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

мим, колегам, запропонуйте також передплатити.

86514

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

Передплатна ціна мінімальна:
16 гривень на місяць.

Передплатний індекс «Світ-інфо» —
Основні теми газети:
 Події в області, Україні і світі.
 Політика, соціальні проблеми, екологія.
 Публікації раніше невідомої нам історії 

         України, СРСР.
 Проза і поезія відомих письменників світу.
 Культура, мистецтво, спорт.
 Корисні поради. 
 У світі цікавого. 

«Світ-інфо» — газета для кожного з вас!

Триває передплата 
на нашу газету на 2022 рік

Заклик допомогти Україні
Дружина президента України Олена Зеленська перебувала 

в Сполучених Штатах Америки на запрошення дружини прези-
дента США Джилл Байден. Наша перша леді зустрілася з держ-
секретарем США Ентоні Блінкеном. А 20 липня виступила в Кон-
гресі США. Вона, зокрема. сказала: «Ми вдячні за те, що Сполу-
чені Штати стоять поряд з нами в боротьбі за наші спільні цін-
ності – людське життя і незалежність. Ви допомагаєте нам дуже 
потужно. Поки Росія вбиває, Америка рятує». 

Також Олена Зеленська закликала американських політи-
ків ухвалити рішення про передачу Києву сучасних систем про-
типовітряної оборони. «Я прошу у вас протиповітряну оборону, 
щоб ракети не вбивали дітей у їхніх візочках. Щоб вони не руй-
нували дитячі кімнати й цілі сім’ї…Чи зможе мій син повернути-
ся до навчання восени у своїй школі? Я не знаю, як і мільйони 
мам в Україні. Чи зможе моя донька піти до університету і відчу-
ти справжня студентське життя восени? Не можу відповісти… 
Ми б мали відповіді, коли би ми мали протиповітряну оборону». 

За даними істориків Конгресу, Олена Зеленська стала пер-
шою в історії дружиною іноземного президента, яка виступила 
у тут, у парламенті США. 

Зерно України – на експорт: 
порти розблоковано

22 липня у Стамбулі Україна, Туреччина та ООН, в особі ге-
нерального секретаря Антоніу Гутерреша, підписали Угоду «Іні-
ціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів 
харчування з українських портів». Нею розблоковано дуже важ-
ливу справу – експорт нашого зерна з українських портів, які з 
початком війни росіяни заблокували. Такий же документ окре-
мо підписали представники Туреччини, ООН та Росії.

«Ініціатива» передбачає, що контроль за портами «Одеса», 
«Чорноморськ» і «Южний» повністю залишається за українською 
стороною. Документ не передбачає жодного транспортного су-
проводу російськими кораблями українських суден. Також угода 
не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. 

У Стамбулі під егідою ООН створено Спільний  
координацій ний  центр, до якого увійдуть представники Украї-
ни, Росії, Туреччини і ООН. Центр буде здійснювати загальний 
нагляд за дотриманням Ініціативи. Усі торговельні судна, які бе-
руть участь у цій  Ініціативі, будуть підлягати інспекції , яку про-
водить інспекцій на група в гаванях, визначених Туреччиною, на 
вході/виході до/з Турецької  протоки.

Президент Володимир Зеленський заявив, що угода цілком 
відповідає інтересам України, і наша країна має повний контр-
оль над своїми портами. «Зараз не тільки можемо відновити ро-
боту наших портів на Чорному морі, але й зберігаємо для них 
потрібний захист». Зеленський підкреслив, що після підписан-
ня угоди близько 20 мільйонів тонн торішнього врожаю зерно-
вих підуть на експорт. Цьогорічний врожай, який уже збираєть-
ся, також можна буде реалізувати. «У нас зараз уже в наявності 
зерна приблизно на 10 мільярдів доларів».

Продовження хроніки війни, по-
чате у попередніх номерах газети 
за 12 і 26 травня, 9 і 23 червня, 14 
липня.

13 липня
Станом на ранок 13 липня Росія 

вже випустила по мирних українських 
містах майже 3 тисячі різних ракет. Це 
повідомив президент України Воло-
димир Зеленський під час відеозвер-
нення до учасників конференції «Азій-
ське лідерство» в Сеулі 13 липня. Пре-
зидент також повідомив, що російські 
загарбники депортували в РФ 2 міль-
йони мешканців тимчасово окупова-
них територій України, серед яких кіль-
ка сотень тисяч дітей. «Точних цифр за-
раз ніхто не назве – усіх цих вивезених 
людей позбавляють засобів зв’язку, у 
них відбирають документи, їх заляку-
ють і намагаються розвезти по відда-
лених районах Росії, щоб їм було мак-
симально складно повертатися додому, 
на батьківщину».

Україна розриває дипломатичні від-
носини з Корейською Народною Демо-
кратичною Республікою у відповідь на 
визнання нею т. зв. «незалежності» оку-
пованих регіонів Донецької та Луган-
ської областей. 

Президент Володимир Зеленський 
нагородив орденом «За заслуги» укра-
їнку Марину В'язовську, яка стала ла-
уреаткою медалі Філдса. Зеленський 
сказав про цю медаль: «Це дуже ваго-
ма й престижна відзнака – її назива-
ють Нобелівською премією з математи-
ки. Українка пані В'язовська стала дру-
гою жінкою за всю історію премії з 1936 
року, яка виграла цю медаль. Їй вдалося 
розв’язати задачу про пакування сфер у 
восьмивимірному просторі».

Європейський Союз засуджує рі-
шення Владіміра Путіна спростити роз-
давання російських паспортів усім гро-
мадянам України і не буде визнавати ці 
документи. Про це повідомив високий 
представник ЄС із зовнішньої політики 
та політики безпеки Жозеп Боррель.

14 липня
У Вінниці вранці сталися вибухи й по-

жежі внаслідок ракетного удару росіян 
по центру міста. Удар росіяни здійснили 
ракетами «Калібр», які випустили з під-
водного човна у Чорному морі. Три росій-
ські ракети поцілили в будівлю з офісни-
ми приміщеннями. Від ударів постраждав 
також Будинок офіцерів, який нині діє як 
концертний заклад. 25 загиблих, серед 
них троє дітей, понад 90 людей звернули-
ся про допомогу до медичних закладів, з 
них половина у важкому стані.

В лісах Народицького лісового гос-
подарства на Житомирщині автомо-
біль, в якому перебували працівники 
державної лісової охорони, рухаючись 
лісовою дорогою близько 11 години 
ранку наїхав на міну. В результаті наїз-
ду стався вибух. Двоє лісівників загину-
ли на місці, шість зазнали поранень.

15 липня
Німеччина виділяє цього року до-

датково 2,4 мільярди євро для покрит-
тя фінансових витрат на утримання 
українських біженців у країні. Близько 
800 000 людей з України вже знайшли 
притулок у Німеччині, 30% з яких молод-
ше 14 років.У системі соціального за-
безпечення Німеччини зареєстровано 
близько 360 000 українців, з яких 260 
000 перебувають у пошуках роботи.

16 липня
У Криворізькому районі Дніпропе-

тровщини через удари росіян спалахну-
ла пожежа на кількох десятках гектарів 
полів, вогонь знищив урожай.

В Ужгороді актори розбомбленого 
Маріупольського театру зіграли свою 
першу виставу після трагедії. Вони по-
казали п'єсу про Василя Стуса «Крик на-
ції» на сцені Закарпатського обласного 
музично-драматичного театру. Запла-
новано ще два покази. Дату прем'єри 
обрали не випадково – у цей день 4 мі-
сяці тому росіяни скинули надпотужну 
авіабомбу на театр. Там переховували-
ся сотні мешканців міста, дуже багато 
з них загинули. З цією виставою трупа 
планує турне до Польщі, Франції та Сло-
ваччини – вже є попередні домовле-
ності про показ. 

17 липня
На Київщині виявили вже 1346 тіл 

мирних мешканців, які загинули від рук 
загарбників. Це не остаточна цифра. 
Поліція продовжує працювати і знахо-
дити тіла там, де розташовувались ро-
сійські окупанти в області.

Також зниклими безвісти вважа-
ються близько 300 осіб. Багатьох мир-
них мешканців загарбники могли при-
мусово вивезти з України.

18 липня
Президентка Єврокомісії Урсула 

фон дер Ляєн у понеділок підписала в 
Баку меморандум про стратегічне парт-
нерстиво в енергетичній галузі з пре-
зидентом Азербайджану Ільхамом Алі-
євим.

Меморандум містить зобов’язання 
подвоїти пропускну спроможність Пів-
денного газового коридору для поста-
чання щонайменше 20 мільярдів ку-
бометрів газу до Євросоюзу щорічно 
до 2027 року. Очікується, що Азербай-
джан уже зараз збільшить поставки 
природного газу до ЄС з 8,1 мільярда 
кубометрів у 2021 році до очікуваних 
12 мільярдів кубометрів у 2022 році.

Україна вийшла з митної угоди СНД. 
Верховна Рада ухвалила закон про це. 
Актуальність угоди для України під час її 
укладення зумовлювалася необхідніс-
тю створення договірно-правової бази 
співробітництва з державами – учасни-
цями Співдружності Незалежних Дер-
жав у митній сфері. Угода була укладе-
на 15 квітня 1994 року у Москві та ра-
тифікована Верховною Радою в 1999 
році. Нині угода втратила своє практич-

не значення для України й не застосо-
вується. Торік Уряд денонсуввав Угоду 
про співробітництво в галузі туризму 
держав-учасниць СНД. Раніше Україна 
вийшла з двох угод СНД, що стосуються 
єдиного повітряного простору та його 
використання.

На сьогодні Збройні сили Украї-
ни звільнили 1028 населених пунктів, 
ще 2621 залишаються окупованими. 
Про це повідомив президент Володи-
мир Зеленський. «Російській армії де-
далі складніше утримувати позиції на 
захопленій території. Крок за кроком 
ми просуваємося, ламаємо постачання 
для окупантів, виявляємо та знешко-
джуємо колаборантів». Водночас пре-
зидент нагадав, що Росія тримає біль-
шість мешканців окупованих терито-
рій в інформаційному вакуумі й поши-
рює брехню про Україну, тому закликав 
мешканців вільних територій доносити 
правду до людей в окупації.

19 липня
Російське командування кидає вій-

ськовослужбовців несловянських на-
ціональностей у найризикованіші ата-
ки, через це серед них росте невдово-
лення. Повідомляє Генштаб ЗСУ. Також 
зазначається, що у зв’язку з втрата-
ми росіян продовжуються примусо-
ву мобілізацію на тимчасово окупова-
них територіях Донецької та Луганської 
областей

32 700 українців подали запит у 
Фінляндії на отримання тимчасового 
захисту після вторгнення Росії до Укра-
їни. Міграційна служба Фінляндії при-
йняла рішення задовольнити майже 31 
400 запитів. Розгляд інших заяв три-
ває. Цього року Фінляндія не ухвали-
ла жодного негативного рішення щодо 
заяв про надання тимчасового захисту. 
Час розгляду заяви про надання тим-
часового захисту становить один тиж-
день.

Відповідно до норм Женевської 
конвенції на підконтрольну Україні те-
риторію повернули ще 45 тіл загиблих 
захисників Украни. загалом з аач с бо-
йових дій Україні вдалося повернути 
тіла понад 400 загиблих.

Кабінет Міністрів продовжив дію 
фіксованої ціни на газ для теплови-
робників по 7,40 гривень за кубометр 
до 31 травня 2023 року. Незмінна ціна 
дасть змогу місцевій владі не підви-
щувати тарифи на тепло, гаряче 
водопостачання. 

В борні 
за волю 
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20 липня
Уряд Польщі ухвалив рішення 

щодо спрощення правил отри-
мання «карти поляка» для грома-
дян України, які отримали приту-
лок після російського вторгнен-
ня. Тепер документ на отриман-
ня «карти поляка» можна буде 
подати в будь-якому управлінні 
одного з 16 воєводств відповід-
но до місця перебування у Поль-
щі, а не, як у попередніх прави-
лах, – лише у польських консуль-
ствах за межами країни. Тобто, 
карту можна отримати без виїз-
ду до України.

Середньодобова кількість 
вантажівок, які виїхали з Украї-
ни через пункт пропуску «Кракі-
вець» на кордоні з Польщею, за 
місяць після його оновлення в 
рамках проєкту «Відкритий кор-
дон», зросла на 51% – до 423 
на добу. Проєкт «Відкритий кор-
дон» – це не лише стратегічний 
розвиток логістики на європей-
ському напрямі, але й один із 
способів підтримки української 
економіки. В умовах блокади 
морських портів нарощуван-
ня пропускних здатностей авто-
мобільних пунктів пропуску дає 
можливість підтримувати укра-
їнських експортерів.

21 липня
Країни Європейського со-

юзу погодили новий пакет об-
межувальних заходів (санкцій) 
проти Росії. Санкції передба-
чають заборону на купівлю, ім-
порт, прямий чи опосередкова-
ний трансфер золота з РФ, у тому 
числі через треті країни. Забо-
рона поширилася у тому числі 
на ювелірні вироби. Розширю-
ють перелік товарів подвійно-
го призначення, які можуть ви-
користовуватися для військово-
промислового комплексу і на які 
поширюються експортні обме-
ження. Нові заходи розширюють 
вже існуючу заборону доступу до 
портів на шлюзи, щоб унемож-
ливити обхід санкцій. Розширю-
ються обмеження на прийом де-
позитів. 

Укрзалізниця та одна із най-
більших нафтопереробних ком-
паній Східної Європи PKN Orlen 
(Польща) домовились про сис-
темні поставки пального. Уряд 
почав залучати на український 
ринок великі нафтові компанії 
та підписувати з ними прямі дов-
гострокові договори. Також «Ук-
рзалізниця» була визначена дер-
жавним імпортером палива для 
потреб економіки. «Укрзалізни-
ця» працює і з іншими велики-
ми постачальниками нафтопро-
дуктів.

22 липня
Під час четвертої зустрічі, 

відомої як «Рамштайн», зустрі-
чі міністрів оборони країн НАТО, 
партнери України погодили нові 
зобов’язання щодо постачан-
ня озброєнь, амуніції, а також 
тренування українських бійців. 
Учасник зустрічі, міністр обо-
рони України Олексій Резніков 
зазначив: «Позитивним сигна-
лом зустрічі є нові зобов’язання 
партнерів. Які стосуються і суші, 
і моря, і неба».

В Україні з початку повно-
масштабної війни зафіксува-
ли 434 воєнні злочини проти 
пам'яток культурної спадщи-
ни з боку російських окупан-
тів. Серед знищених культурних 
об'єктів: 149 релігійних споруд, 

50 з яких є пам’ятками історії; 46 
пам’ятників на честь історичних 
особистостей та подій ХІХ – по-
чатку XXI ст.; 33 музеї та заповід-
ники; 41 бібліотека; 65 будинків 
культури, театрів та кінотеатрів.

23 липня
Українські біженці в Польщі 

отримали право на перетин кор-
донів Євросоюзу з електронним 
документом Diia.pl.

«Польща повідомила Євро-
пейську комісію про електро-
нний документ, доступний для бі-
женців з України – Diia.pl, як до-
кумент, що підтверджує їхнє за-
конне перебування на території 
Польщі та дозволяє їм подоро-
жувати в межах Європейського 
Союзу, а також перетинати його 
зовнішні кордони. Це перша по-
вністю цифрова посвідка на про-
живання в Європейському сою-
зі», йдеться в повідомленні уряду 
Польщі. Документ Diia.pl доступ-
ний через мобільний додаток 
mObywat, який можна встано-
вити на мобільні телефони з 
Android та iOS. Також необхідно 
мати PESEL, польський аналог 
українського ідентифікаційного 
коду. 

Інформація про документ 
була одночасно направлена до 
держав-членів ЄС та асоційова-
них країн Шенгенської зони.

Після офіційного повідомлен-
ня електронний документ Diia.
pl виступає як посвідка на про-
живання, дозволяє пересувати-
ся Шенгенською зоною протя-
гом 90 днів протягом будь-якого 
180-денного періоду.

Президент України Володи-
мир Зеленський подякував пре-
зиденту Казахстану Касим-Жо-
марту Токаєву за невизнання 
окупованих територій «ЛДНР». 
Дослівно: «Провів телефонну 
розмову з президентом Казах-
стану Токаєвим. Подякував за 
принципову підтримку територі-
альної цілісності України, неви-
знання т. зв. «ЛНР», «ДНР». Обго-
ворили конкретні проекти вза-
ємодії в економіці, енергетиці, 
цифровізації. Обмінялися вітан-
нями з 30-річчям дипвідносин 
України і Казахстану».

Вранці 23 липня Росія вдари-
ла ракетами по Одеському пор-
ту, де зберігалось зерно, вибухо-
вою хвилею пошкодили будівлю 
художнього музею. Цим ударом 
Росія поставила під загрозу істо-
ричний центр Одеси, включений 
до Попереднього списку світо-
вої спадщини ЮНЕСКО. Портова 
частина, за оновленою версією 
номінаційного досьє, що неза-
баром буде подане Україною до 
ЮНЕСКО, входитиме до буферної 
зони об'єкта Всесвітньої спад-
щини. Порт розташований впри-
тул до ключових об‘єктів куль-
турної спадщини Одеси.

У Білорусі невідомі зруйну-
вали меморіал над масовим по-

хованням польських військових 
поблизу Гродно.

Кам’яний обеліск знаходив-
ся у селі Стриєвка. Там поховані 
близько 30 польських солдатів 
7-го батальйону Армії Крайової, 
які загинули у бою з німецьки-
ми поліцаями 20 вересня 1943 
року. Монумент над могилою 
встановили у 1992 році. Це що-
найменш четвертий подібний ін-
цидент за липень. На початку мі-
сяця повідомляли про знищення 
меморіальних знаків над похо-
ваннями солдатів Армії Крайо-
вої біля сіл Мікулішкі, Качичі та 
Волковиськ. МЗС Польщ висло-
вило протест проти осквернення 
у Білорусі пам'яток полякам та 
їхніх могил. Наголошувалося, що 
це відбувається головним чином 
на території Гродненської облас-
ті, де розташовано близько 550 
поховань польських солдатів, 
учасників народних повстань.

Президент Володимир Зе-
ленський впевнений, що через 
ракетний удар вранці 23 липня 
по Одесі Росія втратили політич-
ні бали та останніх прихильників 
домовленостей з країною-агре-
сором. Пряма мова Зеленсько-
го: «Сьогоднішній ракетний удар 
по Одесі – по порту нашому – ци-
нічний, виявився також ударом 
по політичних позиціях самої 
ж Росії. Якщо хтось у світі рані-
ше говорив, що потрібен якийсь 
там діалог з Росією, якісь домов-
леності – сьогоднішні російські 
«Калібри» знищили саму можли-
вість для таких заяв. Ми бачимо 
абсолютну одностайність світо-
вої реакції на цей удар. Окупан-
там уже нікого не обманути».

Повідомляється, що грома-
дянин Польщі Томаш Валєнтек, 
який воював в Інтернаціональ-
ному легіоні оборони України, 
загинув кілька днів тому на Дон-
басі, внаслідок артилерійського 
обстрілу. 

24 липня
Вранці протиповітряна обо-

рона України збила усі 4 випу-
щені крилаті ракети по Хмель-
ниччині. Це була ракетна атака 
з акваторії Чорного моря – чоти-
ри ракети «Калібр» полетіли у бік 
Хмельницької області.

25 липня
Польща передала Україні 

танки PT-91 Twardy. Про яку кіль-
кість танків іде мова, не розкри-
вають. PT-91 Twardy – польська 
модернізація танка Т-72. Він був 
розроблений в 90-х роках. Ма-
шини в цій версії мають більш 
потужний двигун, модернізова-
ну систему управління вогнем і 
динамічну броню.

Збройні сили України зни-
щили 50 складів боєприпасів 
російських військ через реак-
тивні системи залпового вогню 
HIMARS. Про це заявив міністр 
оборони Олексій Резніков. «Уда-
ри по російських складах обріза-

ють їхні логістичні ланцюжки та 
позбавляють їх можливості вес-
ти активні бойові дії, випускати 
велику кількість снарядів по на-
ших Збройних силах», заявив мі-
ністр. Також Резніков додав, що 
в розпорядження ЗСУ вже на-
дійшли три німецькі САУ «Гепард» 
разом із десятками тисяч снаря-
дів до них.

В Україну прибули перші 
шість британських зенітних ра-
кетних комплексів Stormer HVM 
і відправлені на фронт.

«Невидимі» ЗРК «бачать» во-
рожих штурмовиків на відста-
ні до 18 км. Через їхню особли-
вість наводити ракети на ціль у 
напівавтоматичному режимі, це 
робить британський ЗРК «неви-
димим» для бортових датчиків 
радіолокаційного опромінення, 
які стоять на ворожих вертольо-
тах та літаках. Stormer має вось-
мизарядну пускову установку на 
даху і місце всередині для роз-
міщення ще восьми ракет. Ці ра-
кети здатні збивати літаки і ге-
лікоптери ворога, які летять на 
низькій висоті.

Президент Володимир Зе-
ленський заявив, що попри 
масштабну війну українці свят-
куватимуть День Незалежності. 
«Попри те, що є війна, ми точно 
будемо відзначати всі важливі 
дати для нашої держави. Так, че-
рез безпекові умови – не дуже 
гучно, не можемо собі дозволи-
ти, бо гроші сьогодні йдуть на 
фронт. Але ці дати обов’язково 
будуть у нашому календарі, в 
нашій пам’яті, для наших дітей». 
Глава держави наголосив, що 
День Державності і День Хре-
щення Київської Русі – це тися-
чолітня історія незламності на-
шого народу.

Володимир Зеленський зая-
вив, що цьогорічний саміт Крим-
ської платформи відбудеться 23 
серпня у режимі онлайн. Крим-
ська платформа – це створений 
у 2021 році міжнародний фор-
мат, що ставить за мету домог-
тися деокупації Криму. Перший 
саміт Кримської платформи від-
бувся минулоріч теж 23 серп-
ня в Києві. У ньому взяли участь 
представники 47 держав та між-
народних організацій, які схва-
лили спільне міждержавне рі-
шення про те, як діяти для при-
пинення анексії та повернення 
Криму. Цей документ підтвер-
див, що півострів є українським, 
а дії РФ у Криму від 2014 року є 
агресією та окупацією.

26 липня
Втрати російських агресорів 

станом на 26 липня склали: осо-
бового складу – близько 39870 
осіб; танків – 1737; бойових бро-
ньованих машин – 3959; арти-
лерійських систем – 880; ракет-
них систем залпового вогню – 
258; засобів ППО – 117; літаків 
– 222; гелікоптерів – 189; БПЛА 

оперативно-тактичного рівня – 
722; крилатих ракет – 1574; ко-
раблів/катерів – 15; автомо-
більної техніки та автоцистерн 
– 2835.

Українські медики отрима-
ють від французького уряду 10 
тисяч ноутбуків. Про це повідо-
мив міністр цифрової трансфор-
мації Михайло Федоров. «Наші 
лікарі – герої. Щодня вони ряту-
ють життя людей. Часто під во-
рожими обстрілами. Щоб ме-
дикам було простіше працюва-
ти та спілкуватися з пацієнтами 
онлайн, кожного з них важливо 
забезпечити якісним інтерне-
том та комп’ютером. Це важли-
ва частина плану з цифровізації 
медичної сфери»..

За перші 27 днів експор-
ту електроенергії до Євросоюзу 
НЕК «Укренерго» продала на аук-
ціонах доступу до міждержав-
них електромереж на транскор-
донних перетинах із Румунією 
та Словаччиною на 500 млн грн. 
«Укренерго» відкрило експорт 
електроенергії до країн ЄС, щоб 
держава та виробники електро-
енергії заробили кошти для під-
готовки до опалювального сезо-
ну. Зокрема, на закупівлю вугіл-
ля, ремонти енергоблоків елек-
тростанцій та мереж.

Ціна електроенергії в ЄС пе-
ревищує українську в кілька ра-
зів. Наразі «Укренерго» реалізує 
на аукціонах усю доступну про-
пускну спроможність перетинів 
із Румунією та Словаччиною – 
100 МВт. Середньозважена до-
бова ціна доступу до міждержав-
них електромереж на перетинах 
із Румунією та Словаччиною за 
24 доби становила 7 700 грн/
МВт. Сьогодні Україна може екс-
портувати електроенергію до Ру-
мунії, Словаччини та Угорщини, 
доступна величина міждержав-
них перетинів до цих країн – 100 
МВт. Також експорт української 
електроенергії відбувається до 
Польщі (210 МВт) та Молдови (до-
ступно 600 МВт). Україна приєд-
налася до енергомережі Європи 
ENTSO-E, завдяки чому електро-
енергія, що виробляється в Укра-
їні, зможе реалізовуватися на єв-
ропейському ринку.

Зранку 26 липня російські 
військові обстрілювали Черні-
гівську область імовірно з міно-
мету й ствольної артилерії, до 
12:00 було зафіксовано понад 
два десятки вибухів. Повідомляє 
голова Чернігівської ОДА (ОВА) 
В`ячеслав Чаус: «Із самого ран-
ку ворог обстрілював прикор-
доння Чернігівщини Після 6 ран-
ку стався обстріл села Леонівка, 
ймовірно з міномету 120 мм, до 
10 вибухів.

Між 10:00 та 11:00 – обстрі-
ли біля села Гірськ, ймовірно зі 
ствольної артилерії, 15 вибухів. 
Інформація про втрати серед 
місцевого населення чи пошко-
дження цивільної інфраструкту-
ри інформація не надходила.»

Міністерка оборони Німеч-
чини Крістіне Ламбрехт заяви-
ла, що Берлін передав Україні 
три обіцяні реактивні системи 
залпового вогню MARS-II. Та-
кож Німеччина передала Укра-
їні три самохідні артилерійські 
установки, системи протипові-
тряної оборони IRIS-T (Україна 
вирішила придбати 11 таких сис-
тем) і три броньовані ремонтно-
евакуа ційні машини.

В борні 
за волю 



№223   28 липня 2022 року№223   28 липня 2022 року
Світ-Світ- інфоінфо 3  Україна і світ

28 липня Україна щоріч-
но відзначає День Української 
Державності, встановлений 
Указом Президента України від 
24 серпня 2021 року з метою 
утвердження понад тисячолітніх 
традицій українського держа-
вотворення.

Що таке День Української 
Державності?

Історія українського державот-
ворення засвідчується першими 
згадками про заснування столи-
ці Давньоруської держави – міста 
Києва та подіями, пов’язаними з ді-
яльністю князя Київського Володи-
мира. У 988 році він прийняв хрис-
тиянство як державну монорелігію, 
що стало для України цивілізацій-
ним вибором. Християнство спри-
яло піднесенню культури, освіти, 
дало поштовх розвитку кирилич-
ної писемності. Давня Русь успіш-
но долучилася до загальноєвро-
пейського культурно-релігійного 
простору. Її державотворчі традиції 
продовжили, зокрема, Галицько-
Волинське князівство, Українська 
козацька держава, Українська На-
родна Республіка, Західноукраїн-
ська Народна Республіка, Україн-
ська Держава гетьмана Павла Ско-
ропадського, Карпатська Україна 
та сучасна незалежна Україна.

Саме на вшанування видатно-
го державотворця Київського кня-
зя Володимира Великого у День 
Хрещення Київської Руси–Украї-
ни – 28 липня – встановлено День 
Української Державності.

Святкуючи його, ми засвідчує-
мо також і повагу до інших знаме-
нитих представників національної 
еліти.

Прагнення до свободи та са-
мостійності є визначальною цінніс-
тю українців, що давала наснагу і 
сили залишатися собою в часи без-
державності.

День Української Державності 
нероздільно пов’язаний із розви-
тком війська та військовими тися-
чолітніми традиціями. 

Упродовж тривалої історії укра-
їнці не полишали боротьби за сво-
боду та здобуття державності. Пер-
шу в ХХ столітті незалежність 
Україна проголосила 22 січня 1918 
року. Актом 24 серпня 1991 року її 
врешті остаточно утвердила – від-
новила незалежність. Україна у ХХ 
столітті кілька разів здобувала су-
веренітет і втрачала його через 
внутрішні незгоди під час зовніш-
ньої агресії. Національна єдність 
– обов’язкова умова збереження 
державності.

