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Усі поштові відділення й листоноші області 
ведуть передплату на «Світ-інфо» на будь-який 

термін і на будь-яку адресу в області.
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

Продовження хроніки війни Ро-
сії проти України, почате у попере-
дніх номерах газети за 12 і 26 трав-
ня, 9 і 23 червня, 14 і 28 липня.

27 липня
Поляки виділили на допомогу україн-

цям, які втекли від війни Росії, до 10 мі-
льярдів злотих (понад 2 млрд доларів). 
Такою є оцінка Польського економічно-
го інституту. Поляки з перших днів війни 
були залучені до допомоги біженцям з 
України. 77% поляків взяли участь у різ-
них формах підтримки українців – від фі-
нансових та матеріальних переказів, во-
лонтерської діяльності до надання людям 
своїх будинків та квартир. Щодо загаль-
ної вартості цієї допомоги, то вона стала 
у 2 – 3 рази більшою, ніж витрати поля-
ків на благодійність за весь 2021 рік. Ця 
оцінка враховує вартість коштів, переда-
них біженцям напряму чи шляхом участі у 
громадському зборі, а також вартість ре-
чей та товарів, придбаних для біженців, 
вартість запропонованого їм житла та 
харчування, а також вартість інших форм 
підтримки. Сильне бажання допомог-
ти було пов’язане з такими чинниками, 
як досвід благодійної діяльності, прямі 
контакти з іноземцями (особливо укра-
їнцями) до війни, регулярне висвітлення 
в ЗМІ триваючих військових дій і долі бі-
женців.

28 липня
Рада підтримала закон про особли-

вий статус поляків в Україні. Верховна 
Рада України підтримала в цілому зако-
нопроєкт №7550 про встановлення пра-
вових та соціальних гарантій для грома-
дян Польщі, які перебувають на території 
України. Згідно із законопроєктом, гро-
мадяни Польщі зможуть перебувати на 
території України впродовж 18 місяців 
після ухвалення закону та користуватися 
усіма правами й свободами, як і грома-
дяни України: права на працевлаштуван-
ня без спеціального дозволу на засто-
сування праці іноземців; державну ре-
єстрацію як платників податків та отри-
мання реєстраційного номера облікової 
картки платника податків; провадження 
господарської діяльності; здобуття осві-
ти, соціальні виплати, медичне обслу-
говування на умовах громадян України. 
У травні президент Володимир Зелен-
ський анонсував законопроєкт про роз-
ширені можливості для громадян Польщі 
в Україні, щоб віддячити за те, як Поль-
ща прийняла українців, які рятуються від 
війни.

29 липня
Верховна Рада прийняла урядовий 

законопрокт № 7427, який передбачає 
встановлення мораторію (заборони) на 
підвищення тарифів на тепло для насе-
лення. Мораторій буде діяти протягом 
воєнного стану в Україні та 6 місяців піс-
ля його завершення. Так, забороняється 
підвищувати для всіх категорій спожива-
чів тарифи на: послуги з розподілу при-
родного газу; теплову енергію (її вироб-
ництво, транспортування та постачання): 
послуги з постачання теплової енергії та 
постачання гарячої води.

Президент Володимир Зеленський 
прибув до Одеси, де ознайомився із за-
вантаженням українського зерна на 
судно-зерновоз, висловивши готов-
ність України до виконання зернової уго-
ди. «Ми готові до експорту українського 

зерна. Для нас важливо залишатися га-
рантом світової харчової безпеки. Поки 
хтось, блокуючи Чорне море, забирає 
життя в інших держав, ми даємо їм змо-
гу вижити».

Завантаження турецького судна від-
булося в морському торговельному пор-
ту «Чорноморськ». Перше завантаження 
з початку війни свідчить, що порт почав 
працювати. Сьогодні ж посли країн «Групи 
семи» в Україні приїхали до Одеси, заяв-
ляючи про важливість угоди про експорт 
української агропромислової продукції. 
У Стамбулі 22 липня Туреччиною, Росією, 
Україною та ООН було підписано ініціати-
ву з роблокування експорту українського 
продовольства морським шляхом.

У Національному інформаційному 
бюро зареєстрували понад 5,6 тисячі 
заяв про депортацію дітей до Росії. Про-
те реальна кількість більша: до Росії при-
мусово депортовані сотні тисяч україн-
ців. Уряд розробляє механізм для їхньо-
го повернення.

«Нелюдські, варварські акти»: Євро-
союз про вбивство українських полоне-
них в Оленівці. Високий представник ЄС 
із зовнішньої політики та політики без-
пеки Жозеп Боррель засудив убивство 
десятків військовополонених українців 
в окупованій Росією Оленівці Донецької 
області. «Європейський Союз найрішу-
чіше засуджує звірства, вчинені росій-
ськими збройними силами та їхніми ма-
ріонетками. Ці нелюдські, варварські 
акти є серйозними порушеннями Женев-
ських конвенцій та Додаткового прото-
колу до них і є воєнними злочинами», – 
йдеться в заяві Борреля. Він наголосив, 
що виконавці воєнних злочинів, а також 
відповідальні за них державні службовці 
та військові представники будуть притяг-
нуті до відповідальності.

30 липня
Уряд України запровадить 

обов’язкову евакуацію мешканців нео-
купованих районів Донецької області 
перед початком опалювального сезону. 
Якщо хтось відмовиться від евакуації – 
змушений буде підписати бланк відмови, 
що вона розуміє усі наслідки та несе від-
повідальність за своє життя. Пряма мова 
віце-прем`єрки Верещук: «У Донецькій 
області абсолютно відсутнє газопоста-
чання, всі газопроводи, які можна було 
відремонтувати, вони відремонтували, 
але, на жаль, ворог знову і знову знищує 
все, що б допомогло узимку обігріти лю-
дей. 33-тя стаття Кодексу про цивільний 
захист населення говорить про таку фор-
му евакуації, як обов’язкова.»

Українська авіація нанесла 6 резуль-
тативних ударів по ворогу на Херсонщині. 
Тричі атакували парами штурмовиків опо-

рні пункти і скупчення ворожої сили й тех-
ніки в Бериславському районі, тричі гелі-
коптерними парами – по опорних пунктах 
в Херсонському і Миколаївському райо-
нах. Виконуючи вогневі завдання, ракет-
но-артилерійські підрозділи ЗСУ також 
скоротили сили та запаси ворога.

31 липня
За п’ять місяців повномасштабно-

го вторгнення Росії в Україну Сполучені 
Штати прийняли понад 100 тисяч україн-
ських біженців. Близько 47 тисяч україн-
ців прибули до США за тимчасовими або 
імміграційними візами, а майже 30 ти-
сяч українців – за програмою United for 
Ukraine, яка передбачає спонсорство 
американцями прибулих з України. Крім 
того, понад 22 тисячі українців в’їхали 
до США через кордон з Мексикою, а 500 
українців потрапили в країну через зви-
чайну систему біженців. Українці, які 
в’їхали до США за імміграційними віза-
ми або за програмою прийому біженців, 
можуть отримати дозвіл на постійне про-
живання і, зрештою, здобути громадян-
ство США, але на це можуть піти роки. 
Ті, хто прибув через програму United for 
Ukraine, отримали тимчасовий гумані-
тарний статус, який дозволяє їм жити та 
працювати у США на законних підставах 
протягом двох років. Крім того, всі бі-
женці з України можуть подати заяву на 
отримання притулку у США, який в разі 
задоволення заяви дозволить їм отри-
мати посвідку на постійне проживання.

Міністерство внутрішньої безпе-
ки США продовжуватиме приймати но-
вих українців у найближчі тижні та міся-
ці, відповідно до зобов’язань президен-
та Байдена.

Перше судно з українським продо-
вольством вийшло з Одеського порту. 
Cудно RAZONI під прапором Сьєрра-Ле-
оне з 26 тис тонн української кукурудзи 
вийшло з Одеського порту. У портах Ве-
ликої Одеси ще 16 суден вже чекають на 
свою чергу. Це ті судна, які були заблоко-
вані з початку повномасштабного втор-
гнення Росії. Паралельно йдуть заявки 
на прибуття нових суден для заванта-
ження агропродукцією.

Міністр оборони Олексій Резніков по-
відомив, що німецькі далекобійні РСЗВ 
MARS II вже прибули в Україну. Mars – ре-
активна система залпового вогню, що є лі-
цензійною копією американської M270 – 
РСЗВ. Під потреби бундесверу РСЗВ було 
доопрацьовано німецьким концерном 
Krauss-Maffei-Wegmann. Були збільшені 
розміри та маса. Пускова установка являє 
собою 12 склопластикових напрямних для 
ракет – два одноразові бокси по шість 
ракет. Усі 12 ракет можуть бути 
випущені за 60 секунд.

Оленівка: новий тяжкий 
злочин російських агресорів

Спільна заява щодо масового вбивства українських вій-
ськовополонених 29 липня 2022 року у смт. Оленівка на тимча-
сово окупованій території Донецької області

В ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії № 
210 смт. Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької об-
ласті пролунав вибух. Внаслідок нього була знищена будівля, в якій 
утримувались українські військовополонені. За даними росіян, за-
гинуло більше 50 українських захисників, кількість поранених не-
відома. Жоден працівник колонії, бойовик «ДНР» чи російський вій-
ськовий, що здійснювали охорону приміщення, згідно з коментаря-
ми російської сторони внаслідок вибуху не постраждав. Одразу піс-
ля вибуху Росія звинуватила Україну в обстрілі виправної колонії з 
використанням американської зброї та вбивстві українських вій-
ськових. З цього приводу заявляємо таке:

1. Вчинений вибух є цинічним терористичним актом Росій-
ської Федерації, військовою провокацією та класичною false flag 
operation, метою якого є приховування воєнних злочинів, дискреди-
тація Збройних Сил України, зрив постачання західної зброї та під-
вищення соціальної напруги в українському суспільстві. 

2. Збройні Сили України завдають ударів винятково по росій-
ських військових об‘єктах: складах з паливом, озброєнням та боє-
припасами, командних пунктах, об'єктах військової інфраструкту-
ри. Українська армія має достатньо засобів для ідентифікації цілей, 
включно з системами космічної розвідки. Україна не здійснювала 
ракетних та артилерійських обстрілів смт. Оленівка. 

3. 16 травня, за посередництва ООН та Міжнародного комітету 
Червоного Хреста, розпочався процес евакуації захисників Маріу-
поля з території заводу «Азовсталь», що тривалий час був оточений 
та знаходився під ударами російських військ. Формат евакуації пе-
редбачав встановлення режиму тиші та здачу українських військо-
вих в полон з подальшим обміном під гарантії ООН та Міжнародного 
комітету Червоного Хреста. Даний формат був обраний та затвер-
джений захисниками Маріуполя, що брали участь в перемовинах. 
29 червня відбувся перший із запланованих обмінів військовополо-
нених, в результаті якого в Україну повернулися 144 захисники. Се-
ред них – 95 оборонців «Азовсталі». 

4. Ключовою умовою обраного формату були зобов’язання ро-
сійської сторони перед міжнародними організаціями щодо збере-
ження життя та здоров‘я українських захисників. Дана гарантія була 
цинічно порушена.

