наук.

«Зрозуміти рашизм озна-
чає зрозуміти смисли, які по-
силає ця ідеологія, ця соціаль-
на практика і цей спосіб по-
годження людей. Від способу 
погодження людей залежить 
дуже багато у цьому світі. Тому 
ми маємо зрозуміти не тіль-
ки суть рашизму як такого, а 
ми маємо розуміти нашу пове-
дінку впродовж багатьох сто-
літь стосовно цього. Тому що те 
минуле, яке ми не пам'ятаємо 
і забуваємо з часом може до 
нас повертатися», сказала док-
тор історичних наук та співав-
торка книги Валентина Піскун.

Книга складається з 15 
розділів, серед яких – заро-
дження і становлення україн-
ської цивілізації; «російський» 
національний характер; «укра-
їнське питання» в ідеології 
«русского мира»; рашизм як 
різновид фашизму; Україна та 
цивілізований світ після пере-
моги над рашизмом тощо.

«Спецоперація для вирі-
шення «українського питан-
ня» триває уже понад сто ро-
ків. Щоразу українці дають від-
січ рашистам різних поколінь 
та зупиняють їхні способи по-
взучого просування «русско-
го мира» Європою», наголосив 
кандидат історичних наук та 
співавтор книги Юрій Митро-
фаненко.

Магазин Торгсину. «Всесоюзне об’єднання з торгівлі з іноземцями», Торгсин – 
державна організація в СРСР у 1930-1966 рр., що займалася обслуговуванням 

іноземних та радянських громадян, які мали валюту, золото, дорогоцінні 
камені тощо і могли обміняти їх на продукти та споживчі товари
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У 1934 році в небо над Спо-
лученими Штатами Америки 
періодично здіймався біплан, 
пофарбований у жовтий і синій 
кольори з тризубом на борту 
і написом «Україна». Невдовзі 
компанію йому склали ще два 
літаки – «Львів» і «Київ».

Вони брали участь в україн-
ських святах і різноманітних авіа-
ційних парадах. Преса називала їх 
«гетьманською трійцею». Це були 
літаки Союзу гетьманців-держав-
ників (СГД). Їх збиралися викорис-
товувати в інформаційно-пропа-
гандистських цілях. Але не лише. 
Про історію появи в українських 
еміграційних колах літаків і авіа-
ційних шкіл розповідають доку-
менти із архівних фондів розвідки.

Появі літаків в українських 
емігрантських організаціях США 
і Канади передувала велика під-
готовча робота. У 1922 році про-
світницько-спортові товариства і 
клуби в Східній Канаді під прово-
дом Володимира Босого, колиш-
нього члена уряду Української 
Держави Павла Скоропадсько-
го, об’єдналися в Січову організа-
цію («Січ»). Двома роками по тому 
консервативні державницькі кола 
еміграції у США прийняли гетьман-
ську ідеологію і створили Україн-
ську січову організацію Америки 
(«Гетьманська Січ»).

Це були політичні монархічні 
організації українців, які підтри-
мували Павла Скоропадського й 
пропагували ідею монархічного 
устрою України (на чолі з гетьма-
ном). Цю ідею обґрунтував і всіляко 
відстоював В’ячеслав Липинський. 
Гетьманський рух у різних формах 
набув поширення у багатьох краї-
нах світу. Найбільше – у Європі, де 
після поразки гетьманату перебу-
вали П. Скоропадський, В. Липин-
ський та їхні найближчі соратни-
ки. Водночас велика кількість при-
хильників мешкала у США і Канаді. 
Саме вони у 1934 році перейме-
нували січові організації на Союз 
гетьманців-державників Америки 
й Канади. Загалом у 1930-ті роки 
на північноамериканському конти-
ненті налічувалося понад 60 осе-
редків СГД.

У цей період Головним отама-
ном січових організацій Амери-
ки був Олександр Шаповал, яко-
го змінив Омелян Тарнавський. 
Їхніми зусиллями американські й 
канадські січові організації стали 
одними з найвпливовіших україн-
ських емігрантських організацій 
того часу за океаном. Вони вклю-
чали в себе низку спортивних сек-
цій, культурно-просвітницьких за-
кладів, видавали брошури, газе-
ти, книги. Невдовзі з’явилася ідея 
створення шкіл для підготовки 
українських льотчиків і, відповід-
но, придбання літаків.

За задумом, ці літаки мали ста-
ти базовими для підготовки укра-
їнських авіаційних спеціалістів. 
Адже гетьманці упродовж усіх ро-
ків еміграції сподівалися на від-
новлення збройної боротьби за 
незалежність України і готувалися 
до участі у цій боротьбі.

Для закупівлі літаків на по-
чатку 1930-х організували збір 
добровільних пожертвувань на 
«український авіяційний фонд». 
На зібрані кошти придбали біплан 
The Travel Air 3000. Його урочисто 
освятили в Детройті у серпні 1934 
року. Дали назву «Україна». Піло-
том став полковник Антін Чайков-
ський.

Про приблизну вартість літаків 
дізнаємося із Обіжника СГД в Ка-
наді № 1 за січень 1935 року із ар-
хівних фондів Служби зовнішньої 
розвідки України. У цьому інструк-
тивному листі, який розсилався 
усім гетьманським низовим орга-
нізаціям, зазначалося: «Кождий 
Кіш повинен урядити якесь під-
приємство, і суму найменше 20.00 
долярів вислати до Окружної ко-
манди на покриття коштів зпрова-
дження українських літаків. Зпро-
вадження двох літаків буде кошту-
вати близько 450.000 долярів» 
(ГДА СЗР України. – Ф. 1. – Спр. № 
7242. – Т. 16. – Арк. 606–606/02).  

Другий придбаний літак із на-
звою «Львів» освятили у вересні 
1934 року у Чикаго. Третій, «Київ», 
– у вересні 1937 року також у Чи-
каго. Цю подію приурочили до ві-
зиту до США і Канади Данила Ско-
ропадського – сина і спадкоємця 
гетьмана Павла Скоропадського.

Церемонія освячення «Києва» 
супроводжувалася демонстратив-
ними польотами і запрошенням 
на борт літака гостей. Крім цього, 
гетьманич на цьому літаку здій-
снив переліт із Чикаго до Детрой-
ту, де зустрівся з місцевою укра-
їнською громадою. Ця акція мала 
неабиякий розголос. У «Розпоряд-
ку Союзу гетьманців-державни-
ків в Злучених Державах Північної 
Америки» від 24 листопада 1937 
року з цього приводу зазначалося: 
«Остання летунська акція, що за-
вершилась придбанням і урочис-
тим посвяченням третього літака 
«Київ», з участю вельможного пана 
гетьманича Данила, високо підне-
сла довір’я до нашої Організації в 
очах широкого українського гро-
мадянства на американській зем-
лі. А відбута поїздка по Америці їх 
вельможности сина гетьмана всієї 
України зробила величезну пропа-
ганду державної гетьманської ідеї 
нашої організації навіть серед та-
кої української людности, що досі 
байдуже (або часом вороже!) ста-
вилась до Гетьманського Руху» 
(ГДА СЗР України. – Ф. 1. – Спр. № 
7242. – Т. 5. – Арк. 34).  Придбан-
ню літаків передувала велика під-
готовча робота. Одночасно зі зби-
ранням коштів ще наприкінці жов-
тня 1933 року в Чикаго заснува-
ли першу летунську школу СГД. У 
довідці, отриманій співробітника-
ми НКВС СРСР, вочевидь через 
свої закордонні джерела, доклад-
но розповідається про підготовку 
майбутніх летунів.

 «Лекції відбувалися два рази 
на тиждень, – зазначається в до-
кументі, – по 2 години (вечорами). 
Програма навчання була застосо-
вана до приватних американських 
летунських шкіл (авіатика і меха-
ніка)» (ГДА СЗР України. – Ф. 1. – 
Спр. № 7242. – Т. 16. – Арк. 610). 
Передбачалося, що після повного 
теоретичного курсу і льотної прак-
тики випускники одержуватимуть 
відповідний типовий сертифікат.

У зв’язку з цим учням доводи-
лося докладати неабияких зусиль, 
щоб опанувати складний курс на-
вчання. Не дивно, що з першого 
набору із 30 хлопців і дівчат укра-
їнського походження через два мі-
сяці відрахували 12 осіб через не-
придатність до цієї справи, а за 
підсумками першого року навчан-
ня – ще вісьмох. Решта – дев’ять 
хлопців і одна дівчина, як повідо-
мляється в документі, після закін-
чення теоретичного курсу «почи-
нають практичну науку літання на 
аероплані Союзу гетьманців-дер-

жавників «Львів». І лише шестеро 
з них подають надії, «що з них мо-
жуть виробитись добрі авіятори».

З-поміж викладачів чиказь-
кої школи згадуються льотчики-
інструктори українець Володимир 
Харків і американець Джордж 
Франклін Чард.

Друга летунська школа була 
заснована наприкінці грудня 1934 
року в Детройті. На навчання до 
неї записалося 40 учнів. Але че-
рез рік «успішно пройшли студії і 
утрималися до початку 1935 року 
17 учнів, з них 2 дівчат». Водночас 
зазначається, що під час інспек-
тування школи наказним отама-
ном Союзу гетьманців-державни-
ків інструктор-авіатор Антін Чай-
ківський зауважив, що «з теперіш-
нього складу його учнів близько 
10 подають повну надію вийти на 
добрих авіяторів».

Нарівні з інструктором у доку-
менті фігурує головний меценат 
летунської школи купець Микола 
Киптик. Про нього йдеться як про 
«голову кураторії», одного з найба-
гатших українських бізнесменів у 
Детройті. А членами кураторії були 
здебільшого представники Союзу 
гетьманців-державників.

Третю летунську школу відкри-
ли у березні 1935 рокув місті Си-
ракюз, штат Нью-Йорк. Покрови-
телем школи став греко-католик 

парох Михайло Кузів. Він надав 
для занять приміщення церкви. На 
чолі кураторії став Іван Шеремета, 
член СГД. А інструктором був ква-
ліфікований авіатор-механік Іван 
Москаль.

Серед архівних документів 
збереглися запрошення і програ-
ма летунського свята, організо-
ваного 1 липня 1935 року україн-
цями канадської провінції Мані-
тоба з нагоди 25-річчя вступу на 
престол короля Великої Британії 
Георга V. Головною подією свя-
та був приліт біплана «Україна» у 
супроводі канадійського літака. 
Планували здійснити демонстра-
ційні польоти з маневрами і «ско-
ки з літака при помочі парашута». 
У програмі свята зазначалося, 
що український літак пілотувати-
ме Антін Чайковський, а разом з 
ним прибуде наказний отаман СГД 

полковник Олександр Шаповал – 
«референт літунства СГД і редак-
тор «Нашого Стягу», б. комендант 
Богданівського полку й міністр 
Української Держави».

Подібні авіаційні свята з вели-
чезним успіхом проходили на те-
риторії США і Канади. Вони супро-
воджувалися молебнами за Укра-
їну, виступами високих гостей, 
танцями у супроводі оркестру, спі-
вами і частуванням різними стра-
вами. Виручені від продажу квит-

ків кошти йшли на заснування й 
утримання летунських шкіл.

Діяльність СГД у авіаційній ца-
рині настільки захопила інші укра-
їнські емігрантські організації у 
США і Канаді, що й вони зайняти-
ся придбанням літаків та організа-
цією авіаційних шкіл. Так, до цього 
активно долучилася «Організація 
державного відродження Украї-
ни», створена 1931 року в Нью-
Йорку. Один із її провідних чле-
нів Євген Ляхович у вересні 1933 
року написав листа із Лондона до 
знайомого українського бізнесме-
на у США, який займав певне по-
ложення на підприємстві з вироб-
ництва літаків.

«Якби Ви були настільки добри-
ми, – зазначав Ляхович, – й напи-
сали б «наукову розвідку» про ви-
робництво аеропланів у наших 
краях після повалення влади оку-
пантів, підкресливши при цьо-
му наші реальні можливості, як і 
недоліки». На цьому не зупинив-
ся і висловив наступне прохан-
ня: «Для нашої роботи нам потрі-
бен хоча б один аероплан. Якби 
ми його мали, то могли б у одній із 
дружніх нам держав створити шко-
лу льотчиків. Це нам потрібно в ін-
тересах загальної справи… Я про-
шу Вас від імені ОУН (перепрошую 
за сміливість), щоб Ви нам один лі-
так зробили «як презент». Якщо він 
буде не зовсім новий – це не важ-
ливо» (ГДА СЗР України. – Ф. 1. – 
Спр. № 9860. – Т. 1. – Арк. 23). Але 
завершення цієї історії не просте-
жується.

Водночас розсекречені доку-
менти свідчать, що це питання не-
абияк непокоїло радянське керів-
ництво. Так, у листі від 28 березня 
1934 року до начальника Інозем-
ного відділу ДПУ УСРР Володими-
ра Кареліна заступник начальни-
ка Іноземного відділу ОДПУ СРСР 
Абрам Слуцький зазначав, що ві-
домо не лише про наміри Євгена 
Ляховича придбати літак для ОУН. 
«Нам, крім цього, – йдеться в до-
кументі, – одержано повідомлен-
ня А/212 про створення в Амери-
ці 2-х шкіл льотчиків Українськими 
Січами – одну в Нью-Йорку і другу 
для морських льотчиків у Чикаго. 
Про це доповідав гетьману Скоро-
падському відомий Вам полковник 
Шаповал із Чикаго. Резидентурі в 
Америці запропоновано переві-
рити і ретельно пропрацювати ві-
домості про організацію шкіл, осо-
бливу увагу при цьому звернувши 
на організацію школи льотчиків у 
Європі за рахунок американських 
ресурсів» (ГДА СЗР України. – Ф. 1. 
– Спр. № 9860. – Т. 1. – Арк. 100).

Загалом, різні українські орга-
нізації у США і Канаді у міжвоєн-
ні роки заснували, як зазначають 
дослідники, 12 авіаційних шкіл. 
Ця робота неабияк піднімала па-
тріотичний дух українців за кордо-
ном і вселяла впевненість у тому, 
що за слушної нагоди вони будуть 
готовими підставити своє плече у 
справі боротьби за відновлення 
самостійності України.

Зрештою, ідея використання 
літаків і заздалегідь підготовлених 
за кордоном українських льотчи-
ків у разі нової війни західного сві-
ту з СРСР жваво обговорювалася 
в еміграційних колах. Але до прак-
тичного застосування не дійшло.

 
Джерело: Служба зовнішньої 

розвідки України
 Сайт «Аргумент», 19. 02. 2023

«Гетьманська трійця» у небі Америки

Літак «Україна», 
У фото вмонтований також портрет пілота А. Чайковського
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17 березня 
1874 – народився Августин Воло-

шин, український громадський і політич-
ний діяч, священик, президент Карпат-
ської України (1939). Помер у в’язниці в 
Москві 1945 р. 