Тисячолітній спадок 
державності

Україна успадкувала від різних 
періодів історії засадничі ознаки 
держави.

Від Русі: цивілізаційний ви-
бір, який визначився із прийняттям 
християнства у 988 році; тризуб, ро-
довий знак Рюриковичів, що став 
державний гербом сучасної Укра-
їни; Київ – столицю, політичний і 
культурний центр українських зе-
мель упродовж понад тисячу років; 
гривню – назву грошової одиниці; 
назву Україна, що вперше згадуєть-
ся в Іпатіївському літописі у 1187 
році.

Від Галицько-Волинської дер-
жави: синьо-жовті барви націо-
нального прапора, що походять 
від кольорової гами герба Галиць-
ко-Волинського князівства; утвер-
дження європейського вектора 
розвитку.

Від Великого Князівства Ли-

товського: європейську традицію 
міського самоврядування – магде-
бурзьке право.

Від козацької доби: республі-
канські традиції народовладдя; вій-
ськові традиції, які лягли в основу 
збройних сил Української Народної 
Республіки та пізнішого українсько-
го визвольного руху.

Від української державнос-
ті початку ХХ століття (УНР, ЗУНР, 
Українська Держава Павла Скоро-
падського): демократичні засади 
державного будівництва; перший 
парламент, у який розвинулася Цен-
тральна Рада, створена у березні 
1917 року; перший уряд, яким став 
Генеральний Секретаріат Централь-
ної Ради з червня 1917-го; держав-
ні символи: герб, гімн «Ще не вмер-
ла Україна», прапор; соборність – 
об’єднання українських земель в 
єдиній незалежній державі.

Від Української Радянської Со-
ціалістичної Республіки: статус за-
сновника Організації об'єднаних 
націй; адміністративно-територіаль-
ний устрій.

Етапи українського 
державотворення

Витоки української держав-
ності – у середньовічній Русі. Пе-
ред- і ранньодержавні слов’янські 
племінні об’єднання на великих 
просторах східної Європи були 
сконсолідовані довкола Києва, що 
став центром політичного тяжін-
ня та культурного піднесення. Це 
об’єднання почалося в ІХ столітті. У 
період Русі розпочалася консоліда-
ція слов’янських племен південно-
східної Європи в єдиний етнос руси-
нів-українців, почала формуватися 
українська мова.

Прийняття князем Володими-
ром у 988 році християнства, поши-
рення писемності на основі кири-
лиці, кодифікація норм звичаєвого 
права в першому правовому кодек-
сі «Руській правді» князя Ярослава 
Мудрого та його спадкоємців – усе 
це стало фундаментом правової та 
політичної культури українського 
народу. 

Русь пройшла типовий шлях 
ранньосередньовічної держави. Від 
об’єднання слов’янських племен ди-
настією Рюриковичів у ІХ столітті до 
окремих земель-князівств ХІІ–ХІІІ 
століть на чолі з представниками 
цієї ж династії. Київ перестав вико-
нувати роль політичного центру піс-
ля того, як у 1169 році його спалив 
Володимиро-Суздальський князь 
Андрій Боголюбський. Завершила 
занепад Русі монгольська навала 
1239–1242 років.

Продовжила традиції україн-
ської державності Галицько-Во-
линська держава.

В умовах монгольського загар-
бання і розпаду державних структур 
у Подніпров’ї галицько-волинські 
князі у ХІІІ–ХІV століттях розвину-
ли інститут державності на значній 
частині українських земель. Тоді 
вдалося не лише зберегти, а й по-
силити європейський вектор розви-
тку, стати частиною спільних зусиль 
у боротьбі із монгольським нашес-
тям. Виявом цього стало корону-
вання 1253 року Данила Галицько-
го у Дорогичині короною, присла-
ною Папою Римським Інокентієм ІV.

У середині XIV століття україн-
ські землі увійшли до складу Поль-
ського королівства і Великого 
Князівства Литовського.

Велике Князівство Литовське – 
одна з найбільших держав тогочас-
ної Європи – стало фактичним про-
довжувачем традицій Русі. Еконо-

мічно і культурно руські землі були 
значно розвиненіші за литовські. 
Руські еліти сформували обличчя 
литовської держави. Було засвоєно 
чимало норм руського права, назви 
посад, станів, система адміністра-
цій тощо. Державною мовою Вели-
кого Князівства Литовського стала 
руська, якою велися ділові папери. 
Українські землі в складі Великого 
Князівства Литовського користува-
лися широкою автономією.

У XVI столітті українці витвори-
ли новий соціально-політичний фе-
номен – запорозьке козацтво. Ви-
никло козацтво завдяки комплексу 
економічних, політичних, релігійних, 
соціальних чинників. Передусім, це 
– природне прагнення до самозбе-
реження, самоствердження і само-
реалізації, а також наявність вели-
кого масиву вільних земель – Дико-
го поля.

Як окремий соціальний стан ко-
зацтво на давньоруських військо-
вих і європейських лицарських 
традиціях створило військово-по-
літичну організацію – Запорозьку 
Січ, засновану на принципах осо-
бистої свободи та виборності вла-
ди. Козаки освоїли степові просто-
ри Подніпров’я, Слобожанщини, До-
неччини.

Ці принципи були втілені у ран-
ньомодерній українській державі 
Гетьманщині, створеній внаслідок 
національно-визвольної револю-
ції середини XVII століття на чолі з 
гетьманом Богданом Хмельниць-
ким. Гетьманщина була життєздат-
ним політичним організмом: мала 
органи влади, територію, держав-
ну організацію, військо, фінансову, 
податкову та нормативно-правову 
системи тощо.

Російський імперіалізм різними 
способами і методами обмежував 
українські національні державні ін-
ститути і зрештою до кінця XVIII сто-
ліття ліквідував їх.

У ХІХ столітті українці, як і біль-
шість європейських націй, пройшли 
шлях від романтичного захоплення 
минулим до політичного самоусві-
домлення. Сформувалося поняття 
української нації з її етнічними кор-
донами, мовою та культурою. Поко-
ління Руської трійці, Кирило-Мефо-
діївського товариства, громадівців 
і Братства тарасівців заклали під-
валини для майбутньої української 
державності.

У ході Української революції 
1917–1921 років вперше у ХХ сто-
річчі створили незалежну націо-
нальну державу.

Від моменту створення у берез-
ні 1917 року Центральна Рада нама-
галася забезпечити демократичні 
законодавчі підвалини державного 
будівництва: затвердила принципи 
судової системи, закон про вибори, 
сформувала уряд, розпочала фор-

мування війська тощо. Ці принципи 
були реалізовані в Українській На-
родній Республіці, проголошеній 20 
листопада 1917 року.

22 січня 1918 року IV Універса-
лом Української Центральної Ради 
відбулося проголошення незалеж-
ності та суверенності Української 
Народної Республіки.

Українська Держава гетьмана 
Павла Скоропадського – друге дер-
жавне утворення часів Української 
революції, форма якого – гетьма-
нат – походить із козацької епохи. 

Від грудня 1918 року на біль-
шості територій відновлено Україн-
ську Народну Республіку на чолі з 
Директорією. Вона ухвалила низку 
законів, спрямованих на розбудо-
ву країни: про державну мову, Укра-
їнську автокефальну православну 
церкву. Встановлено грошову оди-
ницю – гривню.

Помітний слід в історії держа-
вотворення залишила Західноукра-
їнська Народна Республіка (ЗУНР), 
яка мала дієву систему органів вла-
ди, боєздатне військо – Українську 
галицьку армію (УГА).

22 січня 1919 року було прого-
лошено Акт злуки УНР і ЗУНР. 

Попри те, що УНР і ЗУНР зазна-
ли поразки від зовнішніх агресорів 
і територія України була окупована 
східними і західними сусідами, ідея 
здобуття державної незалежності 
стала визначальною для національ-
ного визвольного руху ХХ століття. 

В умовах Другої світової війни 
30 червня 1941 року у Львові під 
час засідання Національних збо-
рів було прийнято Акт відновлен-
ня української держави, створено 
уряд. Акт спирався на традиції УНР 
і ЗУНР. 

У липні 1944 року підпільна кон-
ференція під захистом відділів УПА 
створила Українську головну ви-
звольну раду (УГВР). Таким чином 
збройна частина українського ви-
звольного руху отримала політичне 
представництво – зародок держав-
ної влади незалежної країни. 

За час існування комуністичної 
тоталітарної системи ні Голодомор 
1932–1933 років, ні масові голо-
ди, ні репресії, Великий терор, еко-
номічні та політичні експерименти 
не змогли викорінити державницькі 
устремління українців. 

16 липня 1990 року Верховна 
Рада УРСР прийняла Декларацію 
про державний суверенітет. 

24 серпня 1991 року Верхо-
вна Рада Української РСР ухвали-
ла Акт проголошення незалежнос-
ті України, який став точкою відліку 
сучасної державності. Насправді ж, 
відбулося відновлення державного 
суверенітету, за який українці зма-
галися протягом багатьох століть. 
Навіть більше – проголошення дер-
жавної незалежності Україною ві-

діграло вирішальну роль у розпа-
ді СРСР та остаточній ліквідації ко-
муністичної тоталітарної системи. 1 
грудня 1991 року на всеукраїнсько-
му референдумі Український народ 
абсолютною більшістю голосів під-
твердив прагнення жити в самостій-
ній державі.

28 червня 1996 року відбула-
ся ще одна знаменна подія – при-
йняття Конституції. Основний закон 
остаточно проголосив Україну суве-
ренною, незалежною, демократич-
ною, соціальною, правовою держа-
вою.

Спадкоємці 
Володимирового тризуба

Державний герб – це символ, 
який презентує країну як суверенну 
незалежну державу. Тризуб є нашим 
давнім символом. Його найдревні-
ше зображення, віднайдене архео-
логами, датується X століттям. При-
пускають, що це був магічний знак 
роду, оберіг. У давній Русі тризуб був 
родовим знаком князівського роду 
Рюриковичів. Його численні зобра-
ження віднайдені на тогочасних мо-
нетах (срібляниках і златниках), пе-
чатках, посуді, надгробках, цеглі, 
актових печатках, перснях-печат-
ках, злитках-гривнах, зброї, спо-
рядженні, товарних пломбах.. Осо-
бливо багато артефактів за період 
князювання Володимира Святосла-
вовича (на київському престолі при-
близно від 980 року). Тому тризуб і 
вважається знаком князя Володи-
мира Великого.

Військо Запорозьке
В XІV столітті почали формува-

тися геральдичні національні систе-
ми. Власний герб створило і Військо 
Запорозьке – козак з мушкетом. 
Його зображували на військових 
печатках гетьманів і кошових ота-
манів у XVI – першій половині XVII 
століття. 

Українська Народна Республі-
ка

Із проголошенням Української 
Народної Республіки в листопа-
ді 1917 року питання державного 
герба набуло особливої актуаль-
ності. Центральна Рада створила 
спеціальну підготовчу комісію, що 
об’єднала істориків, юристів, гер-
бознавців і художників. Комісія роз-
глянула кілька проектів, але обрала 
тризуб.

За часів Української Держави 
тризуб залишився в геральдичному 
вжитку. 

За часів Директорії гербом від-
новленої Української Народної Рес-
публіки служив тризуб без вінка. 

У міжвоєнний період тризуб 
став символом боротьби українців 
за свободу. Його використовував 
Уряд УНР на еміграції та різні полі-
тичні організації. 

Символіка державності позна-
чилася і в Українській повстанській 
армії: на елементах одягу, переду-
сім головних уборах.

В СРСР тризуб був забороне-
ний. Для комуністичного режиму він 
лишався ознакою націоналізму. 

Після відновлення незалеж-
ності України 24 серпня 1991 року 
тризуб як малий державний герб 
затверджений 19 лютого 1992-го 
Постановою Верховної Ради Укра-
їни. Конституція України 28 червня 
1996 року закріпила цей символ 
нашої держави. Питання про вели-
кий герб відкладено на майбутнє.

Над матеріалами працювали 
співробітники Українського 

інституту національної пам’яті 
Ганна Байкєніч, Олена Охрімчук, 

Вікторія Скуба

День Української Державності 
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Чергова моя поїздка до Поль-
щі, в чарівне старовинне місто Пе-
ремишль, зовсім поряд з кордо-
ном України. Поїздка на запрошен-
ня мого давнього польського друга 
Станіслава Стемпня. Він засновник 
і вже понад 20 років беззмінний ди-
ректор Південно-Східного інститу-
ту наукового в Перемишлі, потуж-
ної громадської установи, основна 
функція якої – розвиток польсько-
українських контактів. Про Інститут 
я не раз писав у попередніх публі-
каціях, про його активну нинішню ді-
яльність розповім пізніше. Особливо 
щодо досліджень нашої, часом не-
простої, але спільної історії, про нові 
книжкові видання польською і укра-
їнською мовами. 

В і д о -
мий поль-
ський істо-
рик, доктор 
наук, ма-
буть, кра-
щий у Поль-
щі дослід-
ник життя 
і діяльнос-
ті Симона 
П е т л ю р и , 
С т аніс л ав 

багато років є також професором 
Університету Перемишля, де навча-
ється і чимало студентів з України.

Але цього разу головною темою 
моєї журналістської поїздки стала 
війна в Україні і допомога Польщі на-
шій країні. Разом зі США, Британією, 
країнами Балтії, Польща найбільш 
рішуче підтримує Україну в нашій 
борні за волю і незалежність. Про це 
можна розповідати багато. Досить 
сказати, що з тих кількох мільйо-
нів українських біженців, які через 
війну виїхали за кордон, більшість 
прихистила якраз Польща, від 2 до 
3 мільйонів. Цифра змінюється, одні 
наші люди осідають в Польщі, інші 
їдуть далі, в інші європейські країни, 
чимало біженців уже повертаються 
додому, в Україну. Але беззапере-
чно, що Польща, і на державному, і 
на громадському рівні надала вели-
чезну підтримку нашим біженцям. 

Станіслав запропонував мені 
для газети ще більш конкретну тему 
– як допомагають українцям поль-
ські інваліди. Підкреслив, що це 
дуже важливо – показати, що не 
лише загалом поляки масово відгук-
нулися на нашу біду, а в тому числі й 
люди, які самі потребують допомоги, 
люди з проблемами здоров̀ я, поль-
ською мовою – «непельносправ-
ні» («niepelnosprawny»). Але замість 
цього наукового терміну вживатиму 
звичний – інваліди, слово, якого чо-
мусь цураються, але в якому нема ні-
чого образливого. 

Чому була запропонована ця 
тема? Річ у тім, що в Перемишлі вже 
25 лютого, через день (!) від початку 
війни в Україні, був створений Комі-
тети допомоги Україні. 

Створив його Перемишльський 

відділ Польського товариства бо-
ротьби з інвалідністю, разом якраз з 
Південно-Східним інститутом науко-
вим. І Станіслав Стемпєнь є одним з 
керівників Комітету. 

Перш ніж розповісти власне про 
діяльність Комітету, допомогу нам 
Перемишльського відділу ПТБІ, роз-
повім, власне, про це Товариство і 
загалом про ту величезну підтримку 
знедолених людей у Польщі, якій нам 
треба вчитися.

 

«Є знедолені, 
нема забутих»

Так називалася одна з моїх пу-
блікацій з Польщі, написана ще по-
над півтора десятки років тому. Тоді, 
в середині 2000-х, Південно-Схід-
ний інститут науковий проводив ці-
каву програму «Варштати дзєнні-
кажські», «Навчання журналістські». 
Щомісяця ми, постійна група з кіль-
канадцяти українських журналістів 
з різних регіонів, приїздили в Пере-
мишль на три дні, де щоразу була та 
чи інша програма. Загальна тема на-
вчань була – переміни в Польщі піс-
ля вступу країни у 2004 році до Єв-
росоюзу. І її досвід для України. У нас 
були теми енергетики, освіти, меди-
цини, охорони довкілля. І одна з про-
грам була про соціальний захист 
людей. Ми, як завжди, чимало поїз-
дили Перемишлем і повітом, по до-
вколишній селах і містечках. Нам по-
казали, як у Польщі опікуються пре-
старілими, бездомними, самотніми, 
дітьми, а також й інвалідами.

Всі ці категорії людей є і в Поль-
щі, як і в інших країнах. Але суть по-
баченого видно уже із того заголо-
вка публікації: є знедолені, нема за-
бутих. Ця величезна підтримка таких 
категорій людей є вищим проявом 
гуманності. Саме ці люди мають 
бути, були і є в Польщі під опікою, 
найперше, трьох інституцій: держа-
ви, церкви, громадських організа-
цій, насамперед різних фондів. 

Цей відступ потрібен, щоб пока-
зати: за ці роки все те залишається 
в Польщі незмінним, ця колосальна 
увага і підтримка таких людей. 

Цю справу наочно показав мені 
голова Перемишльського відділення 
Товариства боротьби з інвалідністю 
Анджей Берестецький. Ми побули, 
окрім офісу відділення, що в самому 
центрі міста, над рікою Сян, також у 
трьох основних «осьрьодках», осе-
редках відділення. 

Одразу кілька цифр. Під опікою 
Перемишльського відділення Това-
риства 270 інвалідів міста і повіту. 
Відділення налічує близько 100 пра-
цівників, серед яких частина волон-
терів, але 82 людини – на постійній 
роботі. До речі, в тому числі працю-
ють тут і 9 інвалідів. 

Загальний бюджет відділення 
Товариства – 6,5 мільйона злотих. 

Десь до 90 % цих витрат покри-
ває держава, або напряму, або 
через місцеве самоврядуван-
ня. Його реформа в Польщі дала 
змогу місцевій владі вільно роз-
поряджатися коштами. То ж і 
місто Перемишль, і Перемишль-
ський повіт цілком достатньо 
фінансують відділення Товари-
ства. 

Перша точка, на яку мене 
завозить Анджей, – осередок 
на вулиці Собуткі, 23. Це ще міс-
то, але подалі від людного цен-
тру. Прекрасний будинок з чи-
малим двором, власне, невели-
ким парком. Тиша, зелень, не-
подалік річка. Це дуже важливо, 
підкреслив Анджей, саме така ат-
мосфера, вона теж сприяє заняттям 
підопічних. Це взагалі головне при-
значення Товариства: таке долучен-
ня знедолених людей до активного 
життя. Уявімо, що ці майже три сотні 
людей сиділи б у чотирьох домашніх 
стінах. І зовсім інше – серед людей, 
де і такі ж знедолені, і працівники 
осередку нічим не нагадуватимуть 
тобі про твій фізичний чи психологіч-
ний стан. 

Є під опікою і кілька людей з фі-
зичними вадами, насамперед руху. 
Але переважна більшість – люди, 
які відстають у розумовому розви-
тку. Одразу слід зазначити, що це 
не є медичний, лікувальний заклад. 
Ці люди є під опікою суто медичних 
установ. А тут, в осередках Товари-
ства, вони отримують психологіч-
ну терапію. Конкретніше – заняття 
десь за добрим десятком напрямків. 

Ми почали знайомство з тера-
пії праці. Побули в «працовні», одній 
з двох деревообробних майстерень. 
Невелике, але добре обладнане при-
міщення, найсучасніші деревооброб-
ні верстати. Майстри вчать підопіч-
них столярній справі. І освоюється 
вона інвалідами чудово. Уже в скве-

рику на подвір̀ ї вас зустрінуть ви-
роби цієї майстерні: гарні дерев̀ яні 
лави, столи, стільці. Ось навіть гой-
далка, зроблена тут же (на фото). Такі 
вироби йдуть і на продаж, а виручка 
поповнює бюджет Товариства. 

Директорка осередку Анета 
Блоньска з гордістю показує май-
стерні, класи для занять. Ось клас 

гончарства, де виготовляють гон-
чарні вироби. Клас біжутерії, інших 
прикрас. Клас малювання. Спор-
тивно-реабілітаційна кімната. Дехто 
з підопічних займається навіть ка-
рате, а загалом ці 
люди активно ви-
ступають і на спор-
тивних змаганнях. 
Комп̀ ютерний клас. 
За комп`ютером 
якраз сидів чоло-
вік. Як мені сказа-
ли, він пише вірші, 
складає пісні, мо-
литви. Йому дале-
ко за 50 років. До 
речі, вік континген-
ту осередків – від 
дітей 2-х років до 
пенсійного віку, а 
в країні це 60 років 
для жінок, 65 для 
чоловіків. До цього 
віку люди й можуть перебувати під 
піклуванням Товариства. 

Скрізь нас зустрічали привітно, 
з посмішкою, з цікавістю до гостя – 
журналіста з України. 

Не вдалося побачити діток, бо 
вони зараз на канікулах. В осередку 
займаються кілька десятків дітей, в 

основному, з ау-
тизмом, вік – від 
двох років і до 
шкільного. Кла-
си так і назива-
ються: «Пшед-
школа», тобто 
дошкільне на-
вчання. 

Варто за-
значити, що цей 
осередок, тобто 
будівля і терито-
рія, уже у повній 
власності відді-

лення Товариства, свого часу воно 
все це викупило. 

Їдемо за місто, в містечко Ко-
ритніки. Це за 14 кілометрів від Пе-
ремишля. Надзвичайно мальовни-
ча місцевість Підкарпаття, вздовж 
ріки Сян. Анджей пояснює, що саме 
тут і обирали місце для повітово-
го осередку. Терапія природою. Цей 
осередок ще більший і розкішніший. 
Великий двоповерховий будинок. 
Він довго стояв занедбаний. В ко-
муністичні часи тут був якийсь за-
клад, пов'язаний з «рольніцтвем», 

сільським господарством . Потім все 
занепало, з «розпадом комуни», по-
яснює Анджей. І ось Товариство по-
просило у влади повіту все це для 

повітового осередку. І буди-
нок, і велика, більше гектара, 
територія – у власності пові-
ту, просто передані в постій-
не користування Товариству. 
Натомість повіт фінансує за-
клад, утримує його. Анджей 
по обох осередках ділиться 
планами подальшої розбудо-
ви. реконструкції, ремонтів, 
коштом і держави, і місцевої 
влади. Як і в першому осеред-
ку, парк ідеально доглянутий. 
Висаджування дерев, квітів, 
догляд за парком – все це та-
кож роблять самі інваліди. Те-
рапія праці і природи. 

Тут все, подібно до місь-
кого осередку. Такі ж класи, 

майстерні, найновіше обладнання, 
в тому числі комп̀ ютерне. Є невели-
кий актовий зал для зібрань, концер-
тів. В кімнаті поруч якраз займалися 

учасники творчого гуртка, як би у нас 
назвали– художньої самодіяльності. 
Готували концерт. Щось продемон-
струвати? Без проблем. Одна дівчи-
на стає до музичного супроводу, а 
інша, Доротка, миттю перевдягаєть-
ся у циганське вбрання і хвацько ви-
конує циганський танок. Знімаю на 
відео. Розмістив його у цій публікації 
на моїй сторінці у Фейсбуці.

В холі осередку – численні на-
городи підопічних, отримані на мис-
тецьких виставках, спортивних зма-
ганнях. В цих заходах люди беруть 
участь постійно, як і на міських і по-
вітових святах, ярмарках. На остан-
ніх, крім згаданих меблів, продають 
зроблені власноруч гарний посуд, 
прикраси, картини. Взагалі карти-
нами завішені всі стіни. 

В обох осередках підопічні не 
мешкають, а щодня приїжджають на 
заняття. В міському простіше, доїха-
ти з міста і кількох приміських сіл. А 
як у повітовому? І тут я почув те, що 
просто вразило. Виявляється, у всі 
5 робочих днів (субота і неділя – ви-
хідні) осередок звозить підопічних з 
сіл повіту. Аж з 50-ти сіл! Майже 100 
чоловік. Тобто, є села, де живе один 
чи два інваліди, але їх також приво-
зять. Увечері так само розвозять по 
селах, додому. Для цього в осеред-
ку є три спеціальні автобуси. Я ска-
зав Анджею, що це ж величезні ви-
трати, зокрема, на саме лише паль-
не, плюс утримання транспорту. Ди-
ректор зазначив, що дійсно це так, 

щодня автобуси «намотують» по 400 
й більше кілометрів. Але все це 
для людей, знедолених, та 
не забутих. 

Польща – Україні
Допомагають всі поляки, й ті, хто самі потребують допомоги через стан здоров`я 

Станіслав Стемпєнь

Плакат Комітету допомоги Україні

Працівники Товариства: в центрі – Анджей Берестецькі, 
друга зліва – Анета Блонська

Чудові вироби, зроблені в осередках

Будівля осередку в Коритніках

Працівники Товариства і їх підопічні
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«Колись я любив вас. Але між 
нами не може бути нічого, окрім во-
рожнечі. Ми з вами стоїмо на різ-
них краях безодні, і нічого надіятись 
простягти один одному руку… За-
надто дорого коштувала мені ваша 
любов».

Над промовою полум'яного ре-
волюціонера Овода у тюремній ка-
мері до свого батька, кардинала 
Монтанеллі, вже 125 років ллють 
сльози читачі.

Реальність виявилася не такою 
романтичною, як роман письменни-
ці Етель Ліліан Войнич «Овід». Сьо-
годні це виглядає інакше.

Ви: надсилаєте своїм батькам 
або дітям у Росію фото з руїнами Ір-
пеня, Бучі, Бородянки, Маріуполя, 
Харкова, Сєверодонецька, Кремен-
чука, Часового Яру, Вінниці. 

Вони:
«Я устала от негатива, не отправ-

ляй мне это».
«Это все фейк».
«Русский солдат никогда в ре-

бенка не выстрелит!».
«Это не наши стреляют, зачем 

нашим-то стрелять?».
«Если бы вы сразу сдались, не 

было бы всех этих бессмысленных 
жертв и разрушений».

«Мы вас освобождаем от нацис-
тов. Сами потом спасибо скажете».

«По-другому никак нельзя, иначе 
вы напали бы на нас».

На цьому зазвичай спілкування 
закінчується, хоча найнаполегливі-
ші не припиняють битися головою 
об стіни.

Розраховувати на те, що фото в 
месенджерах зможуть повернути 
до тями тих росіян, чия церква – те-
левізор, а релігія – «Вечір із Солов-
йовим», так само наївно, як мріяти 
про глибокий рів із крокодилами на 
українсько-російському кордоні.

«Українська правда» поговори-
ла з волонтеркою і маркетологинею 
Поліною Левицькою про те, як вона 
втратила матір, яка живе в Росії, та з 
релігієзнавцемІгорем Козловським, 
який 700 днів провів у в'язницях 
«ДНР», – про квазірелігію «русского 
мира» і про те, чи можлива деокупа-
ція свідомості його адептів.

«Летять ракети – нехай 
летять. Їй здається, що 

все так має бути»
«Вінниця. Теракт. Загиблі люди, 

загинула маленька дитина.
Одразу ж мені написала моя ма-

маша з рашки, цитую: «Это вам буме-
ранг, твари, за склад в Новой Кахов-
ке и погибшего там двухмесячного 
младенца».

Вперше чую про загиблу дитину 
в Новій Каховці під час підриву скла-
ду», — 14 липня написала в Фейсбу-
ці Поліна Левицька. Вона з тих укра-
їнців, хто, крім однієї на всіх війни з 
Росією, має і свою особисту.

Її особиста війна почалася в 
2005 році. «В Києві я живу 17 років. 
Рашку не сприймаю 17 років, бо там 
жила і все бачила — їхнє ставлення 
до нас, їхнє ставлення до світу. Про 
це все я 17 років кажу своїй мамі. І 
шо? І нічо», — каже Поліна.

З 24 лютого вона викладала 
в соцмережі звернення до росіян: 
«Виходьте на мирні протести та мі-
тинги. Використовуйте момент. Поки 
вас не закрили, як Північну Корею!».

Три місяці по тому Поліна ці свої 
спроби облишила: «Ми не зможемо 
перевиховати росіян. Я знаю, про 
що пишу, тому що в мене особиста 
трагедія з мамою. Ви можете скільки 

завгодно пояснювати, розказувати, 
скидати туди фотки і відео. Вас мало 
хто там почує чи зрозуміє. Не витра-
чайте свій час і нерви». 