5. В ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії 
смт. Оленівка відбулося організоване вбивство українських вій-
ськовополонених. На спланований характер цього злочину та вчи-
нення його російською стороною вказують багато задокументова-
них доказів: зокрема, умисне переведення бійців в нове приміщен-
ня незадовго до вибуху, аналіз характеру ушкоджень та руху вибухо-
вої хвилі, перехоплення телефонних розмов бойовиків, відсутність 
обстрілів у вказаному місці та інші. Все це не залишає сумніву: вибух 
в Оленівці був російським терористичним актом та грубим порушен-
ням міжнародних домовленостей.

Враховуючи вищевказане,
ВИМАГАЄМО:
1. Від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету 

Червоного Хреста, які виступали гарантами життя та здоров'я укра-
їнських військовополонених, негайно відреагувати на терористич-
ний акт, здійснений Російською Федерацією. 

2. Негайно направити представників Організації Об'єднаних 
Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Уповноваже-
ного Верховної Ради України з прав людини та представників 
Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених на терито-
рію колонії в смт. Оленівка на тимчасово окупованій території Доне-
цької області з метою інспекційної місії.

Збройні Сили України
Служба безпеки України

Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

29 липня 2022 року

Битва триває
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Почався 
процес 

деколонізації 
Росії

Секретар Ради національ-
ної безпеки та оборони Олек-
сій Данілов зазначає, що 
розв'язавши проти України 
повномасштабну війну, Росія 
запустила процес своєї деко-
лонізації. За словами секре-
таря РНБО, 24 лютого – день 
найбільшої російської геопо-
літичної катастрофи: запуск 
процесу остаточної деструк-
ції пострадянського простору 
і деколонізації російської ква-
зіфедерації.

Данілов перерахував 
«здобутки» та перспективи 
Росії:

Перше: запущено механізм 
втрати домінуючого впливу Ро-
сії на країни, які входять до 
складу СНД. РФ продемонстру-
вала, що вона є реальною і без-
посередньою загрозою дер-
жавному існуванню для країн 
пострадянського простору.

Друге: країни Централь-
ної Азії та Кавказу почали ди-
намічну переорієнтацію влас-
ного стратегічного зовнішньо-
політичного вектору з Росії на 
інші держави – Туреччину, ЄС, 
Китай, – які можуть виступити 
гарантами їх безпеки від по-
стімперських рецидивів.

Третє: руйнується роль 
та значення міждержавних 
об’єднань ОДКБ, ЄЕП, які по-
чинають розглядатися їх учас-
никами як загрози національ-
ному суверенітету й інстру-
менти російської зовнішньо-
політичної експансії.

Чеверте: дано старт від-
центровим рухам для націо-
нальних республік та інших 
народів, які тимчасово вхо-
дять до складу РФ. Татарстан, 
Ічкерія, Саха, народи Сибі-
ру, Уралу, Далекого Сходу та 
багато інших стають на шлях 
усвідомлення свого колоні-
ального статусу, пробудження 
національної самосвідомості 
та готовності до боротьби за 
своє незалежне існування.

І нарешті – формуються 
всі необхідні передумови для 
фрагментації російського фе-
дерального квазіутворення, 
руйнації системи управління, 
побудованої на насиллі, для 
активних акцій громадської 
непокори та розгортання ви-
звольного руху національ-
них республік і народів проти 
кремлівської влади.

На думку секретаря РНБО, 
весь демократичний світ має 
допомогти національним рес-
публікам і народам позбути-
ся колоніального гноблення 
зі сторони РФ для реалізації 
своїх міжнародно визнаних 
прав на незалежність, само-
визначення й відокремлення.

«Свобода народів – це по-
вна деколонізація Росії. Деко-
лонізація, дерусифікація і дену-
клеаризація ерефії. А ЗСУ до-
поможе вирвати гнилі й отруй-
ні російські імперські зуби!».

На Херсонщині де-
окуповано 46 населених 

пунктів, але населенню все 
одно бажано евакуюватися до 
безпечніших регіонів до повного 
звільнення області. На деокупо-
ваній території є села, які прак-
тично зруйновані, вони перебу-
вають під постійним обстрілом, 
населення переважно виїхало.

Міністр оборони Олексій Рез-
ніков повідомив, що в Україну зі 
США прибули ще 4 реактивні сис-
теми залпового вогню HIMARS. 
«Ми довели, що ми вмілі опера-
тори цієї зброї».

Координатор Ради національ-
ної безпеки США зі стратегічних 
комунікацій Джон Кірбі повідо-
мив подробиці військової допо-
моги США Україні. Вартість паке-
та допомоги становить 550 міль-
йонів доларів. «В оголошеному 
сьогодні пакеті будуть додатко-
ві снаряди для високомобільних 
вдосконалених ракетних систем 
HIMARS, а також боєприпаси для 
артилерії калібру 155 міліметрів, 
яка вже була передана Україні». 
Це вже 17-ий пакет військової 
допомоги адміністрації Джо Бай-
дена, який виділяється прези-
дентськими указами із запасів 
армії США. Їхня загальна сума 
становить понад вісім мільярдів 
доларів. У Пентагоні додали, що 
до пакету входять 75 тисяч сна-
рядів калібру 155 мм і додаткові 
снаряди для систем HIMARS. 

2 серпня
Бельгія заморозила 50,5 

млрд євро коштів, що належать 
людям, компаніям та іншим юри-
дичним особам, які потрапи-
ли під санкції після вторгнення 
Росії в Україну. Ці кошти вклю-
чають всі види фінансових ак-
тивів, таких як гроші та акції, 
які знаходяться в Бельгії і яки-
ми володіють 1229 осіб і 110 
організацій – російські політи-
ки, олігархи, банки та компа-
нії, на яких накладено санкції. 
Деякі санкції були введені піс-
ля анексії Росією українського 
Кримського півострова в 2014 
році, але більшість було введе-
но після вторгнення в Україну в 
лютому. Останні пакети санкцій 
додали до списку кілька банків, 
таких як Сбербанк, найбільший 
російський банк, і ВТБ Банк, 
один із найбільших банків Росії, 
найбільшим акціонером якого є 
держава.

Європейський союз надав 
Україні у повному обсязі перший 
транш у розмірі 1 мільярд євро 
нової екстреної нової макрофі-
нансової допомоги. Ці кошти до-
поможуть Україні задовольнити 
свої нагальні фінансові потре-
би. Дана сума є першим тран-
шем макрофінансової допомо-
ги на загальну суму 9 млрд євро. 

Запуск 2 серпня окупантами 
восьми ракет типу Х-101 (Х-555) 
по Україні коштував Росії майже 
$91 млн. Як підрахував «Forbes 
Ukraine», вартість ракети Х-101 
становить $13 млн, «Калібр» – 
$6,5 млн, «Іскандер» – $3 млн, 
«Онікс» – $1,25 млн, Х-22 – $1 
млн, «Точка-У» – $0,3 млн. Та-
ким чином росіяни випустили 
крилатих ракет лише за вчораш-
ній день на $91 млн. Увечері 2 
серпня Росія випустила по укра-
їнській території 8 ракет, 7 із них 
збила протиповітряна оборона.

3 серпня
В Авдіївці Донецької облас-

ті, поблизу якої тривають бої, за-
лишається близько 2,5 тисяч ци-
вільних. Це 10% від населення, 
яке було у місті до повномасшта-
бого вторгнення Росії. Люди жи-
вуть у жахливих, нелюдських умо-
вах. Немає води, газу. Електрика 
відсутня близько трьох місяців. 
Декілька днів поспіль ворог не 
припиняє спроб наступу на міс-
то. Майже щодня двічі на день б’є 
авіація. Обстрілюють з усіх сис-
тем артилерії. 

4 серпня
Від початку повномасштаб-

ної війни в Україну повернулися 
30 тисяч дітей шкільного віку, які 
були змушені виїхати за кордон. 
За даними Міністерства освіти і 
науки, станом на початок повно-
масштабного вторгнення РФ в 
Україні нараховувалося близь-
ко 4 мільйони 200 тисяч учас-
ників освітнього процесу. Нара-
зі за кордоном їх перебуває 641 
тисяча.

Міністерство цифрової транс-
формації запускає ініціативу «Wі-
Fі в укриттях закладів освіти», за 
якою до 1 вересня планують про-
вести інтернет до бомбосховищ. 
Мінцифри вже отримало від те-
леком-бізнесу перші 2500 роуте-
рів та 1000 модемів. 

Російські окупанти влучили з 
артилерії у зупинку громадсько-
го транспорту в Торецьку Доне-
цької області. Наслідок – 8 заги-
блих, 4 поранених. Серед пора-
нених – три дитини.

5 серпня
В Україні на цю дату вже зі-

брали ранні зернові та зерно-
бобові культури з 4,8 млн га, що 
становить 41% посівних площ, та 
вже намолотили 17,5 млн тонн 
зерна нового врожаю. Зокрема, 
в 11 областях вже повністю за-
кінчили обмолот гороху, а на Оде-
щині та Миколаївщині на 99% за-
вершили збирання пшениці.

Зокрема, намолочено: пше-
ниці – з 3,5 млн га намолочено 
12,6 млн тонн; ячменю – з 1,3 
млн га намолочено 4,4 млн тонн;

ЗСУ випалили щонайменше 
шість російських складів боєпри-
пасів на Херсонщині, завдали 
чотири авіаційні удари по скуп-
ченню противника, двох опорних 
пунктах та складу боєприпасів 
в Бериславському і Херсонсько-
му районах. Крім того, знище-
ні 79 росіян, чотири танки Т-72, 
дві самохідні гаубиці «Мста-С» 
та артустановка, радіолокаційна 
станція та командно-штабна ма-
шина, 10 одиниць броньованої 
та 11 - іншої автомобільної техні-
ки. Також ЗСУ уразили два пунк-
ти управління 76-ої десантно-
штурмової дивізії в Чорнобаївці, 
командно-спостережний пункт 
ворожої БТГ в Брускінському та 
район зосередження озброєння 
і техніки в Олешках.

6 серпня
Станом на ранок понад 1063 

дітей постраждали в Україні вна-
слідок агресії Росії, з них що-
найменше 361 дитина загинула. 
Про це повідомив Офіс генпро-
курора. Ці цифри не остаточні, 

оскільки триває робота з їх вста-
новлення в місцях ведення ак-
тивних бойових дій, на тимчасо-
во окупованих та звільнених те-
риторіях.

З початку повномасштаб-
ної війни Збройні сили Украї-
ни звільнили від окупантів уже 
1060 населених пунктів. Це по-
відомив президент Володимир 
Зеленський, Абсолютна біль-
шість із них потребує значних 
відновлювальних робіт, розмі-
нування, будівництва соціальних 
об’єктів. 18 липня Зеленський 
повідомляв, що звільнено 1028 
населених пунктів, ще 2621 на 
той момент залишалися окупо-
ваними.

Окупанти обстріляли раке-
тами Запорізьку Атомну стан-
цію. 6 серпня ввечері російські 
окупанти ракетами обстріляли 
Енергодар, влучили по майдан-
чику ЗАЕС безпосередньо поруч 
зі станційним сухим сховищем 
відпрацьованого ядерного па-
лива. 