1917 – у Києві за участю україн-
ських політичних партій, військовиків, 
робітників, духовенства, кооператорів, 
студентства, громадських і культурних 
організацій оголошено про утворення 
Української Центральної Ради. Головою 
УЦР заочно обрано Михайла Грушев-
ського. Згодом УЦР стане парламентом 
незалежної України.

18 березня 
1596 – король Сигизмунд III переніс 

столицю Польщі з Кракова до Варшави. 
1921 – більшовицькі війська під 

командуванням Тухачевського взя-
ли штурмом повсталий Кронштадт, 
придушивши виступ незадоволених 
радянською владою. Тисячі людей 
розстріляли. 

19 березня 
Народилися: 1864 – Василь Липків-

ський, український церковний діяч, пер-
ший митрополит Київський і всієї Укра-
їни відродженої 1921 р. УАПЦ, страче-
ний у 1937 р. за присудом НКВС; 1895 
– Максим Рильський, український поет; 
1904 – Марко Вороний, український 
поет і перекладач, репресований і роз-
стріляний на Соловках.

20 березня
Народилися: 1632 – Іван Мазепа, 

видатний український політичний, дер-
жавний і громадський діяч; 1828 – Ген-
рік Ібсен, норвезький драматург.

1917 – історик Михайло Грушев-
ський обраний головою Центральної 
Ради.

21 березня 
Народилися: 1873 – Яків Гандзюк, 

генерал армії УНР, розстріляний біль-
шовиками; 1929 – Юрій Мушкетик, 
письменник, багаторічний голова Спіл-
ки письменників України, уродженець 
села Вертіївка Ніжинського району.

22 березня 
1842 – народився Микола Лисенко, 

український композитор, піаніст, дири-
гент, педагог.

1904 – у лондонській газеті «Іллю-
стрейтед міррор» уперше у пресі опублі-
кована кольорова фотографія. 

23 березня 
1903 – американці брати Райт 

отримали патент на перший літак. 
1942 – окупанти спалили 670 дво-

рів села Піски Новобасанського райо-
ну Чернігівської області, загинуло 860 
жителів. 

24 березня 
1802 – англійський винахідник Рі-

чард Тревітік отримав перший патент на 
паровоз. 

1900 – народився Іван Коз-
ловський, співак, уродженець села 
Мар’янівки на Київщині.

25 березня 
1807 – почалися регулярні паса-

жирські перевезення залізницею між 
Суонсі й Мамблзом (Велика Британія), 
перша залізниця з регулярним паса-
жирським рухом у світі. 

1918 – представники національних 
партій та рухів Білорусі оголосили про 
створення Білоруської Народної Респу-
бліки (БНР) та її незалежність від Росії. 

1999 – на трасі під Борисполем за-
гинув в автокатастрофі лідер Народно-
го Руху України В’ячеслав Чорновіл

26 березня 
1988 – Славутич, місто експлуата-

ційників Чорнобильської АЕС, прийняв 
перших новоселів. 

27 березня 
1793 – Катерина ІІ після чергово-

го поділу Польщі видала маніфест про 
приєднання Правобережної України до 
складу Росії. 

1854 – Кримська війна: Велика 
Британія і Франція оголосили війну Ро-
сії.

28 березня 
Народилися: 1709 – Олексій Розу-

мовський, російський граф, генерал-
фельдмаршал. Син простого україн-
ського козака Григорія Розума і Ната-
лі Демешки, котрий починав кар’єру як 
півчий у придворному хорі. Таємний чо-
ловік імператриці Єлизавети Петрівни 
(вінчання відбулося 1742 р.). За актив-
ної участі Розумовського 1745 р. від-
новлено Київську митрополію, а 1747 
р. проголошено царську грамоту про 
обрання гетьманом його брата Кирила 
Розумовського; 1897 – Микола Сцібор-
ський, діяч УНР, полковник, визначний 
діяч ОУН, публіцист і теоретик україн-
ського націоналізму; 1925 – Дмитро 
Гнатюк, український співак. 

29 березня 
1972 – у Канаді помер Іван Огієнко 

(митрополит Іларіон), український гро-
мадський і церковний діяч, митропо-
лит (від 1943 р.), мовознавець, історик 
церкви, педагог. Був міністром освіти, 
міністром віросповідань УНР. Із 1920 р. 
– на еміграції.

2004 – Болгарія, Естонія, Латвія, 
Литва, Румунія, Словаччина і Словенія 
стали членами НАТО. 

30 березня
1973 – у США помер Дмитро Дон-

цов, український літературний критик, 
публіцист, політичний діяч.

31 березня
1873 – народився Микола Міхнов-

ський, ідеолог українського націоналіз-
му та державної самостійності, громад-
ський, політичний діяч і філософ.

1896 – американець Джадсон Уїт-
комб запатентував замок-блискавку. 

1 квітня 
1809 – народився Микола Гоголь, 

письменник.
1890 – бельгійський емігрант 

Шарль Ван Деполь одержав у США па-
тент на тролейбус. 

2004 – помер Микола Руденко, 
український письменник, дисидент і 
політв’язень радянських часів, засно-
вник і перший голова Української групи 
сприяння виконанню Гельсінських угод.

2 квітня 
1805 – народився Ганс Хрістіан Ан-

дерсен, данський письменник.
2005 – на 85-му році життя помер 

Папа Римський Іван Павло ІІ, поляк за 
походженням. 

3 квітня 
1918 – народився Олесь (Олек-

сандр) Гончар, український письменник.
4 квітня 
1557 – народився Лев Сапега, бі-

лоруський громадський, військовий і 
державний діяч Великого князівства 
Литовського, канцлер, укладач статуту 
ВКЛ. 

1949 – США, Бельгія, Велика Бри-
танія, Нідерланди, Данія, Ісландія, Іта-
лія, Канада, Люксембург, Норвегія, Пор-
тугалія і Франція підписали у Вашингто-
ні Північноатлантичний договір – утво-
рення НАТО. 

5 квітня 
1710 – гетьман Пилип Орлик в емі-

грації у селі Бендери підписав «Статут 
Війська Запорозького» – першу україн-
ську Конституцію. 

6 квітня 
1896 – в Афінах почалися І Олімпій-

ські ігри сучасності, які зібрали атлетів 
із 14 країн. Загальний залік Олімпіади 
виграли спортсмени США – 20 умов-
них нагород (11 «золотих», 7 «срібних», 2 
«бронзові»), в команди Греції – 46 при-
зових місць (10 – 17 – 19), у німців – 13 
(6 – 5 – 2).

1909 – американський дослідник 
Роберт Пірі зі слугою Меттью Хенсоном 
першими досягли Північного полюсу.

Російських правозахисників 
за часів СРСР 

майже не хвилювало національне питання
Росіяни в СРСР були в при-

вілейованому становищі, як 
національна більшість, і тому 
російські дисиденти не мали 
почуття етнічної загрози, 
втрати мови. Вони домінува-
ли у цьому плані. Співробіт-
ник Варшавського універси-
тету Марек РАДЗІВОН зазна-
чає, що не кожен противник 
радянської влади був диси-
дентом.

Спостерігаючи за ставлен-
ням більшості росіян до війни 
в Україні, а раніше до демо-
кратичного руху у власній кра-
їні, складається враження, що 
для багатьох з них такі ціннос-
ті як свобода, толерантність і 
навіть дружба народів (не ста-
лінська, а справжня) так і не 
стали частиною національної, 
громадянської ідентичності. 
Так мислить меншість.

Зважаючи на все, ті росі-
яни, які традиційно ставлять-
ся до ліберальної, прозахід-
ної частини суспільства – так 
звані дисиденти, не змогли 
достукатися до розумів і сер-
дець більшості співвітчизни-
ків, ні в епоху СРСР, ні в по-
страдянський період. Інакше 
Росія, звісно, була б іншою 
країною. Також не всі диси-
денти, як у СРСР, так і в сучас-
ній РФ є противниками влади. 
Все не так просто, як здаєть-
ся.

Тому, мабуть, невипадково 
ми зараз спостерігаємо такі 
неоднозначні реакції росіян 
на війну в Україні і насампе-
ред стикалися з проявами ро-
сійського великодержавного 
шовінізму навіть у лібераль-
ному середовищі.

Співробітник Варшавсько-
го університету Марек Радзі-
вон досліджує універсальні 
та національні форми диси-
дентського руху в СРСР. Зага-
лом цей рух вчений розглядає 
як форму опору апарату тиску 
радянського режиму на сус-
пільство.

Марек Радзівон, виступа-
ючи у 2022 р. на науковій кон-
ференції «Мультикультуралізм 
Центральної та Східної Єв-
ропи: досвід минулого та ви-
клики сьогодення» (з нагоди 
20-річчя кафедри міжкультур-
них досліджень Центральної 
та Східної Європи факультету 
прикладної лінгвістики Вар-
шавського університету), у по-
шуках витоків дисидентсько-
го руху СРСР звернувся ще до 
сталінських часів:

Ще в 1940-ті роки виника-
ють маленькі групи російських 
та неросійських радянських 
студентів, іноді це самоучки, 
які створюють певні форми 
опору, або, принаймні, форми 
діяльності поза офіціозом.

Але, з іншого боку, справ-
жній дисидентський рух почи-
нається під час чи швидше піс-
ля смерті Сталіна під час так 
званої «оттєпєлі». Процес Си-
нявського і Даніеля є, мабуть, 
справжнім початком диси-
дентського руху в СРСР. Тобто, 

мова повинна йти про межу 
1965 та 1966 рр.

Марек Радзивон зазна-
чає, що у різних представ-
ників дисидентського руху в 
СРСР були й різні цілі, іноді на-
віть протилежні:

Були різні причини спро-
тиву. Як я вже казав, люди 
створювали гуртки самоос-
віти, суспільства, навіть полі-
тичні партії, як їх називали їхні 
творці, хоча в СРСР діяльність 
інших партій, крім комуністич-
ної, була неможлива.

Також під дисидентським 
рухом у СРСР у сенсі слова ро-
зуміється правозахисний рух. 
Це ті, хто захищав права лю-
дини. Не права громадянина 
чи українця, білоруса чи тата-
рина, наприклад, а саме, що 
права людини. Однак цей рух 
виникає досить пізно, у другій 
половині 1960-х років.

Марек Радзівон нагадує, 
що нерідко в СРСР дисиден-
тів називали інакодумцями. 
Проте вчений пропонує інак-
ше подивитися на це поняття:

Один із представників 
цього кола Володимир Буков-
ський говорив: «Це не я інако-
думець. Я нормально мисля-
ча людина з ліберально-де-
мократичними поглядами. Це 
радянська влада – інакомис-
ляча, т.к. вона мислить інак-
ше.

До речі, Лідія Чуковська, 
чудова публіцистка, дочка 
письменника Корнея Чуков-
ського, яка переховувала на 
дачі в Переділкіно Олексан-
дра Солженіцина, коли той пи-
сав «Архіпелаг ГУЛАГ», в есе 
«Гнів народу», написаному у 
вересні 1973 року, розмір-
ковувала про поняття «інако-
думця» . Вона вважала це сло-
во незрозумілим та неточним. 
Чуковська вважала: щоб бути 
інакодумцем, спершу має бути 
якась думка. Тобто, радянська 
ідеологія мала запропонувати 
якусь певну думку, і тоді її опо-
ненти могли б вважатися іна-
комислячими.

Проте, писала далі Чуков-
ська, СРСР 1960-х років був 
ідеологічною пустушкою. Вона 
стверджувала: ми не можемо 
бути інакомислячими, якщо 
там немає вже ніякої думки.

Марек Радзівон ставить 
питання, яке місце в диси-
дентському русі в СРСР за-
ймало національне питання, 
як цей рух сприяв звільненню 
низки народів СРСР. І ось яко-
го висновку дійшов дослідник:

Як не кожен противник ра-
дянської влади був дисиден-
том, так не кожен дисидент 
прагнув повалення радян-
ської влади, тим більше, не 
кожен дисидент прагнув по-
валення радянської влади з 
етнічних та національних мо-
тивів.

Водночас існувала вели-
ка група супротивників ра-
дянської системи, які під час 
та після відлиги – і до серед-
ини 1970-х висловлювали ре-
візіоністські погляди. Йшло-

ся про те, що марксизм і лені-
нізм, мовляв, як і раніше, збе-
рігають актуальність, силу та 
енергію, але їх неправильно 
інтерпретують.

Марек Радзівон наводить 
приклади таких організацій: 
Компартія молоді, створена 
у 1947 році у Воронежі, Союз 
боротьби за справу револю-
ції, заснований у 1950 році 
студентами МДУ або т. зв. гру-
па Краснопєвцева – Спілка 
патріотів, гурток істориків, які 
читали книги зі спецхрану. Усі 
ці організації було ліквідова-
но владою.

Серйозні національні рухи 
у дисидентському середови-
щі виникають лише у 1960-ті 
роки. Також у цей час активі-
зуються т. зв. релігійники – не 
лише російські православні, 
а й литовські та латиські ка-
толики, адвентисти та свідки 
Єгови.

Одним із найактивніших 
національних рухів Марек Ра-
дзівон вважає кримсько-та-
тарський, який порушував пи-
тання повернення кримських 
татар із висилки з Узбекиста-
ну на їхню батьківщину:

Радянська влада всіма 
шляхами чинила опір повер-
ненню татар до Криму. Чи не 
оформляла їм прописку, не 
давала квартир і т.д.

При цьому формально з 
1956 р. з часів Хрущова крим-
ським татарам визнавали 
право повернення на Крим-
ський півострів. Але це не до-
тримувалося до перебудови, 
тобто, до середини 1980-х 
років.

За спостереженнями Ма-
река Радзивона, у 1970-ті 
роки. активізувалися єврей-
ські організації, зокрема. т. 
зв. відмовники, яким влада 
СРСР відмовляла у в'їзді до Із-
раїлю, у якого з СРСР не було 
дипломатичних відносин. Крім 
того, правозахисники взагалі 
боролися за те, щоб громадя-
ни СРСР могли вільно пересу-
ватися своєю країною та ви-
їжджати за кордон, чого не 
було насправді.

При цьому, зазначає вче-
ний, якщо в Литві, Латвії, Укра-
їні та Білорусії та інших респу-
бліках СРСР правозахисний 
рух мав національне забарв-
лення, то в РСФСР, Москві та 
Ленінграді все було інакше. І 
це зрозуміло, каже Марек Ра-
дзівон:

Росіяни в СРСР були в при-
вілейованому становищі, як 
національна більшість, і тому 
російські дисиденти не мали 
почуття етнічної загрози, 
втрати мови. Вони домінували 
у цьому плані.

І, можливо, тому найдалі 
від національної проблемати-
ки стояли російські і, зокрема, 
московські правозахисні ор-
ганізації.