Далі пряма мова Поліни. 

— Росія — пляма на мапі світу й 
у моєму українському паспорті. Там 
є запис про місце народження: «Ро-
сія, Костромська область, місто Га-
лич». Хлопці з ТРО, які перевіряли 
мої документи на блокпостах, ржа-
ли. Казали: «Оце вам «пощастило»…

Мій дідусь познайомився з ба-
бусею на освоєнні цілини. Потім по-
їхали до Нової Каховки добудовува-
ти ГЕС. 

Мати після школи в Новій Ка-
ховці навчалася в педінституті в 
Костромі. Прожила там п'ять років, 
познайомилася з батьком, народи-
ла мене. Я постійно хворіла. Тоді її 
батьки сказали: «Повертайтеся, тут 
клімат кращий».

Багато чим я завдячую 
мамі. Вона навчила мене тайм-
менеджменту, я мала все встигати 
– навчання, теніс, художня школа. 
Навчила любити книжки – навіть під 
ковдрою читала. Навчила ніколи не 
брати чуже. Навчила стилю – вона 
шиє дуже круті штуки.

Дуже багато правильних речей, 
які втілювалися деспотичними мето-
дами – лише так і не інакше. Вибору 
не було. Вдома постійно був якийсь 
серіал «Бандитський Петербург».

Батько спочатку будував у Новій 
Каховці мікрорайони, а коли в 1990-
ті зупинилось будівництво, поїхав 
працювати до Польщі, потім до Росії.

Він грав на гітарі й співав: Цой, 
«Акваріум», «Queen», «Led Zeppelin». 
А мати завжди любила російську по-
псу. Як вони взагалі зійшлись, я не 

розумію, вони дуже різні були. Вона 
песимістка, емоційно нестабільна. 
Батько – більш врівноважений, спо-
кійний, затишний.

Своє життя я поділила на дві час-
тини — до 15-ти років і після. Коли 
мені було 15, тато загинув у Москві. 
О 7-ій ранку на свій день народжен-
ня. Його збила машина. Дві операції, 
п'ять днів у комі і все.

Після цього я десять місяців 
жила в Москві. Потрібно було щомі-
сяця приходити до суду у справі бать-
ка. З Нової Каховки не наїздишся. 
Навчалася в художньому коледжі. 
На вступному тестуванні складала 
російську мову, англійську, живопис 
і малюнок. З росмови у мене було 96 
балів зі 100, у тих, хто вступав із Ро-
сії – до 70.

Москва вразила – для мене це 
була суцільна депресія. Ще більше 
вразила «глибинна» Росія, куди нас 
возили на екскурсії. Паркану немає, 
хата крива, дерев'яний туалет один 
чи два на все село. Чого дивуватися, 
що вони не знали, як користуватися 
унітазом, коли прийшли до України?

В 16 років мені довелося про-
йти через приниження в Москві 
лише через те, що у мене був україн-
ський паспорт. Для них тоді вже – це 
2003–2004 роки – Україна була, як 
червона ганчірка для бика. А я зро-
зуміла, що в Росії мені не жити, хоча 
мати мріяла, щоб я навчалася там.

Я повернулась до Києва, пра-
цювала на двох роботах, вступила 
до університету. Мати доглядала в 
Новій Каховці своїх батьків, а коли 
вони померли, переїхала до Києва 
— за рік до Майдану. 

Коли почався Майдан, вона вза-
галі злетіла з котушок. «Янукович 
– найкращий президент», – повто-
рювала вона. Тоді я зрозуміла, що 
відбувається. Вона постійно спілку-
валась зі своїми одногрупниками з 
інституту – Одноклассники, Вкон-
такте. І вони їй вкладали в голову 
ось це все – «ми», «нас», «Путін – бог».

В 2015-му мати, яка прожила в 
Україні майже 45 років, отримала 
російське громадянство і переїхала 
до Костромської області.

— Путін — бог, а ви всі — нацис-
ти. Україна ніколи не була окремою 
країною. Це молодша сестра Росії, 
— цим завершувалися всі наші роз-
мови.

— Серйозно, молодша сестра? 
Скільки років Русі, коли вона вини-
кла? Давай пошукаємо.

— Та не буду я вдаваться в эти 
подробности.

24 лютого 2022-го вона мені 
написала: «Все будет хорошо! Зе-
ленского заставят подписать мир, 

и на этом все закончится».
І все.
Наступного дня о 12-ій вона за-

питала в Телеграмі:
— Как прошла ночь?
Я не відповіла. Бо мене зірва-

ло би. В нас трагедія, в нас горе. Як 
могла пройти ніч? Рідна мати пише 
одне питання. Відповіді не отримує. 
І все.

Їй пофіг — можливо, мене вби-
ли окупанти, тому я і не відповідаю, 
можливо, поранено. Летять ракети 
– нехай летять. Їй здається, що все 
так має бути. Тому що їхній цар кра-
ще знає, що робити.

Я з нею спілкувалась тоді майже 
через день. І слухала перехоплення 
СБУ розмов росіян зі своїми родича-
ми. Тиждень-два ще їх слухала. І мені 
стало зрозуміло, що лупати цю скалу 
немає сенсу.

Я це проковтнула. Але є люди, які 
виють, бо дуже люблять своїх бать-
ків. Телефонують їм до Росії: «Нас тут 
обстрілюють, ви бачил фото з Ірпе-
ня, Бучі?» А вони: «Ми бачили, але це 
все фєйк. Такого бути не може, Росія 
своїх не ображає».

Мої діти, її онуки вже декіль-
ка років вважають, що бабуся не в 
собі. Інколи вони запитували мене, 
що з нею. Вони насправді не розумі-
ють. Про що б вона не розповідала, 
все закінчується тим, що Путін – цар 
і бог. Вшите на підкорці. 

Коли мати переїжджала до Ро-
сії, вона привезла мені два чи три 
родинних фотоальбоми. У тата було 
хобі – він багато знімав на фотоапа-
рат «Зеніт», сам проявляв, друкував.

Лежать десь у шухляді. Сьогодні 
я їх не гортаю.

«Навіть коли Росія 
програє війну, вони 

оголосять, що це перемога»
Вчений-релігієзнавець, автор 

понад п'ятдесяти книг Ігор Козлов-
ський не має родичів у Росії. Але 
знає антропологію «русского мира» 
не з соцмереж.

Його примусова «резиденція» 
тривала 700 днів і розташовувала-
ся спочатку в підвалі «МДБ» у Доне-
цьку, куди його кинули наприкінці 
січня 2016-го, потім у СІЗО, і нарешті 
в колонії. 

Шизофренічність цього світу 
найкраще передає такий спогад Іго-
ря: «Коли мене заарештували і за-
вели до кабінету, там на стіні висіли 
портрети Сталіна, Путіна і царя Ми-
коли Другого».

Джерело: Gazeta.ua
До можливості деокупації свідо-

мості росіян Козловський ставиться 
зі стриманим оптимізмом дослідни-
ка: не безнадійно, але вкрай склад-
но в реалізації.

– У січні 2016-го мене кинули 
до в'язниці в Донецьку, серед інших 
там сиділи так звані російські добро-
вольці «першої хвилі». Ті, хто в 2014–
2015 роках приїхали з Росії зі збро-
єю в руках. Час від часу в «ДНР» від-

бувається зачистка таких людей.
Один із них – режисер із Мо-

скви, людина начебто здатна аналі-
зувати. Коли їхав на Донбас, у нього 
був куратор в ФСБ. Від нього отри-
мував вказівки, зброю, автівки, гро-
ші. Потім куратор втратив посаду, і 
цей молодик залишився без «даху». 
Місцеві миттєво роззброїли його, 
забрали автівки, гроші і під якимось 
приводом кинули до в'язниці.

Я запитав, що його привело на 
Донбас. Він відповів: «Я щиро вірив, 
що їду визволяти українців від на-
цистів».

Навіть попри те, що вони ба-
чили на власні очі, навіть у камері 
в'язниці ці люди повторювали нара-
тиви, які ми чуємо і сьогодні.

Стан їхньої свідомості визначає 
три «і» – інфантильність, ідеологіза-
ція, інтоксикація.

Власного внутрішнього просто-
ру в них фактично немає, вони від-
дали його зовнішній силі. Відсутні 
критичне мислення, здатність реф-
лексувати, працювати з емоційним 
інтелектом, контролювати свої емо-
ції. Вони не розуміють сенсів того, 
що відбувається, через відсутність 
екзистенційної свідомості.

Їм не потрібно докладати зусиль, 
щоб здобувати знання, порівнюва-
ти, робити висновки. Вони отриму-
ють уніфіковану інформацію, яка по-
яснює весь навколишній світ. 

Для імперії потрібна одна думка, 
одна церква, одна партія. Імперія 
все уніфікує. Всі особливості  люд-
ські, етнічні.

Ці люди повністю перекладають 
відповідальність на того, кого обра-
ли вождем. Взагалі постать вождя, 
фюрера, батька нації притаманна 
для квазірелігії.

Саме квазірелігія – термін, який 
найліпше описує простір, в якому 
вони існують.

Чому ми погано живемо? Тому 
що скрізь вороги. Це знімає з тебе 
і провину, і відповідальність. Якщо 
для релігійної картини світу причина 
твоїх бід і страждань внутрішня – це 
гріх, для квазірелігії – це зовнішній 
ворог.

Складові квазірелігійної свідо-
мості в сучасній Росії – це імпер-
ська велич із її фейковою історі-
єю. Це апологія війни. Це апологія 
страждання, яка прийшла з право-
славної свідомості, з аскетичного 
бачення християнства. Не радісно-
го, а пов'язаного саме зі схимою, з 
умиранням – «Господь страждав і 
нам велів». Нарешті, це закладена в 
свідомості апологія смерті.

Картина світу такої людини стає 
нерухомою, наче екран комп'ютера, 
що завис. Це його капсула, куди він 
потрапив і залишився там в мертвій 
зоні, недосяжний для всього зовніш-
нього.

Квазірелігія не існує без обря-
дового боку. Навколо апології війни 
або підіймаються старі ритуали й об-
ряди – повертаються піонери, дітей 
одягають у військову форму, – або 
штучно вигадуються нові на кшталт 
«Безсмертного полку».

З'являється атрибутика, почи-
наючи з цієї стрічки, чи то гвардій-
ської, чи то георгіївської, і закінчу-
ючи знаком Z , який відображає по-
рожнечу. За ним немає ані історії, 
ані тексту, ані сенсів. 

Символ – це те, що народжу-
ється історично, за ним є сенсовий 
текст. Символ об'єднує і несе якийсь 
наратив. З цієї точки зору, Z – це 
фантастична порожнеча. Але 
він стає майже релігійним 
знаком.

«Путін – бог, а ви всі – нацисти». 
Як «високоточна» зброя росіян знищує їхній 

мозок і родинні зв'язки з українцями

Поліна Левицька: На щастя, я не 
маю багато родичів в Росії. Лише 

матір. З нею війна, і це 
не зміниться. Фото з особистих 

архівів Поліни Левицької.

Маленька Поліна в Новій Каховці. Сьогодні до родинного фотоальбому 
вона майже не повертається 6
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5 Люди чекають на 
«Вечір із Соловйовим», 

який також є ритуалом. Лю-
дина залежна від цього дійства, 

як від проповідника в церкві. Те-
левізор – то і є їхня церква.

Люди, свідомість яких оку-
пована квазірелігійною картин-
кою світу, не здатні побудувати 
елементарні причинно-наслідко-
ві зв'язки. Навіть освічені люди, 
коли з ними спілкуєшся, точкою 
відліку обирають не агресію Росії 
в 2014 році, а момент спротиву 
України цій агресії. І ця схема од-
разу перевертає світ у їхній голові 
догори дригом.

Є такий термін – афектив-
но-когнітивний набряк, навіть на 
рівні фізіології. Будь-які відео або 
фото, які ви надсилаєте своїм ро-
дичам або друзям до Росії, – не є 
для них доказом злочинів. Споді-
ватися, що це їх у чомусь переко-
нає – велика наївність.

Російська пропаганда всі ці 
факти й усі ці відео вже викорис-
тала й прокоментувала. А вони 
засвоїли такий «офіційний» ко-
ментар. І відповідають вам ста-
лими формулюваннями: це не ми, 
це ви самі себе розбомбили, це 
ви вбиваєте своїх.

Певний ступор у них виникає 
лише тоді, коли готової відпові-
ді, отриманої з телевізора, не-

має. Коли мені говорять «Це все 
американці, це вони почали на 
Донбасі», я прошу навести фак-
ти, які свідчать про те, що саме 
американці захопили частину 
української території. І нагадую, 
що мене особисто в донецькій 
в'язниці катували не американці, 
а росіяни. Як із цим бути? Людина 
не має готової відповіді й миттєво 
намагається вийти на якусь іншу 
тему. «То ви не розумієте. То нас 
так стравлюють».

Щоб пробитися до такої оку-
пованої свідомості, потрібно на-
вчити цю людину відрізняти зна-
ння й інформацію. Перше, що ми 
робимо – намагаємося докрича-
тися на рівні свідомості. Я це на-
зиваю її деокупацією. Це довго-
тривалий процес, треба давати 
людям якісні знання, навчити ар-
гументувати.

Потрібно працювати з емоцій-
ною складовою. Людина крихка, 
емоції можуть затоплювати її ког-
нітивну складову. Людина не ба-
жає чути правди, боїться її почу-
ти, бо це вимагає від неї відпові-
дальності, а вона не хоче брати на 
себе такий тягар.

Нарешті ти повинен виходи-
ти на сенсові питання. Сенси, цін-
ності – свободи, життя, гіднос-
ті, любові, – вони також повинні 
бути актуалізовані.

Деякі учні, які мали іншу пози-
цію, змінювались під моїм впли-
вом. Насамперед тому, що я був 
постійно поруч, як певний провід-
ник. Ти повинен закохати людину 
в процес пізнання. А далі посту-
пово починається її дорослішан-
ня. Все це вимагає великої робо-
ти, хоча сказати, що це безнадій-
но, не можна. 

Так, сьогодні іде війна, люди 
не можуть виходити на конструк-
тивну розмову через звинувачен-
ня та емоційну нестабільність, іс-
терику. Але свідомість пластична. 
Нові знання, нові факти дозволя-
ють звільнитися від квазірелігій-
них наративів. Так буває. Але з 
цим треба працювати, так само, 
як треба працювати з окупова-
ною свідомістю наших громадян.

Денацифікація німців трива-
ла до 1960-х років, їх примусили 
прийти до концтаборів, побачи-
ти своїми очима, увійти в цю іс-
торію, яку вони не хотіли бачити. 
Особисте переживання стає спус-
ковим гачком для того, щоб люди-
на переосмислила все і перейшла 
на рівень покаяння. Але переду-
сім вони мали пройти через гань-
бу капітуляції.

З Росією маємо іншу ситуацію. 
Коли мене запитують, що буде, 
коли Росія програє цю війну, я на-
гадую: навіть коли вони програ-

ють, то оголосять, що насправді 
це перемога і все йде за планом. 

Міф про непереможність Росії 
– частина їхньої картину світу, їх-
ньої фейкової історії. Коли я чую 
про славетний російський флот, 
прошу – назвіть хоч одну морську 
битву, де Росія перемогла. Коли? 
В Другу світову? Ні. В Першу світо-
ву? Ні. Але ж у свідомості людей, 
які живуть у тому наративі, це не-
переможний флот.

Ми приречені жити поруч. 
Певний час ми були включені в 
імперію, а зараз повертаємося до 
фронтиру. Історично ми – фрон-
тирна нація.

Фронтир – особливий вибір. 
Не всі спроможні жити на фрон-
тирі. Наприклад, білоруси – не 
фронтирна нація, і звідси інша 
поведінка народу, який не може 
знайти в собі пасіонарну силу.

Українці інші. На цьому циві-
лізаційному й ландшафтному пе-
ретині з'являлися люди, які брали 
відповідальність на себе.

Ми виникли на фронтирі з різ-
них етнічних елементів. І повинні 
це враховувати, коли говоримо 
про політичну націю. Коли ми го-
воримо, що Крим – наш, я запи-
тую на різних рівнях: а скажіть, 
будь ласка, що ви знаєте про істо-
рію Кримського ханства, його на-
вчальних закладів, що ви знаєте 

про кримськотатарських героїв? 
Якщо ми стверджуємо, що Крим – 
це Україна, ми повинні інтегрува-
ти його до своєї історії і до свого 
наративу.

Ми повинні згадати, як жити 
на фронтирі. Фронтир – це не кор-
дон, це, по-перше, відкритість. А з 
іншого боку – постійна напруга. 
Ми повинні усвідомлювати, що 
знаходимося поруч із божевіль-
ним сусідом. І тому пам'ятати про 
посилення національної безпеки, 
підтримку сильних ЗСУ та розви-
ток зрілого й відповідального гро-
мадянського суспільства. 

***
Вранці 26 червня «високоточ-

на» російська ракета влучила у 
9-поверховий житловий будинок 
у Києві. З-під завалів дістали се-
мирічну дівчинку, а потім її матір 
– громадянку Росії, яку завалило 
бетонною плитою. 37-річний бать-
ко дитини, громадянин України, 
загинув. 

У війни тисячі потворних об-
лич. Одне з них – руйнування ро-
дин, стосунків, життів. Безпово-
ротні втрати тих, кого вбила Росія.

Михайло КРИГЕЛЬ
УП

 «Українська правда», 
15.07.2022

Pravda.com.ua

Українська поетеса Ліна Кос-
тенко отримала найвищу нагородуу 
Франції – Орден почесного легіону.

Церемонія вручення відзнаки 
пройшла у французькому посоль-
стві в Києві 14 липня, у національ-
не свято Франції –День взяття Бас-
тилії. 

Приналежність до Ордена по-
чесного легіону є вищою відзна-
кою пошани і офіційного визнання 
особливих – військових або ци-
вільних – заслуг у Франції. Орден 
вручив Посол Франції в Україні 
пан Етьєн де Понсен. На церемонії 
був присутній мер Києва Віталій 
Кличко. 

За словами поетеси, вручення 
Ордену стало для нею несподіван-
кою: «У тяжкий час ми тут зібрали-
ся, але з дуже гарної нагоди, тому 
що отримати Орден почесного ле-
гіону – це велика честь. Для мене 
це була абсолютна несподіван-
ка, тому що я належу до всесвіт-
ньо невідомої літератури. І рап-
том така відзнака. Я справді лю-
блю Францію. У мене є і вірші про 
Францію».

Українці раніше ставали кава-
лерами Ордену почесного легіо-
ну. Серед них – видатний україн-
ський художник Ілля Рєпін, антро-
полог та етнограф Федір Вовк, хо-
реограф Сергій Лифар тощо.

«Путін – бог, а ви всі – нацисти». 
Як «високоточна» зброя росіян знищує їхній мозок і родинні зв'язки з українцями

Хорватія приєднується 
до зони євро

Рада міністрів економіки та фі-
нансів країн Євросоюзу цими дня-
ми ухвалила остаточне рішення про 
приєднання Хорватії до єврозони з 1 
січня 2023 року. Встановлюється об-
мінний курс нинішньої хорватської 
валюти – куни – на рівні 7,53450 кун 
за один євро. Хорватія, яка успішно 
реалізувала всі необхідні економічні 
критерії для вступу до зони євро, ста-
ла 20-ю країною ЄС в цій зоні. 

Населення світу 
наближається 
до 8 мільярдів

Загалом народжуваність падає, 
населення деяких країн скорочуєть-
ся. Але ООН вважає, що до 15 листо-
пада кількість людей на Землі сягне 
8 мільярдів. 

Хоч в цілому глобальний коефі-
цієнт народжуваності впав до 2,3 у 
2021 році та очікується, що до 2050 
року він досягне 2,1. Це той рівень, у 
якому народжуваність лише компен-
сує смертність.

Очікується, що наступного року 
Індія обжене Китай і стане найгус-
тонаселенішою країною світу. Вони 
вже майже зрівнялися. Зараз на-
селення Китаю становить близько 
1,426 млрд осіб, а населення Індії — 
близько 1,412 млрд осіб. 

Європа розпочала свій демо-
графічний спад минулого року. Але 
африканців буде набагато більше, 
частково тому, що населення регіону 
ще молоде. Частка країн Африки на 
південь від Сахари у світовому насе-
ленні зросте з однієї сьомої до більш 
ніж однієї п'ятої до 2050 року.

Усього на вісім країн припада-
тиме більш ніж половина приросту 
населення, що очікується до 2050 
року, це: Демократична Республіка 
Конго, Єгипет, Ефіопія, Індія, Нігерія, 
Пакистан, Філіппіни та Танзанія.

Ліна Костенко 
отримала Орден 

почесного легіону

Загадкові замахи 
і смерті в Росії

ЗМІ повідомили про замах на Патрушева, 
якого називають наступником Путіна: застосу-
вали отруту.

Російські ЗМІ 18 липня повідомили, що на се-
кретаря Ради безпеки РФ Миколу Патрушева, 
який є ймовірним наступником російського дик-
татора Володимира Путіна, було вчинено замах. 
Водночас уся інформація щодо інциденту та його 
розслідування тримається в режимі суворої та-
ємності.

Про це повідомили у Telegram General SVR/ 
Уточнюється, що чиновник відчув себе погано 
ввечері після роботи, практично відразу після 
того, як зайшов додому – його охорона одразу ж 
викликала медиків.

За даними ЗМІ, лікарі наполягли на термі-
новій госпіталізації. Патрушеву надали допомо-
гу та після стабілізації його стану відправили до-
дому. «Результати його аналізів підтвердили, що 
отруйною речовиною була синтетична отрута», – 
стверджують журналісти. Вони припустили, що 
концентрація отруйної речовини, що надійшла 
в організм через шкіру, була недостатньо висо-
ка, тому Патрушева врятувала своєчасно нада-
на медична допомога. Про отруєння знали, крім 
медиків, лише співробітники спецслужб. Путін ді-
знався про замах одним із останніх – після стабі-
лізації стану Патрушева.

Автори каналу стверджують, що те, хто стоїть 
за замахом, які мотиви і як стала можливою вза-
галі організація фактично завершеного замаху 
на представника влади такого високого рівня 
– ще треба розібратися. «Але щось підказує, це 
тільки початок великого переділу в елітах», – пе-
редчувають журналісти.

У московському СІЗО знайдено мертвим 
проректора російської митної академії.

Проректора Заліма Керефа звинувачують у 
тому, що він з робочого комп’ютера керував ме-
режею інтернет-магазинів з продажу наркоти-
ків. За інформацією ТАРС, Керефов наклав на 
себе руки і залишив передсмертну записку.

Проректора затримали 5 липня у його робо-
чому кабінеті. Вже за два дні Люберецький суд 
обрав йому запобіжний захід і відправив під вар-
ту. Сторона звинувачення заявляла, що Керефов 
був замішаний у збуті наркотиків, «створив широ-
ку мережу та залучив до неї курсантів академії».

У музеї Швейцарії з’явився 
аудіогід українською 

мовою
У художньому музеї міста Базель презен-

товано українськомовний аудіогід – це пер-
ший заклад культури Швейцарії, який долу-
чився до цієї ініціативи. Kunstmuseum – най-
більший музей образотворчого мистецтва 
Швейцарії. Аудіогід було запущено під час ви-
ставки «Пікассо – Ель Греко».

За словами першої леді України Олени 
Зеленської, під патронатом якої успішно йде 
впровадження українських аудіогідів у кра-
їнах, завдяки цьому українці, які виїхали з 
України через війну, зможуть познайомитися 
з культурою країн, які їх прийняли.

За останні місяці також запрацювали ау-
діогіди у Грузії – у печерному місті Уплісцихе, 
найдавнішому на території країни, та серед-
ньовічному монастирі-фортеці Вардзіа, а та-
кож в Угорщині – у музеї Королівського пала-
цу (м. Геделле)

Міжнародна премія 
за свободу преси: серед 

лауреатів головна редакторка 
«Української правди»

Комітет захисту журналістів (CPJ) оголосив 
лауреатів Міжнародної премії за свободу пре-
си 2022 року – ними стали четверо журналіс-
тів з Куби, Іракського Курдистану, України та 
В’єтнаму.

Зокрема, цьогорічну премію отримає го-
ловна редакторка популярної інтернет-газети 
«Українська правда» Севгіль Мусаєва. . Також 
лауреатами стали: колумніст The Washington 
Post Абраам Хіменес Еноа, журналістка-фрі-
лансерка Ніяз Абдула і Фам Доан Транг – за-
сновниця видання Luat Khoa. 

«Усі четверо витримали величезні випро-
бування, щоб забезпечити громадськість не-
залежною журналістикою серед нестримної 
дезінформації та війни», зазначили у CPJ.

Ще одну відзнаку CPJ цьогоріч отримає ро-
сіянка Галина Тимченко, яка є головною ре-
дакторкою російського видання Meduza. Її на-
городять Премією імені Гвен Іфіл за свободу 
преси.
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Закордонне українство

Відвідали ми і 
власний магазин Това-

риства в Перемишлі. Нази-
вається «З другої руки», у нас 

їх звуть на англійський лад «Се-
конд хенд». Магазин діє вже чи-
мало років. У нього угода з бла-
годійною організацією за Швеції 
«Reningsbord». Шведи безкоштов-
но передають сюди уживані одяг, 
взуття, побутові речі. В майстерні 
при магазині все це приводять до 
ладу, при потребі підремонтують, 
і виставляють на продаж. Працю-
ють у магазині теж інваліди. Точка 
доволі популярна серед мешкан-
ців міста. Поляки, при зарплатах і 
пенсіях, в кілька разів більших за 
наші, не соромляться отоварюва-
тися в «секонд хендах». Про кіль-
кість «закупів» говорять такі циф-
ри. Хоч більшість товарів прода-
ються за ціною від одного до кіль-
кох злотих, магазин вторговує за 
рік 500 тисяч злотих. Половина 
йде на покриття витрат закладу 
(утримання магазину, зарплати), 
але десь 250 тисяч теж поповню-
ють бюджет Товариства.

Тут варто додати, до Товари-
ство, отримуючи щедре фінансу-
вання від держави, також і актив-
но шукає кошти у різних фондах, 
подає цікаві проекти, виконує їх.

 Допомога Україні
Детально розповівши про То-

вариство, доповню тим, як воно 
підтримує Україну. Співпраця 

така була і раніше, до війни. Пере-
мишльське відділення допомагає 
інвалідам зі Львівщини, зокрема 
міст Мостиська, Лановіци, Самбір. 
Передає їм одяг, взуття, продукти, 
предмети гігієни, книги, а до свят 
– свячені паски. 

З початком війни, зі створен-
ням у Перемишлі Комітету допо-
моги Україні, робота тут просто 
закипіла. Оскільки Перемишль 

став своєрідним транзитним пунк-
том для наших біженців, то в обох 
осередках вони могли на якийсь 
час зупинитися, заночувати, були 
забезпечені харчуванням, пред-
метами першої необхідності. 

А основна робота полягала 
у волонтерській допомозі Украї-
ні. Це був збір коштів, продуктів, 
взуття, одягу, ліків, наметів. При-
чому, не лише з Перемишля. Так 
склалося, що сюди, до кордону з 
Україною, надходить чимало допо-
моги з усього Підкарпатського во-
єводства та інших регіонів. Все це 
треба привести до ладу, упакувати 
і доставляти транспортом Товари-
ства на кордон з Україною, пере-
давати далі. 

Ще один аспект. Серед чис-
ленних наших біженців є також 
інваліди, в тому числі дітки. Бага-
тьом потрібна психологічна реа-
білітація після жахіть, пережитих 
вдома. Таку допомогу в осередках 
теж надавали, як розповіла мені 
лікар-психолог міського осеред-
ку, українка, що вже кілька років 
мешкає, працює в Польщі. 

До речі. Анджей Берестецькі 
теж має українське коріння. Він 
розповів мені, як у його праба-
бусі на Івано-Франківщині перед 
Другою світовою війною радян-
ські окупанти-«визволителі» вби-
ли всю рідню, лише вона врятува-
лася чудом, а також пограбували 
все майно. 