«Енергоатом» повідомляє, що 
перед обстрілом близько 500 
росіян та персонал Росатома за-
здалегідь сховались у бункерних 
приміщеннях: «Вочевидь, ціли-
ли саме по контейнерах відпра-
цьованого ядерного палива, які 
просто неба зберігаються по-
руч із місцями обстрілу. 174 кон-
тейнери, в кожному з яких по 24 
збірки відпрацьованого ядерно-
го палива! Через ворожі ракет-
ні обстріли було пошкоджено три 
датчики радіаційного моніторин-
гу. Відтак вчасне виявлення та 
реагування у разі погіршення 
радіаційної обстановки або ви-
току радіації із контейнерів від-
працьованого ядерного пали-
ва наразі неможливе». Відом-
ство просить світ, аби на терито-
рії найбільшої в Європі атомної 
електростанції встановити демі-
літаризовану зону, щоб уникнути 
ядерної катастрофи.

7 серпня
Президент Володимир Зелен-

ський у розмові з главою Євро-
пейської ради Шарлем Мішелем 
обговорив обстріл росіянами За-
порізької АЕС та вимагає за це 
санкцій на атомну галузь окупан-
тів. «Російський ядерний терор 
вимагає рішучішої відповіді від 
міжнародної спільноти – санк-
цій на російську атомну галузь і 
ядерне паливо».

Безкарність злочинів кому-
ністичного режиму є однією з го-
ловних причин руйнівної і гено-
цидної війни на території Європи. 
Про це заявила прем'єр-міністр 
Естонії Кая Каллас у Швейцарії 
на церемонії вручення Європей-
ської премії політичної культури. 
Престижну премію, яку присудив 
швейцарський фонд Ганса Рінг'є, 
Каллас вручили за її політичну 
сміливість у протистоянні росій-
ській агресії та за впливову роль 
у забезпеченні рішучої відповіді 
західних країн.

«Сьогодні у вільного світу є ві-
кно можливостей зупинити ро-
сійський імперіалізм. Ми стали 
свідками величезних змін у полі-
тиці країн Заходу. Але ці зміни – 

лише початок, і вони мають бути 
стійкими. Агресор не змінив і не 
скасував своїх злочинних цілей. 
Це означає, що ми не можемо 
зробити жодного кроку назад. 
Навпаки, нам потрібно рухати-
ся вперед, і важливі зміни у на-
шій політиці мають стати постій-
ними». За словами Каллас, без-
карність злочинів комуністично-
го режиму є однією з головних 
причин того, що «ми знову зіткну-
лися із руйнівною та геноцидною 
війною на європейській землі». 
Вона додала, що на додаток до 
розслідування воэнних злочинів, 
необхідно створити спеціальний 
міжнародний трибунал для при-
тягнення Кремля до відповідаль-
ності за злочин агресії. «Путін 
розраховує на безкарність. Тому 
ми тим більше маємо зробити 
все можливе, щоб усі, хто стоїть 
за агресією та масовими злочи-
нами проти України, були пока-
рані».

8 серпня
Вранці з порту «Південний» 

вийшло перше з 24 лютого судно 
з українським продовольством – 
балкер SACURA прямує до Італії. 
Судно об'єдналося в караван із 
балкером ARIZONA, яке відпра-
вилось з порту «Чорноморськ» в 
Нідерланди. На борту обох суден 
60 тис тонн агропродукції. «Сьо-
годні до реалізації Ініціативи по-
вноцінно залучено найбільший 
український порт – «Південний». 
Таким чином усі порти Великої 
Одеси задіяні для експорту аг-
ропродукції. Наразі наша ціль – 
нарощування перевалки в пор-
тах. Протягом 2-х тижнів плану-
ємо вийти на обсяг перевалки 
3 – 5 суден на добу», заявив мі-
ністр інфраструктури Олександр 
Кубраков.

10 років позбавлення волі та 
стягнення процесуальних витрат 
у сумі 26 600 гривень – такий ви-
рок 8 серпня, виніс Деснянський 
районний суд Чернігова росій-
ському танкісту Михайлу Куліко-
ву. Куліков у лютому з танка по-
цілив у багатоповерхівку на око-
лиці Чернігова. Російських тан-
кістів Кулікова та Щоткіна взяли 
в полон українські військові ще 
26 лютого на околиці Чернігова. 
Перед цим Щоткін їхав на танку 
вулицею Кільцевою у Чернігові 
у напрямку Олександрівки. Він 
віддав наказ Кулікову розверну-
ти башту танку та вистрілити по 
житловому багатоповерховому 
будинку. Пострілом з танку той 
влучив у квартиру на десятому 
поверсі. Снаряд завдав значних 
руйнувань квартирі. Підозрюва-
ний у залі суду попросив проба-
чення в українців.

9 серпня
Втрати російських агресорів 

станом на 9 серпня склали: осо-
бового складу – близько 42640 
осіб; танків — 1817; бойових бро-
ньованих машин — 4076; артиле-
рійських систем – 964; ракетних 
систем залпового вогню – 261; 
засобів ППО – 133; літаків – 223; 
гелікоптерів – 193; БПЛА опера-
тивно-тактичного рівня – 757; 
крилатих ракет – 185; кораблів/
катерів – 15; автомобільної техні-
ки та автоцистерн – 2998.

Битва триває1
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Рівно півроку тому, 11 люто-
го, у нашої газети «Світ-інфо» був 
дуже гарний ювілей: 10 років. 
Ювілейний вечір відбувся в Чер-
нігівській центральній міській бі-
бліотеці ім. М. Коцюбинського, з 
якою газету поєднує давня друж-
ба і яка всі останні роки перед-
плачує  газету і на централь, і на 
бібліотеки-філії по місту. 

На святкування зібрали-
ся друзі газети – читачі, автори, 
письменники та інші творчі люди. 
Адже вечір складався з двох час-
тин: слово про газету і творчість 
учасників свята. 

Спершу засновник і редак-
тор газети Петро Антоненко ра-
зом з бібліотекою провели пре-
зентацію видання. Це була роз-
повідь з  відеорядом про історію 
газети,  її авторів,  основні пу-
блікації. Все перелічити непро-
сто. адже лише публікацій книг 
в газеті було кілька. Серед них – 
Сергій Леп’явко, «Коротка історія 
Чернігова»; Данило Яневський, 
«Загублена історія втраченої 
держави»; Григорій Самойленко, 
Олександр Самойленко, «Ніжин 
–  європейське місто»;  Борис До-
моцький, «Новгород-Сіверський 
– європейське місто»;   Володи-
мир Бойко, Дмитро Казиміров, 
Сергій Леп`явко, «Владні інсти-
туції Чернігово-Сіверщини»;  Во-
лодимир Сапон, «Меди  і полини 
історії»; Сергій Павленко, «Опо-
зиція на Чернігівщині». Шість ро-
ків  триває просвітницький про-
єкт «Батурин — гетьманська сто-

лиця», який газета веде спільно 
з Національним заповідником 
«Гетьманська столиця».  Вже над-
руковано сотні статей науковців 
заповідника. 

Серед авторів газети в ці 
роки – такі відомі люди, як Лев-
ко Лук`яненко,   Анатолій Грицен-
ко, Володимир Огризко, Віталій 
Шевченко, Віталій Корж,  історик 
з Польщі Станіслав Стемпєнь. Та-

кож наші земляки, історики, кра-
єзнавці, окрім уже названих – 
Сергій Горобець, Сергій Бутко, 
Олександр Ясенчук,  Олексан-
дер Шокало, Ігор Коцюбинський. 
І багато літераторів Чернігівщи-
ни, адже всі 10 років літератур-
на тема постійно  присутня в газе-
ті. Є у неї і своє дочірнє видання 
– обласна літературно-мистець-
ка газета «Струна», яку з листо-

пада 2020 року теж видає наш 
редактор.

Слово про газету сказали ди-
ректорка бібліотеки і загалом 
міської Центральної бібліотечної 
системи Людмила Зіневич, актив-
ний учасник національно-демо-
кратичних сил від їх початків Ві-
ктор Молочко. Свої твори чита-
ли літератори Михайло і Лариса 
Ткач, Ірина Кулаковська, Олена 
Мамчич, Євдокія Тютюнник, за-
служений лікар України Володи-
мир Фриз. Наш редактор на ве-
чорі читав свої поезії, викону-
вав під гітару власні бардівські 
пісні. 

Ось таким теплим, зворушли-
вим було це святкування ювілею 
газети 11 лютого. А через 13 днів 
була війна…

Все те тепер – наче в іншо-
му житті. Чи зараз – інше жит-
тя. А, може, все це – єдине, ці-
лісне життя, ось таке, що нам 
випало…

Фінансова 
допомога 

від міжнародних 
партнерів

На 1 cерпня 2021 року іно-
земні партнери пообіцяли Укра-
їні майже 34 млрд дол фінансо-
вої підтримки у формі грантів, 
кредитів та кредитних гарантій. 
З цієї суми 12,7 млрд доларів 
вже надійшло до державного 
бюджету України.

Тільки третина обіцяного фі-
нансування є грантовою, тобто 
такою, яку нам не доведеться 
повертати у майбутньому. 

Найбільшими фінансовими 
донорами України є Євросоюз 
та Сполучені Штати, які разом 
пообіцяли Україні надати фі-
нансову підтримку на понад 10 
млрд доларів кожен. Водночас 
з боку США допомога є на 90% 
грантовою, а обіцяні кошти ЄС – 
кредитними, хоч і за пільговими 
умовами.

Українська економіка не 
здатна профінансувати війну 
самостійно: падіння ВВП на 
третину у 2022 року згідно про-
гнозу НБУ неминуче тягне за со-
бою значне падіння податкових 
надходжень до бюджету. За цих 
умов уряд має два реалістич-
ні шляхи наповнення бюджету: 
іноземна допомога чи друк ко-
штів. Останнє тягне за собою 
негативні наслідки у вигляді ін-
фляції, яку відчувають на собі 
всі українці.

При цьому іноземної допо-
моги наразі не достатньо: вона 
покриває лише дещо більше по-
ловини (52%) потреб державно-
го бюджету з 24 лютого. Низь-
кі надходження фінансування у 
квітні, травні та першій половині 
червня змусили НБУ профінан-
сувати дефіцит бюджету на 170 
млрд гривень.

В останні дні червня та пер-
ші дні липня до України надій-
шло декілька мільярдів доларів 
допомоги, що дещо стабілізу-
вало ситуацію. Однак є сумніви 
щодо того, що фінансування на-
далі буде достатнім. Навіть якщо 
позитивні тенденції надходжен-
ня коштів збережуться, решти 
обіцяних грошей, тобто близь-
ко 20 млрд доларів, буде достат-
ньо лише на 4 місяці з розрахун-
ку потреби у 5 млрд доларів що-
місяця. 

Обсяги обіцяної допомоги 
при цьому не збільшуються: у 
липні публічно оголосили тільки 
про 1,6 млрд євро нового кре-
диту від Європейського інвест-
банку. 

Аналітики підкреслюють, що 
за таких складних умов є декіль-
ка кроків, що дозволять стабілі-
зувати ситуацію. Йдеться про:

реструктуризацію боргу 
України та державних компаній 
і банків, що дозволить зеконо-
мити 5 млрд доларів в централь-
ному бюджеті на інші потреби;

максимальна ефективність 
використання бюджету;

пожвавлення економіки, 
адже кожна витрачена в Україні 
гривня так чи інакше підтримує 
бюджет та, відповідно, армію.

При цьому важливо працю-
вати і над нарощенням обсягів 
іноземної фінансової допомо-
ги, оскільки без неї залишить-
ся лише одне джерело фінансу-
вання воєнних видатків – без-
контрольний друк грошей, що 
зрештою може призвести до гі-
перінфляції.