Віктор КОРБУТ
Опубліковано на сайті 

«Польського радіо».
Сайт «Аргумент», 17.01.2023
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Січневе повстання Польщі проти Росії
Січневе повстання – назва 

повстання 1863 – 1864 років на 
землях колишньої Речі Посполи-
тої. Наприкінці 18 століття, піс-
ля майже тисячолітньої держав-
ності, Польща внаслідок агресії 
сусідів і внутрішньої слабкості 
була розділена трьома імперіями 
– Російською, Австро-Угорською 
і Німецькою. Патріоти ніколи не 
могли з цим змиритися. У 1830 – 
1831 роках у Польщі, тій частині, 
що була окупована Росією, спа-
лахнуло повстання проти Росій-
ської імперії. Воно було жорстоко 
придушене. Але у 1863 році зно-
ву вибухнуло повстання, 160-річ-
чя якого зараз і відзначається. 
Разом із поляками у повстанні 
взяли участь литовці, білоруси, 
українці, що мешкали на терито-
рії колишньої Речі Посполитої.

Повстання мало характер 
партизанської війни, під час якої 
відбулося близько 1200 битв і су-
тичок. Скінчилося поразкою по-
встанців, з яких кількадесят ти-
сяч загинули в сутичках, близь-
ко 1000 були страчені, близь-
ко 38000 засуджені до каторги 
чи заслані до Сибіру, а близько 
10000 подалися на еміграцію. 
Чимало з них осіли в Галичині, 
яка після поділу країни увійшла 
до Австро-Угорщини. Про їх долю, 
участь в політичному, суспільно-
му, науковому, господарському, 
культурницькому житті розпові-
дає нова книга «Учасники Січне-
вого повстання у Львові». Вона 
щойно вийшла у Львові, україн-
ською і польською мовами. Це 
каталог однойменної, теж дво-
мовної виставки, яка зараз екс-
понується. Тут вміщено і знаме-
нитий лозунг польських повстан-
ців, який став і спільним для по-
ляків і українців у їхній боротьбюі 
проти російських загарбників: 
«Za naszą i waszą wolność» – 
«За нашу і вашу свободу». Лозунг, 
який став таким актуальним за 
цей останній рік, коли саме Поль-
ща, разом зі США і Великобрита-
нією, найбільше підтримсує нас у 
боротьбі з російською агресією. 

Автор виставки і книги – за-
сновник і незмінний директор 
Південно-Східного Інституту Нау-
кового в Перемишлі, установи, що 
багато робить для співпраці Поль-
щі і України, відомий польський 
історик, професор місцевого уні-
верситету Станіслав Стемпєнь. 
Співавтор його – Ігор Чорновол. В 
минулому номері газети ми поча-
ли публікацію розділів цієї книги. 
Друкуємо продовження. 

«Учасники Січневого 
повстання у Львові»

Йосиф Смєховський (1798–
1875) – генерал повстанської ар-
мії 1863 р. (раніше учасник Листо-
падового повстання 1830 –1831 
рр.) Професійний військовий, 1820 
р. закінчив Школу підхорунжих у 
Варшаві. Після поразки повстан-
ня 1831 р., в якому брав участь у 
ранзі майора Війська Польського, 
царат конфіскував його родинні 
маєтки Цегри та Уязд. Перебував 
на еміграції в Західній Європі. Піс-
ля вибуху повстання 1863 р. по-
вернувся на батьківщину. Націо-
нальний уряд надав йому ранг ге-
нерала і відзначив Польським вій-
ськовим орденом (раніше – орден 
Virtuti Militari). Командував під-
розділом т. зв «косинерів», утво-
реним на Черщині. Разом з заго-

ном генерала А. Єзьоранського 4 
лютого 1863 р. зайняв Раву-Ма-
зовецьку й успішно воював уМа-
зовії. Його батальйон брав участь 
у битві під Малогощем (24 лютого) 
та Пєсковою Скалою (4 березня). 
Після проголошення Мар’яна Лан-
ґєвича диктатором очолив піхотну 
бригаду. Воював під Хробержем 
(17 березня) та Гроховиськами (18 
березня). Коли Ланґєвич виїхав 
до Кракова, передав командуван-
ня своїм корпусом Смєховському. 
Після невдалих боїв Смєховський 
відступив до Галичини, але згодом 
знову долучився до повстання на 
Люблінщині. З 11 травня 1863 р. 
командував частинами, переда-
ними йому генералом Єзьоран-
ським. Коли повстання почали 
згасати, відступив до Галичини. 
Мешкав у Львові, брав участь у 
самостійницькому русі. Помер 18 
червня 1875 р., похований на Ли-
чаківському цвинтар

Публічні персони – 
президенти Львова, 
депутати, урядовці 
Флоріян Зємялковський 

(1817 – 1900) – перший прези-
дент Львова періоду автономії 
(1871 – 1873), депутат Галицько-
го сейму від першої до шостої ка-
денції (1861 – 1894), австрійсько-
го парламенту від п’ятої до сьомої 
каденції (1867 – 1888), міністр 
в уряді Австро-Угорщини у спра-
вах Галичини (1873 – 1888). На-
родився на Тернопільщині, похо-
див з убогої родини, яка мешка-
ла на селі в Збаразькому повіті 
на Тернопільщині. Закінчив гімна-
зію в Тернополі, студіював філо-
софію та право у Львівському уні-
верситеті. У 1830 – 1840-х роках 
входив до складу польських кон-
спіративних організацій «Товари-
ство польського народу» та «Моло-
да Сарматія». Разом з Францішком 
Смолькою та іншими змовниками 
брав участь у підготовці повстан-
ня, за що був ув’язнений австрій-
ською владою та засуджений до 
страти за державну зраду. Поми-
луваний цісарем, продовжив ак-
тивну політичну діяльність. В 1861 

р. Зємялковського обрали до Га-
лицького крайового сейму та Га-
лицької крайової управи. В 1863 
р. після вибуху повстання брав ак-
тивну участь у діяльності конспі-
ративної повстанської організації 
в Галичині. Разом із Францішком 
Смолькою та князем Адамом Са-
пігою увійшов до складу повстан-
ського комітету Сх. Галичини та 
організовував всебічну допомо-
гу повстанським військам. У липні 
1863 р. після розкриття організа-
ції поліцією заарештований. Після 
слідства в травні 1864 р. Зємял-
ковського засудили до трьох ро-
ків ув’язнення. Звільнений внаслі-
док цісарської амністії в листопаді 
1865 р. Повернувшись до Львова, 
зайнявся підприємництвом, іні-
ціатор кредитних спілок. В 1867 
р. його переобрали до Галицько-
го сейму (був депутатом безпе-
рервно до 1894 р.) і австрійського 
парламенту (обирався на наступні 
терміни до 1888 р.). В 1871–1873 
рр. – перший президент Льво-
ва. На цій посаді сприяв розбу-
дові міста, покращенню його інф-
раструктури та розвитку освіти. В 
1873 –1888 рр. – міністр Галичи-
ни в австрійському уряді. Був пал-
ким патріотом і досвідченим по-
літиком. Останні роки життя про-
вів у Відні, де й помер 27 березня 
1900 р., похований на тамтешньо-
му Центральному кладовищі.

Михайло Михальський (1847–
1907) – президент Львова (1905 

– 1907), тричі депутат Галицького 
сейму, голова Стрілецького това-
риства у Львові. Походив з львів-
ської ремісничої родини, закінчив 
ремісничу школу, коваль. Шістнад-
цятилітнім юнаком вступив до лав 
повстанців. Воював рядовим в 
загоні «зуавів смерти» на Волині, 
брав участь в битві під селом Ста-
рий Порицьк (16 листопада 1863 
р.) на Волині. Після відступу заго-
ну до Галичини – ув’язнений ав-
стрійською владою і звільнений 
внаслідок амністії 1865 р. В 1873 
р. відкрив власну кузню у Львові, 
яку 1879 р. перетворив на фабри-
ку карет. Провадив активну гро-
мадську та харитативну діяльність. 
Брав активну участь в багатьох 
господарських організаціях: член 
Львівської торгово- промислової 
палати, Національної промислової 
комісії, управи Галицького крайо-
вого банку, Адміністративної ради 
Фундації графа С. Скарбка та На-
глядової ради Промислового му-
зею у Львові. Вперше обраний до 
Львівської міської ради в 1880 р., 
з 4 квітня 1889 р. – віце-прези-
дент ради. В 1895 р. обраний ві-
це-президентом міста, з 7 липня 
1905 р. – президент Львова. На 
цій посаді особливо дбав про осві-
ту, санітарний стан та комунікації 
міста: відкрив 7 початкових шкіл, 
розширив трамвайну мережу та 
міську каналізацію. Обирався де-
путатом Галицького крайового 

сейму 6-го, 7-го та 8-го скликань 
(1889 – 1907), де представляв ін-
тереси польських лібералів. По-
мер 13 квітня 1907 р., похований 
на Алеї заслужених Личаківського 
кладовища. 

Станіслав Цюхцінський (1841 
– 1912) – віце-президент, в 1907 

– 1911 рр. – бургомістр Льво-
ва. Походив з львівської ремісни-
чої родини. З 1859 р. покращував 
свої ремісничі навички у Відні та 
кількох німецьких містах. На звіст-
ку про початок повстання, перей-
шов кордон до Королівства Поль-
ського і вступив до повстанського 
загону під командуванням фран-
цуза Леона Янґа. Брав участь у 
боях з росіянами. Після поразки 
повстання повернувся до Львова. 
Працював у кількох бляхарських 
майстернях, а в 1867 р. відкрив 
власну майстерню. Активний учас-
ник профспілкового руху, багатьох 
харитативних організацій. Впер-
ше обраний до Львівської міської 
ради в 1883 р., відтак засідав у ній 
до кінця життя; з 1899 р. – віце-
президент Львова, а після смерті 
президента М. Михальського став 
його наступником (після поправки 
до міського статуту – бургомістр). 
17 липня 1911 р. подав у відставку 
за станом здоров’я. Помер 13 лис-
топада 1912 р. 

Станіслав Нємчиновський 
(1839 –1924) – депутат австрій-

ського парламенту (1887 - 1891), 
капітан повстанської армії, кава-
лер ордена Virtuti Militari. Після за-
кінчення ремісничої школи у Льво-
ві спочатку працював кравець-
ким підмайстром, а потім прова-
див власну кравецьку майстерню. 
Член польських конспіративних 
організацій, після вибуху повстан-
ня перейшов кордон до Королів-
ства Польського. Брав участь у 
30 битвах і сутичках з російською 
армією. Багато разів поранений. 
У жовтні 1863 р. повернувся до 
Львова, де став власником модної 
кравецької майстерні та крамни-
ці. У 1868 р. був співзасновником 
товариства ремісників «Ґвязда», 
а також співзасновником, а потім 
і президентом Ремісничої палати 
у Львові (1884 – 1907). Належав 

до угруповання польських лібера-
лів (демократів). У 1871–1896 рр. 
неодноразово обирався до Львів-
ської міської ради, де займався 
переважно торгово-промисло-
вими справами. Як член шкільної 
управи міста Львова, особливо 
сприяв розвитку професійно-тех-
нічної освіти. Громадський акти-
віст, член-співзасновник Промис-
лового музею, ініціатор створен-
ня Стрийського парку. У 1887 р. 
його обрали до австрійського пар-
ламенту 7-ї каденції (1887–1891), 
де увійшов до складу «Польсько-
го кола». На форумі австрійського 
парламенту виступав поборником 
розвитку промисловості та пал-
ким захисником інтересів галиць-
ких ремісників. Провадив активну 
патріотичну діяльність, був членом 
закладеного 1888 р. Товариства 
взаємної допомоги повстання 
1863 р. Після здобуття Польщею 
незалежності йому підтверди-
ли звання капітана та нагороди-
ли хрестом Virtuti Militari (Віртуті 
Мілітарі) V класу (1924 р.). Помер 
13 березня 1924 року, похований 
у родинному гробівці на Личаків-
ському цвинтарі. 

Теофіл Людвік Йосиф Цєсєль-
ський (1847 – 1916) – видатний 

ботанік, професор Львівського 
університету, енциклопедист. По-
ходив з Великопольщі. 16-річ-
ним гімназистом взяв участь у по-
встанні 1863 р. На самому почат-
ку повстання був поранений, що 
змусило його повернутися додо-
му. Після закінчення гімназії на-
вчався в університетах Берліна та 
Вроцлава, де 1871 р. отримав сту-
пінь доктора філософії. Деякий час 
працював у Вроцлавському уні-
верситеті асистентом кафедри фі-
зики, а потім куратором ботаніч-
ного музею. 1872 р. переїхав до 
Львова, де влаштувався на поса-
ду доцента ботаніки місцевого уні-
верситету, а також став директо-
ром Львівського ботанічного саду. 
Також цікавився садівництвом 
та бджільництвом. Видав чима-
ло інших книг про бджільництво. 
З його ініціативи 1875 р. у Львові 
повстало Товариство садівництва 
і бджільництва, був його віце-пре-
зидентом, а потім упродовж 16 ро-
ків – президентом. Заснував жур-
нал «Bartnik Postępowy», який 
редагував упродовж 40 років. 
Крім наукової праці, був довго-
літнім депутатом Львівської місь-
кої ради, членом Крайової шкіль-
ної ради, Галицького господар-
ського товариства та Польського 
товариства дослідників природи 
ім. М. Коперника (одним із засно-
вників якого він був). Самовідда-
но займався педагогічною та гро-
мадською працею. Помер 8 трав-
ня 1916 р. 

Продовження. Поч. в № 238. 
Закінчення в наступному номері.
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Батурин — гетьманська столиця До 30-річчя 
заповідника 

14 червня виповниться 30 
років від дня заснування Наці-
онального заповідника «Геть-
манська столиця». З нагоди 
ювілею заповідник підготу-
вав нову рубрику «Гетьман-
ська столиця – 30 років крізь 
призму об’єктива». Ось перша 
публікація.

Сьогодні, «Гетьманська сто-
лиця» – один із трьох національ-
них заповідників Чернігівщини та 
один із 65 – України!

У постійному користуванні 
заповідника 12 земельних діля-
нок загальною площею 31,7 га, 
на його балансі – 35 пам’яток, з 
них 5 пам’яток національного і 4 
пам’ятки місцевого значення.

У 1993 році штат заповідни-
ка налічував 8 штатних одиниць, 
у 2023 р. – 105. Сьогодні в за-
кладі працюють 2 особи, які сто-
яли біля витоків заповідника.

На час створення закладу на-
уково-дослідну роботу виконува-
ли 2 співробітники. У 2023 році у 
заповіднику – 22 науковці. 

Результатом наукової робо-
ти за 30 років є майже 2 тися-
чі наукових і науково-популяр-
них публікацій в українських і 
закордонних виданнях, участь 
у роботі понад 130 наукових 
конференцій.

Показником успішного роз-
витку заповідника є його фондо-
ва збірка. Нині вона нараховує 
понад 20 тисяч музейних пред-
метів.

Організовано та проведено 
315 виставок у музеях заповід-
ника і в інших закладах України і 
закордону.