Волонтерська діяльність То-
вариства, Комітету триває. І сим-

волічно, що до неї долучені і ті по-
ляки, які самі потребують опіки, 
допомоги суспільства. Але вони 
розуміють ту величину біди, яка 
спіткала братній, сусідній україн-
ський народ. Ми вдячні вам, поль-
ські друзі!

Петро АНТОНЕНКО
Фото автора і Товариства.

Як у ХІХ столітті українська аграрна елі-
та опановувала ринкові стосунки, оволодіва-
ла модерними технологіями та шукала собі 
нове місце у суспільстві.

У фізиці існує термін «точка біфуркації», що 
позначає критичний стан системи та невизна-
ченість наступного її існування. У переносно-
му розумінні він цілком може бути застосова-
ний до України ХІХ століття, коли під впливом 
проникнення капіталістичних відносин на наші 
терени відбувалися карколомні зрушення, зо-
крема зміна аграрних еліт. Потужний імпульс 
руйнуванню кріпосницької системи Російської 
імперії – останньої у Європі – було завдано 
юридичним актом 1861 року, нагадує видання 
«ТИЖДЕНЬ».

Саме тоді з’явився елемент, якого бра-
кувало для капіталістичної переорієнтації – 
вільнонаймана робоча сила, що наповнюва-
лася особисто незалежними, але матеріально 
малоспроможними селянами. Проте самодер-
жавна влада Росії не наважилась на карди-

нальний розрив із кріпосництвом, через що 
модернізаційні перетворення розтяглися на 
кілька десятиліть, потрясаючи не лише селян, 
а й аграрну еліту, репрезентовану передусім 
землевласниками-дворянами, які в україн-
ському лексиконі іменувалися дідичами, в ро-
сійському – поміщиками.

«Нові» поміщики
Внаслідок скасування кріпацтва найго-

стріше для дідичів постало питання забезпече-
ності величезних господарств робочими рука-
ми, адже «своїх» селян уже не було, як не було 
й досвіду залучення працівників на умовах 
вільного найму. Частина нещодавніх кріпосни-
ків, не зумівши пристосуватися до незвичних 
умов, вимушено позбавлялася маєтностей, 
до яких потягнулися нові власники, так звані 
«нові поміщики». Як наслідок, на зламі ХІХ – ХХ 
століть відбувалося швидке скорочення дво-
рянського землеволодіння. Протягом остан-
ньої чверті ХІХ століття в українських губерні-

ях воно зменшилося на третину, а з початку ХХ 
століття до 1917 року – ще на 30%.

Ситуація для самодержавної влади вияви-
лася настільки тривожною, що задля підтрим-
ки дворянства – своєї соціальної опори – ве-
ликим родовим маєткам на урядовому рівні 
надавався особливий статус заповідних, тим-
часово-заповідних, майоратних. Стосовно них 
заборонялися продаж, здача в оренду, по-
діл між спадкоємцями, судові стягнення. У та-
кий спосіб дворян намагалися прикріпити до 
«дворянських гнізд», звідки вони мали б «пози-
тивно впливати на навколишнє середовище». 
Проте таке державне опікунство не завжди 
ефективних маєтків підтримували навіть не 
всі дворяни. За словами полтавського губерн-
ського предводителя дворянства князя Бори-
са Мещерського, подібні штучно створені зем-
леволодіння не служили суспільству, а, навпа-
ки, розбещували громадян.

Не зважаючи на спроби штучно зупини-
ти масовий розпродаж дворянських земель, 

за рахунок останніх зміцнилися позиції куп-
ців, міщан, селян (у 2,8 рази!), внаслідок чого 
аграрна еліта поповнювалася «новими» зем-
левласниками, які виявили підприємницький 
хист. Модерна генерація аграріїв-підприємців 
формувалася вже не за спадково-становою 
ознакою, а за особистими спроможностя-
ми та здобутками. Таких прикладів ві-
домо чимало.

Благодійний 
аукціон 

Жителі міста Егенвіль (про-
вінція Альберта, Канада) зібра-
ли 90 тис. канадських доларів 
для медичних потреб України че-
рез ініціативу президента України 
United24. Більш ніж 60 лотів ви-
ставили на аукціон – від посвідки 
на проживання в готелі «Оттава» 
до запасів харчування.

Також презентували колек-
ційну марку Харкова від Окса-
ни Маляр. 2017-го, коли Канада 
святкувала 150-річчя, Оксана пе-
ремогла у конкурсі дизайну, при-
свяченому цій події. Марка стала 
дуже популярною серед колекціо-
нерів, її навіть вручили прем`єр-
міністрові Джастіну Трюдо. Таку ж 
марку продали на аукціоні за 1,5 
тис. CAD. 

Модерна генерація українських аграріїв-підприємців: із дідичів у капіталісти
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Польща – Україні
Допомагають всі поляки, й ті, хто самі 

потребують допомоги через стан здоров`я 

Лист в газету «Світ-інфо» на-
шої читачки, доньки видатного 
українця Романа Бжеського

«З далекого Ріо-де-Жанейро 
прийшла сумна звістка: померла 
Віра Вовк, одна з найзагадкові-
ших наших письменниць, прекрас-
на поетеса Нью-Йоркської Групи, 
авторка понад сотні книг (поезії, 
проза драматургія, переклади, на-
укові монографії, мемуари тощо), 
невтомна культуртрегерка україн-
ства. Мала 96 років.

Я добре її знала, ми приятелю-
вали вже більш як 40 років. Ми не 
часто бачилися, бо жили за 1400 
кілометрів одна від одної. Часто 
говорили, і вона в мене була кілька 
разів, і я у неї в Ріо. Три тижні тому 
ми спілкувалися по телефону і оби-
дві плакали через напад тих каца-
пів на Україну. Вона була переко-
нана, що Україна переможе. Зем-
ля їй пером.

Маргарита Бжеська-Андраде. 
Бразилія.» 

Віра Вовк (02. 01. 1926, Бо-
рислав – 16. 07. 2022, Ріо-де-
Жанейро), українська та бразиль-
ська письменниця, літературоз-
навиця, прозаїк, драматург, пере-
кладачка та науковиця. Писала 
українською, португальською та 
німецькою мовами. 

Народилася в Бориславі (укра-
їнські землі довоєнної Польщі, нині 
Львівська область) у родині ліка-
ря й археолога. Навчалася в гім-
назії у Львові, потім у середній ді-
вочій школі ім. Клари Шуманн у 
Дрездені. З 1945 року мешкала 
в еміграції: спочатку в Німеччи-

ні, згодом у Бразилії. З 1949 року 
разом з матір'ю переїхала до Ріо-
де-Жанейро, де закінчила універ-
ситет, стажувалася також у Колум-
бійському (Нью-Йорк) і Мюнхен-
ському університетах, де вивчала 
літературознавство. Здобула док-
торський ступінь із філософії. З 
1950-х по 2000-і роки працювала 
професором німецької літератури 
в Державному університеті Ріо-де-
Жанейро, з 1957 року – завідувач-
ка кафедрою германістики цього 
університету. 

Активно пропагувала україн-
ську культуру та мову. Виступала з 
літературними доповідями, лекція-
ми й авторськими вечорами у Нью-
Йорку, Вашингтоні, Філадельфії, 
Чикаго та інших містах США, в Ка-
наді – в Торонто, Монреалі, Оттаві. 
Ванкувері, а також у Лондоні, Па-
рижі, Римі, Мадриді, Мюнхені, Буе-
нос-Айресі, Києві, Львові. 

Віра Вовк видала десятки 
власних книг поезії, прози і п'єс. 
Як перекладач переклала укра-
їнською мовою цілу плеяду авто-
рів. Крім того, видавла переклади 
українських авторів німецькою та 
португальською мовами. 

Деякі книгим. Поезія: «Юність» 
(1954), «Зоря провідна» (1955), 
«Єлегії» (1956), «Чорні акації» 
(1961), «Любовні листи княжни 
Вероніки» (1967), «Каппа Хреста» 
(1968), «Меандри» (1979), «Мандат» 
(1980), «Жіночі маски» (1993), «Пи-
сані кахлі» (1999), «Віоля під вечір» 
(2000). Проза: «Ранні оповідання» 
(1943 –1954), «Легенди» (1958). 
«Казки» (1956), «Духи й дерві-
ші» (1956). «Оповідання для дітей» 
(1960—1962). «Вітражі» (1961), 
«Святий гай» (1983), «Карнавал» 
(1986), «Старі панянки» (1995), «Ка-
лейдоскоп» (1979 – 2001).

П`єси: «Іконостас України» 
(1988, 1991), «Вінок троїстий» 
(1988), «Козак Нетяга» (2001) й 
«Крилата скрипка» (2001).

Спомини/публіцистика: «Спо-
гади», Київ, 2003; «Човен на об-
рію», Львів, 2014; «Бабине літо: 
остання книга спогадів», Ріо-де-
Жанейро, 2016; «Вітряк на пере-
хрестю», Ріо-де-Жанейро, 2018. 
Переклади: Поль Клодель, Пабло 
Неруда, Рабіндранат Тагор, Фрідріх 
Дюрренматт та інші. 

В останні два десятиліття чи-
мало книг письменниці видано в 
Україні. 

На фото: Віра Вовк в україн-
ській вишиванці, одязі, який вона 
дуже любила. 

Пам’ять Петлюри вшанували в Парижі
Українські дипломати вшанували 

на цвинтарі Монпарнас пам’ять видат-
ного державного військового та полі-
тичного діяча, борця за незалежність 
України у ХХ ст. Симона Петлюри. Це-
ремонію вшанування біля його могили 
транслювало у Facebook Посольство 
України у Франції. «Симон Петлюра 
мав багато різних талантів – був пись-
менником, журналістом, публіцистом, 
тобто мирною людиною. Але всім ві-
дома його думка, що Україна без вій-
ська не може існувати, тому в той час, 
коли в цьому виникла потреба, саме 
він очолив це військо. Такий же вибір 
– відкласти свої мирні заняття і піти 
до війська боронити нашу державу – 
зараз зробило багато українців. Май-
же весь колектив посольства тут, тому 
що Українська держава і президент 
шанують пам’ять нашого видатного 
земляка», заявив на церемонії Вадим 

Омельченко, посол України у Франції.
Він додав, що більшовики ненави-

діли Петлюру за його переконання, що 
Україна має бути суверенною, неза-
лежною і прямувати до Європи. Посол 
також навів висловлювання Петлюри, 
яке назвав пророчим і яке не втрати-
ло актуальності в наш час. «Найбіль-
шою перешкодою для визнання суве-
ренності України є гіпноз самого імені 
Росія. Цей гіпноз треба розвіяти осо-
бливо в Америці та Франції. Справу 
поділу Росії треба поставили як спра-
ву покою цілого світу, як справу євро-
пейської рівноваги та реальної мате-
ріальної вигоди держав», процитував 
він.

Присутні на церемонії священ-
ники відправили молебень на могилі 
Петлюри, а на завершення пам’ятного 
заходу всі учасники заспівали «Черво-
ну калину».

Пам̀ яті Віри Вовк

Це фото я зробив на вокзалі Перемишля. Одна з наших трагедій – 
явище біженців з рідних домівок по світах
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7 Так, великі землев-
ласники Терещенки почи-

нали з дрібної комерції, згодом 
розширившись до торгівлі хлібом 

та лісом. Накопичивши пристойний 
капітал, Артемій Терещенко вклав 
його у соледобування у Бахмуті, що 
на Донеччині, та цукрову промисло-
вість. Сини – Нікола, Федір і Семен 
– продовжили справу. Після рефор-
ми 1861 року Нікола Терещенко ско-
ристався невмінням багатьох помі-
щиків вести господарство в нових 
умовах і брав в оренду як угіддя, так 
і промислові заклади з подальшим 
їх придбанням.

В результаті його земельні во-
лодіння сягнули майже 80 тисяч де-
сятин разом із п’ятьма цукровими 
заводами, а також винокурнями, 
млинами у Волинській, Київській, 
Чернігівській, Курській, Орловській 
губерніях. Щорічний прибуток одно-
го лише Ніколи Терещенка сягав 10 
млн руб. У 1870 році Артемію Тере-
щенку, почесному громадянину, куп-
цю 1-ї гільдії було надано спадко-
ве дворянство в «ознаменование 
особых заслуг… и по делу водворе-
ния в Юго-Западном крае русского 
землевладения и в поощрение бла-
готворительной деятельности…».

Іван Харитоненко, розбагатівши 
на торгівлі, після скасування кріпа-
цтва скупив великі маєтки з цукро-
вими заводами, за короткий час пе-
ретворившись на одного з найвпли-
вовіших промисловців у цій сфері та 
великого землевласника. На почат-
ку 1890-х років в його власності пе-
ребували найбільший в імперії Пав-
лівський рафінадний завод і шість 
цукрових, ще два заводи орендува-
лися.

Напередодні Першої світової ві-
йни його син Павло володів 67 ти-
сячами десятин землі у Харківській, 
Полтавській, Чернігівській, Кур-
ській губерніях, ще 11 тисяч десятин 
орендувалися. На цих площах роз-
ташовувалися рафінадний і дванад-
цять цукрових заводів. 1881 року 
Харитоненко заснував «Торговий дім 
І. Г. Харитоненко з сином», а його син 
виступив одним із фундаторів син-
дикатів цукроварів і рафінерів, був 
заступником голови Товариства цу-
крозаводчиків, засновником кіль-
кох акціонерних товариств та отри-
мав спадкове дворянство.

Українські 
«клондайки»

Провідною галуззю поміщиць-
ких економій залишалося сільське 
господарство. Внаслідок сприятли-
вої кон’юнктури особливо зростала 
роль зернового виробництва. Так, 
у 1864 – 1866 роках в українських 
губерніях валовий збір зерна ста-
новив 398 млн пудів, у 1892 – 1900 
роках – понад 740 млн, що стало 
наслідком і розширення посівних 
площ, і зростання врожайності (в лі-
вобережних і південноукраїнських 
губерніях на 84 – 86%). Поміщицькі 
господарства давали 40% місцевого 
збору зернових, причому саме  вони 

були основними постачальниками 
збіжжя на ринок. Наприклад, маєт-
ки Терещенків виробляли близько 
10 млн пудів зерна, з яких близько 
половини спрямовувалося на про-
даж.

Важливе місце у поміщицькій 
економіці посідало промислове під-
приємництво, що найвиразніше за-
свідчувало модернізаційну переорі-
єнтацію. Потужний розвиток одер-
жала передусім технічна переробка 
сільськогосподарських продуктів. 
Залежно від природно-кліматичних 
умов, на Правобережжі поширени-
ми були цукроробство, винокурін-
ня, а у поміщицьких господарствах 
Лівобережжя розвивалися буряко-
цукрові, винокурні, пивоварні заво-
ди, млини, на Півдні ж домінувало 
зерноводство. Саме продукція пе-
реробної промисловості приносила 
найвищі прибутки.

Новим умовам відповідала й 
інша система управління господар-
ством. Керівництво економіями все 
частіше переходило до спеціальної 
групи людей, набуваючи професіо-
налізації. Найбільші дідичі, власники 
кількох маєтків, розкиданих у різних 
місцевостях, з метою координації 
господарської діяльності запрова-
джували головні управління, нерід-
ко у столичних містах.

Наприклад, адміністрування Те-
плицько-Ситківецького маєтку гра-
фа Костянтина Потоцького, розта-
шованого у Київській та Подільській 
губерніях, мало два рівні: головне 
управління та управління економія-
ми. Керівництво фільварками здій-
снювали управителі, економи та їхні 
помічники, конторники, завідуючі 
складами, гуменні, наглядачі за ви-
конанням робіт, отамани. Основне 
врядування зосереджувалося в ру-
ках 7 управлінців, керівництво філь-
варками – 31, лісовим господар-
ством – 56 осіб.

Адміністрування Червонським 
маєтком Терещенків, що на Жито-
мирщині, покладалося на головне 
управління, яке складалося з власне 
управителя й бухгалтера з помічни-
ками, касира, повіреного. Йому під-
порядковувалися адміністрації 17 
економій загальною чисельністю по-
над 80 осіб. До головної контори ре-
гулярно за встановленою формою 
подавалася інформація про стан 
господарства, сюди ж для звітуван-
ня щосуботи з’їжджалися економи.

«Прагнення до 
суспільної користі»

Це гасло присутнє на гербі роди-
ни Терещенків, але його цілком мож-
на поширити на великих землев-
ласників України, які реалізовували 
соціально значущі проєкти. Розви-
ток капіталізму зумовив суперечли-
ві явища. З одного боку, йшлося про 
посилення соціальної поляризації, а 
з іншого – на суспільну арену вихо-
дили діячі з числа достатньо забез-
печених. Ці два процеси, будучи по-
зірно антагоністичними, водночас 

доповнювали один одного і були до 
певної міри взаємообумовленими.

До найвідоміших виявів добро-
чинності відноситься соціально зо-
рієнтована діяльність Терещенків. 
Протягом 25 років проживання в 
Києві тільки Нікола Терещенко по-
жертвував близько 2 млн рублів на 

різні місцеві потре-
би – гімназія, торго-
вельні школи й кур-
си, жіночі комерційні 
класи. За його спри-
яння було зведене 
приміщення Полі-
технічного інституту 
у Києві, на що було 
спрямовано 150 ти-
сяч рублів, розшире-
не приміщення По-
дільської жіночої гім-
назії тощо.

У кожному маєт-
ку чи на підприємстві 

Терещенків діяла лікарня на 20 – 30 
ліжок, провадився амбулаторний 
прийом навколишніх селян. Щороку 
на медичну допомогу службовцям 
маєтків, робітникам і навколишнім 
селянам витрачалося близько 15 
тисяч рублів. Для дітей власниками 
влаштовувалися навчальні заклади: 
кілька двокласних училищ Міністер-
ства народної освіти, Михайлівська 
сільськогосподарська школа.

Меценатською діяльністю відо-
ма графиня Єлизавета Милорадович 
(уроджена Скоропадська), яка ра-
зом із чоловіком володіла близько 
50 тисячами десятин землі на Пол-
тавщині й  Катеринославщині. Вона 
брала участь в усіх заходах Полтав-
ської громади, її коштом видано на-
вчальні книги для дітей, допомагала 
недільним школам, власним коштом 
утримувала дівочу та  хлоп’ячі шко-
ли у Полтаві. На початку 1870-х ро-
ків виникла думка заснувати у Льво-
ві товариство, яке б дбало про роз-
виток українського письменства та 
книговидання. За гроші, пожертву-
вані Єлизаветою Іванівною (8 тисяч 

рублів), було закуплено друкарню, 
яка стала основою Літературного то-
вариства ім. Т. Шевченка.

Серед найвідоміших доброчин-
ців і меценатів України бачимо роди-
ни Балашових, Браницьких, Потоць-
ких, Радзивілів, Галаганів, Кенигів, 
Симиренків, Харитоненків та інших. 
Доброчинність у цих заможних сім’ях 
набула родинної риси та передава-
лася у спадок разом із маєтностями 
та статками. Так, Артемій Терещен-
ко, віддаючи синам в управління «То-
вариство цукрових і рафінадних за-
водів братів Терещенків», поставив 
умову – не менш як 80% прибутку 
від цукрового бізнесу витрачати на 
меценатство. При розподілі родових 
маєтностей Воронцових-Дашкових 
між сестрами Єлизаветою Андріїв-
ною та Катериною Андріївною була 
обумовлена сума на доброчинність 
– 9,3 тисяч рублів.

Соціальні ліфти
Водночас дворяни втрачали при-

вілеї, зближаючись у правовому від-
ношенні з іншими станами. Зокре-
ма внаслідок проведення реформ 
1860–70-х років вони втратили мож-
ливість формувати повітову поліцію, 
монопольне право на створення ор-
ганів місцевого самоврядування, по-
трапили під юрисдикцію загальних 
судів, стали залучатись до військової 
повинності на загальних підставах.

Реформа 1861 року остаточ-
но підірвала монополію на земель-
ну власність. Від останньої третини 
ХІХ століття дворяни сплачували дер-
жавні податки з міської нерухомос-
ті, земські повинності, поземельний 
податок у сільській місцевості тощо, 
чим було підірвано їхній податковий 
імунітет. До 1917 року дворянство 
втратило більшість станових привіле-
їв, його престиж уже не мав юридич-
ної основи, а ґрунтувався головним 
чином на інерції традиції та підтримці 
самодержавного уряду, перетворив-
шись на своєрідний «почесний клас».

Під впливом модернізаційних 
процесів частина дворян-землев-
ласників переміщалися до інших со-
ціальних і професійних груп. Збува-
ючи маєтки, вони ставали чиновни-
ками, лікарями, художниками, пись-
менниками тощо. Наприклад, рід 
Миклашевських вів початок з першої 
чверті ХVІІІ ст. Його найвідоміші пред-
ставники – Михайло Андрійович, ге-
неральний осавул, чернігівський пол-
ковник; Михайло Павлович – напри-
кінці ХVІІІ століття малоросійський ге-
нерал-губернатор, сенатор. А от Іван 
та Олександр Миколайовичі напри-
кінці ХІХ століття вже були відомими 

економістами, про-
фесорами відповід-
но Харківського та 
Юр’ївського універ-
ситетів.

Яскравим при-
кладом кардиналь-
ної зміни соціаль-
ного статусу із зем-
левласника на 
підприємця є пред-
ставник дворян-
ського роду, осавул 

Війська Донського Іван Іловайський. 
Наприкінці 1850-х років на землях у 
межах сучасного міста Макіїївка, що 
на Донеччині,  був заснований вугіль-
ний рудник, до якого за двадцять ро-
ків входило вже сім шахт, що напри-
кінці 1880-х давали близько 160 ти-
сяч тонн вугілля на рік.

Шахти були оснащені паровими 
машинами, між рудником і станці-
єю Харцизьк на гроші Іловайського 
була прокладена залізниця довжи-
ною у 14,5 верст. Вирішальним його 
кроком став продаж майже всіх зе-
мельних володінь, а це 60 тисяч де-
сятин, після чого залишилося 173 де-
сятини. На виручені кошти була про-
ведена реконструкція вугільних під-
приємств. Згодом він став пайщиком 
французького акціонерного товари-
ства «Уніон», виступив одним з ініці-
аторів З’їзду гірничопромисловців 
Півдня Росії.

В умовах абсолютної станової 
монархії визначальним економічним 
чинником залишалася залежність 
капіталу від урядової політики, тому 
нова генерація аграріїв мусила за-
хищати власні інтереси, задля чого 
вдавалися до об’єднання у представ-
ницькі організації – сільськогоспо-
дарські товариства, біржові коміте-
ти, кооперативні з’їзди тощо. Одним 
із найвпливовіших було Всеросій-
ське товариство цукрозаводчиків, 
започатковане в Києві у 1897 року. 
До складу його правління входили 
найбільші підприємці у цій сфері: Бо-
бринський, брати Бродські, Харито-
ненко, Ханенко та інші.

Виклик модернізації
У підсумку, на зламі ХІХ–ХХ сто-

літь аграрна еліта під впливом мо-
дернізаційних процесів з привіле-
йованого стану землевласників-
дворян, економічний добробут яких 
спирався на працю кріпосних селян 
і підтримку імперського уряду, змі-
нювалась на клас аграріїв-підпри-
ємців, котрі мусили орієнтуватися 
в умовах вільної конкуренції та за-
хищати власні інтереси, що зале-
жали від загального стану суспіль-
ства. Ті, які сприйняли виклик ка-
піталізму, «старі» й «нові», здобули 
можливість визначати перспективи 
не лише сільського господарства, а 
суспільства загалом. Проте абсолю-
тистська владна система Росії волі-
ла штучно зберігати станову ієрар-
хію, що диктувалося страхом перед 
змінами та намаганням утримувати 
власну політичну монополію.

Самодержавство не було здат-
ним пристосуватися до сучасного 
йому світу, що обернулося катастро-
фою 1917 року. Напрошуються істо-
ричні аналогії. Як і 100 років тому, 
сучасна Росія внаслідок неспромож-
ності самореформуватися, відпові-
даючи на виклики часу, розкладає 
саму себе зсередини, становлячи 
неабияку небезпеку для навколиш-
нього світу, найперше — для сусідніх 
держав.

 
Надія ТЕМІРОВА

Опубліковано у виданні «ТИЖДЕНЬ»
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Модерна генерація українських 
аграріїв-підприємців: із дідичів у капіталісти

Іван Харитоненко 
і пам'ятник цукру у Сумах

Палац у Червонському маєтку Терещенків

Герб Терещенків

Портрет Єлизавети Милорадович. 
Художник Іван Труш

Київська безоплатна лікарня для чорноробів 
і незаможних людей, відкрита коштом 

Ніколи Терещенка у Києві, майбутній Охматдит

Рада З’їзду гірничопромисловців півдня Росії, 1913
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100-річчя так званого «утворення СРСР»
Чому «так званого утворення»,  відтак, 

виходить, що і «так званого СРСР», тобто 
Союзу Радянських Соціалістичних Рес-
публік? Адже ця найбільша за територі-
єю  на планеті держава проіснувала без 
року 7 десятиліть, від 1922 по 1991 рік, а 
рахуючи від її початків,  Жовтневого пе-
ревороту 1917 року,  загалом 74 роки. 

Але річ у тому, що утворення СРСР 
оповите туманом суцільних підтасовок 
і фальсифікацій. Як і загалом існуван-
ня комуно-тоталітарного режиму, який,  
власне,  і тримався «на двох китах»: на-
силлі і обмані. 

Почати з самого факту захоплення 
влади в Російській республіці більшови-
ками у жовтні (за старим стилем) 1917 
року. Як відомо, так звана «радянська 
влада»,  насправді диктатура, навіть не 
пролетаріату,  як гучно проголошувало-
ся, а більшовицької партії, була проголо-
шене рішенням Другого Всеросійського 
з̀ їзду рад. Ради виникли ще у першу ро-
сійську революцію  1905 року. «Воскрес-
ли»  після Лютневої революції 1917 року, 
наслідком якої стало повалення багато-
вікового самодержавства і перетворен-
ня в Росії  монархії в республіку. 

Більшовики швидко зрозуміли мож-
ливості рад, хоч далеко не домінували в 
них. Але поступово ставали там все по-
мітнішими. А на осінь 1917 року ради, 
особливо в столиці республіки Петрогра-
ді і «другій столиці», чи навпаки –  першо-
престольній Москві, та й у великих цен-
трах стали фактично другою владою, 
паралельною структурам Тимчасового 
уряду. 

25 жовтня (за теперішнім стилем 7 
листопада) у Петрограді почав робо-
ту Другий Всеросійський з̀ їзд рад (пер-
ший пройшов кількома місяцями рані-
ше). Більшовики різними маніпуляціями 
взяли гору  на з̀ їзді. Паралельно з само-
го ранку  більшовики почали в Петрогра-
ді збройний заколот проти Тимчасового 
уряду. До пізнього вечора захопили всі 
важливі урядові центри. А в ніч  на 26-те 

захопили і Зимовий палац, резиденцію 
уряду, і арештували його. 

В цих умовах з̀ їзд рад і проголосив 
радянську владу,  тобто перехід вла-
ди в республіці до рад. Уже 26-го обрав 
так званий парламент, ВЦВК,  Всеросій-
ський Центральний виконавчий комітет 
на чолі зі Свердловим (його незабаром 
самі ж більшовики знищать), а головне  
– новий уряд на чолі з Леніним, Раднар-
ком, Раду Народних Комісарів. 

Так от, і це ключовий грандіозний об-
ман: з̀ їзд захопив владу, як констату-
вав у постанові, «спираючись на волю 
величезної більшості» громадян кра-
їни. Але суть в тому, що це був Другий 
Всеросійський з’їзд рад робітничих і 
солдатських депутатів. І тільки. Тобто 
рад, які вже були під впливом більшо-
виків. Яку «величезну більшість» могли 
представляти робітники і солдати (не-
хай останні – і вчорашній селяни)  в се-
лянській країні? А саме селяни станови-
ли оту «величезну більшість». А  Всеро-
сійський з’їзд рад селянських депута-
тів відбувся лише за кілька тижнів. Уже 
«під багнетами» більшовиків, то ж мусив 
формально «підтримати»  їх. Це не кажу-
чи вже, що в країні існували ще такі ста-
ни,  як інтелігенція,  дворянство,  купе-
цтво,  духовенство. Ось так була узурпо-
вана влада більшовиків,  постав кому-
ністичний режим. 