Максим САМОЙЛЮК,
економіст Центру 

економічної стратегії

Заборона купівлі 
російського вугілля 

країнами ЄС
Повна заборона на постачання ро-

сійського вугілля до Євросоюзу як один із 
санкційних заходів Заходу проти Москви 
почала діяти з 1 серпня. Відповідний захід 
увійшов до п’ятого пакету санкцій ЄС, який 
ухвалили на початку квітня. Згідно з фор-
мулюванням документа, введено «заборо-
ну на купівлю, імпорт або передачу вугіл-
ля та інших видів твердого викопного па-
лива до Євросоюзу, якщо вони походять з 
Росії або експортуються з неї, починаючи з 
серпня 2022 року».

Імпорт російського вугілля до ЄС оціню-
вали у вісім мільярдів євро на рік. Частка 
країн ЄС у загальному експорті цього ре-
сурсу з Росії у 2021 році склала 21,8 відсо-
тка – трохи більше ніж 48,7 мільйона тонн. 

Європа у спробах скоротити спожи-
вання російського газу нарощує обсяги 
використання вугілля, цього менш еколо-
гічного ресурсу в електроенергетиці. Зо-
крема, Франція оголосила про можливий 
перезапуск вугільної електростанції «Сент-
Авольд». За оцінками Міжнародного енер-
гетичного агентства, 2022 року споживан-
ня вугілля в ЄС зросте на сім відсотків по-
рівняно з торішнім.

Фінляндія і Швеція 
вступають до НАТО

3 серпня Сенат Конгресу США ухва-
лив резолюцію про ратифікацію протоко-
лів про приєднання Фінляндії та Швеції до 
НАТО. Процедуру ратифікації виконує пре-
зидент, а Сенат дає на це згоду.

Приєднання Фінляндії та Швеції до 
НАТО мають ратифікувати всі країни-члени 
Альянсу. На цю дату це зробили понад 20 із 
30 країн, що входять до НАТО.

Фінляндія та Швеція подали заявки на 
вступ до НАТО після повномасштабного 
вторгнення Росії в Україну.

Півроку ювілею газети

Санкції та економічний 
бойкот змушують Росію 

знову відкривати магазини 
для обраних – 

як «Берізка» у СРСР
У Москві та Санкт-Петербурзі відкриють магазини 

безмитної торгівлі, які обслуговуватимуть винятково 
дипломатів, консулів та їхні сім'ї, а також співробітни-
ків міжнародних організацій, розташованих у Росії, по-
відомила 3 серпня російська «Парламентская газета». 
Видання називає ці торговельні точки аналогом мага-
зинів duty free, а також нагадує, що в Радянському Со-
юзі діяли схожі «магазини для обраних» – мережа «Бе-
різка».

Ідеться лише про продаж продукції для безмитної 
торгівлі, уточнює «Парламентская газета». Це спиртне, 
тютюнові вироби, парфумерія, косметика, кондитер-
ські товари, ювелірні прикраси, смартфони і годинни-
ки. Цінники у таких магазинах буде вказано у рублях, 
доларах і євро. Придбати товари в торговельних точках 
можна буде лише вроздріб після надання документів, 
що підтверджують службове становище.

«Берізка» – мережа фірмових роздрібних магази-
нів у СРСР, де торгували (часто – дефіцитними або ім-
портними) продуктами та споживчими товарами. Роз-
рахуватися в магазинах можна було лише іноземною 
валютою (лише іноземцям, бо операції з готівковою 
іноземною валютою громадянам СРСР були заборо-
нені) або сертифікатами / чеками Зовнішпосилторгу 
та Зовнішторгбанку. Цей варіант був доступним лише 
радянським дипломатичним працівникам, військовим 
і технічним фахівцям.

Після початку військового вторгнення Росії в Украї-
ну 24 лютого, з країни-агресора почали йти міжнародні 
компанії: уже пішло понад 1000 компаній. Про зупинен-
ня роботи в Росії заявили платіжні системи PayPal, Visa 
та MasterCard. Із ринку пішли ритейлери IKEA та Jysk. 
Apple та Microsoft зупинили продаж продукції. Припи-
нено прокат фільмів найбільших голлівудських кіносту-
дій, масово закриваються магазини модних брендів і 
магазини сегмента мас-маркет. Вирішили закрити свої 
ресторани у країні мережі KFC і McDonald's. Корпора-
ція Nestle припиняє роботу брендів KitKat і Nesquik. Зу-
пинила роботу в країні-агресорі Coca-Cola, а PepsiCo 
вирішила припинити там продаж своєї газованої води. 
Також із РФ іде виробник чаю Lipton.

Річниця нападу Росії 
на Грузію

Міністерство закордонних справ Украї-
ни заявило про рішучу підтримку сувереніте-
ту і територіальної цілісності Грузії та вима-
гає деокупації частин територій країни. Про 
це йдеться у заяві МЗС України з нагоди 14 
річниці від початку збройної агресії РФ про-
ти Грузії. 

«Через майже півтори декади Росія про-
довжує свою загарбницьку політику про-
ти Грузії, утримує під окупацією Абхазію та 
Цхінвальський регіон/Південну Осетію, гру-
бо порушуючи права людини на цих грузин-
ських територіях. Україна рішуче підтримує 
суверенітет і територіальну цілісність Грузії в 
межах її міжнародно визнаних кордонів», за-
явило міністерство.

Не отримавши належної реакції світово-
го співтовариства на агресію проти Грузії, в 
2014 році Росія продовжила загарбницькі 
дії в Україні – окупувала Крим та частину До-
нецької та Луганської областей, а 24 лютого 
2022 року розпочала повномасштабну війну 
проти України, додали в МЗС.

«Переконані, що зупинити агресивну по-
літику РФ можливо завдяки спільним зу-
силлям міжнародної спільноти, чіткому до-
триманню санкційних режимів проти Росії 
та всебічній підтримці країн, проти яких Мо-
сква здійснює агресію. Росія має деокупува-
ти частини територій Грузії та України, а ро-
сійські воєнні злочинці понести найсуворішу 
відповідальність», зазначили у відомстві.

Франція заморозила 
російські активи 

Це фінансові та нефінансові активи Ро-
сійської Федерації, на 1,2 мільярда євро, за 
винятком активів Центробанку Росії. Бо ще 
наприкінці березня Франція заморозила ак-
тиви Центробанку на суму 22 млрд. євро. Та-
кож у Європейському союзі заморожено ще 
13,8 млрд. євро російських активів. Сума за-
блокованих активів Росії у світі становить 
близько $300 млрд, з яких $100 млрд припа-
дає на Сполучені Штати.
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Українське кіно – у світ
Український інститут спільно з ірландською компанією 

Usheru запустили сайт задля популяризації українського кі-
нематографу у світі. Користувачі сайту з усього світу можуть 
переглянути той чи інший український фільм залежно від гео-
локації людини.

Наразі сайт тимчасово працює у тестовому режимі. Гро-
мадяни інших країн можуть переглянути українські стрічки: 
офлайн у кінотеатрах різних країн та міст, якщо йдуть активні 
покази стрічки; онлайн, якщо вона є на VOD-платформах кра-
їни, де перебуває людина.

Сайт налічує одну із найширших баз фільмів українського 
кіновиробництва. Зокрема, для іноземців на сайті доступні 
такі стрічки (вказано їх режисерів): «Зірки за обміном» (Олек-
сій Даруга); «Стоп-Земля»(Катерина Горностай);

«Погані дороги» (Наталія Ворожбит); «Черкаси» (Тимур 
Ященко); «Віддана» (Христина Сиволап); «Крути» ( Олексій Ша-
парєв); «Аве Марія» (Людмила Єфименко).. 

Український інститут – державна установа при Міністер-
стві закордонних справ України, чия діяльність спрямована 
на покращення розуміння і сприйняття України у світі засо-
бами культурної дипломатії. 

У шкільній програмі 
залишать твори Гоголя, Короленка, 

повість Булгакова
У шкільній програмі зарубіжної літератури залишать ро-

сійських письменників, творчість та життя яких були тісно 
пов'язані з Україною. Про це розповів керівник Управління 
загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти 
і науки Юрій Кононенко. Відомство уже підготувало проєкт 
наказу про затвердження змін до усіх навчальних програм. 
«З 1 вересня нового навчального року діти будуть вчитися за 
новою навчальною програмою», зазначив Кононенко. «Пись-
менники, які писали російською мовою, але творчість яких 
була тісно пов'язана з Україною…якщо вони народилися, до-
вгий час жили в Україні або відображали у своїх творах укра-
їнську тематику, їхня творчість буде залишатися у навчальних 
програмах».

Зокрема, школярі продовжать вивчати творчість Миколи 
Гоголя, Володимира Короленка, повість Михайла Булгакова 
«Собаче серце», роман Анатолія Кузнецова «Бабин Яр», ро-
ман «12 стільців» Іллі Ільфа та Євгенія Петрова.

Чи з'явиться в оновленій програмі заміна вилученим тво-
рам російських письменників? Кононенко прокоментував: 
«Коли ми започаткували вивчення зарубіжної літератури, то 
курс складався із дуже великої кількості російської літерату-
ри – і класичної, і радянської. За роки незалежності України 
відсоткове відношення творів літератури РФ зменшувалося 
за рахунок включення в програму англійської, французької, 
іспанської, американської, східної літератур». 

Чубайс потрапив 
до реанімації на Сардинії: 
не виключають отруєння

Відомий російський політик Анатолій Чубайс 1 серпня 
раптово і у важкому стані потрапив до лікарні містечка Оль-
бія на острові Сардинія (Італія).. Поліція перевіряє, чи не 
йдеться про отруєння. 

Анатолій Чубайс, якому 67 років, є один з ідеологів еко-
номічних реформ 90-х років в Росії. Займав ключові поса-
ди в уряді та держкомпаніях. У 1996 – 1997 роках очолював 
Адміністрацію президента Бориса Єльцина. Пізніше був мі-
ністром фінансів і першим заступником голови уряду Росії.

Чубайс 10 років входив до Ради директорів РАО «ЄЕС Ро-
сії», а після його ліквідації став гендиректором «Російської 
корпорації нанотехнологій». У 2011 – 2020 роках також був 
головою ради правління «Роснано». У березні цього року пі-
шов з посади спеціального представника президента РФ з 
питань сталого розвитку і покинув Росію. За неофіційними 
даними, від'їзд Чубайса був пов'язаний із його незгодою з ві-
йною Росії проти України.

Королеву Єлизавету II 
спіткала чергова втрата

У Лондоні померла 97-річна леді Майра Бат-
тер, нащадок російського царя Миколи I та поета 
Олександра Пушкіна. З нею британська короле-
ва Єлизавета II товаришувала із самого дитин-
ства. Леді була також двоюрідною сестрою по-
кійного чоловіка королеви Філіппа. Леді помер-
ла мирно у своєму будинку.

Кілька міся-
ців тому Баттер 
повернула росі-
янам Пушкінську 
медаль, прису-
джену їй особис-
тим указом пре-
зидента Путіна. 
Причиною на-
звала «жахливі 
страждання» в Україні, завдані Росією. 