Сьогодні в складі заповідни-
ка – п’ять музейних об’єктів:

Будинок генерального судді 
Василя Кочубея (від 2005 р.);

територія Цитаделі Батурин-
ської фортеці (2008 р.);

Музей археології Батурина 
(2009 р.);

Палац гетьмана Кирила Ро-
зумовського (2009 р.);

Музейний комплекс «Козаць-
кий двір» (2021 р.).

За 30 років заповідник при-
йняв 2281518 відвідувачів, про-
читано 106723 екскурсії та 878 
лекцій.

Впродовж 17 років заклад 
видає періодичне видання – га-
зету «Слово «Гетьманської столи-
ці», яка готується істориками за-
повідника. 

З 2012 р. на базі заповідни-
ка щорічно проводиться Облас-
ний музичний фестиваль-кон-
курс молодих виконавців імені 
Андрія Розумовського, з 2015 р. 
на постійній основі функціонує 
історичний гурток «Батуринський 
канцелярський курінь», з 2017 р. 
– щорічний дитячий мистецький 
конкурс «РОЗУМ-fest».

У 2022 р. заповідник інститу-
ційно та 7 членів його колективу 
вступили до Міжнародної ради 
музеїв (ІСОМ).

Слідкуйте за нашою сторін-
кою та зустрічайте щочетверга 
нові факти з життя «Гетьманської 
столиці»! 

Website https://baturin-capital.
gov.ua/ 

Facebook https://www.facebook.
com/getmanskastolitsya.zapovidnyk 

Instagram https://www.
instagram.com/nikzgetmanska/ 

Традиція використання прапорів на 
українських теренах зародилася в часи 
Київської Русі, де переважно вони вико-
ристовувалися під час війни як знак роз-
різнення.

Значного поширення прапори набули 
в період козаччини. Перші козацькі прапо-
ри з’явилися у другій половині XVI ст., про 
що свідчить літопис гадяцького полков-
ника Григорія Граб’янки. Утворення Укра-
їнської козацької держави у 1648 р. дало 
поштовх до появи значної кількості стягів. 
Козацькі прапори вражали різноманіттям. 
Вони відрізнялися один від одного геометрични-
ми формами: прямокутні, трапецієподібні, трикутні 
тощо. За кольорами: білі, червоні, малинові, блакит-
ні тощо. Змістовим наповненням: зірки, хрест, сон-
це та півмісяць зображували шляхом аплікації або 
гаптування. 

Кожна адміністративно-територіальна одиниця 
мала власний прапор, а отже існували сотенні, пол-
кові та головний, гетьманський, прапор. Більшість 
прапорів козацької доби були втрачені у вирі бурх-
ливої української історії. Однак три стяги, які нале-
жали українським гетьманам, збереглися до нашу 
часу. Серед них два прапори знаходяться за кордо-
ном: прапор Богдана Хмельницького зберігається у 
Стокгольмі (Швеція), а стяг Данила Апостола – у мо-
скві. 

Єдиний прапор, що знаходиться в Україні, ви-
готовляли для Івана Самойловича, однак ним геть-
ман так і не скористався... Унікальний стяг Івана 
Самойловича має цікаву історію. У 1686 р. москов-
ська цариця Софія, регентка малолітніх царів Пе-
тра та Івана, щоб отримати підтримку Івана Само-
йловича в умовах загострення політичної бороть-
би за престол у москві, наказала 24 червня 1686 
р. виготовити нове знамено для гетьмана. Виготов-
лення прапора потребувало чимало часу та фінан-
сів. Майстри Палати зброї працювали майже пів-
тора роки – з червня 1686-го до жовтня 1687-го, і 
це лише над створенням самого полотнища. Окрім 
того, було виготовлено древко прапора, яке увінчу-

валося срібним позолоченим хрестом. На жаль, ці 
частини не збереглися. 

Полотнище прапора виготовили у формі пере-
вернутої прямокутної трапеції з білої камки (іран-
ської шовкової тканини) та оздоблено жовтогаря-
чою лиштвою. Розміри збереженого на сьогодні 
прапора: висота 193 см, довжина верхньої частини 
– 412 см; основа – 182,5 см; косинець – 294 см. 
У центрі полотнища знаходився чорний двоголо-
вий орел з трьома коронами. Також на його грудях 
розміщувався щит із зображенням Юрія Змієбор-
ця (зображення втрачене). Над орлом знаходився 
хрест з 10 зірочок, зверху на каймі – зображення 
Спасителя. Окрім емблем на прапорі розміщував-
ся напис уставом та напівуставом, які розташову-
валися у трьох золотих картушах. У найбільшому 
картуші розміщувався текст із датою виготовлення 
прапора та надання його певній особі. Там вказу-
валося, що прапор було створено за наказом царів 
Петра й Іоанна та цариці Софії та надано Івану Са-
мойловичу, гетьману обох берегів Дніпра. Завер-
шували художню композицію три зірки, розміщені 
довільно. По периметру прапора розташовувався 
текст, який нагадує химерний орнамент. На друго-
му боці прапора зображення були такі ж самі. 

Поки майстри Палати зброї виготовляли пра-
пор, змінилася політична ситуація. У липні 1687 р. 
Самойловича було усунуто з посади, а новим геть-
маном став Іван Мазепа. Однак, це не стало на 
заваді, прізвище «Самойлович» було замінено на 
прізвище «Мазепа». 

У 1688 р. знамено нарешті було від-
правлено з Палати зброї до Батурина. 
Прапор перебував у гетьманській столиці 
до 3 листопада 1708 р. Під час знищення 
Батурина московськими військами, клей-
ноди, серед яких і гетьманський прапор, 
потрапили до московитів. Про це Олек-
сандр Меншиков повідомляв царя Петра 
І у своєму листі від 3 листопада 1708 р. Зі 
зруйнованого Батурина столицю перене-
сли до Глухова, там же обрали (за нака-
зом Петра І) гетьманом Івана Скоропад-
ського, якому і дістався гетьманський стяг. 

Після Скоропадського прапор, як головний клей-
нод, використовували під час правління Першої 
Малоросійської колегії та в перші роки гетьману-
вання Данила Апостола. У 1730 році гетьман звер-
нувся до Колегії іноземних справ з проханням за-
мінити «Мазепино знамя» на новий прапор. З того 
часу і аж до першої половини ХХ ст. він перебував 
у москві. Після розпаду Російської імперії очільни-
ки Української Центральної Ради почали боротьбу 
за повернення до України пам’яток історії. Спочат-
ку ці пам’ятки повернути не вдалося, але боротьбу 
продовжили держслужбовці Радянської України. У 
1930-х рр., рішенням Паритетної комісії про обмін 
культурними цінностями між РРФСР та УРСР, з Па-
лати зброї до Всеукраїнського історичного музею 
ім. Сковороди у м. Харкові було передано 5 пред-
метів, серед яких – і стяг Івана Мазепи. 

Але на цьому його «одіссея» не закінчилася. 
Була ще евакуація до м. Уфи під час Другої світової 
війни, згодом – повернення, спочатку до Києва, а 
потім і до Харкова. 

У часи незалежності України прапор було від-
реставровано фахівцями Національного музею 
Кракова (Польща). 

На сьогодні унікальна реліквія, свідок держа-
вотворчих процесів та збройної боротьби гетьма-
нів, зберігається та експонується в Харківському 
історичному музеї ім. М. Ф. Сумцова. 

Сергій НІКІТІН

В умовах російської агресії все 
помітнішим стає суспільний інтерес 
до осмислення власної минувшини. 
Національний заповідник «Гетьман-
ська столиця» приділяє формує архів 
спогадів місцевих жителів Батури-
на. Історики закладу активно збира-
ють спогади про Батурин та ведуть їх 
фіксацію у письмовій формі, почина-
ючи з 1975 року, коли був створений 
Батуринський історико-краєзнавчий 
музей. Актуальним залишається но-
тування спогадів на папері, але деда-
лі більшої актуальності набуває віде-
оконтент. 

Враховуючи досвід колег, у 2021 
році започатковано проєкт «Відеолі-
топис міста Батурина», який зберіга-
тиме історії з власного життя меш-
канців Батурина та його околиць, 
свідчення учасників та очевидців 
важливих подій, а також історію по-
всякденності, сім'ї, дитинства (студії 
пам'яті). 

Це новий досвід для нас, і ми роз-
робили власну методику організації 
та запису спогадів у відеоформаті. 
Спершу історики заповідника проа-
налізували теми, що стосуються ми-
нулого Батурина, потім було скла-
дено питальник. Респондентів для 
інтерв'ю підбирали таким чином. Вік 
свідків має коливатися від 50 до 90 
років. Це люди повоєнного поколін-
ня, котрі не мають системних власних 
спогадів, бо були ще малолітніми ді-
тьми, але зростали в складних умо-
вах і на основі фрагментарних спога-
дів та під впливом почутого від бать-
ків, діда-бабці, родичів сформували 
свої уявлення. 

Важливим моментом при запису 
спогадів є атмосфера, яка б сприяла 
концентрації респондента на спога-
дах та допомагала поринути в минуле. 
Тому для запису ми обрали приміщен-
ня музейного комплексу «Козацький 
двір», який уособлює побут заможної 
козацької родини ХІХ ст. Саме атмос-
фера музейної садиби спонукала до 
результативного діалогу між респон-
дентом та інтерв’юером. Це ідеальне 
місце для усної історії. Деякі інтерв’ю 

записувалися вдома, враховуючи по-
бажання респондента та стан його 
здоров'я. 

Записані усні історії дали можли-
вість нам відтворити в уяві такі істо-
ричні періоди. Про період Гетьманщи-
ни, місцеві жителі згадують з розпо-
відей своїх пращурів. Але на власні 
очі бачили провали ґрунту в Батурині, 
залишки підземних фортечних ходів 
XVII ст. «Один провал ґрунту, що бачи-
ла на власні очі, був біля аптеки. Дуже 
міцні стіни в цих підземних ходах, хоча 
не укріплені цеглою...», відмітила Ніна 
Олексіївна Ситникова (у дівоцтві Ді-
девич, 1933 року народження). «Дру-
гий провал підземного ходу виявився 
біля Будинку культури під час висадки 
дерев. Він був дуже глибокий і йшов у 
напрямку до річки Сейм», повідомила 
Ніна Олексіївна.  

Про період Голодомору 1932 – 
1933 років спогади у місцевих жите-
лів болючі. «Дід був вільним козаком, 
мав землі, законним шляхом їх купу-
вав. Мав велику родину – шістьох ді-
тей», згадує Вячеслав Іванович Про-
щенко (1955 року народження). «У 
1932-33 роках місцева влада відби-

рала зер-
но у всіх 
ж и т е л і в 
Б а т у р и -
на. Мій 
дід вчи-
нив су-
п р о т и в , 
за що 
його було 

ув'язнено. Місцеве населення в ті 
часи виживало, як могло. Влітку було 
легше, а ось взимку скрізь, під тина-
ми лежали виморені голодом тіла ба-
туринців», переповідає Вячеслав Іва-
нович. 

Записані усні історії і про період 
окупації Батурина нацистськими вій-
ськами у 1941 – 1943 років. Про бу-
дівництво мосту через річку Сейм пе-
реповідає спогади свого батька Ге-
оргій Олегович Небощицький (1954 
року народження): «Військовополо-
нених майже не годували, тому вони 
були змушені ходити по дворах і про-
сити у місцевих жителів продукти 
харчування».

«Мою маму у 20-ти річному віці, 
як і іншу молодь, у 1942 році забрали 

на роботу до Німеччини. Їх називали 
«остарбайтерами». За роботу платили 2 
марки, давали п’ять картоплин та 200 
грамів гороху на тиждень. Повернулась 
вона до Батурина через три роки», роз-
повіла Кодакова Євгенія Олександрів-
на (1957 року народження).

Скрей (Сухомлин у дівоцтві) Та-
мара Іванівна (1951 року народжен-
ня) розповіла те, про що довідалася 
від свого батька Івана Романовича, 
який був директором школи в Бату-
рині після відступу нацистів у 1943 
році. «Школа тоді розмістилася в іс-
торичній будівлі, училищі імені М. За-
творницького, де до того, виявляєть-
ся, німці мали конюшню. Приміщення 
довелося відновлювати, прибирати, 
але старання не були марними. На-
вчалися із задоволенням, не зважа-
ючи на те, що не було ні чорнила, ні 
зошитів, то ж писали на зшитих газе-
тах, а за чорнило слугувала розведе-
на з водою бузина», згадує розповіді 
свого батька Тамара Іванівна.

Місцеві жителі, із задоволенням 
долучались до нашої роботи. Для до-
повнення своїх розповідей демон-
стрували світлини із родинних альбо-
мів та важливі документи. 

Після запису інтерв’ю наступає 
остання фаза усної історії – збере-
ження. У цей момент усна історія стає 
історичним документом. Відеозаписи 
зі свідченнями оповідачів ми опра-
цьовуємо, щоб це виглядало як віде-
осюжет, та передаємо до архіву запо-
відника.

За 2022 рік відеолітопис зібрав 
16 справжніх, відвертих, живих істо-
рій із перших вуст. Записаний мате-
ріал саме в такому цифровому фор-
маті дасть змогу зберігати унікальну 
інформацію протягом багатьох де-
сятиліть. У подальшому ми плануємо 
продовжити роботу по відеолітопису 
Батурина. 

Наталія СУШКО

Автори публікацій – науков-
ці Національного історико-куль-
турного заповідника «Гетьманська 
столиця».

Гетьманський стяг Івана Самойловича

Гетьманський прапор 
1686 – 1688 рр. Аверс. 

Реконструкція Юрія Савчука, 
художник Юрій Тітінюк, 2008 р.

Відеолітопис Батурина 

Вячеслав Іванович 
Прощенко. Фото 2022 р.

Спогадами ділиться Георгій Олегович Небощицький. Фото 2022 р. 
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Шість життів під некерованими бомбами. 
Як російські літаки атакували житлові квартали Чернігова

Вдова 
ліквідатора Галина

Опівдні 62-річна пенсіонер-
ка Галина прилягла з книгою на ди-
ван. Прокинувшись до світанку, жін-
ка підправила зачіску, підмалюва-
лася й гарно вбралася. Війна чи ні, 
а Галина завжди хотіла мати добрий 
вигляд.

Ця звичка з дитячого будинку: 
діти носили однаковий одяг, речі ви-
давали на кілька років, тож їх пиль-
нували, дбали про їхній стан, підши-
вали, аби вони мали пристойний ви-
гляд.

Перші власні гроші Галина понад 
усе хотіла витратити на гарну спідни-
цю, сукню чи босоніжки, а мусила ку-
пити собі теплу ковдру.

Навіть на пенсії Галина не відчи-
нить двері, якщо не «зібрана». «Я не 
можу вийти в такому вигляді», – ка-
зала.

Сусіди чули, як жінка лаяла по-
кійного чоловіка: «Чого ти як пацан 
пішов курити?». Не любила, коли ви-
ходив у спортивках чи непрасованій 
сорочці.