Другий акт трагедії – утворення СРСР. 
Річ у тім, що більшовики постійно нази-
вали Російську імперію «тюрмою  наро-
дів».  В принципі правильно, бо вона була 
результатом тривалої, в кілька століть,  
агресії, воєн, загарбань колишньої Мос-
ковії. Але заяви більшовиків про «тюрму» 
були звичайною демагогією. Це підтвер-
дила реалізація гучного гасла більшови-
ків про «право націй на самовизначення, 
аж до утворення незалежних держав». 
У строкатій Росії це стало одним з осно-
вних демагогічних гасел Жовтневого пе-
ревороту, поряд з «мир –  народам», «фа-
брики – робітникам», «землю – селянам» 

(все це було потім відібране, як і мир на 
цій землі). 

Після Жовтневого перевороту дій-
сно народи  Російської колись імперії, 
уже  республіки,  швидко утворювали 
свої держави, хоч і у вогні того,  що по-
тім облудно  назвали «громадянською ві-
йною», а насправді агресією тої ж Росії. 
Досить лише назвати її війну проти Укра-
їнської Народної Республіки. Втім, за 
кілька років після Жовтня таки постало 
понад 10 незалежних держав. Повністю 
незалежними,  непідконтрольними Мо-
скві,  відокремившись від Росії,   стали 
Польща і Фінляндія, які довгий час були 
у складі Російської імперії, загарбані 
нею. В інших регіонах утворилися про-
більшовицькі,  промосковські. але фор-
мально незалежні держави, як і Росія, 
теж «радянські» республіки. Та ж Україн-
ська Соціалістична Радянська Республі-
ка» (УСРР),  так спершу вона називалася. 

Але на цьому «право націй на само-
визначення» і завершилося. Зміцнивши 
владу в центрі і на місцях, більшовики 
вже у 1922 році здійснили відродження 
Російської імперії, уже у форматі начебто 
«союзу рівноправних республік».

30 грудня 1922 року в Москві, зно-
ву столиці Росії, відбувся Перший Всесо-
юзний з̀ їзд Рад, який і проголосив утво-
рення нової держави: СРСР, Союзу Ра-
дянських Соціалістичних Республік. Його 
засновниками стали первісно Російська 
Федерація,  Україна, Білорусь, Закав-
казька Федерація (у складі Грузії, Азер-
байджану, Вірменії). Пізніше було при-
єднано і практично всі інші території ко-
лишньої імперії, крім загаданих Польщі і 
Фінляндії, а також Прибалтики. 

Проголошення цього  начебто союзу 
«незалежних республік» було черговим 
грандіозним обманом, з його декларова-
ним  навіть правом республік «на вихід з 
Союзу». Щодо останнього,  то до самого 
фінішу СРСР так і не було толком зрозу-
міло,  як же якась республіка може прак-
тично вийти з Союзу? Звичайно ж, це 

була централізована,  тоталітарна дер-
жава,  про що в статті нижче. 

Але зараз про сам факт «утворен-
ня Союзу». Грандіозний обман полягав 
у  самому цьому факті. Річ у тім, що Де-
кларацію про утворення СРСР, ухвалену 
тоді,  30 грудня 1922 року,  обов̀ язково 
мали ратифікувати,  тобто затвердити, 
всі республіки,  які утворювали Союз, 
–  рішенням своїх парламентів. Це мали 
зробити у 1923 році. Але це так і не було 
зроблено, принаймні. всіма республіка-
ми. Зокрема, Декларацію, тобто затвер-
дження входження в СРСР, так і не рати-
фікувала Україна,  навіть та радянська 
республіка. 

Не випадково  всі наступні десятиліт-
тя історики, юристи ставили питання: а 
чи взагалі існував юридично Радянський 
Союз? Подібно тому, як зараз Україна по-
ставила в Організації Об`єднаних Націй 
питання: а чи є Російська Федерація,  що  
сама себе проголосила «правонаступни-
цею СРСР», членом ООН, і коли, власне, її 
туди прийняли?  

Ідея відновити СРСР уже не перший 
рік відкрито  озвучена Кремлем,  Путі-
ним. Відродити бодай в урізаному фор-
маті.  Бо три країни Балтії – Литва, Лат-
вія, Естонія – при  розпаді Радянського 
Союзу не просто проголосили свою не-
залежність, а заявили про її відновлен-
ня,  наголосивши,  що вони ніколи й не 
вступали  в СРСР,  а були ним окупова-
ні у 1940 році ( у 1922-му їх не вдалося  
втягти в Союз). Більше того,  ці три дер-
жави вже понад 20 років члени НАТО і 
майже два десятиліття члени Євросою-
зу. Навряд чи марять новітнім «союзом» 
і більшість інших колишніх республік. ті ж 
Казахстан чи Середня Азія. Хто залишив-
ся?  Росія,  її васал Білорусь. І, звісно,  в 
агресивних мареннях Кремля – Україна. 
І якраз  в ювілей так званого «утворення 
СРСР» у Кремля сталося таке загострен-
ня кількасотлітньої хронічної хвороби 
шовінізму і агресії.   

Найпростіше відповісти за-
питанням на запитання: чим 
був Радянський Союз? Звичай-
но, це багатонаціональна дер-
жава і, ясна річ, держава тота-
літарна. Але Радянський Союз 
був чимось більшим, аніж про-
сто репресивним багатонаці-
ональним утворенням. То най-
справжнісінька імперія, до того 
ж імперія російська.

Центр і периферії
Імперії – це політичні систе-

ми, де центральні регіони доміну-
ють над національно-культурно 
відмінними периферіями. Санкт-
Петербург і Москва становили 
ядро Російської імперії, а про-
вінції, що величезною дугою про-
стяглися від Фінляндії та України 
через Закавказзя і Туркестан аж 
до Далекого Сходу, були перифе-
рією. Європейська Росія загалом 
і територія навколо осі Москва 
– Ленінград зокрема – це осер-
дя більшовицької імперії. До ра-
дянської ж периферії належали 
неросійські регіони Російської 
Радянської Федеративної Соці-
алістичної Республіки (РРФСР) 
і 14 «національних» радянських 

соціалістичних республік, безпо-
середньо керованих центром, а 
після Другої світової війни також 
народні демократії Централь-
но-Східної Європи під непрямим 
управлінням.

Центральна радянська еліта 
складалася з номенклатури, яка 
визначала внутрішню і зовніш-
ню політику Країни Рад. Вона не 
тільки зосереджувалася в серці 
Росії, а й сама була переважно 
російською (тобто її становили 
росіяни або русифіковані інород-
ці). Периферійні радянські еліт 
теж були представниками номен-
клатури, але вони реалізовували 
виключно політику центру.

Найважливішою частиною 
будь-якої імперії є її структура. 
Відносини «центр – периферія» 
нагадують недороблене колесо 
зі ступицею і спицями, але без 
обода. Інакше кажучи, значних 
політико-економічних зв’язків 
поміж самими периферійними 
колоніями або між колоніями та 
іншими державами дуже мало 
(якщо вони взагалі є). В імперії 
політичні консультації, військо-
ва співпраця і заходи безпеки 
між згаданими суб’єктами відбу-
ваються лише (або переважно) 

з ініціативи і під керівництвом 
центру. Аналогічно більшість гро-
шових, товарних, інформаційних 
та кадрових потоків також над-
ходять через нього. Ця структу-
ра найнаочніше проявлялася в 
імперії під безпосереднім керів-
ництвом Комуністичної партії у 
межах Радянського Союзу, в той 
час як народні демократії мали 
істотніші зв’язки на кордонах, по 
«ободу колеса». Транспортні ме-
режі імперій (тобто ті фізичні ка-
нали, якими переміщуються ре-
сурси) зазвичай повторюють цю 
структуру ступиці зі спицями. За 
Романових залізнична система 
Росії будувалася навколо центру 
в Санкт-Петербурзі та Москві. 
Точка відліку в радянській тран-
спортній системі – Білокам’яна, 
тож навіть наприкінці 1980-х ро-
ків перельоти між республіками 
найзручніше було здійснювати 
тільки через столицю СРСР.

Оскільки всі ресурси з «націо-
нальної» периферії спрямовува-
лися до російського центру, який 
згодом сам вирішував, куди їх пе-
рерозподілити, його населення – 
росіяни – загалом мало більше 
вигоди від імперії, ніж інші наці-
ональності. Утім, як будь-яка ім-

перія, Радянський Союз  насам-
перед обслуговував економічні 
інтереси еліт – як центру, так і 
периферії. Росіяни також потер-
пали від партійної диктатури не 
менше, ніж англійський робітни-
чий клас від Британської імпе-
рії, про що писав ще Фрідріх Ен-
ґельс. Основні переваги націй 
імперського центру (як-от росіян 
у СРСР) були культурними, мов-
ними та ідеологічними. Позаяк 
російська мова й культура домі-
нували в Радянському Союзі, ро-
сіяни і русифіковані представни-
ки інших національностей могли 
вважати всю імперію «своєю», 
а себе – господарями «свого 
дому».

У колоніальному 
статусі

Українська Радянська Соці-
алістична Республіка була типо-
вою периферійною колонією ра-
дянської імперії. Як і решта рес-
публік, вона мала право на сим-
волічний суверенітет, котрий 
гарантувала радянська Консти-
туція, та дійсність була діаме-
трально протилежною. Компар-
тія України й органи управління 

УРСР (Верховна рада, Рада мі-
ністрів тощо) не мали жодної су-
веренності в процесі ухвалення 
рішень, були цілком підлеглими 
Компартії і центральному урядо-
ві в Москві та взаємодіяли з ін-
шими республіками або зовніш-
нім світом лише за посередни-
цтва Білокам’яної. Держплан 
СРСР визначав економічний роз-
виток України, а структура мі-
ністерської системи відобража-
ла його пріоритети: найголовніші 
міністерства мали союзний або 
союзно-республіканський ста-
тус, а найменш важливі – рес-
публіканський. Повоєнний вступ 
УРСР до Організації Об’єднаних 
Націй – чудова ілюстрація її ко-
лоніального статусу. Українське 
представництво в ООН містило-
ся на поверсі, відведеному для 
представництва СРСР, а україн-
ська делегація діяла лише за 
вказівкою радянського 
керівництва.

СРСР як Російська імперія. 
Чим була радянська Україна?
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9 Оскільки всі повно-
важення були зосередже-

ні в радянському російсько-
му центрі, українські економіч-

ні, культурні та політичні інтереси 
в найкращому разі підпорядкову-
валися інтересам центру, а в най-
гіршому взагалі нехтувалися або 
ігнорувалися. Експлуатація надр 
Донбасу спричинила екологічну ка-
тастрофу в регіоні. Політико-еко-
номічні пріоритети Сталіна і його 
підозріливість до всього україн-
ського призвели до Голодомору. 
Українську культуру було зведено 
до кітчевого соцреалізму. Україн-
ську мову піддано русифікації. А 
українську республіканську еліту 
тримали на короткому повідку. Як 
тільки українські комуністи  пробу-
вали заявити про свою автономію 
(тут спадають на думку імена Мико-
ли Хвильового, Олександра Шум-
ського, Миколи Скрипника і Пе-
тра Шелеста), їх неминуче чекала 
кара. Водночас вони могли робити 
кар’єру в радянському російському 
центрі, але тільки якщо переймали 
російську мову та культуру.

Партійний картковий 
дім

Радянська імперія розсипала-
ся з тих самих причин, що й інші. 
Надмірна централізація влади, ха-
рактерна для всіх імперій, за сво-
єю суттю глибоко неефективна і 
призводить до тривалого політич-
ного та економічного занепаду, що 
ослаблює великодержавний орга-
нізм, руйнує зв’язки між центром 
і периферією та робить імперію 
уразливою до тиску ззовні. Росій-
ська, Німецька, Оттоманська й Ав-
стро-Угорська імперії розвалилися 
під ударами Першої світової війни. 
Російська радянська імперія впа-
ла під натиском перебудови Мі-
хаіла Ґорбачова. Останній генсек 
КПРС правильно зрозумів, що над-
мірна централізація – це та хво-

роба, на яку страждав СРСР. Чого 
він так і не усвідомив, то це того, 
що децентралізація пришвидшить 
центробіжні тенденції і, якщо її не 
зупинити, зрештою спричинить ко-
лапс Союзу.

Радянська імперія змогла всто-
яти в часи свого занепаду саме за-
вдяки тоталітарній державі, яка 
забезпечувала складну систему 
кадрового набору та управління, 
що підтримувало її владу навіть у 
1970–1980-х роках, коли розпад 
імперії набув тривожних масш-
табів. Тоталітарний режим міцно 
прив’язав периферію до центру, не-
зважаючи на те що економіка за 
це платила непомірну ціну. І справ-
ді, наприкінці правління Брєжнє-
ва процес розпаду так пришвид-
шився, що авторитаризм більше 
не міг забезпечити власне відтво-
рення і захист. Реформи Ґорбачова 

мали врятувати систему, але на-
томість перебудова знищила ім-
перію. Узявшись за Комуністичну 
партію в часи глибокого застою і 
мобілізації національних партій-
них кадрів, вони підірвали її вер-
ховенство в Центрально-Східній 
Європі та союзних республіках. У 
цьому останній генсек КПРС дуже 
нагадує непередбачуваного Ми-
киту Хрущова: обидва лідери на-
магалися впоратися з породже-
ними надмірною централізацією 
проблемами, але досягали лише 
дестабілізації системи. Головна 
відмінність не в особі керівника, а 
в стані імперії. Наприкінці 1950–
1960-х радянська імперія була 
сильною, могутньою і змогла ви-
тримати прожектерство Хрущова. 
До середини 1980-х вона якраз 
вийшла з епохи застою. За таких 

умов будь-які реформи мали стати 
фатальними.

І лише в 1989–1991 роках, 
коли СРСР тріщав по всіх швах, на-
ціональні комуністичні еліти взяли 
ініціативу у свої руки й за прикла-
дом усіх колоніальних еліт встано-
вили свою владу, обмоталися на-
ціональними прапорами й прого-
лосили незалежність. Ставши не-
залежними державами, колишні 
колонії успадкували всі вади сво-
го колоніального становища: неді-
євий державний апарат, хвору еко-
номіку, знищену мову й культуру, 
жадібну «еліту». Не стала винятком 
і незалежна Україна. І донині вона 
потерпає від наслідків семи деся-
тиліть комуністичного колоніально-
го становища.

Олександр МОТИЛЬ
«Тиждень», № 46, 15.11.2012 р.

СРСР як Російська імперія. 
Чим була радянська Україна?

Спецслужби Росії неодноразо-
во трансформувалися від момен-
ту народження – ВЧК-ОГПУ-ГПУ-
НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ, – змінюва-
лися керівники і назви структури, 
але дещо залишалося незмінним: 
держбезпека завжди базувалася 
на Луб'янці і боролася за владу

Назва на обкладинці дещо вво-
дить в оману: спецслужби Росії бо-
ролися не за світове панування – 
вони діяли всередині країни і про-
ти власного населення. Боротьба з 
контрреволюцією, іноземними спец-
службами, «проіскамі враґов» і шкід-
ників слугували радше прикриттям 
справжньої місії – боротьбу за владу 
на території «вєлікої і нєдєлімої».

Такий наратив вибудовує Юрій 
Фельштинський, точкою відліку для 
якого стає створення 7 грудня 1917 
року Всеросійської надзвичайної ко-
місії для боротьби з контрреволюці-
єю і саботажем (ВЧК), а 2036 рік об-
рано як наразі крайню дату правлін-
ня російського царя Путіна.

Розповідь розпочинається з ім-
перативу брехливості усієї совєцької 
історіографії, «мільйони томів якої не 
містять жодного слова правди». Пер-
шою «жертвою» розвінчання стає міт 
про «дєдушку» Лєніна як беззапере-
чного авторитета та лідора партії: 
Центральний комітет партії ігнорував 
директиви Лєніна напередодні жов-
тня, як і Другий Всеросійський З'їзд 
Рад – жодна з цих інституцій не бачи-
ла в «дєдушці» вождя і керівника.

Ніщо так не висвітлює само-
тність Леніна, як питання сепаратно-
го Брестського миру: за підписання 
миру з кайзерівською Німеччиною 
з 400 членів більшовицької фракції 
Московської ради лише 13 підтрима-
ли пропозицію Леніна. Протоколи за-
сідань чомусь не збереглися, і таке 

повторюватиметься неодноразово; 
лише іноді автору вдається відновити 
історичну точність – наприклад, коли 
документи дублювалися у пресі.

6 липня 1918 року співробітни-
ки ВЧК Блюмкін і Андрєєв увійшли в 
німецьке посольство і вбили посла 
Мірбаха. Бездарністю та нахабністю 
спецоперація нагадує недавню но-
вічкову оборудку глядителів шпилів: 
мало того, що вижили двоє безпо-
середніх свідків вбивства, так чекіс-
ти ще й залишили в посольстві порт-
фель зі «справою Мірбаха» та манда-
ти на ім'я Блюмкіна й Андрєєва з під-
писом Дзержинського.

Вбивство німецького посла ста-
ло першою серйозною спецопера-
цією совєцьких чекістів: задумом 
Дзержинського було спровокува-
ти Німеччину на розрив Брестського 
миру, що мало призвести до відстав-
ки Леніна з посади голови Раднарко-
му як автора проваленої політики.

Вбивство Мірбаха досить добре 
задокументовано, тоді як з замахом 
на Леніна 1918 року ситуація склад-
ніша. Офіційна версія виглядає сум-
нівно – я не кажу, що це брехня, але 
так написано в російській вікіпедії: 
затримана Фаїна Каплан при собі не 
мала зброї, не могла повідомити нія-
ких подробиць власного вчинку, си-
діла «сіра та обмежена», однак її по-
спішно звинуватили та начебто роз-
стріляли.

Фельштинський детально рекон-
струює день замаху та пропонує від-
мінну від «офіційної» версію подій: те-
ракт вчинили агенти ВЧК Лідія Коноп-
льова та Ґріґорій Сємьонов, яких від-
рядили задля дискредитації есерів як 
найбільшої опозиції більшовикам.

Аналіз вміло підсвічує білі плями 
офіційної версії, проте версія автора 
хоч і має внутрішню логіку та засно-
вана на фактах, звучить все-таки не 

надто переконливо, позаяк ґрунту-
ється на показаннях агентів ВЧК, для 
яких брехня була правилом життя.

«Спецслужби у боротьбі за владу» 
– книга насамперед історіографічна: 
вона переповнена фактологічним 
матеріалом, що перетворюється у 
певну проблему, адже навіть частко-
вий аналіз вимагає чималих зусиль. 
Зауваження щодо реконструкцій сто-
суються радше сполучення фактів у 

повноцінну історію, ніж про видуму-
вання альтернативної історії в най-
кращих традиціях російської науки.

Не менш ретельно досліджується 
протяжний хворобливий стан, який 
закінчився смертю «дєдушки» Леніна, 
хоча назвати чоловіка у віці 53 років 
«дєдушкою» могла лише схиблена со-
вєцька пропаганда. Фельштинський 
знаходить публікації газети «Руль», 
свідчення професора Клемперера 
та заяви більшовиків, відтворює по-
літичні розклади того часу, словом – 
засновує припущення про отруєння 
Леніна [Сталіним] на солідному маси-
ві даних.

Русскіє історики заперечують на-
віть можливість такого злочину тим, 
що «Сталін тоді ще не трансформу-
вався в того Сталіна, яким його зна-
ють» – аргумент настільки ж «заліз-
ний», як і версія, що «Путін не міг зби-
ти МН17, бо йому це не вигідно».

Тимчасом ціанистий калій зга-
дується навіть у спогадах Сталіна 
– примітка скрупульозно вказує на 
сторінку 252 шістнадцятого тому. 
Справді дивує в цій детективній істо-
рії з купою невідомих поява діда Пу-
тіна: Спиридон Путін тоді працював 
кухарем на тій самій дачі Горки, де 
ув'язнили Леніна.

Фельштинський висновує, що 
«дуже великою ймовірністю Леніна 
труїв дід Путіна», але в кожному жар-
ті є частка правди. Спадковість пояс-
нювала б маніакальну звичку труїти 
політичних опонентів і неугодних.

Наратив міцніє з наближенням 
до сьогодення: навіть російська про-
паганда не змогла б заперечити той 
факт, що 12 листопада 1982 року Со-
вєцьку державу очолив голова КГБ 
Андропов, а в 1999 році вождем 
Російського царства став директор 
ФСБ Путін.

Прологом до захоплення влади 
було створення постановою Прези-
дії ЦК КПРС від 24 жовтня 1955 року 
№П165/XXI-оп інституту «офіцерів 
дієвого резерву» – витвору настіль-
ки масштабного, що в це важко по-
вірити.

В цивільний сектор країни поча-

ли засилати на роботу співробітни-
ків КГБ так само, як раніше засила-
ли за кордон шпигунів. Міністерства, 
підприємства і відомства мали утри-
мувати нахлібників власним коштом, 
що збільшувало тиск на і так хирляву 
економіку Совєцької держави.

Спецслужби нарешті взяли ре-
ванш, а призначення Андропова за-
вершило захоплення влади, так само 
як пізніше призначення ботоксного 
голови ФСБ поховало «офіційну вла-
ду» після короткого періоду пертурба-
цій розпаду імперії зла.

В новій Росії інститут «дієвого 
резерву» перетворився на «апарат 
прикомандированих співробітників 
[ФСБ]», і якщо про перших в мережі 
інформація досить куца, то про дру-
гих її не приховують: стаття 15 фе-
дерального закону 1995 року «Про 
федеральну службу безпеки» дійсно 
описує можливість прикомандиру-
вання як в державні органи, так і в 
«установи, підприємства та організа-
ції незалежно від форм власності».

«Хороший русскій» давно пере-
творилося на український мем, тож 
варто відзначити й виняток. 16 ве-
ресня 2021 року Європарламент 
схвалив «жорстку» резолюцію про 
стан відносин з Росією, в якій «роз-
різняє російський народ та «застій-
ну авторитарну клептократію на чолі 
з довічним президентом» Володими-
ром Путіним».

Україна привітала цю резолюцію, 
натомість Фельштинський підкрес-
лює, що «в основі всієї піраміди [вла-
ди в Росії] лежить народ», а «85% росі-
ян підтримали анексію Криму і ниніш-
ню політику президента».

«Залишається фактом, ... що біль-
шість росіян (навіть ті, хто зовсім не-
давно покинув батьківщину) ... вже 
обміняли свободу на стабільність», 
– пише історик, чим ототожнює [біль-
шість] росіян, навіть емігрантів, з пу-
тінською державою, а на таку заяву 
мало в кого вистачає тестикул.

Фельштинський висловлюється 
категорично: «... в сьогоднішній Ро-
сії бути демократом означає ... ви-
ступати проти російської держави та 
російського керівництва у всіх його 
починаннях» і «вболівати за Україну, 
оскільки його країна (Росія) – агре-
сор, який почав проти України війну».

Рецепт боротьби проти цієї «фа-
шистської» держави у історика відріз-
няється від сповідуваного колектив-
ним Заходом – «з фашизмом треба 
розмовляти лише з позиції сили».

Цей текст народжувався чи не 
найважче за весь 2021 рік, і об'єм 
книги (600 сторінок) тут ні до чого – 
важко звести вкрай різнобічні вра-
ження від книги до єдиного зна-

менника. Тут захват і недовіра, іс-
торіографія поруч з вільною інтер-
претацією, водночас читається як 
захопливий історичний роман, адже 
«на основі реальних подій».

Фельштинський зловживає «оче-
видно» та «ймовірно», проте найкра-
щим доказом на користь книги слугує 
сама реальність, оскільки написання 
відгуку супроводжувало кілька разю-
че суголосних новин.

Колишній прем'єр Франції Фран-
суа Фійон увійшов до ради дирек-
торів найбільшої нафтогазохімічної 
компанії Росії «СИБУР», чим поповнив 
лаву підгодованих високопосадовців 
на службі Кремля (Фельштинський 
згадує про італійських популістів, 
чеського президента Земана та чле-
на правління Газпрому Шрьодера ).

Дослідника сталінських репре-
сій історика Юрія Дмитрієва засуди-
ли ще на 15 років строгого режиму і, 
зрештою, Верховний Суд РФ ліквіду-
вав організацію з розслідування ре-
пресій в СРСР «Міжнародний мемо-
ріал». Флеш рояль. Явка з повинною.

Дослідження дивує неоднора-
зово, але деякі факти таки «підрива-
ють»: за даними Московського цен-
тру постіндустріального суспільства, 
15% працюючих чоловіків у Росії за-
йняті в різних силових відомствах. 
Частка силовиків та пов'язаних зі 
спецслужбами людей зросла з 3% 
у часи Горбачова до 43 – 50% після 
відходу Єльцина, і з роками сягнула 
70 – 80%.

Масштаби проникнення держ-
безпеки вражають: фактично, від 
«нормального» суспільства не лиша-
ється жодних слідів – самим скеле-
том суспільства тепер є держбезпека 
та її міньйони. Потворне явище.

Книга змушує дещо по-новому 
поглянути на Росію, хоча куди вже 
гірше. Дякую видавництву «Наш Фор-
мат» та перекладачу Сергію Громенку 
і рекомендую.

Олег КАРПЮК
«Українська правда» – 

«Історична правда», 10.01.2022

Спецслужби Росії проти власного населення

Фаїна Каплан

Спиридон Путін

Знесення пам'ятника засновнику 
радянських спецслужб 

Дзержинському. 
Москва, 21 серпня 1991 року
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Календар 
всесвітньої історії

29 липня
1776 – останнього українсько-

го кошового отамана Петра Кални-
шевського заслали на Соловецькі 
острови, де він провів в ув’язненні 
25 років.

30 липня
1793 – у Канаді почалося бу-

дівництво Йорка (тепер Торонто).
1863 – до Київського цензур-

ного комітету міністр внутрішніх 
справ Російської імперії Петро Ва-
луєв надіслав таємний циркуляр 
проти української мови й україн-
ських видань, відомий як Валуєв-
ський циркуляр.

1920 – створено Українську 
військову організацію під прово-
дом Є. Коновальця.

31 липня
1919 – у Німеччині ухвалено 

Веймарську конституцію. Німеччи-
на стала республікою.

Народився: 1914 – Луї де Фю-
нес, французький кіноактор; 

Померли: 1886 – Ференц Ліст, 
угорський композитор, піаніст, ди-
ригент; 1944 – Антуан де Сент-
Екзюпері, французький письмен-
ник та льотчик (загинув під час ви-
конання бойового завдання як пі-
лот розвідувального літака).

1 серпня
1914 – Німеччина оголосила 

війну Росії
1923 – Раднарком УРСР при-

йняв декрет про початок україні-
зації

1926 – у Буенос-Айресі (Арген-
тина) засноване українське това-
риство «Просвіта»

1944 – почалося Варшавське 
повстання паролти фашистських 
окуупантів, організоване підпіль-
ною Армією Крайовою, підпо-
рядкованою лондонському уряду 
Польщі в еміграції. 

Померли: 1680 – Іван Сірко, 
легендарний кошовий отаман За-
порозької Січі й усього Війська За-
порозького Низового; 1913 – Леся 
Українка; 1961 – Борис Гмиря, 
український оперний і камерний 
співак.

2 серпня 
1888 – народився Кость Буре-

вій (Костянтин Сопляков), україн-
ський письменник, поет, драматург 
і крити; есер, член Центральної 
Ради. Репресований і розстріля-
ний після процесу проти «україн-
ських терористів-білогвардійців» у 
1934 р.

1933 – відкрито Біломорсько-
Балтійський канал ім. Сталіна, що 
поєднав Біле море з Онезьким 
озером. Довжина каналу – 227 км, 
середня глибина – 5 метрів; вста-
новлено 19 шлюзів. На будівни-
цтві постійно працювали 100 ти-
сяч ув’язнених, переважно селян-
одноосібників. Смертність сягала 
700 людей щодня.