Майра Баттер народилася в столиці Шотлан-
дії Единбурзі в 1925 році, в сім'ї сера Гароль-
да Вернера та праправнучки Миколи I, графині 
Анастасії Торбі. Їхня міцна дружба з королевою 
почалася ще тоді, коли вони були дітьми. В одно-
му з інтерв'ю жінка розповідала, як познайоми-
лася з королевою в дитинстві: «Букінгемський 
палац взяв кілька дівчаток, щоб вони стали час-
тиною цієї компанії, щоби було веселіше». Вона 
мала на увазі принцес Єлизавету і її сестру Мар-
гарет

Майра характеризувала вінценосну подругу 
як людину з «дуже гарним почуттям гумору, яке 
збереглося в неї на все життя». Крім того, леді 
Баттер дуже товаришувала зі своїм двоюрідним 
братом, покійним герцогом Единбурзьким, чоло-
віком Її Величності.

Єлизавета була присутня на її весіллі з по-
кійним майором Девідом Баттером у Вестмін-
стері 1946 року. У пари народилося п'ятеро 
дітей.

Леді Баттер завжди вважала за краще пере-
бувати в тіні життя королівського двору, але про 
неї голосно заговорили в березні цього року, 
коли вона повернула назад згадану вище наго-
роду від російської влади за «визнання її робо-
ти», що об'єднує російських і шотландських шко-
лярів і заохочує використання письмової англій-
ської мови в школах.

«Я вважала медаль такою честю, коли вона 
потрапила в Шотландію в найкращі часи. Ми за-
вжди відчували наше глибоке коріння з нашими 
предками в Росії та велику дружбу останніх ро-
ків. Однак бачити жахливі страждання, які зараз 
відбуваються, нестерпно», написала вона консу-
лу Андрію Яковлєву.

Пам̀ яті 
Михайла Сопівника

Пр о щ ав ай те, 
друже Михайле!

Закінчив свій 
земний шлях не-
втомний просвітя-
нин, багаторічний 
керівник інформа-
ційно -технічного 
центру Всеукраїн-
ського товариства 
«Просвіта» імені 
Тараса Шевчен-
ка Михайло Панте-
леймонович Сопів-
ник.

Він відзначив своє 80-ліття цьогоріч, 8 трав-
ня .Займав активну громадську позицію. Очо-
лював Раду старійшин Міжнародної асоціації 
«Козацтво»,член Спілки офіцерів України, інших 
громадських організацій.

Народжений на Тернопіллі в славній просві-
тянській родині, говорив, що є просвітянином з 
1968 року.Чому так, розповів у автобіографічній 
та краєзнавчій книжці «Рідні стежки»,присвяченій 
рідному селу Блищанки.

Краєзнавству, просвітництву та національ-
ній героїці присвячені й інші, написані та надру-
ковані ним книжки, які М. Сопівник поширював 
на двох Майданах, серед бійців АТО і ЗСУ. Буду-
чи людиною виразних і стійких національних пе-
реконань, вірою і правдою служив Україні і «Про-
світі».

Друзі і колеги поважали пана Михайла за 
його спокійну і надійну вдачу, твердість переко-
нань, невсипущу працьовитість, товариськість.

Секретаріат, Центральне правління ВУТ 
«Просвіта» глибоко сумуюють з приводу цієї бо-
лючої втрати і висловлюють співчуття рідним і 
близьким покійного.
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Ми, представники неурядових орга-
нізацій, учасники «круглого столу», при-
свяченого безпековій проблемі укра-
їнської нації та держави,усвідомлюючи 
всю критичність ситуації, яка склалася 
внаслідок підступного віроломного напа-
ду РФ на Україну, звертаємося до Прези-
дента України з вимогою негайного фор-
мування у світі антирашистської (антипу-
тінської) коаліції задля порятунку укра-
їнської нації та світового правопорядку 
не лише шляхом оголошення Путіна – те-
рористом номер 1, а Росії – державою, 
яка сприяє тероризму, не лише наданням 
Збройним Силам України летальної зброї, 
а й відкриттям широкого фронту протидії 
агресору, включаючи збройні сили інших 

держав, аби захистити і світ, і Україну від 
ймовірної катастрофи.

Українці всього світу, єднайтеся!
Володимир Василенко, Надзвичайний і 

Повноважний Посол.
Павло Мовчан, голова ВУТ «Просвіта» 

ім.Тараса Шевченка.
Георгій Філіпчук, голова секретаріату 

Конгресу української інтелігенції.
Микола Жулинський, голова товари-

ства «Україна-Світ»
Іван Заєць, товариство «Україна – 

НАТО»
Михайло Сидоржевський, голова Наці-

ональної Спілки письменників України.
Євген Шевченко, голова Спілки народ-

них майстрів, координатор творчих спілок.

Петро Кралюк, проректор з навчаль-
но-наукової роботи Національного уні-
верситету «Острозька академія».

Степан Волковецький, голова Івано-
Франківського обласного об`єднання ВУТ 
«Просвіта».

Юрій Щербак, Надзвичайний і Повно-
важний Посол.

Дмитро Павличко, Герой України, Над-
звичайний і Повноважний Посол.

 
«Круглий стіл» проведено Все-

українським Товариством «Просвіта» 
ім. Т. Шевченка. Звернення надрукова-
но в газеті Товариства «Слово Просвіти», 
ч. 26, 2022 р.

Захистити світ і Україну від російської агресії
Звернення до Президента України Володимира Зеленського.

У Білорусі розпочнеться суд 
над журналістом Денисом Івашиним

У Білорусі засудили 
польську журналістку

До 5 років колонії загального 
режиму засудили в Білорусі жур-
налістку польського телеканалу 
TVP Ірину Слаунікаву, яка співп-
рацює також з незалежним біло-
руським телебаченням Bielsat.

Слаунікаву визнали винною 
за двома статтями Кримінально-
го кодексу Білорусі: статтею 342 
«Організація і підготовка дій, що 
грубо порушують громадський по-
рядок» та статтею 361 «Створен-
ня або участь в екстремістському 
формуванні». Це стандартні стат-
ті, за якими в останні два роки в 

Білорусі звинувачують опонентів 
влади. 

Процес над Іриною розпочав-
ся 23 червня й проходив за зачи-
неними дверима в обласному суді 
Гомеля.

Прем’єр Польщі Матеуш Мо-
равецький назвав вирок журна-
лістці «абсолютним скандалом» 
та пообіцяв жорстку реакцію: 
«Свобода преси, свобода сло-
ва та безперешкодне право ви-
словлювати погляди – це клю-
чові засади демократії. Вирок 
режиму Лукашенка щодо журна-
лістки Ірини Слаунікової: 5 років 
колонії – це абсолютний скан-
дал, порушення усіх цивілізацій-
них норм, прав людини та журна-
лістів».

Слаунікава була затримана 
з чоловіком в кінці жовтня 2021 
року в аеропорту Мінська.

За даними білоруського пра-
возахисного центру «Вясна», за-
раз у Білорусі щонайменш 1253 
засуджених є політв’язнями. 

У Гродненському обласному 
суді розпочнеться суд над жур-
налістом та політв'язнем Дени-
сом Івашиним. Про це повідо-
мляє правозахисна організація 
«Вясна».

Дениса Івашина затримало 
КДБ 12 березня 2021 року, за 
гратами він вже 500 днів. Затри-
мання відбулося після того, як 
Івашин опублікував журналіст-
ське розслідування про україн-
ських «беркутівців», котрі після 
Революції гідності переїхали до 
Білорусі і працевлаштувалися 
там до силових структур. Мате-
ріал базувався на інформації з 
відкритих джерел.

Івашина підозрюють у «втру-
чанні у діяльність співробітника 
органів внутрішніх справ», а та-
кож у державній зраді. КДБ Бі-
лорусі заявляв, що Івашин ніби-

то співпрацював із українською 
розвідкою.

Івашин має статус закор-
донного українця, працював 
журналістом у незалежній га-
зеті «Новый час» та у міжна-
родній спільноті розслідува-
чів InformNapalm, яка вивчає 
вплив російської агресії на інші 
країни. 

МЗС України висловлюва-
ло занепокоєння з приводу за-
тримання Івашина та заклика-
ло білоруську владу неуперед-
жено розглядати його справу. 
Європейська федерація журна-
лістів також вимагає звільнен-
ня Івашина та інших журналіс-
тів, ув'язнених у Білорусі. Про-
возахисники визнали Івашина 
політв'язнем.

У Білорусі тривають репре-
сії після президентських вибо-
рів 2020 року, на яких «переміг» 
Олександр Лукашенко.

Влада жорстоко придуши-
ла мирні акції протесту і почала 
кампанію із залякування опози-
ції та незалежної преси – у Бі-
лорусі затримують журналістів, 
опозиційних політиків, придушу-
ють медіа.

24 травня 2021 року само-
проголошений президент Бі-
лорусі Олександр Лукашенко 
підписав зміни до законодав-
ства про ЗМІ та масові акції, 
які суттєво обмежують діяль-
ність журналістів та опозиційних 
партій. 
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Закордонне українство

Просвітяни різних областей 
України невтомно працюють у цей 
пекельний час російської агресії. 
Вони організовують і доставляють 
гуманітарну та медичну поміч по-
требуючим та організовують курси 
української мови для переселенців 
зі сходу України. Крім цього вшано-
вують своїх письменників та стара-
ються друкувати книжки для дітей і 
дорослих, хоч і невеликим тиражем.

Хмельницьке. Ніна Гаврилюк, 
заступниця голови обласної «Про-
світи» Хмельницького, недавно від-
відала з групою просвітян могилу 
письменника Григорія Храпача в 
селі Гелетинці та подарувала книж-
ки мешканцям села. Гаврилюк, учи-
телька і дитяча письменниця, пра-
цює над виданням нової книжки 
«Коли засинають діти». Такі книжки 
для малечі є особливо дуже потрібні 
у цей воєнний час.

Буковина. Голова Застанівської 
«Просвіти» на Буковині, журналіст-
ка Світлана Масловська провела 
цікаве інтерв’ю з переселенкою з 
м. Українськ, Донецької області Ві-
кторією Вольською. Пані Вольська 
– юрист, волонтерка, просвітян-
ка, патріотка, уродженка Донбасу. 
До 2014 р. мала приватну практи-
ку в Донецьку, а на початку росій-
сько-української війни виїхала до 
рідного Українська, де допомагала 
оформляти документи українською 
мовою. 

В Донецьку десь 80 % людей 
були схильні до ДНР і за вісім років 

війни на Донбасі були лише росій-
ськомовні канали телебачення. Але 
там були і є віддані патріоти Украї-
ни, які розпочали інтенсивний во-
лонтерський рух. Вони співпрацю-
ють з іншими волонтерськими ор-
ганізаціями і допомагають потре-
буючим. Пані Вольська хоч мусіла 
покинути рідне місто, але все-ж від-
дано координує гуманітарну допо-
могу для Донецької області.

Самбір. Голова Самбірської 
(Львівщина) «Просвіти» Олександра 
Сумарук повідомляє, що просвітяни 
і дальше допомагають військовим 
та плянують відкрити курси розмов-
ної української мови у вересні для 
переселенців. Вони відновлюють 
роботу Малого Наукового Товари-
ства ім. Шевченка, яке було розпо-
чате перед війною, та плянують від-
крити Музей історії «Просвіти» в на-
ступному році. Як пише п. Сумарук : 
«Головне тепер—перемога України і 
знищення зла».