Тож того ранку Галина не чула 
жодного звуку. Ні сирени, ні вибуху 
менш ніж за метр від неї під самим 
її вікном.

Різнороб Денис 
та домогосподарка Оля
Дні Дениса, який до війни брав-

ся за різні будівельні підробітки, на 
початку березня виглядали так: пів 
дня на пошуки хліба, пів дня на по-
шуки води. Ніхто не будував собі но-
вих будинків, тож руки Дениса були 
не дуже затребувані.

Чоловік випивав, тож не всі су-
сіди ставилися до Дениса прихиль-
но – не вважали його надійним. Він 
мешкав із батьком, колишнім радян-
ським військовим, у будинку, який 
звели 1986 року. Туди поселили вій-
ськових, евакуйованих із Прип'яті 
після аварії на Чорнобильській АЕС, 
та ліквідаторів.

Його батько – росіянин, мама – 
українка. Денис народився в Росії. 
Батька направили служити у Черні-
гів, так він тут і опинився. 

Денис – професійний обвальник 
м'яса. Кілька років він вправно від-
діляв м'ясо від кісток та сухожиль на 
Чернігівському м'ясокомбінаті. Під-
приємство луснуло в 2008-му, коли 
вдарила економічна криза. Тож Де-
нис мусив перевчатися й змінюва-
ти фах.

Він став зварником і працював 
на кількох об'єктах політиків – дачі, 
садиби, в селі другого українсько-
го президента Леоніда Кучми й на 
об'єкті проросійського політика Ві-
ктора Медведчука.

Зрештою Денис цілком осів у 
Чернігові й взявся за так звані хал-
тури – приватні замовлення. А ще за 
кілька років ставив пам'ятники по-
мерлим на кладовищі. За таку робо-
ту нерідко віддячують алкоголем.

Опівдні Денис вийшов по хліб. 
Він саме розвертався до крамниці, 
коли помітив сусідку Олю. 

Того ранку домогосподарка Оля 
піднялася в квартиру після ночі, про-
веденої в підвалі. Попросила чолові-
ка поставити чайник, поки сама збі-
гає по корм для кота Кузі. Сусідка 
сказала, що харчі для домашніх тва-
рин завезли в лавку неподалік. 

«Я швидко!» – кинула Оля, зачи-
няючи двері. Вона повернеться з лі-
карні додому лише за сорок вісім 
днів.

Оля теж помітила Дениса. Він 
стояв на газоні біля аптеки. 

– О, стій! – вигукнула.
Вони пройшли за ріг, щоби пого-

ворити. За аптекою Олі зателефону-
вали. Тієї ж миті Денис почув гул.

– Олю, йди сюди! – гукнув він.
Оля махнула рукою, показуючи, 

що розмовляє. За мить і сама підве-
ла погляд. Це був літак. Денис лише 
встиг підскочити й штовхнути її на 
траву.

IV. Удар
Психологиня Марина 
Найперше Марина обмацала ді-

тей. Роззирнувшись, зрозуміла, що 
квартира зруйнована. Уламки однієї 
кімнати пронесло через весь кори-
дор в іншу кімнату. Пів хвилини тому 
Марина стояла б у них на шляху. 

Кімнати позаду стіни, за якою 
вона ховалася, фактично не було: 
фасадну стіну вирвало, вікно зігну-
ло, меблі розлетілись на друзки. Ви-
буховою хвилею їх понесло в кори-
дор разом із цеглою та склом.

Марина чула, як сходами бігли 
люди. Вони кричали і плакали. Ди-
тячий голос постійно кликав маму. 
Хтось повторював: «Виходьте! Тікай-
те!».

Донька Марини спробувала 
штовхнути двері, але вони не підда-
лися. З-під дверей почувся жіночий 
стогін. Донька, звично тиха й не га-
ласлива, щодуху закричала: «Допо-
можіть, тут жінку завалило!». За две-
рима почали копатися в грудах ка-
міння. 

Коли двері відчинили, Марина 
побачила сусідку, тітку Галю. Поруч 
із нею сидів незнайомець, повторю-
ючи: «Все нормально. Зараз приїде 
швидка». Жінка лише кивала. Вона 
була вся подерта, в крові й пилу.

Марині з дітьми сказали виходи-
ти. Назавжди?

Марина – ровесниця Прип'яті, 
міста, яке звели разом із Чорно-
бильською атомною електростанці-
єю. Їй було п'ятнадцять років, коли 
реактор вибухнув, а місто евакую-
вали.

Її мама працювала в управлін-
ні будівництва, а тато – у військо-
вій частині. Марина буквально рос-
ла на будівництві та котлованах 
геть нового, ідеального, показово-
го радянського міста. Дитиною вона 
пам'ятає місто Прип'ять світлим, 
майже білим. 

Практично все місто працювало 
на атомній станції. Вся Маринина ву-
лиця постійно віталася, кивала, ма-
хала рукою, а ключ від квартири Ма-
рина звично після школи забирала 
під килимком.

Квартира батьків була розта-
шована в будинку на околиці міста, 
з неї відкривався краєвид на ліс до 
самого горизонту. Після школи Ма-
рина падала в ліжко батьків і вдив-
лялася у хмари. Потім вона була за-
йнята спортивною школою.

В тепер покинутому іржавому 
басейні, який люблять екскурсій-
ні групи, які туди приїздять, колись 
Марина навчилася плавати. Щовес-
ни втікала на річку Прип'ять, а під 
осінь вишуковували з татом гриби в 
прип'ятських лісах.

Реактор вибухнув, коли 15-річна 
Марина спала. Її батьки ввечері по-
їхали в село до бабусі, а Марина 26 
квітня 1986-го зранку пішла в шко-
лу. Вчителька обережно сказала, що 
на станції аварія, тож вікна зачиня-
ють. День був спекотний, і крізь ві-
кно вона бачила, як у піску грають 
менші діти з мамами. Тож обурюва-
лася, що мусить сидіти в задусі.

Містом їздили машини, полива-
ючи дорогу піною. Діти сміялися: на-
віщо мити дорогу шампунем?

Під час евакуації сім'я Мари-
ни змогла взяти з собою лише до-
кументи й одяг. Триденна евакуація 
до наметового містечка. Батьки Ма-
рини не стали чекати автобусів, які 
вже їхали київською дорогою. Бать-
ко мав авто і як грибник добре знав 
всі стежки. Вони виїхали, майже ні-
чого з собою не взявши.

Без нічого вони згодом опини-
лися в трикімнатній квартирі на пер-
шому поверсі дев'ятиповерхівки 
в Чернігові. Цей будинок пово-
лі будували військові. Втім, 1986 
року будівництво пришвидшили, 
щоби поселити тут евакуйованих. 
Дев'ятиповерхівка стала будинком 
спогадів про інше життя.

Тут були самі голі стіни й не-
стерпний холод. Батько зміг з'їздити 
додому в Прип'ять, щоби взяти хоч 
щось під пильним поглядом дозиме-
триста. Чоловік водив дозиметром 
по речах, заперечно хитаючи голо-
вою. Тридцять п'ять років тому ро-
дина привезла в новий дім лише по-
стіль, трохи одягу, який захистили від 
опромінення зачинені дверцята шаф, 
і білу бабусину швейну машинку.

Доцентка Надія Грицик
Через двадцять п'ять хвилин піс-

ля удару Надія з чоловіком вже стоя-
ли навпроти вирви під будинком, де 
жили свекри. На верхніх поверхах 
гасили пожежі. 

Половину другого під'їзду, де 
жили свекри, зрізало з дев'ятого по-
верху до підвалу. Серед уламків На-
дія побачила відірвані кінцівки. Ря-
тувальники вели під руки людей, 
яких Надія знала, адже часто тут 
бувала й після того, як переїхала. У 
цьому домі вона з чоловіком жила 
чотирнадцять років тому, до появи 
сина.

З будинку продовжували виво-
дити людей, тому вони чекали. Ска-
зали, ніби вивели геть невеличку 
стареньку жінку. А її свекруха теж 
була невеликого зросту. Надія з чо-
ловіком вхопилися за цю соломинку. 

Все ж з вулиці було видно, що ви-
бухом від будинку відірвало спаль-
ню. Між панелями нічого не лишило-
ся. Вниз зірвало лише одну кімнату. 
Кухня залишалася на місці, а отже, 
за нею ще мала бути ванна кімната, 
де ховалася свекруха.

Втім, та жінка не була свекру-
хою. Батьків чоловіка ніде не було 
– ні серед живих, ні серед мертвих. 

З внутрішнього боку двору бу-
динок не обвалився й Надія з чо-
ловіком спробували піднятися до 
квартири, тобто вцілілої кухні. Взут-
тя батьків стояло на підлозі, їхні те-
плі куртки висіли в коридорі. У ван-

ній стояла миска й відерце, ніби све-
круха збиралася щось випрати. Того 
спального місця, яке вона облашту-
вала раніше, не було.

Вдова ліквідатора Галина 
Пенсіонерка Галина нічого не 

пам'ятає, тож мусить довіритися сло-
вам сусідів.

Вибухова хвиля понесла вікон-
ні рами, скло, залишки стін, цеглу, 
підхопила жінку й вдарила об две-
рі. Зверху її засипали уламки й так, 
разом з дверима, вона вилетіла в 
під'їзд під квартиру її сусідки психо-
логині Марини.

Це був її перший справжній дім. 
Коли Галині було два роки, мама за-
хворіла на туберкульоз. Батько по-
вернувся зі служби не до них, а до 
іншої жінки. Галина трохи пам'ятає 
маму. Надворі були 60-ті роки, коли 
маму привели прощатися з донькою 
до дитбудинку. Пам'ятає так: худюща 
постать матері за парканом. Сіре об-
личчя жінки, до очей затулене воло-
гою марлевою пов'язкою.

Втім, життя в дитбудинку над 
Десною їй подобалося. Галина мала 
власне ліжко й друзів. Її доймало 
лише те, що на свято дівчатам діста-
лися босоніжки, а їй – кепські туфлі 
на зав'язках. На те вона й піддалася, 
коли знайшовся батько. 

Їй було чотирнадцять, і вона схо-
валася під ліжком, не бажаючи його 
бачити. Вихователька, залізши до 
неї, пообіцяла, що тепер у неї буде 
дім, письмовий стіл і справжні бо-
соніжки. Дівчинка погодилася піти з 
дебелим рудим чоловіком, який міц-
но стиснув її руку. 

Коли вони увійшли на паром, 
який мав переправити їх через Дес-
ну, дівчинка воліла стрибнути у воду, 
аби переплисти назад до дитбудинку.

Галина повернулася в містеч-
ко на Чернігівщині, яке жило століт-
нім цукровим заводом. Коли бать-
ко завів її в дім, виявилося, що там 
нема ні столика, ні босоніжок. Була 
піч, брудна куртка замість подушки й 
довга робота на заводі, всі гроші від 
якої собі забирав новий батько та 
його дружина. Їй навіть не пропону-
вали вечерю, й засинала вона зде-
більшого голодна. 

Галина тікала двічі. Втретє – 
була повнолітня і мала документи, 
щоби більше ніколи не повернутися.

Вона вийшла заміж за військо-
вослужбовця Петра й поїхала за ним 
на Камчатку – російський півострів 
на сході біля Берингового моря. По-
тягнула з собою ту саму ковдру, яку 
купила з перших грошей. А ще туф-
лі за 45 рублів. Купити їх допомогла 
подруга. В них Галина була на «про-
водах», коли майбутній чоловік ще 
йшов до армії. 

На Камчатці вони жили з Петром 
у дерев'яному сарайчику, але Галина 
прикрашала його, як могла, аби тіль-
ки було затишно. Так само вона ро-
била, коли через п'ятнадцять років 
вони приїхали в Чернігів і з двома 
дітьми не знайшли собі місця ніде, 
крім як у підвалі багатоповерхівки.

1985 року вони нарешті отрима-
ли власну квартиру в будинку, який 
зводили для військових. Тільки-но 
вони почали облаштовуватися, коли 
вибухнув Чорнобиль, й чоловік по-
їхав ліквідатором. Це, вважає Гали-
на, вбило його в п'ятдесят, за двад-
цять років після аварії. Його смерть 
зробила Галину для держави не про-
сто жінкою, яка втратила чоловіка, а 
вдовою І категорії. 

Але до того, як Галина стала вдо-
вою, подружжя встигло облаштува-
ти цю квартиру, перетворивши її на 
справжній дім, де провели з десяток 
щасливих спільних років із двома 
доньками та онуками.

Онуки обожнювали діда: разом 
вони майстрували іграшки, ловили 
рибу, ходили в походи. Своїх онуків 
Галина завжди цінувала понад усе.

Різнороб Денис 
та домогосподарка Оля
Коли Денис підвівся після удару, 

то не одразу зрозумів, що не чує на 
вухо. Він кричав. Поруч лежала сусід-
ка Оля. Він побачив, що щось із її ру-
кою. Ніби її розрізало навпіл вздовж 
кістки, і частина просто висіла. 

Найперше авто підхопило Олю. 
Жінка не одразу зрозуміла, що їй 
треба кудись їхати. Вона лише хоті-
ла, щоби хтось знайшов її чоловіка 
й сказав, що з нею все гаразд. Щоби 
він не хвилювався за неї

Оля народилася у Москві. Через 
це слово у паспорті має чимало кло-

поту на блокпостах і в українських 
банках. Вона не росіянка. Її бабуся 
була відмінним гінекологом у Москві, 
тож запросила її маму народжувати 
при ній. За тим 1980 року мама з ма-
ленькою Олею одразу ж повернули-
ся в Чернігів. На честь Олімпійських 
ігор, які саме відбувалися в СРСР, ді-
вчинка отримала домашнє прізвись-
ко «Оля – олімпійський мішка».

Родина Олі походила із сіл Чер-
нігівщини. Її дідусь пройшов Сталін-
град, отримав поранення, втім ніко-
ли про це не говорив. Він збудував 
у Чернігові дім для родини. За СРСР 
працював у міськвиконкомі – був по 
суті представником номенклатури. 
На обід приїздив на авто з власним 
водієм. Оля мала няню – теж рідкість 
для радянських часів. Мама була ви-
кладачем в історичному інституті.

Її майбутній чоловік наважився 
запропонувати жити разом за тиж-
день після знайомства. Так Оля опи-
нилася тут, у будинку евакуйованих 
з Прип'яті. Вони разом пережили 13 
років, смерть його мами, батька-лік-
відатора, сестри, яка померла моло-
дою, як гадають, через Чорнобиль, і 
смерть Оліних рідних. Спільний до-
свід горя вони вже мали.

Після авіаудару Олі нічого не бо-
ліло, вона не одразу побачила, що з 
її рукою. Водій, який повіз жінку в лі-
карню, просив її говорити. Вона май-
же не могла. Хотіла пити, але в авто 
лежала лише порожня пляшка. В лі-
карні хтось крізь мряку спитав її ім'я 
й сказав, що буде боляче.