1934 – після смерті рейхспре-
зидента Пауля Гінденбурга Адольф 
Гітлер оголошений фюрером Ні-
меччини, об’єднавши посади пре-
зидента і рейхсканцлера.

3 серпня 
1819 – народився Григорій Ґа-

лаґан, український і російський 
громадський діяч, українофіл, ме-
ценат, великий поміщик на Полтав-
щині й Чернігівщині. За його ініці-
ативою відкрито колегію в Києві, 
гімназії і багато народних шкіл.

1914 – перші судна пройшли 
через Панамський канал.

1987 – помер Іван Миколай-
чук, український актор, сценарист, 
режиссер.

4 серпня 
1687 – гетьманом України об-

рали Івана Мазепу. 
1878 – народився Антін Кру-

шельницький, український пись-
менник, літературний критик і літе-
ратурознавець, громадський діяч, 
педагог, міністр освіти УНР (1919). 
Репресований НКВС і розстріля-
ний.

5 серпня 
1886 – у США вийшла перша 

газета українською мовою «Аме-
рика».

Народилися: 1844 – Ілля Рєпін, 
російський художник українсько-
го походження, уродженець Чу-
гуєва на Харківщині; 1850 – Гі де 
Мопассан, французький письмен-
ник; 1866 – Володимир Леонто-
вич, український громадсько-полі-
тичний діяч, письменник і меценат, 
правник. Один із видавців (разом 
із В. Симиренком та Є. Чикален-
ком) першої щоденної української 
газети «Громадська думка», згодом 
– «Рада». У 1917 р. – один із засно-
вників Центральної Ради, в пері-
од гетьманату — міністр земель-
них справ; 1899 – Борис Антонен-
ко-Давидович, український пись-
менник, перекладач, лiтературний 
критик, мовознавець, довголiтнiй 
в’язень радянських таборiв; 1930 
– Ніл Армстронг, американський 
астронавт, який першим із людей 
ступив у 1969 році на поверхню Мі-
сяця.

1962 – знайдена мертвою Ме-
рилін Монро (Норма Джин Бейкер), 
американська акторка, співачка.

6 серпня 
1945 – перше в історії ядерне 

бомбардування: американський 
літак скинув атомну бомбу на япон-
ське місто Хіросіму. За різними да-
ними, загинуло від 140 до 240 ти-
сяч людей, але точну кількість 
жертв бомбардування підрахува-
ти складно, оскільки під дією раді-
ації внаслідок різних хвороб люди 
помирали ще протягом тривалого 
часу.

7 серпня
Народилися: 1819 – Пантелей-

мон Куліш, український письмен-
ник; 1880 – Володимир Винничен-
ко, український письменник та дер-
жавний діяч.

8 серпня
Народився: 1834 – Осип-Юрій 

Федькович, український письмен-
ник.

Померли: 1949 – Іван Піддуб-
ний, український борець, чемпіон 
світу; 1991 – Іван Кожедуб, вій-
ськовий льотчик.

9 серпня
1803 – перша демонстрація 

пароплава, винайденого Робертом 
Фултоном.

1945 – США скинули ядерну 
бомбу на японське місто Нагасакі. 
Постраждало півмільйона людей.

10 серпня
Померла: 1907 – Марко Вов-

чок, українська письменниця.

11 серпня
1906 – в Англії Юджин Ласт за-

патентував звукове кіно.

27 червня міська влада Юж-
ноукраїнська розпочала процес 
обговорення зміни назви міста. 
Місто стоїть на березі Південного 
Бугу, тобто таки на півдні України, 
але після 24 лютого ця нейтраль-
на назва перестала такою бути. 
Перш за все, проблема криєть-
ся в назві, яка є російською. Че-
рез це 27 квітня Южноукраїнська 
АЕС офіційно змінила назву на Пів-
денноукраїнську АЕС. Втім, щодо 
назви міста пропозиції в містян є 
дещо інші. Зокрема, група людей, 
яку найкоректніше описати широ-
ким поняттям «краєзнавці», бо до 
неї входять й працівники міського 
історичного музею, й місцеві істо-
рики, й громадські активісти, ви-
сунула пропозицію назвати місто 
Гард – на честь давнього поселен-
ня запорізьких козаків, яке знахо-
дилося в околицях сучасного Юж-
ноукраїнська.

Таких історій можна було на-
звати набагато більше, адже піс-
ля 24 лютого в українському сус-
пільстві процес декомунізації рі-
шуче перетворився на процес де-
колонізації. Це проявляється і у 
відмові від російського культурно-
го продукту, і вилученні російської 
класики зі шкільних програм, зне-
сенні пам’ятників радянським та 
російським історичним діячам. І 
саме тому відбувається відмова 
від радянських та російських топо-
німів.

Ця зміна назв не є «випускан-
ням пари» чи «даванням волі гні-
ву». Насправді, зміна географіч-
них назв – це дуже важлива річ. 
Повернення до автентичних назв 
чи зміна імперських – це один з ін-
струментів спротиву. Адже спершу 
з допомогою переназивання міст, 
селищ та сіл колонізатори утвер-
джують свою владу. І саме з допо-
могою цього вони стирають при-
сутність місцевого населення. Та-
ким чином вони «привласнюють» 
захоплені території, роблять їх 
своїми. Можна пригадати два про-
мовистих випадки – історію назв 
міст Бахмут та Жовква. Перший 
«втратив» свою назву 1924 року, 
коли радянська влада перейме-
нувала його на Артемівськ – на 
честь більшовицького діяча Арте-
ма. Жовкву ж 1951 року перейме-
нували на Нестеров – на честь ро-
сійського авіатора часів Першої 
світової війни. В обох випадках 
радянська влада «стирала» назви 
міст, які існували на той момент 
вже кілька століть. Втім найбільш 
систематичне стирання – зміна 
назв міст, містечок та сіл Криму 
після депортації кримських татар 
1944 року. Радянська влада пере-
йменувала близько 90% назв, щоб 
стерти будь-яку згадку про присут-
ність кримських татар на території 
Криму.

Фактично, ті перейменування 
вулиць та населених пунктів, що 
відбуваються в Україні, мають на 
меті чи відновити історичні назви, 
чи зменшити присутність росій-
ської культури. Адже часто присут-
ність росіян відбувалася коштом 
українців. «Пушкін» в топоніміці ви-
тісняв українських діячів та діячок, 
особливо тих, які безпосередньо і 

пов’язані з конкретним містом чи 
селом. Наприклад, в Києві є пло-
ща Льва Толстого, який тут ніколи 
не бував, але донедавна не було 
жодної вулиці чи площі, названої 
на честь Євгена Чикаленка, який 
не тільки жив у Києві, але й був од-
ним з ключових меценатів укра-
їнського культурного життя кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. Те саме можна 
сказати про пів дюжини провулків 
Лєрмонтова в Києві, які, фактично, 
«забирали» місце в інших видатних 
киян, тобто не давали змоги увіко-
вічнити пам’ять про них в міській 
топоніміці.

Втім, деколи ці сучасні деколо-
нізаційні перейменування вияв-
ляються свідченням тієї ж колоні-
заційної залежності. Про цей па-
радокс свого часу писав Едвард 
Саїд в праці «Культура та імпері-
алізм». Визвольний рух колонізо-
ваних часто впадає в пастку за-
лежності від колонізатора: всі пе-
ретворення відбуваються під гас-
лом «Геть від колонізатора!». І цим 
самим далі залишаються в орбіті 
колишньої метрополії. Справжнє 
звільнення від колонізатора пе-
редбачає, як каже Саїд, «розгляда-
ти історію спільноти у всій її повно-
ті, послідовно та цілісно». І додає: 
«Повернути ув’язнену націю собі».

Ця думка важлива, бо вона 
утверджує інший погляд на істо-
рію колишньої колонії. Не просто 
історія опору колонізаторам, але 
історія спільноти як цілісності. Зо-
середженість лише на опорі зву-
жує бачення минулого нації. Фак-
тично, цей жорсткий критерій зму-
шує відсікати всіх людей та події, 
які не були прямим чи безпосеред-
нім спротивом. Згідно з ним істо-
рія перетворюється на чорно-біле 
полотно, без жодних півтонів. Але 
цим самим історичний наратив 
стає залежним від наративу коло-
нізатора: жодна історична подія та 
постать не можуть увійти до кано-
ну, якщо вони не пов’язані з… ко-
лонізаторами. Звісно, у формі опо-
ру, але тим не менше. Це відомий 
парадокс залежності раба та ра-
бовласника, який сформулював 
понад два століття тому Геґель: 
вони обоє прикуті ланцюгами 
один до одного, бо рабовласник 
потребує рабської праці, а раб не 
може уявити свого життя без фігу-
ри рабовласника, який визначає, 
що і як йому робити.

Промовистою ілюстрацією 
цього можуть слугувати результа-
ти голосування львів’ян за пере-
йменування вулиці Миколи Скрип-
ника, яке завершилося 21 червня 
цього року. Зокрема, перемогла 
пропозиція перейменувати вули-
цю на честь Софії Яблонської. З од-
ного боку, в цьому є логіка, адже 
Микола Скрипник був близьким 
другом і соратником Владіміра Лє-
ніна, до 1917 р. він був повністю 
байдужим до української справи, 
влившись у загальноросійський 
революційний рух. І лише з при-
значенням до радянського уряду, 
проголошеного в Харкові напри-
кінці 1917 р., він активно вклю-
чився до історії України. Втім, не 
слід сприймати це як чудесне пе-
ретворення і зміну ідентичності. 

До 1920 р. Скрипник був членом 
ВЧК – сумнозвісного попередни-
ка НКВД.

Але саме з Миколою Скрипни-
ком асоціюють послідовне прове-
дення українізації в Українській СРР. 
В мережі можна натрапити на згад-
ки про те, що на всі урядові поїздки 
до Москви Скрипник брав із собою 
перекладача – з російської на укра-
їнську і навпаки. Вочевидь, що со-
ратник Леніна знав російську, але 
як посадова особа Української СРР 
він раптом її «забув» Також є задоку-
ментовані факти. Зокрема, Микола 
Скрипник вимагав приєднання до 
України тих районів РСФРР, де біль-
шість населення становили україн-
ці. Він був проти створення націо-
нальних рад для росіян в Україні (по-
при те, що наголошував: росіяни є 
національною меншиною в Україні), 
оскільки розумів, що це призведе 
до відновлення політичного впливу 
росіян в Україні, який був до 1917 
року. І той же Микола Скрипник до-
клався до створення українського 
правопису 1928 року, який в діаспо-
рі вважали найбільш автентичним 
– порівняно з подальшими радян-
ськими правописами, які мали на 
меті «зближувати» українську та ро-
сійську мови, тобто, іншими слова-
ми, полегшувати русифікацію.

Саме у випадку Скрипника і 
можна бачити повернення до істо-
рії України у всій її повноті. З одно-
го боку, він – один з тих діячів, які 
утверджували владу більшовиків 
в Україні. З іншого боку, він систе-
матично і послідовно відстоював 
інтереси українців в складі СРСР. 
Саме через останнє в Радянському 
Союзі його ім’я було під забороною 
аж до кінця 1980-х. І саме через це 
він був важливою постаттю для діа-
спорного українства. Тому називан-
ня вулиці іменем Миколи Скрипника 
1989 року було свідченням… спро-
тиву колонізації. 

Таким чином до історії України 
повертався пласт, який отримав на-
зву «Розстріляне відродження» Чи 
були всі діячі Червоного Ренесан-
су патріотами України в сучасному 
розумінні? В багатьох випадках це 
спірне питання. Варто пригадати 
хоча б Ґео Шкурупія, який 1930 року 
написав поему про розкуркулення 
(«Зима 1930 року»). В ній він щиро 
каже: «Найкращі, світлі, активні 
сили країни в темному оточенні ста-
рих традицій, некультурних забобо-
нів билися не на життя, а на смерть 
з ворогом – лютим і хитрим». Зараз 
ми знаємо, чим була колективіза-
ційна кампанія 1930 року. І як ви-
глядав опір селян діям радянської 
влади. І чим колективізація завер-
шилася для України – Голодом 1932 
– 1933 років. Втім саме це і є сво-
єрідним тестом на завершеність де-
колонізації. Микола Скрипник, Ґео 
Шкурупій та десятки й сотні інших є 
частиною української історії, бо ми 
повинні сприймати її як цілісність. 

Бачити свої помилки, а не лише 
наголошувати на справедливості та 
праведності опору. Власне, в цій іс-
торії російський колонізатор зали-
шається присутнім, але не стоїть у 
центрі історії – довкола якого й впо-
рядковуються події та люди. Інакше 
ми ризикуємо вихлюпнути разом 
з брудною водою і дитину. До речі, 
саме однією з ознак колонізовано-
го мислення є віра, що ця цитата на-
лежить Марксу чи Леніну. Насправ-
ді, це німецька народна приказка, 
яку датують початком XVI століття.

Данило СУДИН,
кандидат соціологічних наук

«Локальна історія», 08.07.2022

«Повернути ув’язнену націю собі»
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Світ-Світ- інфоінфо1212       Світ історії Чернігівщини

Повідомляє Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній» Микола Маркевич
9 (21 -го за Григорі-

анським стилем) черв-
ня 1860 року в селі 
Турівка на Прилуч-
чині (нині Згурів-
ський район Київ-
щини) пішов з жит-
тя відомий укра-
їнський історик, 
етнограф, письмен-
ник і археограф Мико-
ла Андрійович Маркевич 
(нар. 26. 0І.1804, с Дунайці Глухівсько-
го повіту Чернігівської губернії). Частина 
збірки документів з його приватної колек-
ції була викуплена й потрапила до Мос-
ковського Рум'янцевського музею, а час-
тина до біблотеки Колегії імені П. Галага-
на у Києві. В складі останньої збірки були 
оригінальні матеріали Генерального слід-
ства про маєтності Чернігівського, Ніжин-
ського та Прилуцького полків. Згодом ці 
матеріали використали для публікацій О. 
М. Лазаревський та М. П. Василенко.

Юрій Лисянський
Колектив Ні-

жинського краєз-
навчого музею іме-
ні Івана Спаського 
останнім часом ак-
тивно працює над 
розробкою та про-
єктуванням ново-
створюваного Ме-
моріального будин-
ку-музею Юрія Ли-
сянського (1773 
–1837), видатного 
навколосвітнього мореплавця, мандрів-
ника, дослідника-географа, етнографа та 
океанолога, нащадка ніжинської козаць-
ко-священичої родини. Ведеться велика 
робота зі збирання експонатів за тема-
тикою музею, досліджуються архіви та бі-
бліографія. Презентацію наших напрацю-
вань ми розпочали першим відеороликом, 
який подає запропоновану нами концеп-
цію нової експозиції, присвяченої видат-
ному землякові. Зазначимо, що створен-
ня концепції музею - процес творчий та 
гнучкий. Отже, ми готові дискутувати, ви-
слуховувати критичні зауваження, обго-
ворювати Ваші пропозиції та ідеї, вносити 
зміни у наші творчі плани... Отже, творімо 
новий музей разом! Ваші зауваження та 
пропозиції залишайте у коментах під цим 
дописом або надсилайте повідомленнями 
на нашу сторінку: Меморіальний Музей 
Юрія Лисянського

Календар серпня
Чернігівська обласна універсаль-

на наукова бібліотека ім. В. Короленка 
видала щорічний календар «Знаменні і 
пам’ятні дати Чернігівської області» – на 
2022 рік. Укладачі: Л. В. Студьонова, І. Я. 
Каганова, О. В. Дорохова. Відп. за вип: І. 
М. Аліференко. Друкуємо серпневу час-
тину календаря.

10 – народився Олександр Григоро-
вич Астаф̀ єв (1952 – 2020), професор 
Київського національного університету 
імені Т. Шевченка, доктор філологічних 
наук. письменник. У 1986–2001 рр. пра-
цював у Ніжинському державному педін-
ституті ім. М. Гоголя, де пройшов шлях від 
асистента до професора кафедри україн-
ської літератури. Автор літературознав-
чих статей про чернігівське письменство. 
Поет, прозаїк. Лауреат премії імені М. Ко-
цюбинського.

15 – в м. Прилуки народився Лео-
нід Михайлович Карпилянський (1947 – 
2008), директор Прилуцького краєзнав-
чого музею, засновник і редактор музей-
ної історико-краєзнавчої газети «Скарб-
ниця», автор книг і статей краєзнавчого 
змісту, лауреат премії імені М. Коцюбин-
ського.

23 – в смт Седнів Чернігівського р-ну 
народився Ілля Людвигович Шраг (1847–
1919), чернігівський адвокат, громад-
ський діяч, фундатор товариства «Про-
світа», член Центральної Ради. Одна з ву-
лиць Чернігова названа його іменем. 

Магія стародавнього 
міста Чернігова

Виставка відомого чернігівського фотохудожника 
Олександра Тасиця

Цей рік є ювілейним для Національного архітектурно-іс-
торичного заповідника «Чернігів стародавній». Найдавнішо-
му в регіоні заповіднику 20 лютого 2022 року виповнилось 
55 років.

До складу закладу входять 26 пам’яток архітектури на-
ціонального значення. Бездоганні архітектурні форми, над-
звичайна магія чернігівських храмів помножені на талант 
знаного чернігівського фотомитця Олександра Степановича 
Тасиця зробили можливим новий цікавий виставковий про-
ект, який представлений в онлайн-форматі. У творчому до-
робку майстра – понад 20 книжок, сотні фотографій у газе-
тах і журналах, участь у численних виставках, в тому числі у 
Фінляндії. За фото «Хатинь» він став лауреатом Всесоюзної 
фотовиставки, взагалі має більше десятка дипломів як ви-
знаний фотохудожник з тонким смаком і почуттям «натури».

Послідовник колись знаменитого Зіновія Кругерсько-
го…, Олександр Тасиць творчо розвиває не лише його підхо-
ди до «фото-графіки», а й втілює авангардистські ідеї україн-
ського «кольоропису». 

У виставковому проекті представлено понад 50 творчих 
робіт майстра, створених в різні роки. На жаль війна вне-
сла свої корективи в формат проведення фотовиставки, але 
сподіваємось, що після перемоги шанувальники творчості 
відомого чернігівського фотомитця О. Тасиця зможуть вжи-
ву поспілкуватись з відомим фотохудожником та поринути в 
магію його фотомалярства у виставкових залах заповідни-
ка. «Чернігів стародавній» висловлює щиру подяку Олексан-
дру Степановичу Тасицю за авторський дизайн та ідею ство-
рення онлайн-проєкту.

Олена ВАНЖУЛА, 
заступник генерального директора з наукової 

та культурно-просвітницької роботи заповідника 

Вийшов № 1 за 2022 рік цьо-
го цікавого історико-краєзнавчого 
журналу, що понад два десятиліт-
тя видається в Чернігові і беззмін-
ним редактором якого є відомий 
чернігівський історик і журналіст 
Сергій Павленко. Ось як він пред-
ставив цей номер: «Війна позбави-
ла журнал «Сіверянський літопис» 
фінансування... Але завдяки енту-
зіазму передусім родини Віталія та 
Світлани Шумил часопис №1 вже 
можна читати на сайті. Дякую їм, 
авторам, літредактору, науковому 
редактору за славну Роботу!

Це теж фронт, історичний та фі-
лологічний. І на ньому теж треба 
кувати Перемогу!»

Зміст журналу, за рубриками. 
У глиб віків
Вілкул Т. Терміни «покаяние» 

та «покаяти ся» у «Повісті времен-
них літ».

Марголіна І., Бабич Є. Написи 
на саркофазі з Кирилівської церк-
ви Києва.

Історія міст і сіл
Тарасенко І. Зустріч монарших 

осіб та побудування тріумфальної 
арки у Добрянці 1781 р.

Артемова Л, Чумаченко О. Бла-
годійні ініціативи Терещенків у со-
ціально-гуманітарному просторі 
Глухова: лікарня св. Єфросинії.

Шакула В. Особливості фор-
мування асортименту продукції 

Переяслав-Хмельницького хлібо-
заводу та її реалізації в 40-х – на 
поч. 90-х рр. ХХ ст. 

Церковна старовина
Токарська Ю. Акція право-

славно-католицького замирення в 
1623–1628 роках.

Мос В-Е. Культ Сталіна в Мос-
ковському патріархаті: витоки та 
сьогодення.

Мовою документів
Мицик Ю.,Тарасенко І. З нових 

документів до історії Сіверщини 
(ХVІІ–ХVІІІ ст.) (частина 22).

Дорохіна Т., Луговик Т. Спогади 
Є.Ю. Спаської про відкриття нового 
аудиторного комплексу Московських 
вищих жіночих курсів ім. В.І. Герьє.

Розвідки
Пилипенко О. Наукові джерела 

з історії трудової імміграції в Укра-
їну ХVІІІ–ХІХ.

Новак О. Нормативно-правове 
регулювання пам’яткоохоронної 
діяльності в радянській Україні 
(1928–1933 рр.).

Білоусов Ю. Антиросійські 
санкції ЄС: позиція болгарських 
політичних партій та громадська 
думка.

Літературознавчі студії
Чапля О. При-сутність христо-

логічного у «Слові про Закон і Бла-
годать».

Митрополит Кипріян. Житіє 
митрополита Київського Петра 
(1260–1326) (переклад з давньоу-
країнської: Світлана Шумило).

Ісіченко І., архиєп. Покутні ві-
рші «Богогласника» (1790).

Дослідницькі нотатки
Миколенко Д. Під пильним 

контролем прем’єр-міністра Бол-
гарії: взаємини князя Фердинанда 
та голови уряду Стефана Стамбо-
лова в оцінках російської громад-
ськості (1887–1894 рр.).

Салтан О. Штрихи біографії 
Степана Соснового – першого 
українського дослідника подій Го-
лодомору 1932–1933 рр.

Рой С. Зв’язки М.Н. Шуста з ви-
значними діячами культури та на-
уки України другої половини ХХ ст.

Рецензії. Огляди. Анотації
Сироїд Д. Морозова Д. «Покажи 

мені людину». Антропологія Антіохій-
ської школи та її спадщина у Київській 
традиції. Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2021. 

Гордієнко Д. Чистяков В. Ми-
трополит Арсеній Мацієвич (1697–
1772): історіографічний аспект. Мо-
нографія. Чернігів: SCRIPTORIUM, 
2020. 108 c. – (Науковий альманах 
«Чернігівські Афіни».)

Половець В. Боровик М., Бо-
ровик А. Чернігівський держав-
ний педагогічний інститут в систе-
мі підготовки педагогічних кадрів 
(1954–1998 рр.). Київ: «Видавни-
цтво Людмила», 2019. 272 с.

Студьонова Л. Відгук на книж-
ку М. Жирохова «Підпільна група 
Якова Батюка: кінець легенди».

Некрологи
Пам’яті дослідника Ічнянського 

краю Станіслава Маринчика.
Знавець минувшини Чернігова 

Олександр Павлович Добриця.
Журнал є в бібліотеках, у пе-

редплаті. Електронна версія жур-
налу: www.siver-litopis.cn.ua.

Опалений війною 
номер «Сіверянського 

літопису»
Коли ми з чоловіком подиви-

лися одне одному в очі й сказали: 
«Уже час, робимо номер», Чернігів 
був ще під обстрілами, а ми, ледве 
вирвавшися з-під них, жили в дру-
зів у центральній Україні, не мали 
нормального інтернету (та що там 
інтернету, два місяці спали на під-
лозі!), не було фінансування жур-
налу, надії на нього теж не було, 
й – головне – у вухах ще звучали 
відгуки вибухів, а в очах ще стояв 
жах. Але треба було витягати себе 
за волосся з цього болота.

Я майже сама собі не вірила, 
коли телефонувала комусь із авто-
рів чи писала співробітникам і ка-
зала, що робимо номер, але всі так 
живо реагували та раділи! І редак-
тори погоджувалися працювати 

безкоштовно, волонтерськи. Бо це 
рішення було про життя, а до цього 
життя потихеньку виходило з нас 
із кожним вибухом та повідомлен-
ням про чиюсь трагедію.

Але робота йшла так повіль-
но… За цей час ми повернули-
ся додому, налагодили інтернет і 
більш-менш нормальне життя – і 
ось, нарешті, наш перший в цьому 
році номер! Уже на сайті!!! Другий 
теж напоготові, тепер уже якось 
швидше працюємо.

У першому номері зібралося 
багато, як ніколи, наших добрих 
друзів, ми радіємо цьому цікавому 
збігу та вітаємо дорогих істориків 
та філологів із новою науковою пу-
блікацією!

Тут є статті за матеріалами 
грудневої конференції “Феномен 
каяття та спокути” – нашого остан-
нього великого спілкування до-
того-як… Дорогі Владико Ігорю (Іс-
іченко), Тетяно Леонідівно (Вілкул), 
дякуємо й за виступи на коферен-
ції, і за швидко надіслані статті! 
Надрукована рецензія Дарії Сиро-
їд на монографію Дарії Морозо-
вої, яка в минулому році захисти-
ла за нею докторську. Даріє, вітаю! 
У цьому номері надрукована стат-
тя Володимира (Ентоні) Мосса, ан-
глійського дослідника, присвячена 
культу Сталіна в Московській патрі-
архії (дуже раджу!). Тут є рецензія 
Дмитра Гордієнка на першу в жит-
ті монографію Володимира Чистя-
кова, мого колишнього студента, 
тепер уже аспіранта й нашого ви-
пускового редактора (Володю, ві-
таю! Дмитре, дякуємо!). У першому 
номері міститься рецензія Сергія 
Павленка на чотири книги о. Юрія 
Мицика, остання із яких вийшла 
буквально тиждень тому в нашому 
ж видавництві (Дякуємо за таку до-
віру!). Тут є розвідка Олі Чаплі про 
найулюбленіший мій текст – Слово 
про Закон та Благодать митрополи-
та Іларіона. Олю, Ви надзвичайно 
гарно пишете! 

Словом, приємного читання! 

Світлана ШУМИЛО

Нещодавно в онлайні була проведе-
на ХХ Міжнародна наукова конференція 
«Церква – наука – суспільство: питання 
взаємодії». Її організатори: Національ-
ний заповідник «Києво-Печерська лав-
ра», Інститут археології НАН України, Цен-
тральний державний історичний архів 
України, Навчально-науковий інститут 
історії та соціогуманітарних дисциплін 
імені О. М. Лазаревського Національно-
го університету «Чернігівський колегіум» 
імені Т. Шевченка, Університет ім Ада-
ма Міцкевича в Познані, Товариство до-
слідників християнських старожитностей 
Центральної та Східної Європи.

Питання, що розглядали учасники 
конференції: церковні інституції під час 
війн; збереження сакральних пам’яток в 
умовах військових дій; писемні пам’ятки 
у цифровому світі;

реставрація та відтворення пам’яток, 
що постраждали внаслідок бойових дій; 
археологічні дослідження на територіях, 
що постраждали внаслідок бойових дій.

На конференції виступили з доповід-
ями багато відомих вчених України і за-
рубіжжя.

Активними учасниками були і черні-
гівські дослідники.

З доповіддю «Архітектурні пам’ятки 
Чернігова за часів військових конфліктів 
ХХ—ХХІ ст.: історична ретроспектива та 
реалії сьогодення» виступила Олена Ван-

жула, заступниця генерального директо-
ра Національного архітектурно-історич-
ного заповідника «Чернігів стародавній».

Ольга Гейда, кандидатка історичних 
наук, наукова співробітниця обласного 
історичного музею ім. В. Тарновського – 
«Ідеологічна експансія московської ми-
трополії на терени Чернігівської єпархії у 
XV—XVI ст. як складова гібридної війни».

Ольга Травкіна, кандидатка історич-
них наук, завідувачка відділу музейної 
та науково-фондової діяльності заповід-
ника «Чернігів стародавній» представила 
тему «Пошкоджена війною ікона Богоро-
диці із Успенського собору Єлецького мо-
настиря м. Чернігова».