Полтава. Микола Кульчинський, 
голова обласної «Просвіти», не-
втомно працює над виданням важ-
ної просвітянської літератури у цей 
бурхливий час. Він змушений їзди-
ти до інших міст, щоб знайти відпо-
відну друкарню. Недавно побачила 
світ книжка «Гетьман України Пи-
лип Орлик», у невеликому тиражі че-
рез велику дорожнечу. «Державна 
політика у гуманітарній сфері ста-
ла більш українською, але до вирі-
шення внутрішніх проблем, набутих 
за часів поневолення, ще далеко», 

пише п. Микола. «Українська держа-
ва, яку рухівці і просвітяни та патріо-
ти здобули і відстояла у двох револю-
ціях, ніколи нічим нам не допомага-
ла..Українські громадські організа-
ції тримаються на допомозі еміграції 

або поодиноких жертводавцях». Під 
сучасну пору готова до друку книга 
спогадів п. Миколи «У нашій хаті Ра-
дянського Союзу не було».

Товариство Української Мови 
(ТУМ-США) і надальше плянує да-

вати поміч «Просвіті» на видавничу 
і гуманітарну працю.

Віра БОДНАРУК,
голова ТУМ-США

Фото з архіву Боднаруків

СКУ представив четверо видат-
них воєначальників, які сформува-
ли Стратегічну консультативну раду 
(SAC) і надаватимуть СКУ підтрим-
ку та консультації в рамках допомо-
ги Україні. До команди з безпреце-
дентним досвідом у веденні війни та 
стратегічному плануванні увійшли: 
генерал у відставці Рік Гіллієр, екс-
голова штабу оборони Канади, ке-
рівник Ради; генерал у відставці Вес-
лі Кларк, колишній Верховний голов-
нокомандувач Об’єднаних сил НАТО 
в Європі; генерал у відставці Девід 
Петреус, екскомандувач Централь-
ного командування США та сил США 
і НАТО в Іраку й Афганістані, колишній 
директор ЦРУ; генерал у відставці Дік 
Лодервійк Берлійн, екскерівник Ге-
нерального штабу Нідерландів.

Рада поставила собі за мету за-

безпечити 100 тис. бійців із сил тери-
торіальної оборони України першо-
черговими засобами захисту, такими 
як шоломи, бронежилети, балістичні 
окуляри та медичні аптечки, про що 
було заявлено на прес-конференції 
за участі генералів.

Генерал Гіллієр у червні ц. р. побу-
вав в Україні, де зустрівся з міністром 
оборони Олексієм Рєзниковим, ви-

щими військовими радниками та ви-
сокопоставленими офіцерами, а та-
кож зі захисниками з передової. «Я 
з перших вуст дізнався, з якими про-
блемами стикаються українці, нама-
гаючись захистити себе і продовжу-
вати боротьбу», поділився він.

Військові експерти об’єдналися 
на базі фандрейзингової платформи 
Unite With Ukraine. Через платформу 
СКУ залучає кошти по всьому світу на 
придбання спорядження, а Рада за-
безпечить найвищу експертизу для 
консультацій, закупівель і доправ-
ляння на передову найнеобхіднішо-
го на цей момент війни нелетального 
спорядження чи обладнання.

«Кампанія Unite With Ukraine вже 
передала на фронт частину життєво 
необхідного спорядження, і ми спо-
внені рішучості продовжувати цю мі-

сію, щоб захисники України перемо-
гли російську армію, – заявив гене-
рал Гіллієр. – Українці борються за 
свою свободу і, зрештою, за нашу та-
кож».

«Все зводиться саме до таких ор-
ганізацій, як СКУ, що залучають силу 
світового громадянського суспіль-
ства та фінансові ресурси на під-
тримку відважних чоловіків і жінок, 
які б’ються за всіх нас в Україні», до-
дав генерал Кларк.

А генерал Петреус наголосив, що 
«у цей вирішальний час світ повинен 
підтримувати видимість, обізнаність 
і підтримку українських сил і україн-
ського уряду. Тримати цю конкретну 
війну на перших шпальтах наших га-
зет і дописів у соціальних мережах». 
Він додав, що озброєння України по-
винно лише посилюватися.

«Ці люди – шахтарі, пекарі, до-
могосподарки чи банкіри. Вони зви-
чайні цивільні, як ми з вами, які ніко-
ли не могли собі уявити, що ризику-
ватимуть своїм життям на полі бою, 
щоб захистити свій дім, – сказав Пав-
ло Ґрод, президент СКУ, під час прес-
конференції. – Жорстокість, свідка-
ми якої вони стали, та насильство, з 
яким зіштовхнулися без жодної при-
чини, шокує. Ми продовжуємо роби-
ти все можливе, щоб збирати кошти 
для закупівлі та доставки першочер-
гового захисного обладнання, і ми 
надзвичайно вдячні нашій нещодав-
но сформованій Стратегічній консуль-
тативній раді, яка забезпечить но-
вий рівень експертизи та можливос-
тей нашої кампанії. Для мене велика 
честь вітати цю команду в строю».

Пресслужба СКУ

Українські книжки 
передали 

до бібліотек Франції
У рамках ініціативи дружини пре-

зидента України Олени Зеленської 
«Українська книжкова поличка», На-
таля Омельченко, дружина посла 
України у Франції передала до Наці-
ональної бібліотеки ім. Франсуа Міт-
терана близько 60 примірників літе-
ратури українською, англійською та 
французькою мовами.

Завдяки своїй місії збирання, архі-
вування та реставрації спадщини попе-
редніх колекцій і нових пожертву бібліо-
тека ім. Ф. Міттерана налічує більше 220 
тис. друкованих книг, що надає їй статус 
однієї з найбільших колекцій світу.

Видання поповнять полиці Наці-
ональної бібліотеки, а також Універ-
ситетської бібліотеки мов і цивіліза-
цій. Ця бібліотека мов і цивілізацій 
зберігає колекції книг Африки, Азії, 
Близького Сходу, центральної та схід-
ної Балканської Європи. В ній налічу-
ється близько 1,5 млн документів 350 
мовами світу. Дружина посла 
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Світовий Конгрес Українців залучив до співпраці видатних генералів

Девід Петреус 

Праця «Просвіт» у воєнний час 

Хмельницьке: презентація книжки Н. Гаврилюк в обласній бібліотеці 
Вікторія Вольська, 

юрист з Донбасу

Недавні збори просвітян Самбора

Проєкт активізації 
допомоги для ЗСУ

У Генеральному консульстві 
України в Нью-Йорку відбулася пре-
зентація для місцевої преси нового 
проєкту Українського конґресового 
комітету Америки Fіghtіng Chance 
Ukraіne. Цей проєкт покликаний 
активізувати надання американ-
ськими неурядовими організація-
ми нелетальної військової допомо-
ги Збройним силам України зага-
лом, Силам територіальної оборони 
зокрема. Захід провели за учас-
тю Джеррі Галтіна, одного з лідерів 
проєкту, колишнього заступника 
Секретаря військово-морських сил 
США, а також представників Мініс-
терства оборони України, Генкон-
сульства й УККА.

«У рамках заходу Генеральне 
консульство привернуло увагу його 
учасників до ініційованої президен-
том України Володимиром Зелен-
ським онлайн-платформи Unіted24, 
запросивши авдиторію до активної 
співпраці з цим ефективним і прозо-
рим інструментом залучення коштів 
для всебічної підтримки України», 
повідомили українські дипломати.

Під такою назвою в Торонто (Ка-
нада) відбувся благодійний концерт, 
організований ансамблями Спілки 
української молоді (осередок Торонто) 
та Ліґою українок Канади (відділ То-
ронто). Дохід від концерту був призна-
чений на фонд «Приятелі Збройних сил 
України», а саме на придбання карети 
швидкої допомоги для полку «Азов». 

На концерті прозвучало звернен-
ня командира загону українських за-
хисників Донецького напрямку, в яко-
му він подякував українській грома-
ді в Канаді за моральну та фінансову 
підтримку. 

У виконанні жіночого хору «Дібро-
ва» прозвучали молитви «Богороди-
це» та «Царю небесний, джерело світ-
ла». Дитячий хор «Жайвір» заспівав 
«Благослови нас, Отче превеликий» і 
«Нам потрібне мирне небо».

Продовжувала програму Катери-
на Єрошкіна (сопрано), солістка опер-
ної студії та викладачка вокалу Наці-
ональної музичної академії з Києва. 
Нелегким був шлях п. Катерини до 
Канади. Перед цим їй довелося пе-
режити бомбардування рідного міс-
та, жахи війни. Щоб підтримати себе 

і людей навколо, вона співала в бом-
босховищі Гімн України. У виконанні 
п. Єрошкіною прозвучала «Арія Міла-
ни» з опери Г. Майбороди «Мілана» й 
улюблені «Чорнобривці».

Талановиті музиканти Оксана 
Скіра (фортепіано) та Галина Дзюрин 
(скрипка) познайомили гостей із тво-
ром Мирослава Скорика «Карпат-
ська рапсодія». Вся зала співала пісні 
«Лента за лентою» та «Там, під Львів-
ським замком» разом із Олегом Су-
хим. А Юрій Євчук (бас) виконав піс-
ню Тараса з опери М. Лисенка «Тарас 
Бульба» й українську народну пісню 
«Взяв би я бандуру». У виконанні «Кре-
щендо» прозвучали дві сучасні піс-
ні «Непереможна Україна» й «Україна 
переможе», а також Гімн ОУН «Зроди-
лись ми великої години». 

Цікава історія пісні «Повстанське 
танго». Вперше вона з’явилась на му-
зичній платівці відомого українсько-
го співака з Великої Британії Володи-
мира Луціва. Але ніхто не знав авто-
рів. Пізніше Орест Цимбала, співак зі 
Львова, познайомився з Олею Ільків, 
зв’язковою Романа Щухевича. Вона 
показала свій щоденник і свої вірші, 

написані в ув’язнені. І виявилось, що 
Оля Ільків і є авторкою слів «Повстан-
ського танго», а музику написала Мар-
та Пашківська, яка загинула в бороть-
бі за волю України. Орест Цимбала 
допоміг Олі Ільків видати її спогади 
під назвою «У тенетах двох закриток» 
і музичний диск із її піснями. Пісні Олі 
Ільків «Повстанське танго» та «Пахнуть 
липи в саду» прозвучали у виконан-
ні знаного в нашій громаді ансамблю 
«Зубрівка».Провучав «Вальс пам’яті» 
у виконанні жіночого хору «Діброва». 
А потім хор виконав повстанські пісні.

Завершилась програма спільним 
виконанням знаменитої уже на весь 
світ «Ой у лузі червона калина» та 
Славнем України.

Організатори щиро вдячні спон-
сорам концерту – генеральному спон-
сору Кредитовій спілці «Будучність», 
фірмі «Кантор», друкарні «Тризуб», Бог-
дану Поповичу, аґенту з продажу не-
рухомості REMAX Professionals. Медіа 
спонсорам – телепрограмі ForumTV, 
радіопрограмі «Пісня України», ви-
давництву «Гомін України», тижневику 
«Міст». Подяка Українському культур-
ному центру Old Mill.