Переконавшись, що Олю увезли, 
її сусід Денис кинувся до будинку на 
Чорновола. За секунду йому показа-
лася вирва й обвалена будівля. Біля 
місця, де впала бомба, якби за хви-
лину до того Денис не перестрів Олю, 
мав би стояти він. У сусідній сімнад-
цятиповерхівці над крамницею, куди 
йшов Денис, зяяла чорна діра на чо-
тири поверхи.

Посеред обваленої квартири на 
першому поверсі на уламках сиділа 
жінка. Денис намагався видертися 
до неї, бо вона відмовлялася злази-
ти. Він вхопив відірвані двері й при-
ставив їх до уламків, аби вона могла 
спуститися ними. Він оббігав поверх 
за поверхом на Чорновола, ви-
ламуючи заблокованим лю-
дям двері.

Галина Пісня, мешканка будинку 
на Богуна, 44, Чернігів, разом з су-

сідами отримує гуманітарну 
допомогу. Скриншот з відео 

Вадима Ількова.

Денис Реховський, житель 
будинку на Богуна, 44 та сусід 
Олі Алімової. Скриншот з відео 

Вадима Ількова.

Оля Алімова біля свого будинку 
на Богуна, 44, Чернігів. 

Фото Віри Курико
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Шість життів під некерованими бомбами. 
Як російські літаки атакували житлові квартали Чернігова

Денис не знав, що така 
ж бомба впала поряд з його 

домом. Втім, його квартира вцілі-
ла. Лише вилетіли вікна й вирвало га-
зову трубу. Батько, який має пробле-
ми зі слухом навіть не чув вибуху. Він 
готував. І, як каже Денис, коли він за-
біг у квартиру, той все ще намагався 
поратися по господарству. 

Ветеринар 
В'ячеслав Шакун
Декілька одночасних ударів – і 

будинок підскочив. Тридцятирічний 
ветеринар В'ячеслав Шакун поспі-
хом взувся й вибіг у під'їзд.

Він побачив чорну вирву у висот-
ці на розі й все зрозумів. З-за сусід-
ніх будинків йшов дим, але В'ячеслав 
ще не бачив, що відбувається. Він по-
біг до місця удару. Вся дорога була у 
склі й уламках.

Дорогою він побачив кількох лю-
дей на землі. Ще одна людина лежа-
ла біля аптеки та вирви радіусом зо 
чотири-п'ять метрів. За кілька ме-
трів, через дорогу, неподалік іншої 
вирви – ще дві людини. Усі вони були 
мертві.

Під'їзд панельки при дорозі ніби 
зірвало, зрізало, стесало, й квар-
тири посипалися вниз. На третьому 
поверсі обвалена панель оголила 
спальню й біле дитяче ліжечко.

Дорога, тротуари й узбіччя на-
вколо будинків були в склі й уламках 
будинку, квартир, валявся одяг, за-
лишки меблів, розбиті комп'ютери.

В'ячеслав помітив розкидані ін-
струкції до металошукачів. Там, се-
ред чорної вирви, була і квартира ко-
лишніх тестя та тещі, які люблять об-
стежувати землю металошукачами. 

З тієї ж діри звисав диван вчи-
тельки української мови – Людмили. 
Щоб придбати цю квартиру для себе 
та сина, вона без вихідних працюва-
ла вісімнадцять років і відмовляла 
собі навіть у їжі. Частина її бузкового 
дивану ще трималася на краю, його 
прикривала штора. 

Напередодні сини вивезли вчи-
тельку з квартири, побоюючись, що 
будинок високий та помітний. Увесь 
ранок Людмила наполягала, щоби 
син відвіз її назад додому. Втім, вона 
не встигла повернутися.

Підбігши до будинків, звідки ви-
ходили люди, В'ячеслав взявся зупи-
няти кров потерпілим, тампонувати 
рани. Він скочив у один із під'їздів па-
нельки, щоби вивести тих, хто ще був 
всередині. Люди виходили в коридор 
настрашені, в домашніх капцях, хала-
тах, у крові. Діти кричали. Хто міг, про-
сто хапав їх і виносив надвір, переда-
ючи будь-кому з дорослих.

На сходах сиділа жінка з веноз-
ною кровотечею. В'ячеслав кинувся 
знімати ремінь, коли до нього підско-
чив чоловік.

– Турнікет. Вмієш?
– Вмію. 
– Роби й пішли.
Разом з незнайомцем вони по-

чали стукати в кожні двері. 
– Живі? Поранені? 
Деякі двері були заблоковані ша-

фами, якими мешканці спільно ко-
ристувалися в коридорі, зберігаючи 
там банки, самокати, ролики. Шафи 
впали, їх розбирали й ламали, щоби 
звільнити людей. В будинку стояв 
пил, мов туман. Через шок ветери-
нар не відразу зрозумів, чому постій-
но кашляє.

Оббігши два під'їзди, В'ячеслав 
вискочив на вулицю. Він так і не спи-
тав імені напарника. Минуло близь-
ко десяти хвилин, під будинком вже 
працювали медики й рятувальники. 
В'ячеслав взяв у них гемостатичні 
пакети й побіг до поранених.

Перев'язуючи ногу літній жінці в 

самому халаті, він чув, як навколо де-
сятки людей просять про допомогу. З 
під'їздів люди виходили ніби оглуше-
ні. Хтось тримався за руку, голову, жи-
віт, щоку.

Втім, шок минав, і вони проси-
лися назад до квартир, щоби забра-
ти речі. В'ячеслав намагався їх стри-
мувати, бо ніхто не знав, чи не зава-
литься будинок цілком.

Фельдшерка 
Ірина Грищук
Чи не завалиться будинок, не 

знали й рятувальники, витягуючи 
драбину.

Опівдні, поки Ірина, фельдшер-
ка рятувальної служби, прямувала 
до авто, диспетчерка передала, що 
є поранені. Невеликий зріст Ірини в 
роботі рятувальниці мав незручнос-
ті. Часом її треба було підсаджувати 
у високі авто, особливо в бронежиле-
ті, яких ніколи не було на її мініатюр-
ні розміри.

Швидка рятувальників зупини-
лася за сто метрів від будинку, ближ-
че не дозволили уламки й інші авто. 
Ірина вистрибнула назовні й роззир-
нулася. З-за будинків валив чорний 
дим, поранені йшли самі чи з кимось 
під руки, чулися вибухи в палаючих 
авто.

Рація спрямувала Ірину до сім-
надцятиповерхівки, моноліту, на горі 
якого зяяла чорна діра. Неподалік бу-
динку, ніби прихилившись, сидів чо-
ловік, він був увесь посічений. Ірина 
підбігла до нього. Він був мертвий.

– Візьміть якусь штору! Накрийте 
його, – гукнула Ірина.

Люди з сімнадцятиповерхівки 
спустились у свій підвал. Тяжких по-
ранених не було. Наклавши пов'язки, 
перемотавши рани, Ірина вийшла на 
світло. Вулиця була сіра й встелена 
пилом і димом. 

Вона побігла до панельки. Там 
все було інакше. Поранені були чи не 
всі. І багато загиблих.

По рації передали: на сьомому 
поверсі три жінки. Одна точно заги-
нула. Рятувальники витягли пожежну 
драбину до вікна квартири.

Ірина не вміла лазити нею. Її не 
вчили цього і досі ніколи не доводи-
лося це робити. Їй було 25, в ряту-
вальники вона нещодавно перейшла 
з реанімації. Хіба це страшніше, ніж 
все те, що дівчина бачила в реані-
мації, думала вона. Ірина закинула 
свою медичну сумку через плече, й 
почала підніматися. 

Вона хотіла би вийти заміж за 
свого хлопця. Він був військовим і 
саме зараз брав участь у боях під 
Черніговом.

Вранці 24 лютого її Костя пішов 
на фронт, як у 2014 році, а Ірина мала 
йти на роботу. Вона взяла в рюкзак 
кілька теплих светрів, запхала в пе-
реноску двох котів й оселилася на ро-
боті. 

Тепер Ірина думала, що вони до-
сить давно разом, а ситуація така, що 
коли щось з кимось станеться, ліпше 
бути одруженими, щоби могти хоч в 
лікарню потрапити й ухвалювати рі-
шення, якщо з ним станеться щось 
серйозне. Працюючи рятувальни-
цею, Ірина добре знала, що таке ре-
анімація. 

До квартири Ірина залізла крізь 
вікно кухні. Кухня здивувала – самі 
вибиті шибки. Якби люди були в ній 
чи у ванній позаду кухні, всі могли ви-
жити.

Ірина пройшла до першої кім-
нати. Дві обвалені стіни, під ними – 
літня жінка. Вона не рухалася й уже 
була майже нежива. Ірина каже, що 
медпрацівники між собою кажуть – 
«доходила».

Поруч з обваленою стіною ще 

одна жінка – мертва.
– Двохсота, – прозвучало на ра-

цію. 
Третя жінка мала близько сорока 

років. Вона лежала на підлозі – вда-
рилася головою і зламала ключицю. 
Ірина присіла до неї. Десь крізь ви-
биту стіну почувся гул літака. Фасад-
ної стіни майже не було – лише сіра 
вулиця й чорний дім. Можна було би 
задивитися, якби пейзаж не перері-
зав російський літак, який повертав-
ся після бомбардувань школи в іншій 
частині міста. 

– Нічого. Двічі в одну… – подума-
ла Ірина й не зупинилася. Літак про-
летів.

Жінку зі зламаною ключицею по-
чали готувати до спуску через вікно. 
Хтось із колег кинув Ірині, аби вона 
перевірила іншу кімнату. Та кімната 
завалилася цілком, за плитами важ-
ко було щось розгледіти.

Ірина підійшла до краю, коли 
увійшов сусід жінок і сказав, що це 
всі, там нікого нема. Цієї миті кімната 
на її очах посипалася вниз.

Вона взялася рвати штори в 
квартирі жінок, аби обв'язати ними 
ноші, щоби трималися міцніше, коли 
потерпілих спускатимуть вниз через 
вікно.

Коли Ірина привезла до лікарні 
потерпілих, то побачила медсестер. 
Вони були втомлені й налякані. Ірина 
знала їх, бо нещодавно сама тут пра-
цювала.

– Страшно, – сказала одна з 
медсестер до Іри, котра приїхала в 
черговій кареті.

– Страшно, – відповіла Ірина. 
Цей день вона не могла порівняти ні 
з чим.

V. Життя
Вдова ліквідатора Галина
За десять днів після авіаудару 

пенсіонерка Галина розплющила очі 
й побачила чоловіка в брудному біло-
му халаті. 

– Як почуваєтеся, Галино?
– Чудово. 
– Тоді завтра знімемо шви. Але 

знеболювального немає, потерпите?
– Якщо треба.
В лікарні Галина дуже пережи-

вала за своє волосся. Щоби витяг-
ти уламки, волосся довелося зверху 
зголити, однак знизу коси дозволи-
ли залишити. Тому нині Галину мож-
на побачити лише в панамці чи капе-
люсі, за якими не видно її справжньої 
зачіски.

Галина не одразу зрозуміла, хто 
сидить біля неї й тримає її за руку. 
Якийсь рудуватий чоловік, такий ру-
дий, як вона сама. Це був один із її 
онуків. До лікарні він потрапив слі-
дом за бабусею, отримавши важкі 
поранення, обороняючи Чернігів. Він 
мав порізане тіло й уже не мав змоги 
дивитися одним оком.

Де був другий онук – ще ніхто не 
знав. Війну він зустрів у селі під Чер-
ніговом. Багато тижнів по тому на 
трасі, яку вже контролювали росіяни, 
знайшли його тіло. Чоловіка знайшли 
застреленим. Дізнавшись про авіау-
дар, він, думає Галина, скочив на ве-
лосипед, щоби дістатися до Черніго-
ва й знайти бабусю. 

Галина – жінка вихована. Для неї 
вихованість – тамувати все в собі. 

Першою Галину після лікарні зу-
стріла двірничка. Та була ошелеше-
на. «Галино, ви вижили! Ми так раді!» 
– кинулася її обіймати. Галині стало 
приємно. Так само її зустрічали й інші 
сусіди. Денис зняв двері до її кварти-
ри, які завбачливо вдів на гвіздки. 

Галина ступила всередину. Там ні-
чого не було. Уламки шаф, стін, ван-
ної, меблів, ліжка, книги й велетен-
ська діра у фасадній стіні, звідки ви-

дно вулицю. Її квартира – єдина, в 
яку не можна було заходити, аж поки 
за пів року її не укріпили.

Влітку Галина, як завжди, гарно 
вбрана, викидала через вікно свої 
речі, щоби розчистити свій перший 
справжній дім. На шматку цегляної 
стіни лежав шмат дзеркала й коли 
хтось підходив до неї, вона одразу ж 
поправляла зачіску.

Вона бачила, як через кілька мі-
сяців молоді дівчата влаштовували 
собі фотосесію на її руїнах.

Галині боляче, але вона інтелі-
гентна жінка. Таким не варто виказу-
вати свій біль.

Вона оселилася в будинку біля 
свого дому й щодня приходить сюди, 
слідкуючи, як цеглина за цеглиною в 
її домі відновлюють стіни.

Психологиня Марина 
Марина поки оселилася в Славу-

тичі – новій Прип'яті, місті, що його 
звели для енергетиків, які продовжу-
ють працювати на Чорнобильській 
станції, як і рідні Марини. Від Черні-
гова до Славутича – година на авто.

Приїхавши до Славутича, Ма-
рина часто говорила: «Там ще валі-
за не розпакована з Прип'яті». «Я 
там змогла перевезти холодильник 
з Прип'яті». Маючи на увазі Чернігів.

Одного разу жінка вже покинула 
дім, цього разу не хоче. Вона приїз-
дить зі Славутича й розбирає завали 
в чернігівській квартирі, приводить 
все до ладу, як може. Тут нині немає 
тепла. Холод стоїть такий самий, що й 
тоді, коли вони з батьками опинилися 
тут після Прип'яті.

Порпаючись в уламках кімнати, 
від якої майже нічого не залишило-
ся, Марина витягнула з-під завалів 
машинку. Ту саму швейну машинку з 
Прип'яті. Перед війною родина хотіла, 
аби вона стала сімейною реліквією. 
Після авіаудару вже ніхто й не спо-
дівався її знайти. Проте у кімнаті, де 
не вціліло нічого, машинку відкопали 
неушкодженою.

Різнороб Денис 
та домогосподарка Оля
Сусідка Олі знайшла її чоловіка, а 

він знайшов Олю в лікарні. Коли йому 
дозволили увійти, мав очі налякані 
й червоні. Оля заплакала. Вона була 
щаслива, що він живий. 