Олена Черненко, кандидатка істо-
ричних наук, доцентка Національного 
університету «Чернігівський колегіум» 
імені Т. Шевченка – «Дослідження та 
реставрація Успенського собору Єлець-
кого монастиря після Другої світової ві-
йни».

В’ячеслав Скороход, кандидат істо-
ричних наук, старший науковий співро-
бітник, Віталій Жигола, молодший нау-
ковий співробітник Інституту археології 
НАН України, Юрій Ситий, старший на-
уковий співробітник Національного уні-
верситету «Чернігівський колегіум» імені 
Т. Шевченка виступили з доповіддю «До-
слідження цвинтаря Покровської церкви 
у Чернігові 2021 р.».

Чернігівські дослідники 
на Міжнародній науковій 

конференції 

Новий номер журналу 
«Сіверянський літопис»
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Батурин — гетьманська столиця

Постановою ІІІ-ї сесії Всеукра-
їнського центрального виконавчого 
комітету (ВУЦВК) з 1 січня 1923 р. за-
проваджено новий адміністративний 
поділ УРСР.

4-ступеневий поділ (село, во-
лость, повіт і губернія) замінено 
3-ступеневим: сільрада, волрайон і 
округа (середнє між губернією і по-
вітом). За цим поділом у складі Коно-
топської округи (округу) Чернігівської 
губернії Української РСР з’явився Ба-
туринський волосний район, створе-
ний на території колишніх Батурин-
ської і Краснянської волостей.

До нової адміністративно-тери-
торіальної одиниці увійшли населені 
пункти: Батурин, Пальчики, Городи-
ще, Красне, Матіївка, Митченки, Нові 
Млини, Обмачів, Кербутівка.

На 1 січня 1923 р. Батуринський 
район мав площу 425,7 квадрат-
них кілометрів, на якій проживало 
29805 осіб. 43 населені пункти були 
об’єднані у 8 сільрад. 

У 1926 р. Батуринський район 
мав площу 567,4 квадратних кіло-
метрів, на якій знаходилося: сільрад 
– 11, населених пунктів – 47, госпо-
дарств у селах – 7231, населення 
обох статей – 35 969, трудових шкіл 
І-ІV гр. – 13 (учнів в них – 1556), хат-
читалень – 8, лікарських амбулато-

рій – 3, лікарень – 2 (в них ліжок- 15), 
сільськогосподарських артілей – 2.

У 1932 р. з переходом на тристу-
пеневу адміністративно-територіаль-
ну систему «район – область – центр» 
було створено п'ять областей (Київ-
ська, Одеська, Харківська, Дніпро-
петровська, Вінницька). В результаті 
цієї адміністративної реформи Бату-
ринський район на деякий час (лютий 
– жовтень 1932 р.) увійшов до скла-
ду Бахмацького району Київської об-
ласті Української РСР. 

15 жовтня 1932 р. постановою 
ВУЦВК за рахунок зменшення Київ-
ської і Харківської областей створе-
но Чернігівську область.

Постановами ВУЦВК від 22 січня 
і 17 лютого 1935 р. на території Чер-
нігівської області створено 20 нових 
районів (з 36 їх стало 56). 17 лютого 
1935 р. за рахунок розукрупнення 
Бахмацького, Борзнянського і Коно-
топського районів був утворений Ба-
туринський район. При цьому села 
Пальчики та Городище залишилися 
в Бахмацькому районі, а до Батурин-
ського увійшли села Головеньки, Атю-
ша та Пролетарське.

Того ж року в Батурині почала ви-
ходити районна газета «Сталінський 
шлях» (після культу особи переймено-

вана на «Ленінський шлях»). У 1936 р. 
відкрився районний універмаг. У лис-
топаді 1937 р. на площі біля районно-
го клубу (територія сучасного Майда-
ну Гетьманської слави) встановили 
пам’ятник В. Леніну.

Станом на 1946 р. в Батури-
ні діяли: райвиконком, райком пар-
тії, районний земельний відділ, від-
діл технічних культур, відділ тварин-
ництва, районний ЗАГС, районний 
фінансовий відділ, редакція газети 
«Сталінський шлях», районний відділ 
комунального господарства, район-
ний відділ шляхів, районна прокура-
тура, насіннєва лабораторія, конто-
ра зв'язку, банк, суд, ощадкаса, ра-
йонна споживспілка, заготскот, МВС, 
МДБ, військкомат, радіовузол, рай-
ком ЛКСМ, сільська рада, заготзерно, 
школа, бібліотека, клуб, лікарня, ам-
булаторія, аптека, ветеринарна ам-
булаторія. Великої промисловості не 
було (крім пенькозаводу, який згодом 
перепрофілювали на льонозавод).

Станом на 1 грудня 1959 р. Ба-
туринський район мав площу 68,9 
тис. га, до нього входили 44 населені 
пункти, об’єднані в 10 сільських рад.

У 1959 – 1960 рр. ліквідовані 13 
районів Чернігівської області. Бату-
ринський район ліквідовано згідно 

Указу Верховної Ради УРСР від 30 
листопада 1960 р. Його територія 
була розділена між Коропським, Бах-
мацьким та Борзнянським района-
ми. Батуринська сільська рада, яка 
31 жовтня 1960 р. була перетворе-
на у селищну раду, разом з сільськи-
ми радами Красного, Матіївки, Мит-
ченок, Обмачева увійшла до скла-
ду Бахмацького району. Села Атюша 

та Пролетарське відійшли до Короп-
ського району, села Головеньки та 
Нові Млини – до Борзнянського. 

Наталія САЄНКО

Автори публікацій – науковці 
Національного історико-культурно-
го заповідника «Гетьманська сто-
лиця».

Батуринський район

Одним із найвідоміших пор-
третів Петра Аркадійовича Ко-
чубея (1825 –1892 рр.) є ро-
бота відомого українського ху-
дожника Миколи Миколайови-
ча Ґе (1831–1894 рр.). Однак, 
мало кому відомо, що худож-
ник, який написав цей шедевр, 
не вважав себе портретистом 
і навіть радів, коли упродовж 
року не отримував жодного за-
мовлення на портрет.

Творчий шлях Миколи Ґе 
був тернистим. Він відносить-
ся до когорти митців, творчість 
яких не була визнаною за жит-
тя. Ґе було дуже важко підла-
штуватися під потреби часу: 
він або переростав їх, або на-
магався так невміло примен-
шити свій талан, що не міг за-
довольнити мистецькі потреби 
своїх сучасників.

З великою вірою у власну 
уяву Микола Миколайович пи-
сав картини «від себе» і терпіти 
не міг жодних зауважень. Вар-
то зауважити, що в другій поло-
вині ХІХ ст. в мистецтві існува-
ли жорсткі рамки, цінувалась 
працьовитість і добросовіс-
ність, а така вільна діяльність 
М. Ґе вважалася ледь не обма-
ном покупця, оскільки карти-
ну оцінювали співвідносно до 
кількості витрачених на неї го-
дин роботи.

У середині 70-х років ХІХ 
ст. художник опинився на твор-
чому роздоріжжі. Він полишив 
бурхливе міське життя в Петер-
бурзі і перебрався на хутір Іва-
нівський Борзнянського повіту 
Чернігівської губернії (нині с. 
Шевченка Ніжинського району 
Чернігівської обл.). В розмові 
з письменницею Олександрою 
Толочиновою (1845 –1919 рр.) 
Микола Миколайович згаду-
вав, що перша зима в хуторі 
була дуже сніжною, а в нього 
не було ні копійки грошей. Тоді 
до нього прийшов один із міс-
цевих «магнатів» і зробив за-
мовлення на портрет, потім – 
другий, третій, і так він вже міг 
зводити кінці з кінцями.

Серед тих, хто прийшли на 
допомогу художнику в пере-
ломний момент його життя, був 
і Петро Аркадійович Кочубей. 
Будучи щиросердним мецена-
том і палким поціновувачем 
творів мистецтва та розуміючи 
тонку творчу натуру Ґе, Петро 
Аркадійович замовляв йому 
роботи та щедро віддячував за 
їх виконання.

За все своє життя Ґе на-
писав понад 100 портретів, і в 
жодному з них він не повторив-
ся технікою. Протягом 1873–
1874 рр. Микола Ґе написав 

портретні зображення самого 
Петра Кочубея та його дружини 
Варвари Олександрівни (1829 
–1896 рр.). На цих унікальних 
портретах художник уміло під-
креслив риси облич. Роботи 
виконані фарбами стриманих 
кольорів і ніщо на них не від-
волікає від головного. На пор-
треті Варвари Олександрівни 
Микола Миколайович надзви-
чайно реалістично відтворив 
зачіску та вишукане вбрання, 
чим вдало представив жіночу 
красу.

Петро Кочубей замовляв 
М. Ґе не лише портрети. Тетя-
на Борисівна Сємєчкіна (1844 
–1919 рр.) познайомилась з 
художником в домі П. Кочу-
бея в кінці 1874 р. (чи на по-
чатку 1875 р.) і згадувала, що 
він тоді саме завершив писати 
для Петра Аркадійовича змен-
шену копію своєї картини «Пе-
тро І і царевич Олексій». Усьо-
го Ґе зробив шість копій цьо-
го полотна. Також Т. Сємєчкіна 
згадувала, що під час бесід за 
обіднім столом художник часто 
говорив про картину, яку зби-
рався написати: «Пушкін в селі 
читає вірші його товаришу Пу-
щину, який його провідує». 

Петро Аркадійович мав та-
лант збирати довкола себе лю-
дей, які надихали та спрямову-
вали один одного на створення 
шедевральних творів.

Сьогодні Микола Ґе – всес-
вітньо відомий художник. Але 
варто визнати, що таланови-
тих людей багато, але далеко 
не всі вони мають можливість 
донести свою творчість широ-
кому загалу. Значною мірою М. 
Ґе отримав шанс стати відомим 
завдяки меценатській ініціати-
ві та підтримці таких, як Петро 
Кочубей, який розумів важли-
вість розвитку мистецтва. Пло-
дами ж цієї співпраці є чудові 
портрети, які і через століття 
транслюють потужну енергію 
відомих українців.

Алла БАТЮК

Захоплення творами мистецтва та їх ко-
лекціонування доволі давнє явище, але саме 
з XVIII ст. це стає масовим і надзвичайно по-
пулярним. Саме тоді було засновано ряд при-
ватних родинних колекцій, однією з який 
стала збірка українського гетьмана Кирила 
Розумовського, що містила твори образот-
ворчого мистецтва та книги. Дослідження 
бібліотечної збірки Кирила Розумовського 
проводилося багатьма вченими та бібліогра-
фами, але й донині у цій темі лишилося чима-
ло не розкритих тем. 

Чи не найбільшою таємницею є його му-
зичне зібрання. Ще на початку ХХ ст. у дослі-
дженнях Ф. Ернста «Кріпацькі капели на Украї-
ні», Д. Щербаківського «Оркестри, хори і капе-
ли на Україні за панщини», О. Дзбанівського 
«По київських музеях та бібліотеках» з’явилися 
перші описи фрагментів музичної збірки Ки-
рила Розумовського, а до кінця століття дана 
тема привертає увагу й інших науковців – М. 
Гейліг, Т. Тихонової, Т. Шеффер, які у своїх до-
слідженнях виявляють значний масив нотних 
зібрань гетьмана та його родини, що вміщує 
велику кількість творів західноєвропейської 
музики. Але найбільш ґрунтовною й повною 
стала робота Л. Івченко «Реконструкція нотної 
колекції графа О. Розумовського за каталога-
ми XVIII сторіччя», у якій детально висвітлено 
нотну колекцію сина гетьмана – Олексія Ро-
зумовського. Праця має окремий розділ, при-
свячений музичній збірці Кирила Розумов-
ського. З нього випливає, що гетьман став за-
сновником родинної музичної колекції. При 
тому дослідниця наголошує, що до сьо-одні 
приватна колекція гетьмана ґрунтовно не до-
сліджена, а є лише поодинокі згадки про окре-
мі твори. Достеменно не відомо, коли Кирило 
Розумовський розпочав колекціонувати му-
зичні твори, але можна припустити, що захо-
плення роботами європейських майстрів від-
булося під час його закордонного навчання 
(1743–1745 рр.). А вже за часів президент-
ства в Імператорській академії наук та геть-
манства у Кирила Розумовського з’являється 
можливість купувати музичні збірки й попо-
внювати ними власну колекцію. 

Серед відомих зараз музичних творів 
збірки гетьмана переважну частину склада-
ють саме італійські. Як зазначає Д. Тюлєчев, 
у 1755 р. Кирило Розумовський отримав 24 
екземпляри опери «Цефал і Прокрис» у по-
дарунковій палітурці. Музика для опери була 
створена неаполітанцем Франческо Арайі в 
стилі опера-се  ріа, особливістю якої були ве-
ликі арії солістів та легендарно-міфологіч-
ні сюжети. Дану оперу створено за наказом 
імператриці Єлизавети Петрівни. У подаль-
шому оперний твір «Цефал і Прокрис» викли-

кав надзвичайне захоплення при дворі, тому 
його виконували декілька разів. За повідо-
мленням Марини Рицарєвої, основні ролі ви-
конували українці з хору гетьмана Кирила 
Розумовського – Гаврило Марцинкевич, Ми-
кола Клютарев, Степан Рашевський і Степан 
Естафьев. 

Враховуючи, що до 1730 р. ноти друкува-
лися лише за кордоном, друковані на папері 
музичні видання були вельми коштовними. 
А подарунковий примірник свідчить про ви-
сокий статус гетьмана при імператорському 
дворі. 

У сучасній історіографії з’явилося по-
няття «Італійських руських» балетів для опи-
су пишних графських прийомів в другій по-
ловині XVIII ст. Якоб Штелін у свої праці, при-
свяченій музиці та балету, згадує італійсько-
го композитора Луїджи Мадоніса, який став 
автором сонат на українську тематику, про-
те згадок про їх назви та наявність у Кирила 
Розумовського немає. Колекція гетьмана по-
повнюється й творами інших італійських кла-
сиків, як, наприклад, Джовані Батіста Мар-
тіні, який був учителем Й. Баха, В. Моцарта 
та М. Березовського. За свідченням Л. Ів-
ченко, у колекції Кирила Розумовського був 
фрагмент опери Джовані Мартіні «Генріх IV», 
а також твори композиторів П’єтро Гульємі 
«Дизертир» й Андре Гретрі «Земіра та Азор». 
Така зацікавленість гетьмана творами євро-
пейських класиків дала поштовх для розви-
тку музики і на його Батьківщині. Тепер, маю-
чи унікальні ноти провідних музикантів Італії, 
українські музики аналізували їх досягнення, 
чим закладали основи розвитку національ-
ної світської музики. Отже, не зважаючи на 
те, що досі не відомий повний перелік музич-
ного зібрання Кирила Розумовського, а су-
часні відомості базуються більше на здогад-
ках і припущеннях, навіть поодинокі згадки 
дають можливість уявити про італійську час-
тину музичної колекції як одну з найбагатших 
у другій половині XVIII ст.

Анастасія ОЛІЙНИК

Твори італійських композиторів 
у бібліотеці Розумовського

Ілюстрація до опери «Цефал і Прокрис» 
Філіпа де Шампань.

Петро Кочубей 
і художник Микола Ге

Портрет Петра Аркадійовича 
Кочубея. Худ. Микола Ґе. 

1873 р..

Портрет Варвари 
Олександрівни Кушельової-

Безбородько. Худ. Микола Ґе. 
1874 р.
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Після кількох днів майже без-
перервних обстрілів у селі Тов-
століс біля Чернігова Ніна Нау-
менко прилягла відпочити.

Крізь сон жінці здалося, що в 
хаті скрипнули двері і хтось зай-
шов. Відчула на щоці дотик льо-
дяних вуст і краплі холодного 
поту. Почулося: «Мама, мамуль»... 
Ніна розплющила очі. У хаті було 
порожньо.

Лише за місяць жінка дізна-
ється, що так уві сні з нею про-
щався син Ігор, якого у той день 
на очах у дітей та дружини роз-
стріляли російські військові. 

«Українська правда. Життя» 
розповідає історію сім'ї.

Росіяни виселили 
з будинків усю вулицю

Ігор Науменко жив у селі Тов-
століс, що за 12 км від Чернігова. 
Одружився, мав двох синів. Спочат-
ку працював лісничим у сусідньому 
селі Седнів. А згодом почав займа-
тися фермерством. Обробляв свою 
та орендну землю, мав плани при-
дбати ще паїв. Родина жила з бать-
ками Ігоря та будувала власний бу-
динок у сусідньому селі. 

Товстоліс росіяни окупува-
ли пізно ввечері 25 лютого. Вели-

ка колона техніки та людей заїхала 
на місцеву ферму. Ходити по хатах 
військові почали вранці наступно-
го дня. Переконували, що людей не 
займатимуть і надовго тут не затри-
маються. 

«А потім, як почалася стріляни-
на. Як вони гасили по тому бідному 
Чернігову. Боже мій, усі ті снаряди у 
нас над головами літали. Танки по-
розставляли у людей на городах, 
біля хат», – згадує Ніна Науменко. 

У Товстолісі дві вулиці – Лісна та 
Дружби. Родина Науменків живе на 
Лісній. Багато селян звідти ходили 
на вулицю Дружби до сусідів хова-
тися від обстрілів, бо там надійніші 
підвали та глибші льохи. Але вже 27 
лютого росіяни наказали усім меш-
канцям забиратися звідти. 

«Заходять у підвал і кажуть: 
«Убирайтесь отсюда!». А куди ж нам 
іти? Окупанти сказали їхати у дальні 
села. Ми з чоловіком пішли додому. 
А Ігор із сім’єю вирішив їхати в Пе-
трушин (село за 12 км. – авт.), там 
живе брат невістки. Село теж було 
під окупацією, але здавалося, що 
там спокійніше. Бо діти ж», – розпо-
відає Ніна Науменко.

Тіло викинули 
біля амбулаторії 
у сусідньому селі

Окупанти запевнили, що люди 
можуть спокійно виїжджати коло-
ною, в них ніхто не стрілятиме. Ска-
зали, щоб на машини пов’язали білі 
стрічки. Селяни так і зробили.

У колоні було з десяток легко-
виків та мікроавтобус. Виїжджали 
усі, крім двох родин, де були люди 
з інвалідністю. Маршрут, яким ішла 
евакуація, контролювали росіяни. 

У колоні Ігор Науменко з роди-
ною їхав першим. На передньому 
сидінні поруч сиділа дружина Світ-
лана, на задньому – діти, 13-річний 
Іван та 11-річний Данило. 

«Це був день. Ігор їхав, як зви-
чайно, курив. Ми трохи не доїхали 
до російського блокпоста біля Тере-

хівки, аж тут звідкись почали стріля-
ти. Ігор повертається до мене і каже 
матюком: «Що за х**ня». І все, ма-
шина заглохла, а Ігор затих і похи-
лився на кермо», – згадує пережи-
те Світлана.

Жінка та діти вискочили з ав-
тівки, почали кричати. Від блокпос-
та йшов російський військовий. На-
казав зупинити колону і заспокоїти 
дітей. 

«Люди повиходили з машин, а з 
обривів попід дорогою повилазили 
росіяни зі зброєю. Я не знаю, хто 
з них і звідки стріляв… До маши-
ни прибіг медик. Ігоря витягли, по-
клали на бік. Він лежав нерухомо. 
Росіяни сказали, що поранення не 
смертельне, що він житиме. Зро-
били якийсь укол. Для мене все те 
було, наче якийсь сон, усе в тумані», 
– розповідає дружина.

Окупанти записали номер теле-
фону Світлани, сказали, що пере-
дзвонять, і наказали їхати разом з 
іншими. Тому жінка з дітьми сіла до 
машини друзів і попрямувала далі. 
До самого Петрушина колону супро-
воджували росіяни. А Ігор залишив-
ся біля блокпоста з російськими ме-
диками і військовими. 

Доїхавши до Петрушина, Світ-
лана почала обдзвонювати «швид-
кі», лікарні, знайомих у Терехівці, де 
сталася трагедія. Але ніхто нічого не 
знав про чоловіка. Лише за два дні 

із Седнева (село 30 км від Товстолі-
са) подзвонила тітка Світлани і по-
відомила страшну звістку: знайшли 
тіло Ігоря. Його росіяни залишили 
біля місцевої амбулаторії. Росіяни 
поцілили Ігорю в голову та грудну 
клітину.

Місцеві поховали чоловіка у 
Седневі. А після деокупації на по-
чатку квітня тіло ексгумували, про-
вели судово-медичну експертизу і 
перепоховали на кладовищі в Тов-
столісі. У висновку про смерть ска-
зано, що Ігор помер 27 лютого. Тоб-
то у той самий день, як розстріляли 
колону. 

Мама місяць не знала, 
що сина більше немає

Ніні Науменко про смерть сина 
не казали. Заспокійливих ліків у 
селі не було, тож боялися, що матір 
не переживе цієї страшної звістки. 
Знав тільки чоловік Володимир та 
донька Ірина, яка виїхала до Черні-
гова на початку окупації. 

«А я ж хвилююся, як вони там, 
у Ігоря ж подагра, ноги болять. Іно-
ді дивлюся у вікно, Володя сіно ко-
рові несе і мені здається, наче пла-
че. Я потім давай наполягати, кажу 
йому: да подзвони ти, попитай, як 

там Ігор. Зв’язок то поганий, але 
деінде можна було знайти», – гово-
рить матір. 

Одного разу після чергового 
прохання Володимир дав свій те-
лефон і сказав самій зателефону-
вати Ірині. Донька прямо нічого не 
сказала матері, але жінка відчула 
щось недобре. Тому спитала чолові-
ка прямо: чи живий син. 

«А Володя не витримав і каже: 
«Ніна, да його вже місяць немає се-
ред живих, він не доїхав до Петру-
шина», – плаче матір. Це сталося 
27 березня, якраз за місяць після 
смерті.

 

В машині покійного 
окупанти залишили 

записку
Автівка Науменків стояла на 

місці трагедії до самої деокупації. 
Росіяни нікого до неї не підпуска-
ли. Після того, як росіян вигнали з 
території області, друзі пригнали 
автомобіль. Всередині лежала за-
писка: «Хозяин автомобиля умер 27 
февраля в 12.40. Тело находится на 
территории Седневской больницы».

Діти про те, що татко не вижив, 
дізналися вже після деокупації, 
коли повернулися до будинку діду-
ся та бабусі. 

7 квітня, у день, коли Ігор мав 
відзначати своє 40-річчя, родина 
справляла поминки на 40 днів по 
його смерті. 

«Хлопці дуже плакали і довго ту-
жили. Ця трагедія сталася у них на 
очах. Але вони ж думали, що тато 
живий, десь у лікарні… Знаєте, я 
сама досі не вірю, що сина більше 
немає. Здається, що він от-от при-
їде. І на кладовище якось не тягне 
йти зовсім. Не можу повірити, що 
він там. Проклята війна…», – із ці-
лим всесвітом туги в очах ледь чут-
но плаче матір.

Наталія НАЙДЮК,
 спеціально для УП. Життя

«Українська правда», 18. 07. 2022
Pravda.com.ua

На відновлення 
Чернігівської ТЕЦ

Уряд зробить все можливе, аби цієї зими всі українці мали 
тепло та гарячу воду. Про це заявив Прем’єр-міністр України Де-
нис Шмигаль під час робочої поїздки до Чернігівщини 13 липня. 
Глава Уряду відвідав Чернігівську теплоелектроцентраль, яка 
зазнала суттєвих пошкоджень від обстрілів російських військ 
у березні. «Російські терористичні війська свідомо розбомби-
ли Чернігівську ТЕЦ. Тепер Уряд виділяє на її ремонт та облад-
нання 100 млн грн. Завдяки цим коштам жителі Чернігова та 
області будуть з теплом цієї зими», зазначив Денис Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, Урядом виділено загалом 
майже 300 млн грн на ремонт трьох ТЕЦ у Чернігові, Охтирці та 
Кременчуці.

Дитячі садки Чернігова 
готують до відкриття 

Наразі тривають необхідні ремонтні та підготовчі роботи у 
семи закладах дошкільної освіти. Це ті об'єкти, де є укриття і 
куди, в разі повітряної тривоги, можна буде перемістити дітей. 

Сьогодні головним питанням стало облаштування безпеч-
ного простору для малечі. Його ремонтують, умебльовують, за-
безпечують водою та генераторами, а також матеріалами та 
засобами, які потрібні для того, аби діти могли цікаво провести 
час в укритті. 

Відповідно заявок батьків, їх дітлахи потребують 2 500 
місць в дитячих закладах. Ті сім, про які мова вище, спроможні 
прийняти до 1 800 малюків, а для решти готуватимуть наступну 
чергу закладів освіти. 

Батькам, аби записати свою дитину в один із цих семи дит-
садків, потрібно звернутися до закладів дошкільної освіти, які 
їх малюки відвідували до початку широкомасштабної війни, і 
там отримати необхідну інформацію. 

Розстріляли в машині на очах у дітей: 
історія однієї з перших жертв на Чернігівщині

Ніна Науменко, мати вбитого 
росіянами чоловіка

Світлана Науменко, дружина 
вбитого росіянами чоловіка 

Загиблий Ігор з синами

Школи – до нового 
навчального року

Освітні заклади Чернігова готують до нового 
навчального року, вони з 1 вересня мають запра-
цювати в очному режимі. Яка ситуація із укриттями 
в чернігівських школах?.

–Щорічно, визначаючи статті видатків місько-
го бюджету, левова частка коштів спрямовувала-
ся на ремонти закладів освіти і приведення їх до 
всіх сучасних вимог. Сьогодні потрібно, на жаль, 
займатися не розвитком, а відновленням споруд 
після російських «прильотів» та укриттями. І ці ро-
боти обов’язково виконають, – запевнив міський 
голова Владислав Атрошенко, незважаючи на ско-
рочення надходжень до міського бюджету через 
війну.

–Ми очікувано недоотримаємо до бюджету по-
ловини власних надходжень – близько 1 млрд 300 
млн грн. Відповідно, я сподіваюсь на підтримку 
держави.

Укриття у двох навчальних закладах, які огля-
нув Владислав Атрошенко, вже прибрані після пе-
ребування тут протягом активних бойових дій чер-
нігівців, це так званий підготовчий етап. Далі тут 
виконають необхідні ремонтні роботи, приміщен-
ня забезпечать питною водою, перевірять венти-
ляційні системи, де вони передбачені, вирішують-
ся індивідуально і питання облаштування туалетів. 
Аналогічні роботи відбуваються і в решті закладів, 
навчальний процес у яких планують відновити з 
1-го вересня. За рахунок міського бюджету будуть 
виконані всі необхідні роботи для облаштування 
укриттів, куди у випадку тривоги переміщатимуть-
ся школярів і колективи.

У постраждалих селах Ко-
личівка та Киїнка, біля Черні-
гова, замість зруйнованих лі-
кувальних закладів встанов-
лено мобільні амбулаторії. Це 
медичний кабінет на колесах. 
Медичні працівники понови-
ли прийом для більше ніж 3000 
жителів. 

Мобільні амбулаторії нада-
ють послуги, аналогічні тим, що 
надавалися у Киїнській амбула-
торії загальної практики сімей-
ної медицини та фельдшерсько-
му пункті с. Количівка.

Графік роботи: з 08:30 до 
16:20.

Перелік медичних послуг з 
надання первинної медичної до-
помоги:

Амбулаторний прийом до-
рослого та дитячого населення;

Надання невідкладної ме-
дичної допомоги;

Виконання лікарських при-
значень;

Динамічне спостереження 
за станом здоров’я пацієнтів, у 
тому числі - із діагностованими 
хронічними захворюваннями, 
ведення патронажу (вагітних, 
дітей до 1-го року життя);

Проведення профілактич-

них заходів (вакцинація дітей і 
дорослих);

Діагностика та лікування 
найбільш поширених інфекцій-
них та неінфекційних хвороб, 
травм, отруєнь, патологічних і 
фізіологічних станів;

Проведення діагностичних 
обстежень (у т. ч. лабораторної 
діагностики: аналізи та швидкі 
тести);

Надання консультативної 
допомоги;

Видача електронних на-
правлень, довідок, висновків, 
свідоцтв (листки непрацездат-
ності, направлення для прохо-
дження медикосоціальної екс-
пертизи, лікарські свідоцтва 
про смерть та інші);

Виписка рецептів за про-
грамою «Доступні ліки» для лі-
кування серцево-судинних за-
хворювань, бронхіальної астми, 
нецукрового та цукрового діа-
бетів. 