«А ми тую червону калину підіймемо…»
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Продовжую публікації з моєї 
недавньої, наприкінці липня, по-
їздки до Польщі, в прикордонне 
з Україною місто Перемишль, де 
я часто буваю в останні років 20. 
Знову їхав на запрошення сво-
го давнього товариша  Станісла-
ва Стемпня, директора Південно-
Східного Інституту наукового, док-
тора наук,  відомого польського 
історика, особливо в царині поль-
сько-українських стосунків. Зо-
крема, він є чи не найбільшим в 
країні дослідником життя і діяль-
ності Симона Петлюри. 

В минулому номері  газети я 
дав великий фоторепортаж про те, 
як Польща допомагає Україні від-
стоювати свободу і незалежність 
у війні. Зокрема, про  Перемишль-
ський відділ Всепольського Това-
риства боротьби з інвалідністю, 
який, разом з Інститутом, букваль-
но через день після початку війни, 
вже 25 лютого,  створив у місті Ко-
мітет допомоги Україні. Також я 
розповів про величезну підтримку, 
яку надають у Польщі інвалідам. 

Зараз розповім про нові ви-
дання Інституту. Поруч публікація 
про Олександра Колянчука, відо-
мого історика, віце-президента Ін-
ституту. 

Спершу коротко про Інститут, 
основна мета якого – зміцнення 
стосунків між Польщею і Україною. 

Південно-Східний Інститут нау-
ковий в Перемишлі, як громадська 
установа, був створений в лютому 
1990 року. Засновник і беззмінний 
директор його – Станіслав Стем-
пєнь.  Інститут видав, польською 
і українською мовами,  понад 60 
книг, присвячених історії України й 
українсько-польським стосункам 
упродовж століть. Наукова бібліо-
тека інституту (понад 12 тис. книг) 
спеціалізується на українознавчій 
літературі та є найбільшою в Поль-
щі книгозбірнею публікацій в галу-
зі історії і гуманітарних наук, вида-
них в Україні. Інститут організовує 
симпозіуми й наукові конференції, 
стажування студентів, виклада-
чів і науковців з України та інших 
країн. Співпрацює з українськими 
науково-дослідними  інституція-
ми, у т. ч. з Інститутом історії Украї-
ни НАН України в Києві, Інститутом 
історичних досліджень Львівсько-
го національного університету, Ін-
ститутом українознавства імені І. 
Крип'якевича НАН України, Інсти-

тутом історії Церкви Українського 
католицького університету у Львові.

Станіслав Стемпєнь показав 
мені нові видання Інституту. 

Чеслав Мілош, «Історія поль-
ської літератури». Відомий поль-
ський поет Мілош (1911 – 2004) 
–  лауреат Нобелівської премії з 
літератури 1980 року. Один з 5-ти 
Нобелівських лауреатів літератури 
Польщі. Але Мілош був також і лі-
тературознавцем. Свідчення цьо-
го – ця  об`ємна, на 716 сторінок 
( !),  книга про польську літерату-
ру до 1939 року. Характерно,  що,  
описуючи історію літератури, ав-
тор чимало і грунтовно говорить 
власне про історію  Польщі, бо це  
й неможливо відокремити одне від 
одного. 

Дослідження починається ще 
від часів  тисячолітньої давнини,  
від утворення Польської держа-
ви.  Представлено сотні імен літе-
раторів, загалом діячів культури, 
від мало відомих, до таких  видат-
них, як Адам Міцкевич,  Юліуш Сло-
вацький, Владислав Реймонт, Ген-
рік Сенкевич, Еліза Ожешко, Сте-
фан Жеромський. 

Автор передмови, пояснень і 
додатків – Станіслав Стемпєнь. 

«Henryk Siekiewicz –  znany  i 
nieznany» («Генрік Сенкевич –  відо-
мий і невідомий»). Видатний пись-
менник Генрік Сенкевич (1846 – 
1916), перший польський лауреат 
Нобелівської премії (1905) добре 
відомий і нашим читачам, насам-
перед. своїми історичними рома-
нами. Це трилогія «Вогнем і мечем», 
«Пан Володиєвський», «Потоп», а 
також романи «Хрестоносці», «Quo 
vadis» («Куди йдеш», роман з життя 
перших християн Риму). 

Книга є збірником статей ві-
домих дослідників,  які відкрива-
ють  нові грані творчості видатно-
го письменника. Редактори книги, 
також і одні з авторів, – Ельжбета 
Дубек і Станіслав Стемпєнь.

Тема статті Стемпня особли-
во  цікава для нас: «Мовні украї-
нізми в «Трилогії» Генріка Сенке-
вича». Йдеться про згадану істо-
ричну трилогію. У статті міститься 
і «Словник слів і зворотів україн-
ськомовних, що містяться в трило-
гії». Наведено аж 316 таких слів і 
зворотів, з їх роз̀ ясненнями. На-
приклоад, «chmyz»,   «czaban»,  
«czumak»,   «dоnia» ( «хмиз», «ча-
бан», «чумак», «доня»),  які так і дані 
в трилогії фактично українською, 
з польським написанням, тобто 
латинським шрифтом. І  детальне 
роз̀ яснення від Стемпня.

Ця книги Станіслав подарував 
мені, і я можу надати їх для корис-
тування в бібліотеки. 

Петро АНТОНЕНКО

Своє 90-річчя відзначив ак-
тивний діяч української громади 
Польщі, відомий історик, віце-пре-
зидент Південно-Східного Інститу-
ту наукового в Перемишлі Олек-
сандер Колянчук. 

Багато цікавого можна розпо-
вісти про його життєвий і творчий 
шлях. Зробімо так. У травні 2013 
року в Кіровограді (нині Кропив-
ницький) відбулася урочиста цере-
монія надання Колянчукові зван-
ня «Почесний доктор Інституту ре-
гіональної економіки в Кіровогра-
ді». Наступного року вийшла книга 
– спільне видання Кіровограда, 
Дрогобича, Ужгорода і Перемиш-
ля, присвячена цій події і загалом 
життю і діяльності Олександра Ко-
лянчука. Друкуємо з цієї книги ві-
тальну промову, яку виголосив на 
урочистостях професор, доктор 
наук Микола Зимомря, завідувач 
кафедри державного університе-
ту ім. І. Франка у Дрогобичі. 

Сьогодні ми, з одного боку, вша-
новуємо і відзначаємо пана Олек-
сандра Колянчука як представника 
польської науки, а з іншого – пред-
ставляємо його досягнення як носія 
українства в найширшому масшта-
бі, сенсі слова.

Олександер Коланчук народив-
ся 2 квітня 1932 року в селі Вулка 
Тарновська в родині, яка не уяв-
ляла життя без сільського госпо-
дарства. Мати Анастазія Колянчук, 
уроджена Пащук (1902 – 1986) і 
батько Миколай Колянчук (1889 – 
1977) походили з діда-прадіда з се-
лянської родини. Варто зазначити, 
що мешканці Холмщини розділи-
лися: під час Першої світової війни 
одні були депортовані, переважно 
православні, а інші – ні. Таким було 
середовище, в якому жила і працю-
вала родина Колянчуків із поколін-
ня в покоління. Їхній дім приваблю-
вав усіх відкритими серцями госпо-
дарів та гостинністю. Дім відвідува-
ла також акушерка з Хелма Марія 
Вовк-Урбан, колишня сестра з ар-
мії УНР. Саме вона вперше позна-
йомила дев’ятирічного Олександра 
з красою творчості Тараса Шевчен-
ка, Лесі Українки, Івана Франка, 
Михайла Коцюбинського, Василя 
Стефаника, Богдана Лепкого. Осо-
бливо запам'ятався 1942 рік, коли 
він продекламував «Тарасову ніч» 
на урочистій академії, що відбула-
ся на церковному майдані в Сичині.

А навколо була війна. У 1944 
– 1945 роках тривали акції депор-
тації: одних влада переселила на 
Схід, а інших – на Захід... Потім одне 
крило родини по лінії Миколая Ко-
лянчука виїхало до села Верба під 
Одесою, інші – до села Лієсіска на 
Ольштинщині; туди родину Колан-
чуків депортували 15 липня 1947 
року в рамках операції «Вісла». 

Проте життя має свій сенс – 
окремий для дорослих і дітей. У ве-
ресні 1947 року Олександр Колян-
чук вступив до сільськогосподар-
ської гімназії в Пасленку. Крім того, 
він працював на фермі в Wolka 
Paslecka. Через рік школу перевез-
ли до Карелева поблизу Кентшина 
і перейменували на технікум. Піс-
ля закінчення у 1951 році, як один з 
кращих випускників, був направле-
ний на навчання до Вищої сільсько-
господарської школи в Ольштині. 
Закінчив у 1956 році зі званням ма-
гістра сільськогосподарських наук. 
Після закінчення навчання понад 
40 років працював на різних поса-
дах у сільському господарстві. 

Тоді він співпрацював із Сіль-
ською редакцією Польського радіо 
в Ольштині, готував також передачі 
українською мовою. 

У 1974 році він закінчив педа-

гогічний технікум і почав працюва-
ти викладачем у сільськогосподар-
ському технікумі в Тулавках біля 
Ольштина, одночасно співпрацюю-
чи з Інститутом сільськогосподар-
ської освіти Аграрного універси-
тету, де розпочав підготовку док-
торської дисертації. Відтоді опублі-
кував чимало наукових статей з 
питань сільського господарства. У 
1979 році він був призначений за-
ступником директора, а в 1985 році 
директором Воєводського центру 
прогресу сільського господарства. 
У 1983 році став членом Освітньої 
ради при Міністрі сільського гос-
подарства (обіймав цю посаду до 6 
липня 1987 року). 

Був активним на громадській 
ниві в Товаристві всесвітніх знань, 
Асоціації сільськогосподарських 
інженерів і техніків, Вищій техніч-
ній організації та Українському гро-
мадсько-культурному товаристві в 
Ольштині. Також він автор радіоп'єс 
українською мовою (1966-1976). З 
його іменем пов’язані сотні радіо-
програм різної тематики, які мали 
специфічну аудиторію – представ-
ників української меншини в Поль-
щі. З ініціативи Олександра Колан-
чука програми часто відвідували 
гості з України, видатні діячі україн-
ської культури – Юрій Щербак, Бо-
рис Олійник, Ліна Костенко, Віта-
лій Коротич, Роман Іваничук, Остап 
Лапський (Варшава). Все це при-
вертало присутніх до рідної мови та 
історії Шевченкової батьківщини.

Наукові інтереси Олександра 
Коланчука в галузі сільського гос-
подарства та освіти все більше пе-
реносилися на історію, зосеред-
жуючись, зокрема, на українській 
боротьбі за незалежність у 1917 
– 1920 рр. та історії петлюрівської 
еміграції в Польщі. 

Особливо вони посилюють-
ся після переїзду до Перемишля у 
1994 році та встановлення тісної 
співпраці з Південно-Східним інсти-
тутом науковим. Все більше його 
праць про центри інтернованих 
УНР, старшину, культурно-освітню 
діяльність у таборах для інтернова-
них, а також про цвинтарі, похован-
ня та пам’ятники петлюрівцям пу-
блікується в польських та зарубіж-
них наукових виданнях. Колянчук 
бере участь у численних всеукра-
їнських та міжнародних наукових 
конференціях. 22 січня 1998 року 
став віце-президентом Південно-
Східного інституту наукового, а че-
рез два роки захистив докторську 
дисертацію у Львівській політехні-
ці «Українська військова еміграція 
у Польщі 1920-1939 рр.» («Ukrainska 
emigracja wojskowa w Polsce w 
latach 1920-1939).