Відтоді 48 днів, що їх Оля прове-
ла в лікарні, він щодня ходив до неї. 
З 10-го й до 31-го березня місто було 
в щільному російському оточенні – 
зникла вода, світло, зв'язок. Чоловік 
готував для дружини їжу в сусідів й 
під обстрілами йшов до неї. Коли вер-
тав назад, Оля лише перехрещувала. 
Вона не знала, чи зміг він дістатися 
додому, аж до наступного ранку.

Щоби врятувати й пришити час-
тину руки назад, Олі підпиляли кіст-
ку, пересадили шкіру. Жінка боїться, 
що рука більше ніколи не рухатиметь-
ся. А однак вона вже привчилася го-
тувати вдома. Оля – кухар, а до про-
фесійної кухні вона може й не повер-
нутися. Та вдома вона вже вправно 
перевертає курятину пошкодженою 
рукою.

Тепер Оля багато сміється і все 
літо шукала волонтерів, які допомо-
гли би влаштувати гарячі обіди для 
під'їзду, бо в людей немає газу, а час-
то-густо й кухні загалом. 

Коли після удару люди покида-
ли будівлю, Денис залишився з бать-
ком в будинку, без тепла, газу, світла 
й води. Його ніхто не просив. Але він 
дістав цвяхи, молоток й позаколочу-
вав квартирні двері мешканців, які 
повиривало вибуховою хвилею. Ті, 
що можна було поремонтувати, ре-
монтував. 

Стежив за квартирами, аби туди 

ніхто не вдерся. Прибирав у під'їзді й 
приносив хліб і воду для декількох сі-
мей, які нікуди не поїхали. Слідкував 
за проривами труб і тримав у курсі 
всіх сусідів про справи будинку.

Дехто не довіряє йому й досі. 
Дехто – щиро розчулений. І як там не 
є – Денис став сторожовим будинку 
в місяць блокади й місяці після неї. 

Деякі люди довірили йому клю-
чі від своїх квартир, зокрема психо-
логиня Марина. Він не взяв ліки з її 
холодильника без дозволу, хоч вона 
багато разів казала йому, щоб брав 
все, що хоче.

У будинку, де раніше люди хіба 
віталися, нині всі знають одне од-
ного й допомагають кожному. Ночу-
ють одне в одного, готують для тих, 
в кого немає газу, збирають речі, 
скидаються грошима на ліки й в обід 
сміються під під'їздом на руїнах.

Доцентка Надія
У квартирі над свекрами Надії 

жила пенсіонерка – бібліотекарка. 
Живучи тут, Надія завжди з нею ві-
талася. Жінці було близько 70 років, 
вона мешкала з п'ятдесятирічним 
сином.

Опівдні 3 березня, за кілька хви-
лин до авіаудару, вони повернулися 
додому разом. Син повісив куртку на 
вішак і пройшов до зали. Літня жінка 
затрималася, зачиняючи двері. Тієї 
миті бомба впала й забрала її сина.

Свекри Надії теж були у залі, а 
опинилися під завалами, які не мо-
гли розібрати через постійні обстрі-
ли. 

Спершу в березні під уламками 
будинку знайшли маму. Батька з-під 
завалів дістали у квітні, вже коли ро-
сійські військові вийшли з Чернігів-
ської області. Тіло чоловіка проле-
жало під завалами п'ятдесят днів. 
Діти опізнали їх лише за одягом. 

Їх поховали на старому, зачине-
ному вже пів століття кладовищі в 
міському лісопарку – поруч з тими, 
хто загинув у лютому та березні, 
коли міський цвинтар безперервно 
обстрілювали. 

Щоби ховати людей, влада від-
чинила це старе кладовище. Кому-
нальники розчистили кущі й дере-
ва, викопали довгі траншеї, куди лю-
дей ховали з маленьким дерев'яним 
хрестиком і табличкою: ім'я, прізви-
ще і дати. Або лише прізвище. Або 
сама дата. 

Того березня місто потребувало 
дерева й теслів, які би могли безпе-
рестанку збивати труни. Нині, йдучи 
кладовищем, можна побачити, які 
дати були смертельними. Таким було 
3 березня – 47 загиблих.

Свекрам Надії виділили місце 
при дорозі. Між їхніми могилами є 
невелика відстань, тож Надії здаєть-
ся, що вони поховані не зовсім по-
руч, не як пара.

Напередодні повномасштабної 
війни Надія та її чоловік купили буди-
нок коло лісу й тепер бачать з нього 
той самий цвинтар у лісопарку. 

Коли діти купили дім, Катерина 
тішилася. Вона казала, що проводи-
тиме все літо в їхньому садку й поса-
дить у дворі гарбузи. Тепер вона за-
вжди поруч. І Надія не знає, як може 
бути інакше – вона має посадити 
гарбузи.

Віра КУРИКО
Чернігів

 «Українська правда», 02.03.2023
Pravda.com.ua

Матеріал створено в рамках The 
Reckoning Project («Свідчить Україна») 
– проєкту багатонаціональної групи 
журналістів і дослідників, які доку-
ментують докази воєнних злочинів в 
Україні.
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Повідомляє Служба безпеки України

Співробітники Служби безпеки України ви-
крили мешканця м. Чернігова, який закликав у 
соціальних мережах до захоплення державної 
влади в Україні. 

Слідчі СБУ встановили, що чернігівець у 
власному акаунті, створеному в одній із забо-
ронених соцмереж, поширював матеріали, які 
містили заклики до повалення конституційного 
ладу та антидержавних насильницьких дій. 

Крім того, чоловік пропагував діяльність 
терористичних угруповань, що діють на тимча-
сово окупованих територіях, поширював росій-
ські наративи щодо «нацизму» та підтримував 
інші інформаційні кампанії російської пропа-
ганди. Деструктивні матеріали чоловік отриму-
вав із російських пропагандистських інтернет-
видань.

Лінгвістична експертиза засвідчила, що ці 
матеріали містять публічні заклики, направле-

ні на порушення основ національної безпеки.
Під час проведення обшуку за місцем про-

живання агітатора правоохоронці вилучили 
комп’ютерну техніку та мобільні пристрої із до-
казами здійснення антиукраїнської діяльності.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про 
підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 
ст. 109 (публічні заклики до насильницької змі-
ни чи повалення конституційного ладу або до 
захоплення державної влади, а також розпо-
всюдження матеріалів із закликами до вчинен-
ня таких дій) Кримінального кодексу України. 

Наразі матеріали кримінального прова-
дження скеровано до суду.

Заходи із викриття ворожого агітатора 
проводилися кіберфахівцями Управління СБ 
України в Чернігівській області під процесуаль-
ним керівництвом Чернігівської обласної про-
куратури.

За матеріалами Служби безпеки суд аре-
штував все нерухоме майно однієї з текстиль-
них компаній на Чернігівщині. Кінцевим бе-
нефіціаром цього підприємства є російський 
бізнесмен, який працює на військово-про-
мисловий комплекс рф.

Рішення суду стосується виробничих при-
міщень, складів та офісів підприємства. За-
гальна вартість арештованого майна стано-
вить більше ніж 1 млрд грн.

За наявними даними, бенефіціарний 
власник українського промислового об’єкта 
володіє також групою російських компаній, 
які на замовлення російської армії та її сило-
вих структур здійснювали виробництво та по-
стачання військового одягу і спорядження.

Наразі вивчається інформація, що до по-
чатку повномасштабного вторгнення україн-
ська компанія пересилала тканину російсько-
го військового зразка до республіки білорусь. 
Для експорту використовували мережу під-

контрольних фірм, які здійснювали зовніш-
ньоекономічні операції на користь ворога.

Наразі у межах кримінального прова-
дження, розпочатого слідчими Служби без-
пеки за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу 
України (фінансування дій, вчинених з метою 
насильницької зміни чи повалення конститу-
ційного ладу або захоплення державної вла-
ди, зміни меж території або державного кор-
дону України), триває розслідування для вста-
новлення всіх обставин злочину і притягнен-
ня винних до відповідальності.

Також вирішується питання щодо переда-
чі вилученого майна в управління Національ-
ного агентства з питань виявлення, розшуку 
та управління активами, одержаними від ко-
рупційних та інших злочинів.

Слідчо-оперативні дії проводили співро-
бітники СБУ Чернігівської області за процесу-
ального керівництва Чернігівської обласної 
прокуратури.

За матеріалами СБУ на Чернігівщині арештовано 
підприємство російського бізнесмена на 1 млрд грн

СБУ блокувала діяльність проросійського 
інтернет-пропагандиста: розміщував заклики 

до захоплення державної влади

Найдревніші храми Чернігова звільняються від московської церкви
Навіть на другому році повномасштабної 

агресії Росії, а загалом і через 9 років після її 
нападу на Україну, більшість храмів Черніго-
ва залишаються у віданні московської церк-
ви. Попри те, що вона маскується під назву – 
Українська православна церква, забуваючи 
додати в неї повне найменування – УПЦ Мос-
ковського патріархату. І найбільш прикро, що 
ця церква порядкує в найдревніших храмах 
старовинного міста й загалом України.

Спасо-Преображенський собор на Валу 
– найдавніший зі збережених православних 
храмів не лише в Україні, а й на теренах колиш-
нього Союзу. Його почав будувати син Володи-

мира Великого, Хрестителя Русі, чернігівський 
князь Мстислав Хоробрий у 1033 році, на кіль-
ка років раніше, ніж його брат Ярослав Мудрий 
почав будівництво Софійського собору Києва. 

Єлецький монастир заснував наступник 
Мстислава, син Ярослава, князь Чернігівський 
Святослав у 1060 році. В середині 12-го століт-
тя у монастирі споруджено його головний храм 
– Собор Успіння Пресвятої Богородиці, Успен-
ський собор. 

Головним храмом Троїцько-Іллінського мо-
настиря 11–18 століть є Троїцький собор, бу-
дівництво якого почалося наприкінці 17 сто-
ліття, з ініціативи видатного церковного і лі-
тературного діяча, архієпископа Чернігівсько-

го Лазаря Барановича. Він, а також гетьман 
України Іван Мазепа внесли чималі пожертви 
на спорудження собору. 

І ось всі ці три святині, як і ряд інших, є дію-
чими храмами Московського патріархату. Але 
вже не надовго. 

Національний архітектурно-історичних за-
повідник, у віданні якого є ці та інші об`єкти – 
пам`ятки історії, вирішив не продовжувати з 
Чернігівською єпархією УПЦ МП оренду цих 

храмів. Термін оренди завершився ще торік. До 
речі, неточним є твердження в засобах інфор-
мації, що, значить, ці храми «повертаються дер-
жаві». Вони, як і інші пам`ятки історії та культури, 
були і є власністю Української держави. Просто 
храми здавалися в оренду релігійним організа-
ціям для богослужінь. З названими храмами це 
тривало вже не один десяток років. 

Заповідник «Чернігів стародавній» є Наці-
ональним, тобто загальноукраїнського, не об-
ласного, рангу. Підпорядкований міністерству 
культури та інформації України. Остаточне рі-
шення про подальше використання храмів – 
за Міністерством. Хоч Чернігівська єпархія 
московської церкви пропонує не лише продо-
вжити їй оренду храмів, а й зробити її безко-
штовною. Згідно нинішнього законодавства, 
релігійні організації, навіть ті, у яких термін 
оренди храмів не завершився, мають перео-
формити договори оренди. Це, наприклад, сто-
сується Катерининської церкви, кафедраль-
ного храму нашої єпархії Православної церк-
ви України. Єпархія готує документи на продо-
вження оренди храму.

А щодо звільнених від московитів храмів, 
то можливі різні варіанти їх подальшого ви-
користання: передача Православній церкві 
України, створення тут музеїв Національного 
заповідника. 

У 80-річчя 
трагедії Корюківки 

вшанували пам'ять її жертв
1– 3 березня 1943 року місто Корюківка на Черні-

гівщині було повністю знищене, спалене нацистськими 
окупантами. При цьому вони вбили майже все населен-
ня міста, близько 7 тисяч жителів. Це найбільша в істо-
рії Другої світової війни каральна акція проти мирного 
населення, яка набагато більша за кількістю жертв, ніж 
знищені нацистами французький Орадур чи чеське Ліді-
це. Про ті міста давно знав світ. А от трагедія Корюківки 
десятки років замовчувалася радянським режимом. Ще 
й через ту обставину, що безпосередньо знищення міста 
виконував підрозділ угорських карателів, звичайно, під 
командуванням і з відома німецьких окупантів. А Угорщи-
на була країною соціалістичного табору. 

І друга причина замовчування. Не виправдовуючи 
звірства окупантів, треба говорити про зловісну роль у 
трагедії червоних партизанів. Конкретно – про облас-
не партизанське об`єднання, яким командував Олек-
сій Федоров, перед війною – перший секретар обкому 
компартії, який безпосередньо давав накази на репре-
сії і розстріл громадян у другій половині 1930-х. Коман-
дуючи з̀ єднанням, він уже мав звання генерал-майора 
НКВС, зловісного карального органу комуністичного ре-
жиму. Напад партизанів напередодні трагедії на Корюків-
ку спровокував каральну акцію окупантів. А потім парти-
зани, які числом набагато перевищували кількість кара-
телів, спокійно спостерігали з лісу за знищенням міста і 
його жителів. Адже це вписувалося в радянську тактику 
«випаленої землі». 

Вже в незалежній Україні Корюківська трагедія стала 
широко відомою громадськості. В місті споруджено Ме-
моріал пам`яті жертв. 

Біля цього Меморіалу відбулися заходи вшанування 
знищених корюківців. Їх пам'ять вшанували представни-
ки влади, громадськості. 

Про це у повідомила ди-
ректорка школи Наталія Ма-
лець. 6 березня 2022 року 
навчальний заклад зазнав 
руйнувань, адже було пряме 
влучання у будівлю. «Шко-
ла дуже сильно постраж-
дала. Було вибито понад 
50% вікон, дверей зовніш-
ніх-внутрішніх. Посічені сті-
ни, виведена з ладу систе-
ма опалення. Тому що були 
пробиті осколками труби 
опалення. Дуже великі по-
шкодження отримав дах над 
спортивною залою, тому що 
це було пряме попадання 
в дах». 

6 березня школа від-
новила освітній процес в 
очному форматі для учнів 
1 – 4 класів. До цього діти 
навчалися у школах № 3 та 
№ 4. «Були замінені всі ві-
кна, які вибиті. Вікна-две-
рі. І відремонтовано дах над 
спортивною залою – це ка-
пітальний ремонт, тому що 
повністю заміна і плит пере-
криття і рубіроїдне-моноліт-
не покриття. Замінений дах 
і над основною будівлею, бо 
дуже багато осколків посі-

кло шифер», повідомила ди-
ректорка. 

На ремонт школи № 20 
було виділено кошти з місь-
кого бюджету та залучено 
благодійників. Виконали ро-
біт на суму близько 10 міль-
йонів гривень. Далі до шко-
ли на очне навчання плану-
ють частково повернути й 
дітей середньої та старшої 
ланки. «В нас перший по-
верх готовий. Їдальня в нас 

в ідеальному стані», гово-
рить директорка. Укриття 
у закладі є, його відновили 
також коштом міського бю-
джету.