Наступними відкриваються 
такі лабораторії в селах Ново-
селівка та Ягідне.

Допомогу в цій справі нада-
ли благодійники зі Словаччини 
завдяки ініціативі Heart to Heart 
International.

Мобільні амбулаторії



№223   28 липня 2022 року№223   28 липня 2022 року
Світ-Світ- інфоінфо       Світ Чернігівщини 1515

Внесок Чернігівщини у 
прийнятті Декларації 

про державний 
суверенітет України 
16 липня 1990 року Верховна Рада 

України ухвалила Декларацію про держав-
ний суверенітет Украни. 

Варто пам’ятати про вагомий внесок патріо-
тичних народних депутатів із Чернігівщини у підго-
товці і прийнятті Декларації.

Тетяна Яхеєва, уроджен-
ка м. Корюківка Чернігів-
ської області, громадський 
і політичний діяч, науковець, 
кандидат економічних наук. 
У 1990 році вона, доцент 
Чернігівського філіалу Ки-
ївського політехнічного ін-
ституту, за підтримки активних верств виборців, 
Руху та інших національно-демократичних сил ста-
ла народним депутатом по Деснянському вибор-
чому округу № 438 м. Чернігів. Співавторка Зако-
ну України «Про економічну самостійність Україн-
ської РСР» (3 серпня 1990 року).

Сергій Семенець (Борз-
нянський виборчий округ 
Чернігівської області № 
443), уродженець м. Ічня. 
Співавтор ряду законодав-
чих актів. Входив до тимча-
сової комісії Верховної Ради 
у питанні щодо націоналіза-
ції майна КПРС та ВЛКСМ на 
території України.

Яхєєва і Семенець – члени демократичного 
депутатського об'єднання «Народна Рада», депу-
татської групи Народного Руху України, співавто-
ри тексту Декларації про державний суверенітет 
України.

Левко Лук'яненко, уро-
дженець с. Хрипівка Горо-
днянського району, укра-
їнський дисидент і політик 
часів СРСР; політик та гро-
мадський діяч, народний де-
путат України, Герой Украї-
ни, письменник, автор Акту 
про незалежність України від 24 серпня 1991 
року. У той час він був заступником голови «Народ-
ної ради» у парламенті. Взяв участь у підготовці та 
прийнятті Декларації про державний суверенітет 
України.

Символічно, що саме 16 липня 1990 року ви-
конавчий комітет Чернігівської міської ради під 
впливом національно-патріотичних сил прийняв 
рішення перейменувати центральну площу облас-
ного центру з назви імені комуністичного діяча В. 
Куйбишева на історичну – Красна площа.

Так почалася декомунізація столиці древнього 
Сіверського краю під тиском Чернігівського Руху 
під проводом Валерія Сарани і демократичної де-
путатської групи «Чернігів» у міській раді, яку очо-
лили голова Юрій Філіппов і секретар Сергій Соло-
маха, обласної організації Товариства української 
мови ім. Тараса Шевченка на чолі з Василем Че-
пурним.

Прийняття Декларації про державний сувере-
нітет мобілізувало українські патріотичні сили, які 
чинили тиск на владу з метою виконання Деклара-
ції, втілення в життя її положень і принципів.

Так, у Чернігові 2 вересня 1990 р. пройшов за-
гальноміський мітинг національно-демократичних 
організацій. Резолюція мітингу, зачитана Валері-
єм Сараною, керівником Чернігівської крайової 
організації Руху, констатувала, що після 16 липня 
«гомін волі несеться від Чорного моря до зелених 
Карпат», а в другому пункті недвозначно заклика-
лося до «негайного приведення Конституції Украї-
ни у відповідність до Декларації про суверенітет».

Українські патріоти серед іншого вимагали 
підняти над будинком міськвиконкому синьо-жов-
тий прапор, перейменування вулиць Ворошилова, 
Свердлова, Куйбишева, Урицького на честь діячів 
українського національного відродження.

6 жовтня 1990 р. друга конференція Чернігів-
ської крайової організації Народного Руху закли-
кала всі демократичні сили України «забути свої 
політичні програми на певний час і об’єднати зу-
силля в одному напрямку – дати відсіч наступу 
апарату КПРС, домагатись втілення в життя Де-
кларації про державний суверенітет України».

Так і сталося… А тепер Чернігівщина разом із 
усією Україною гідно та успішно боронить свою не-
залежність і свободу від російського агресора.

Сергій БУТКО,
Український інститут національної пам’яті

Чернігів

Польські гміни та 
українські громади

підписали меморандум 
про співпрацю

Гміни Стольно (Stolno), Хелм-
но (Chelmno), Папово Біскупе 
(Papowo Biskupie) Куяво -По-
морського воєводства Польщі 
та територіальні Городнянська, 
Сновська, Тупичівська грома-
ди Чернігівської області 18 лип-
ня підписали меморандум про 
співпрацю.

Безпосереднім поштовхом 
стала робота на Чернігівщині 
проєкту DOBRE. З українськими 
колегами співпрацювали екс-
перти найвідомішої польської 
громадської організації в сфе-
рі місцевого самоврядування – 
Фундації розвитку місцевої де-
мократії (FRDL) ім. Ежи Регуль-
ського. Допомогли громадам у 
цій справі Куяво-Поморська фі-
лія FRDLта Чернігівський регіо-
нальний центр підвищення ква-
ліфікації.

Меморандум передбачає 
обмін досвідом у різних сферах 
(освіта, медицина, охорона на-
вколишнього середовища, енер-
гетика, спорт, громадська без-
пека).

Передано ліки
19 липня до Чернігівської 

обласної лікарні надійшли ві-
сімнадцять палетів ліків та ме-
дикаментів від польської Аген-

ції медичних резервів, шо є 
частиною державної устано-
ви Агенція стратегічних резер-
вів. Це друга така поставка – 
перша була кілька тижнів тому. 
Фактично - ліки з усієї Європи. 
В основі – перелік першочер-
гових препаратів, що необхід-
ні для лікування та яких не ви-
стачає.

Ці поставки стали мож-
ливі завдяки ініціативі бурмі-
стра Дембіци Маріуша Шевчи-
ка, який відвідував Чернігів-
щину в травні 2019 та у верес-
ні 2021 р. Особлива вдячність 
та щиросердна повага марлені 
Шайєр, яка взяла на себе осно-
вний тягар роботи (представляє 
Всепольську асоціацію подат-

кових консультантів. Транспорт 
до України організувала фунда-
ція Гентес та пані Катерина Цо-
ромінас, з української сторони 
допомогали Тетяна Пєтухова та 
Олександр Батюк (ГО «Україна в 
серці»).

Допомога 
для відбудови

Чернігів та територіальні 
громади області отримали оди-
надцять тонн плівки з Польщі. 
Вона призначена для тимчасо-
вого захисту будівель, що по-
страждали внаслідок нападу ро-
сійської орди. Це результат від-
повіді на офіційне звернення 
Чернігівської міської ради. Плів-

ка надана підприємством ERG 
Bierun-Folie. Ідея такої допомо-
ги належить бурмістрові Дембі-
ца Маріушу Шевчику – разом із 
урядом гміни.

Польські лагодійники ско-
ристалися послугами «Укрзаліз-
ниці» – вона безоплатно пере-
возить такі вантажі. В цілому ко-
ординувала благодійний проєкт 
фундація «Encora».

Для Менського 
зоопарку

Менський зоопарк отри-
мав від польських благодійни-
ків десять європалет корму для 
тварин. Надав його адаптійний 
центр «Ада» - Центр реабілітації 
тварин що охороняються з Пере-
мишля. 

У травні 2019 р. делегація 
польських войтів та бурмістрів, 
знайомлячись з роботою Мен-
ської громади, оглянула також 
зоопарк. Тож нині, побачивши 
інформацію про теперішні про-
блеми, насамперед – нестачу 
кормів, польські приятелі за-
хотіли допомогти. Нагода тра-
пилася, коли готувався вантаж 
захисної плівки для Чернігова 
та області – разом із нею, в од-
ному вагоні, відправили й корм 
для тварин.

 
Володимир БОЙКО, 

директор Чернігівського 
регіонального центру 

підвищення кваліфікації

На варті здоров`я
Всі напрями надання медичної допомоги в об-

ласті забезпечені фахівцями, повідомив керівник 
управління охорони здоров’я обласної військової 
адміністрації Андрій Лінник. «До початку бойових 
дій у області налічувалося 12,5 тис. медичних пра-
цівників, у тому числі понад 2 тис. лікарів, 5,5 тис. 
середнього та 5 тис. молодшого медичного персо-
налу. На сьогодні 87% працівників приступили до 
роботи». Ті, хто у зв’язку з бойовими діями виїха-
ли за межі області або за кордон, перебувають у 
відпустках згідно з законодавством. Це відпустки 
без збереження заробітної плати на час воєнного 
стану або тимчасове призупинення трудових від-
носин. 

Сімейних лікарів в області 325, на сьогодні 
працюють 212. Частина звільнилися через зміну 
місця проживання, частина перебувають за кор-
доном.

Лінник зазначив, що лікарі виявляють героїзм 
і в мирний час, і під час війни. «Найбільше цей ге-
роїзм проявляється під час виникнення нестан-
дартних ситуацій. Я пам’ятаю ті дні й тижні, коли ми 
були в обласній лікарні без світла, без води, без 
опалення, без будь-якого зв’язку. Але з тих людей, 
які лишилися на роботі, ніхто не залишав свої ро-
бочі місця. Вони постійно надавали медичну допо-
могу, в тому числі пораненим».

Які вакансії подають 
роботодавці до служби 

зайнятості
Протягом січня – червня роботодавці Чернігів-

щини подали до служби зайнятості 4905 тис. ва-
кансій, що майже удвічі менше, ніж за відповідний 
період минулого року. Сталося це внаслідок част-
кового або повного зупинення діяльності низки 
підприємств та підприємців.

Найбільший попит роботодавців нині спосте-
рігається на кваліфікованих робітників: швачок, 
електромонтерів, електрогазозварників, слюса-
рів-ремонтників, слюсарів-сантехніків. Також за-
требувані водії, токарі, оператори заправних стан-
цій, трактористи, машиністи екскаватора, про-
візори, інспектори інженери, лікарі, економісти, 
сестри медичні, бухгалтери, фармацевти, фель-
дшери, електрики, механіки, техніки. Серед най-
простіших професій найбільш затребувані підсобні 
робітники, робітники з комплексного прибирання 
будинків, двірники, вантажники, сторожі.

Маєте питання? За консультаціями звертай-
тесь до Служби зайнятості за телефоном (0462) 77-
90-25, або на канал онлайн-підтримки в Telegram 
https://t.me/pitrymkaDSZChernigiv

Чернігівщина – Польща

Ліки надійшли в Чернігів

Відновлення 
інфраструктури
Ось зведення лише за один зви-

чайний день, 21 липня. 
У с. Ягідне Іванівської громади 

продовжувались відновлювальні 
роботи силами добровольчого буді-
вельного батальйону «Добробат» у 
співпраці з Мінрегіоном.

В обласному центрі екстреної 
медичної допомоги та медицини ка-
тастроф монтували радіатори опа-
лення.

Склили вікна у дошкільних за-
кладах № 57, № 64 «Оленка» та № 77 
«Дельфін» міста Чернігів. У обласній 
дитячій лікарні, обласній психонев-
рологічній лікарні та Чернігівській 
міській лікарні № 3 встановлювали 
вікна та проводили супровідні робо-
ти. У Чернігівській центральній ра-
йонній лікарні демонтували пошко-
джену покрівлю.

Служба автомобільних доріг 
здійснює відновлення автошляхів. 
На низці ділянок траси Чернігів – 
Грем’яч пневмоструменевим мето-
дом відновили 600 кв. метрів по-
криття. На дорозі Київ – Десна – 
Чернігів відремонтували 180 кв. ме-
трів гарячим асфальтобетоном. 166 
кв. метрів відремонтували гарячим 
асфальтобетоном на трасі Чернігів 
– Сеньківка.

Новий парк–готель 
«Лісове озеро»

Розташований новий заклад в 
селі Беремицьке Чернігівського ра-
йону. До послуг відвідувачів 6 буди-
ночків у лісі біля озера, які можуть 
вмістити від 2 до 9 осіб, та облашто-
вані усім необхідним для комфорт-
ного відпочинку.

На території парк-готелю розта-
шовані ресторан та пляж. Недале-
ко знаходиться Парк Природи «Бе-
ремицьке», де можна замовити при-
родничі екскурсії, побачити рідких 
тварин, відвідати міні зоопарк, ді-
знатися багато цікавого про флору 
та фауну Чернігівщини. Поруч древ-
нє місто Остер. Також недалеко і 
Міжрічинський регіональний ланд-
шафтний парк.

За півріччя сплачено 
понад 10 млрд гривень 

податків, зборів 
та єдиного внеску

У Головному управлінні Держподатслужби 
у Чернігівській області повідомили, що до бю-
джетів усіх рівнів області платниками податків у 
першому півріччі сплачено майже 6,5 млрд грн 
податків, зборів та обов’язкових платежів. Єди-
ного внеску за цей період надійшло 3,6 млрд 
гривень.

До державного бюджету спрямовано 2,8 
млрд грн. Значна частина надходжень забезпе-
чена від сплати податку на доходи фізичних осіб 
і військового збору – 1 млрд грн, податку на 
додану вартість – 0,9 млрд грн, рентних плате-
жів за користування природними ресурсами – 
0,7 млрд грн та податку на прибуток – 0,3 млрд 
грн. До місцевих бюджетів сплачено майже 3,7 
млрд грн, в тому числі податку на доходи фізич-
них осіб – 2,8 млрд грн, єдиного податку – 0,4 
млрд грн, податку на майно – 0,3 млрд грн. 

Громадам передають 
будматеріали від держави

Киїнська, Іванівська, Новобілоуська грома-
ди та Чернігів отримали будівельні матеріали, 
куплені за державний кошт. Загалом на ці по-
треби виділено 135 мільйонів гривень, вже на-
дійшло – 32 мільйони. За ці гроші придбали по-
крівельні матеріали, скло, цвяхи, все для швид-
кого відновлення. Потребу формували самі гро-
мади.

Масштаби руйнувань в області дуже великі. 
«До Новобілоуської громади входить 22 села і 
майже кожне постраждало від агресії росії. На 
сьогодні 52 будинки зруйновано, більше 270 
пошкоджено», зауважує голова громади Дми-
тро Федоров.

Триває розмінування 
території 

Так, лише за добу 21 липня групи піротех-
нічних робіт та підводного розмінування Держ-
служби з надзвичайних ситуацій 17 разів за-
лучалися до знешкодження вибухонебезпеч-
них предметів та виявили і вилучили 230 таких 
предметів. Всього з початку воєнних дій вилу-
чено 35156 вибухонебезпечних предметів.
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служби Світового конгресу українців
Види послуг: соціальний патронаж, видавни-

ча діяльність, сприяння вихованню дітей, відроджен-
ню духовних і національних традицій.  Вул. Шевченка, 9. 
Тел.  (063) 236-18-03.

Газета виходить за сприяння Товариства Україн-
ської Мови (США) і Міжнародної Фундації імені Івана 
Багряного (голова ТУМ і Фундації – професор Віра 
Боднарук, скарбник Фундації – Олексій Коновал). 

Корисні порадиКорисні поради
Засіб для знежирення рук при роботі на кух-

ні: розчинити трохи цукру в невеликій кількості води 
і протерти руки.

Щоб усунути неприємний запах в холодильни-
ку, потрібно поставити на відкриту полицю на кілька 
днів ємність з рисом.

Щоб живі квіти довше стояли у вазі, додайте у 
воду трохи горілки і трохи цукру. 

Відвідайте бібліотеки 
Центральна бібліотечна система Чернігівської місь-

кої ради: де проводиться обслуговування читачів:
Центральна бібліотека ім. М. Коцюбинського (вул. 

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

Обслуговування у філіях: вівторок – субота, 10. 00 – 
18. 00: вул. П’ятницька, 32, вул. Козацька, 28, вул. За-
хисників України, 7-В, вул. Д. Самоквасова, 8, вул. Льот-
на, 12(філія для дітей), вул. Захисників України, 7-В (філія 
для дітей).

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

У громадському транспорті  можна 
сплатити за проїзд карткою

У  транспорті Чернігова  поновлено можливість безготівко-
вої оплати проїзду за допомогою банківської картки. Така по-
слуга доступна як в тролейбусах, так і в автобусах на всіх місь-
ких маршрутах.

Таким чином, доступні три способи оплати проїзду: тран-
спортною карткою (вартість проїзду в тролейбусі – 8 грн, в ав-
тобусі – 12 грн); банківською карткою  або готівкою – 12 грн.

Запрошують на екскурсії
Антонієві печери

Національний заповідник «Чернігів стародавній» за-
прошує в Антонієві печери, унікальну пам’ятку підземної 
культової архітектури XI—XIX століть.

Працюють щодня, без вихідних, з 10.00 до 18.00 
(каса для продажу квитків — до 17.30).

Сад Коцюбинського
Одним з популярних об`єктів Чернігівського Музею-

заповідника Михайла Коцюбинського, поряд з меморі-
альним будинком родини, експозицією головного корпу-
су, є також знаменитий сад письменника. Музей запро-
шує на екскурсії до саду. Тут ви можете послухати цікаві 
історії із життя родини Коцюбинських, зробити чудові фо-
тографії, відпочити. Сад відкритий щодня: у будні – з 9-ї 
години, у вихідні – з 10-ї.

Під час бойових дій у лю-
тому-березні на Чернігівщині 
Національний історико-куль-
турний заповідник «Гетьман-
ська столиця» у Батурині не 
постраждав. Тут стали про-
водити онлайн-екскурсії та 
займалися науковою робо-
тою із закордонними колега-
ми. Про це в інтерв’ю «Укра-
їнському радіо: Чернігівська 
хвиля» розповіла генеральна 
директорка заповідника На-
талія Реброва.

За її словами, ще до ши-
рокомасштабної війни у за-
повіднику почали оцифрову-
вати і архівувати фонди. Після 
24 лютого цю роботу переве-
ли у майже цілодобовий ре-
жим і зараз заповідник «Геть-
манська столиця» – один з 
небагатьох музейних закла-
дів України, де майже завер-
шили архівування на цифро-
вих носіях.

Відвідувачів стало мен-
ше – люди не можуть до до-
їхати до заповідника, тому 
«ми вирішили самі іти до лю-
дей у зручній і безпечній фор-
мі – організували онлайн-
екскурсії».

Це досить складна про-
цедура: треба мати технічне 
забезпечення, оператора. А 
той, хто веде екскурсію, пови-
нен бути не тільки істориком, 
а й, певною мірою, актором.

«Ще весною на піках на-
ших онлайн-подорожей зби-
ралась аудиторія до ста чо-
ловік. Технічна платформа 
могла долучити тільки сто чо-
ловік, а бажаючих було біль-
ше. На деяких екскурсіях були 
присутні люди із семи-восьми 
країн. І на кожній такій екс-
курсії обов’язково є учасники 
з окупованих територій».

По закінченню війни екс-
позицію заповідника треба 
доповнювати, адже україн-
ську історію слід подавати в 
усій повноті – з давніх часів і 
до сьогодення.

Зараз музейники у зам-
ковій церкві Воскресіння Гос-
поднього підготували вистав-
ку «Їх вбила Росія», де розпо-
відають про тих, кого вбили 
росіяни у 1708 році і про тих, 
кого вбили у 2022 році. Вели-
ку виставку, присвячену заги-
блим героям, готують і до Дня 
пам’яті захисників України 29 

серпня. Вона працюватиме в 
онлайн і офлайн форматах.

Щодо наукової роботи, 
тут зробили акцент на міжна-
родній співпраці. Зараз ма-
ють партнерів у Польщі, Шве-
ції, Франції, Австрії, Греції.

«З першого липня ми по-
вноцінно відкрили для відвід-
ування деякі об’єкти. Потурбу-
валися про безпекові момен-
ти: є укриття, наші співробіт-
ники знають, як діяти. І люди 
їдуть, дорога у Батурин не за-
ростає».

Тут добре знають справ-
жню імперську суть сусідньої 
Росії, адже експозиція та екс-
понати заповідника зберіга-
ють пам’ять про Батуринську 
трагедію, коли у 1708 році ка-
ральними діями московські 
війська спалили місто і вирі-
зали його жителів. Тоді Бату-
рин, перебуваючи на піку сво-
го розвитку, по суті, приніс 
себе в жертву незалежності 
України.

«Батурин уособлює в собі 
прагнення українців до волі. 
Він показав усьому світу, що 
за нашу волю і свободу ми 
готові не лише жити, а й по-

мирати. В умовах бойових 
дій ми не припиняли діалог з 
людьми. І кожен, хто приїз-
дить до Батурина, перекону-
ється, що Росія загарбницькі 
наміри мала завжди. Той, хто 
побував у Батурині, усвідом-
лює необхідність боротьби за 
нашу волю».

 
 * * *
Проведення екскурсій 

на таких локаціях: Цитадель 
Батуринської фортеці; Парк 
«Кочубеївський»; Біля пала-
цу гетьмана Кирила Розумов-
ського. На сайті заповідника 
https://www.baturin-capital.
gov.ua діє автоматизована 
система продажу квитків та 
інтернет-магазин. ЗСУ та Те-
роборона – безкоштовно! Ін-
формація за тел.: (04635) 48-
0-08, (067)54-297-05.

Литвинець 
Михайло Іва-
нович, поет, 
п е р е к л а д ач, 
л і тер ат у р о з -
навець, наро-
дився 29 лис-
топада 1933 
року на хуто-
рі Юзефівка 
поблизу села 
Ришавка Ко-
р о с т е н с ь к о -
го району Жи-
т о м и р щ и н и . 

У 1952 році закінчив Кладьківську се-
редню школу на Чернігівщині і вступив 
до Київського інституту іноземних мов 
на факультет французької та іспанської 
мов. Після інституту майже десять років 
працював у видавництві «Молодь», спер-
шу літконсультантом, потім  редактором 
у відділі зарубіжної літерату¬ри. Пер-
ша збірка «Зацвіли ромашки» побачила 
світ у 1959 році. За нею вийшли книжка 
ліри¬ки «Добридень, люди!» (1960) і ро-
ман у віршах «Чуже весілля» (1963). По-
тім з'явилися  збірки «Червоний грім» 
(1966), «Хатка на колесах» (вірші для ді-
тей. 1970),  «Терновий вогонь» (1974), до 
речі, переполовинена у верстці ідеоло-
гічними церберами. Після того поет з не-
залежних від нього причин зміг видати 
сьому поетичну  книжку «Жмутик незабу-
док» аж через чверть століття.

Протягом  всієї поетичної творчості 
М. Литвинець ніколи не забував про рід-
ну Кладьківку, де провів дитячі роки. Він 
згадував рідне село, присвятив йому ба-
гато власних творів.

«Після Кладьківської школи я закін-
чив Київський інститут іноземних мов.  
Але і в столиці я не забував батьківської 
Кладьківки. На канікули я приїжджав до 
села, допомагав матері на городі, махав 
ціпом, молотячи вижате жито, і пас сусід-
ських корів та колгоспних бичків. 

Після інституту я майже 10 років пра-
цював у видавництві «Молодь». Тоді ж по-
знайомився з такими ж, як я сам, почат-
ківцями. Мені випала нагода допомага-
ти редагувати  перші збірки  відомих по-
етів, які народилися на Чернігівщині або 
так чи інакше зв’язані з нею.  Насампе-
ред, це Станіслав Реп’ях, який очолював 
чернігівську обласну організацію Спілки 
письменників України, Леонід Горлач, Во-
лодимир Богдан. Я  подружився із Євге-

ном Гуцалом, який закінчив Ніжинський 
педінститут і працював у редакції газети 
«Деснянська правда».  Дебютна книжка 
Євгена Гуцала «Люди серед людей»  та-
кож побачила світ у «Молоді».  Мені її по-
дарував автор з таким написом: «Пози-
тивному герою мого оповідання  Михай-
лу Литвинцю. Євген. Місто Київ, 3 травня 
1962 року».

У час творчого безхліб’я М. Лит-
винець рятувався перекладами з ба-
гатьох європейських мов. Низку ста-
тей присвятив творчості романомов-
них літе¬раторів Африки та Латинської 
Америки, переклав українською мовою 
чи¬мало їхніх творів. У його інтерпрета-
ції налічується понад два десятки лише 
окремих книжкових видань. Серед них 
такі вагомі, як повість кубинського кла-
сика Хосе Марті «Згубна дружба», рома-
ни його послідовника Мігеля де Карріона 
«Грішниці» і «Сфінкс», португальська наці-
ональна епопея Луїса де Камоенса «Лу-
зіади» і значима за змістом та обсягом 
поема провансальця Фредері Містраля 
«Мірейо» та ін.

Окремі твори  автора перекладе-
но російською, даргинською, монголь-
ською, французькою та іншими мовами.

Михайло Литвинець  –  автор низки 
мово - і літературознавчих статей і роз-
відок, зокрема, великого дослідження 
«Мова ладіно».

Член Національної спілки пись-
менників України з 1964 року, Асоціа-
ції поетів-ронделістів України. Лауре-
ат літературних премій імені Максима 
Риль¬ського (1997) та «Рондель року-
2019» (2020). Проживає у Києві.

До уваги читачів вірші, написані ав-
тором протягом останнього часу.

Матеріали підготував краєзнавець 
Анатолій  Чумаченко,  с. Кладьківка, 

Куликівська громада, червень 2022 р.

* * *
У теплім травні в рідну Україну
Вернувся соловей з чужих країв,
Змостив гніздечко й пісеньку завів 
Про небо в зорях і в цвіту калину.

Я до співця весни душею лину,
Щасливить він мене після снігів. 
У теплім травні в рідну Україну
Вернувся соловей з чужих країв.

Та входить літо в осінь журавлину,
І в ирій він майне, щоб я тужив.
Чи доживу його ще вчути спів?
А він? Чи верне ще в ясну годину
У теплім травні в рідну Україну?

* * *
Давно війна з Берліна відгриміла
А нині із Москви іде нова.
Грабує, палить і дітей вбива, 
Жере, як та вовчиця зголодніла.

«Москва слезам не верит». Знавісніла.
І ти не вір у ці дурні слова.
Давно війна з Берліна відгриміла
А нині із Москви іде нова.

Та проти града-Києва безсила
З своїми ордами ота Москва.
Яка з болота фінського «кВа – кВа».
Вкраїнська мужня рать, грізна і вміла,
Їх громить, щоб війна геть відгриміла…

* * *
Безгрішний, тобто без гріхів і грошей
Я жив, як міг, хоча й не без гріхів.
Ще в повоєння я, живий скелет, бродив
Лякав дівчат, на привид Бланко схожий.

Хиливсь од вітру, до писань пригожий
Я першим віршам з музою радів
Безгрішний, тобто без гріхів і грошей
Я жив, як міг, хоча й не без гріхів.

І не страшний мені той ґвалт ворожий
Багатший я за наших крадіїв.
Я в українську одіж сам одів
Камоенса й Містраля в час підхожий
Безгрішний, тобто без гріхів і грошей.

Поліські сироти
Самітні плачуть вікнами хатини
Зітхають тяжко мокрими дверми
І мерзнуть кинуті серед зими,
Не курять люльок димарів щоднини.

Мовчать і ждуть, коли весна прилине
В селі, покинутім навік людьми, 
Самітні плачуть вікнами хатини, 
Зітхають тяжко мокрими дверми.

І не лише в моїй Кладьківці старовинній
Як діти, сиротіють скрізь доми,
Без хазяїв, як без батьків, самі.
І горе ходить біля них злочинне, 
Самотні плачуть вікнами хатини.

Батурин запрошує

Михайло Литвинець