У Чернігові від обстрі-
лів та бомбардувань з 34 
шкіл руйнувань різного сту-
пеня зазнали 27, з 52 ди-
тячих садочків – 37, по-
страждали всі 5 закла-
дів професійно-технічної 
освіти.

Через рік після обстрілів 
у школі № 20 Чернігова відновили навчання

Черговий візит голо-
ви міської ради Огре (Лат-
війська Республіка) Егілса 
Хелманіса в Чернігів. Ра-
зом з ним приїхали в Укра-
їну представники органів 
місцевого самоврядуван-
ня, а також добровольці з 
гуманітарною місією. Огре 
і Чернігів – міста-побрати-
ми. Егілс Хелманіс був од-
ним із перших, хто приїхав 
до нашого міста як тільки 
Чернігівщину визволили 
від російських окупантів. 
Він постійно разом із меш-
канцями своєї громади 
збирає допомогу для Укра-
їни, привозить її для міста, 
самостійно доправляє на 
фронт.

1 березня латвій-
ська делегація переда-
ла три мікроавтобуси 
для КП «Чернігівводока-
нал», сил ТРО та 1-ї окре-
мої танкової Сіверської 
бригади. 

Делегація 
латвійського Огре 

привезла 
в Чернігів 

гуманітарну 
допомогу
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Якщо кухонний стіл накритий клейонкою, протираю-
чи її періодично сумішшю з молока і оцту, можна забути про 
тріщинки і бруд на ній.

Іноді в стічних трубах, з’єднаних з раковиною, на-
копичується жир, вода перестає нормально сходити. Для 
профілактики такого періодично потрібно виливати крутий 
кип`яток в зливний отвір раковини.

Зберегти матове скло красивими можна, якщо дода-
вати оцет в гарячу воду при митті.

Перед фарбуванням вікон, скло рекомендують про-
терти оцтом, тоді фарба не буде до нього чіплятися.

Театр ім. Т. Шевченка: 
прем̀ єра за твором 
Великого Кобзаря

У Чернігівському академічному музично-
драматичному театрі, який з моменту засну-
вання носить ім’я Тараса Шевченка, завжди 
з глибокою шаною ставилися до літератур-
ного спадку Великого Кобзаря, періодично 
зверталися до постановки вистав за його 
творами. От і цього року до шевченківських 
днів в театрі здійснили постановку драма-
тичної вистави «Сліпий», за твором Тараса 
Шевченка. Прем’єра відбулася на сцені те-
атру в день народження Тараса, 9 березня. 
Ще одна прем`єрна вистава пройшла 12 бе-
резня. 

Виставі «Сліпий» належить особливе міс-
це в діяльності театру. Поставлена в 1989 
році головним режисером театру, народним 
артистом України та СРСР Володимиром Гри-
пичем, дума-опера «Сліпий» за поемою Тара-
са Шевченка «Невольник» була відновлена 
у 2014 році режисером, заслуженим діячем 
мистецтв України Вірою Тимченко й упро-
довж багатьох років прикрашала реперту-
арні афіші театру. Наразі над поверненням в 
репертуар цього знакового твору працюва-
ла нова постановочна група, а в його сценіч-
ному втіленні задіяно весь творчий склад те-
атру – артисти драми, балету, оркестру.

Сучасна драматична поема «Сліпий» – це 
не лише образний екскурс в історію україн-
ського козацтва, а палкий заклик до бороть-
би за волю, співзвучний з нинішнім проти-
борством українського народу за свою не-
залежність. 

Наступна прем`єрна вистава – 23 
березня. 

Виставка 
«Свобода вибору»

Арт-марафон «Емоції друзів» – мистець-
ка спільнота разом з Україною та українця-
ми та Художній музей Галагана представля-
ють мистецький виставковий проєкт «Сво-
бода вибору».

В проєкті представлено мультимедійні 
офорти Тенно Пент Соостера (Ізраїль-Есто-
нія) та Сергія Бунькова (Ізраїль). Анімація та 
VR – Максим Буньков (Ізраїль). Графіка, Жи-
вопис – Сергій Буньков. Куратор – Геннадій 
Гутгарц.

Виставка «Свобода вибору» – запрошен-
ня до знайомства з єврейською культурою, з 
відчуттям болю єврейської громади від дра-
матичних подій російської агресії в Україні 
через художні метафори.

Виставка організована за підтримки ме-
дичної клініки «Оксфорд Медікал» та військо-
вого рабинату ЗСУ. 

Організатор виставки: БО «Благодійний 
фонд «Добре серце Київ».

Виставка, відкриття якої відбулося 9 бе-
резня, діє в обласному художньому музеї 
імені Григорія Галагана на Валу.

2 березня у Прилуцькій 
міській бібліотеці імені Любо-
ві Забашти відбулася презен-
тація книги засновника і ре-
дактора Чернігівських облас-
них газет «Світ-інфо» і «Стру-
на» Петра Антоненка «Вечірнє 
танго». Ось повідомлення бі-
блітеки у Фейсбуці. 

«Це четверте видання ав-
тора. Книга «Вечірнє танго» 
вміщує поезію і прозу мину-
лих років, які раніше друку-
валися у книгах «Бабине літо» 
(1994 р.), «Свіча» (2001 р.) та 
«Стріла» (2017 р.). Далі в кни-
зі йдуть нові твори, написані 
в останні роки. П`єса «Вечір-
нє танго», дуже важлива для 
змісту книги і за якою вона 
названа, написана в грудні 
2017 року. Велике оповіда-
ння «Палац» – у 2019 році. Се-
ред друкованого вперше та-
кож есе «Листи Незнайомці», 
роман у віршах «Наше літо», 

оповідання, вірші, бардівські 
пісні автора.

Протягом зустрічі Петро 
Антоненко розповідав при-
сутнім гостям про історію на-
писання своєї книги, відпові-
дав на запитання присутніх 
на літературні теми, читав но-
вели, поезію, виконував свої 
бардівські пісні. Активно до-
лучилися до обговорення чле-
ни Клубу книголюбів «Дже-
рело» Лідія Скотнікова, Тетя-

на Шевченко, Анна Рябчун. З 
відгуком про книгу та приві-
танням виступила директор-
ка бібліотеки Людмила Зубко, 
яка висловила вдячність пану 
Петру за книгу «Вечірнє тан-
го», а також за постійні надхо-
дження від нього в бібліотеку 
газети «Світ-інфо».

А ось коментар автора 
книги до цього допису.

«Дякую, Прилуки! Дякую, 
чудова міська бібліотека іме-

ні Любові Забашти. Саме тут 
я представляв всі свої газе-
ти і книги. У Прилуках потуж-
на творча аура, багато тала-
новитих людей, моїх давніх 
друзів, – письменники, ху-
дожники, композитори. Вони 
гуртуються якраз довкола бі-
бліотеки, де вже багато років 
директоркою невтомна енту-
зіастка нашої культури Люд-
мила Іванівна Зубко. Сьо-
годні. як і у всі мої попере-
дні зустрічі тут, зокрема, дві 
восени, все було дуже гарно 
організовано, була прекрас-
на аудиторія.»

На фото бібліотеки: спра-
ва від автора – Людмила Зуб-
ко, зліва – директорка істо-
рико-краєзнавчого Музею 
ім. Маслова Тетяна Зоць. По-
руч прилуцькі поети Тетяна 
Шевченко, Євген Постульга, 
голова Клубу книголюбів Лі-
дія Скотнікова.

Представлення книги «Вечірнє танго» у Прилуках

Виставка прилуцької художниці 
Раїси Лябах «В очікуванні весни» 

В Музеї-заповіднику 3 березня відбулося відкриття вистав-
ки живопису прилуцької художниці Раїси Лябах «В очікуванні 
весни». На виставці представлені полотна з квітами – тюльпа-
ни, волошки, ромашки, півонії, лілії. А як виписані фрукти! Зда-
ється, що стиглі сливи і груші пахнуть прямо з полотна! Є карти-
ни і з пейзажами: і море, і гори, і ставки.

Під час відкриття виставки гості змогли не лише насоло-
дитися красою картин, а і прослухати записані спогади дочки 
класика Ірини Коцюбинської про те, яким був сад біля будинку, 
коли у ньому жив Михайла Коцюбинського.

Художниця Раїса Лябах уперше виставляє свої роботи у 
Чернігові. Готуючись до виставки, ще раз перечитала твори Ко-
цюбинського і спеціально для музею написала та подарувала 
йому  картину «Цвіт яблуні». 

Перегляд фільму 
Володимира Денисенка «Совість»

Як це: вчинити правильно чи по совісті? Чи завжди воно 
одне і те ж саме? Чи легко зробити правильний вибір? Такі пи-
тання з неоднозначними відповідями ставить перед глядачем 
відомий український режисер Володимир Денисенко у свої кі-
нострічці «Совість».

Нова зустріч «Клубу українського поетичного кіно» у музеї, 
в мистецькій вітальні родини Коцюбинських 11 березня, була 
присвячена перегляду та обговоренню цієї стрічки, що вже на 
етапі зародження самої ідеї суперечила цензурним нормам ра-
дянського кінематографу. Фільм був знятий у 1968 році сила-
ми студентів акторського і режисерського курсів Київського 
державного інституту театрального мистецтва ім. І. К. Карпен-
ка-Карого. Понад два десятиліття фільм вважався втраченим і 
вперше вийшов на екрани 1991 року, займає 24-ту позицію у 
сотні кращих фільмів українського кіно.

Сюжет перегукується з трагічним подіями 80-річної давнини 
у містечку Корюківка на Чернігівщині, знищеному нацистськими 
окупантами разом з майже сімома тисячами мешканців. 

Чернігівський літературно-
меморіальний музей-заповідник 
Михайла Коцюбинського

Володимир Балаба і його 
«Музика в облозі»

У кожної людини своя рефлек-
сія на війну. Для музиканта джаз-
бенду BissQuit обласного філармо-
нійного центру Володимира Балаби 
такою рефлексією на трагічні події, 
що пов’язані з початком Широкої ві-
йни, стала музика. Свої емоції від пе-
режитого під час оборонних боїв за 
Чернігів Володимир втілив в напи-
сання музичних творів, що згодом ля-
гли в основу його джазового дебют-
ного міні-альбому «Музика в облозі». 
Концерт-презентація нової музики 
відбувся 4 березні на філармонійній 
сцені. 

Як розповів Володимир Бала-
ба, більшість музикантів, як і він сам, 
знаходилися в Чернігові і в повній 
мірі відчули на собі, що значить бути 
під постійними обстрілами, без елек-
трики і води, без тепла і зв'язку, без 
можливості спілкування з тими, кого 
любиш, заради кого живеш. Усі вони 
без вагань погодилися взяти участь 
у записі альбому. Сама ж його ідея та 
концепція створення належить про-
дюсерці Галині Дуб, яка чимало зу-
силь приділила для того, щоб «Музика 
в облозі» була почута слухачами. Про-
єкт підтримали Український культур-
ний фонд та Goethe-Institut, які допо-
могли артистам фінансово.

Своє музичне дітище Володимир 
Балаба присвятив місту-герою Чер-
нігову, його жителям та захисникам. 
Альбом отримав промовисту назву 
«Музика в облозі». До нього входять 
п’ять ідейно пов’язаних між собою 
композицій. Під час виступу також 
прозвучали твори, створені компози-
тором і до початку повномасштабної 
агресії.

Учасниками концерту стали му-
зиканти джаз-бенду BissQuit: Воло-
димир Балаба (труба, флюгельгорн), 
Олег Богуш (фортепіано), Микита Гір-
ня (сопрано і тенор-саксофони, бас-
кларнет), Антон Шатило (тенор-саксо-
фон), Сергій Галамага (гітара) та Дани-
ло Корінь (ударні). Спеціальний гість 
- Костянтин Іоненко (контрабас). А та-
кож - Антон Стук (електроакустика). 

Для вас, кохані
Артисти обласного філармонійного 

центру 5 березня своїм слухачам пода-
рували концертну програму «Для вас, 
кохані!». В її основу лягли хіти україн-
ської та світової популярної музики. А 
ще, зі сцени звучали твори, народжені 
буремним сьогоденням. Кохання нади-
хає на перемогу і кохання перемагає!

У концерті взяли участь заслуже-

ний артист України Сергій Сулімов-
ський, артисти Катерина Іващенко-Ва-
силяко, Марина Коваленко, Ілля Ла-
тиш, Наталія Липницька, Юлія Литвин, 
Марина Маккей, Анна та Дар’я Михне-
вичі, Євгеній Олещенко, Яна Сидорен-
ко, Ксенія Трубіна, а також театр тан-
цю «Екватор» під керівництвом Віктора 
Войникова.

Режисер-постановник та ведучий 
Дмитро Обєдніков, авторка сценарію 
Світлана Бунзяк, концертмейстер за-
служений працівник культури України 
Світлана Пилипенко, хореограф-по-
становник Віктор Войников, звукоре-
жисер Володимир Попов, художник зі 
світла Олександр Єрмаков, художник 
Ірина Хрикіна.

Концертну програму на сцені цен-
тру було повторено 8 березня.

Академічний народний 
хор представив «Пісню 

вишневого цвіту»
Весна – час, сповнений надій, кра-

си і віри. Весні присвятили свою нову 
концертну програму артисти Академіч-
ного народного хору під керуванням 
заслуженого діяча мистецтв України 
Володимира Коцура. Прем’єра програ-
ми «Пісня вишневого цвіту» відбулася 
на сцені філармонійного центру 7 бе-
резня.

Українські веснянки, народні піс-
ні в обробці Володимира Коцура, Гри-
горія Верьовки, Анатолія Пашкевича, 
авторські твори, яскраві вокально-хо-
реографічні композиції у постанов-
ці Віктора Войникова, Лариси Гелун, 
Людмили Джим, Олександра Штирьо-
ва склали основу проєкту. У програму 
увійшли, зокрема, такі твори як «Мас-
лянка на дубі», «Ой, весна, весна», «Вес-
няний хоровод», «Мамина вишня», «Ох 
і любив козак», «Карпатська сюїта». 
Різнобарв’ям мистецьких кольорів 
прикрасили початок цьогорічної весни 
артисти Академічного народного хору, 
в тому числі його солісти Лариса Вой-
никова, Марина Каленіченко, Оксана 
Кубенко, Олена Сипливець, Людми-
ла Скрипка, Лілія Мороз, Людмила Го-
ловач, Євгенія Авдієнко, Марина Пін-
чук, Аліна Товкач, Василь Безик, Ан-
дрій Мороз, Юрій Помилой, Олександр 
Батухно.

Потужним завершальним акор-
дом програмистало виконання відомої 
композиції «Розквітне сад на Україні» – 
пісні, сповненої віри. Тієї віри, що дарує 
нам весна.
Прес-центр Чернігівського обласного 

філармонійного центру фестивалів 
та концертних програм

Обласний філармонійний центр