Наукові досягнення Олександе-
ра Колянчук складається з понад 
10 книжок і майже 300 статей у га-
лузі сільського господарства, еко-
номіки, педагогіки та історії, у тому 
числі близько 100 з широкого укра-
їнознавства.

Олександер Коланчук, активі-
зуючи наукову роботу, не припи-
няє громадської діяльності. Діє в 
Об’єднанні українців у Польщі, вхо-
дить до створеного 2004 р. Укра-
їнського історичного товариства, 
є співорганізатором Товариства 
охорони могил українських вояків 
у Любліні, з його ініціативи віднов-
лено багато цвинтарів і могил сол-
датів і генералів збройних сил УНР 
(співпрацює в цьому відношенні з 
Посольством України у Варшаві, а 
з 2004 р. є зам. голови програмної 
ради Польського радіо в Жешуві.

За свою професійну, громадську 
та наукову діяльність Олександер 
Колянчук отримав низку держав-
них та відомчих відзнак, серед яких: 
Срібний та Золотий Хрест Заслуги 
(1958, 1972), Лицарський Хрест Ор-
дена Відродження Польщі (1985).

Пані Лідія Колянчук (уроджена 
Євусяк), відомий лікар-офтальмо-
лог, активний член Українського Лі-
карського Товариства, завжди гли-
боко вірила в діяльність свого чо-
ловіка та підтримувала його науко-
ві інтереси. Тому можна сказати, що 
родина Колянчуків пов’язана з усім, 
що стосується української громади в 
Польщі.

Для мене велика честь висло-
вити свою повну підтримку прису-
дженню почесного докторського 
ступеня Олександрові Колянчуку за 
видатні наукові досягнення та ве-
личезний внесок у розвиток співро-
бітництва між сусідніми народами.

Від редактора «Світ-інфо»
Пишаюсь тим, що вже років зо 

20 товаришуємо з паном Олексан-
дром. У кожен свій приїзд в Пере-
мишль зустрічаюся з ним, передаю 
йому українські книжки ( а він дарує 
мені свої), газети. Він багато років 
є активним читачем нашої газети 
«Світ-інфо». І її автором, там друку-
валися його матеріали. Так, у номе-
рах 61 – 63 газети (серпень – ве-
ресень 2015 р.) була надрукована 
велика стаття «Українські емігранти 
в польській науці і культурі» (можна 
почитати на сайті газети). 

Цю тему автор розробляє по-
стійно. У 2019 році його Інститут 
видав у Перемишлі грунтовне до-
слідження «Українські політичні емі-
гранти в науковому, культурному, 
суспільному і економічному життя в 
II Речі Посполитій» (на фото обкла-
динка книги) Цю книгу автор теж 
подарував мені і нею можуть ско-
ристатися охочі, насамперед, біблі-
отеки. 

Найкращі вітання і побажання 
панові Олександрові з ювілеєм!

Польща сьогодні

Станіслав Стемпєнь

Олександер Колянчук: 
90-річчя
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Влада Барселони 
виміряє рівень шуму, 

щоб покращити 
здоров'я містян

Влада іспанського міста Барселони, 
столиці автономії Каталонії, встанови-
ла вимірювачі рівня шуму в 11 районах, 
щоб визначити, як шумове забруднення 
впливає на здоров’я і як із ним бороти-
ся. Дослідження управління з питань гро-
мадського здоров’я Барселони показа-
ло, що близько 57% мешканців міста по-
стійно зазнають впливу рівня шуму. гуч-
нішого за рекомендований ООН. 

Якщо рівень шуму в районі, де вста-
новлені шумоміри, буде перевищувати 
допустимий понад два тижні, його ого-
лосять «акустично небезпечним». У та-
кому разі район повинен буде предста-
вити план дій, який можна скласти спіль-
но із сусідами, ресторанами та іншими, 
щоб пом’якшити шкоду, яка завдається». 
Серед рекомендованих заходів – обме-
ження часу обслуговування клієнтів на 
вулиці та годин продажу алкоголю, а та-
кож запровадження системи грантів для 
звукоізоляції вікон і стін для місцевих 
жителів.

У Барселоні в останній час різко зріс 
рівень шумового забруднення. Одна з 
причин – збільшення кількості терас че-
рез коронавірусні обмеження, які перед-
бачали обслуговування лише на свіжому 
повітрі.

У березні 2020 року Європейське 
агентство з охорони довкілля зазначи-
ло, що близько п’ятої частини європейців 
стикаються з постійним шумом від до-
рожнього руху, настільки гучним, що він 
може завдати шкоди їхньому здоров’ю.

В Іспанії обмежили 
роботу кондиціонерів, 
а крамниці вимикають 

світло на ніч
Уряд Іспанії ухвалив постанову про 

обмеження температури кондиціонуван-
ня закладів і використання освітлення 
магазинами у нічний період. Згідно з по-
становою, влітку температура повітря в 
кондиціонерах не може опускатися ниж-
че 27 градусів, а опалення взимку – не 
вище 19 градусів.

Ці заходи тепер поширюються на бан-
ки, магазини, громадський транспорт, 
бари та ресторани. Раніше їх запровади-
ли для адміністративних будівель.

Крім того, вітрини магазинів повинні 
бути затемнені після 22. 00. Приватні до-
могосподарства наразі не зобов’язані 
виконувати ці вказівки.

За підрахунками уряду Іспанії, цей 
крок допоможе країні скоротити спожи-
вання газу на 7% відповідно до обіцянок 
у межах ширшої угоди з ЄС, спрямованої 
на скорочення попиту на газ напередод-
ні зими на тлі енергетичної кризи.

У містах Австрії 
починають економити 

електроенергію 
У Лінці та Вінер-Нойштадті виріши-

ли з 23:00 вимикати підсвічування ви-
значних пам'яток та мостів. Економія 
електроенергії не вплине на скорочення 
освітлення вулиць.

У Відні пропонують не підсвічува-
ти центральний собор Святого Стефана, 
оскільки вночі на вулицях майже ніко-
го немає. На підсвічуванні громадських 
об'єктів можна заощадити 10% енергії. 
Також можна менше опалювати муніци-
пальні будівлі: офіси, школи та дитячі сад-
ки. Тут потенційна економія може бути на 
рівні 15%.

Австрія шукає шляхи економії на тлі 
енергетичної кризи через відмову від ро-
сійського вугілля, нафти і скорочення по-
стачань російського газу. Країна на 80% 
залежна від російського газу, тож швид-
ко відмовитись від постачань не вийде.

Відновлений собор Паризької Богоматері 
відкриють у 2024 році

Відкриття собору, який 
постраждав від пожежі у 
2019 році, для відвідувань 
та проведення релігійних 
заходів заплановане на 
2024 рік. Ремонтні робо-
ти просуваються швидко – 
відповідно до графіка. 

Собор буде відновлено 
до його попереднього ди-
зайну, включаючи 96-ме-
тровий шпиль, спроєктова-
ний архітектором Еженом 
Віолле-ле-Дюком у серед-
ині 1800-х років.

В Амстердамі «реструктурують» туризм
Новий план розвитку туризму спрямований на те, щоб набільше 

місто Нідерландів перестали вважати місцем, куди треба їхати «заради 
сексу та наркотиків». Амстердам має стати містом, куди приїжджає ту-
рист, який хоче побачити гарні музеї та познайомитись із культурою та 
мистецтвом. Також Амстердам розраховує завдяки новому плану уник-
нути проблеми Лондона – надмірної дорожнечі, що розвинулася через 
туристів, і проблеми Венеції – звідки «овертуризм» буквально виселяє 
місцевих жителів.

За рік до пандемії Амстердам, який прийняв 22 мільйони відвідува-
чів, також страждав від овертуризму, і особливо від туристів, які при-
бували не з найкращими намірами, залучені іміджем міста «вільних 
вдач», тобто саме «для сексу та наркотиків». Втім, «небажані» туристи 
все ж таки є меншістю, а туризм є важливою частиною економіки.

Загалом план планується реалізувати до 2025 року. Згідно з ним, 
економіка туризму має додавати місту цінності та не викликати дис-
комфорту у місцевих жителів.

У США невідомий зірвав 
джекпот лотереї у понад 

$1,3 мільярда доларів 
У національній лотереї Mega Millions цей ви-

граш у 1,337 мільярда доларів – третій найбіль-
ший в історії країни.

Переможний білет купив невідомий на ав-
тозаправній станції Speedway у Дес-Плейнс, по-
близу Чикаго, у штаті Іллінойс. 

Виграш є таким великим, оскільки пере-
можців не було з 15 квітня: сума накопичувала-
ся протягом 29 розіграшів. 

Переможець зможе отримати понад 1,3 мі-
льярда доларів, якщо погодиться на щорічні ви-
плати протягом 29 років. Якщо ж він захоче за-
брати одразу весь виграш, то зможе розрахову-
вати на меншу суму – 780,5 мільйона доларів.

Власник квитка має рік, щоб отримати приз. 
Заправка в Дес-Плейнс також отримає 

$500 тис. за продаж виграшного квитка.
Найбільший джекпот у Mega Millions вигра-

ли у Південній Кароліні у 2018 році. Тоді сума 
становила 1,537 мільярда доларів. А найбіль-
шим виграшем в історії країни стала сума у 
1,586 мільярда доларів. Це сталося у 2016 році 
у межах лотереї Powerball. Проте цього разу пе-
реможців було троє і гроші вони розділили. 

Собор до пожежі

Біля Багамських островів знайшли скарби іспанського флоту
Це колекція прикрас, що за-

тонули разом з іспанським га-
леоном у 1656 році. Корабель 
Nuestra Senora de las Maravillas 
затонув приблизно за 70 км на 
північний захід від островів. Самі 
ж скарби знайшли на величезній 
смузі уламків довжиною понад 
13 км.

Компанія Allen Exploration ра-
зом з багамськими та американ-
ськими морськими археологами 
та дайверами отримала ліцензію 
уряду Багамських островів на на-
укове дослідження та має намір 
виставити знахідки у новому му-
зеї на Багамах.

Серед знахідок – витонче-
ний золотий ланцюжок із орна-
ментами розет, який дозволяє 
припустити, що ці прикраси були 

призначені заможним аристо-
кратам, може, й королівським 
особам. Золотий кулон з Хрес-
том Сантьяго і Камнем Гоа, який 
тоді дуже цінувався в Європі, має 

форму раковини гребінця — сим-
волу, пов'язаного з орденом Сан-
тьяго – військово-релігійним 
об'єднанням лицарів, які захи-
щали паломників і активно брали 

участь у морській торгівлі Іспанії.
Nuestra Senora de las 

Maravillas, названий на честь «чу-
додійної скульптури Діви Марії» 
XIII століття у мадридському мо-
настирі, був частиною флоту.

Він прямував додому до Іспа-
нії з Гавани зі скарбами з Аме-
рики, як королівськими, так і 
приватними партіями, а також з 
контрабандою та розкішним ван-
тажем, врятованим з іншого іс-
панського галеону, затонулого 
біля Еквадору.

Але близько півночі 4 січня 
1656 року корабель затонув че-
рез навігаційну помилку при об-
ході мілководдя. Зіткнувшись із 
флагманом флоту, він врізався у 
риф, і лише 45 із 650 осіб на бор-
ту вижили.

Майже $2 тисячі штрафу 
за незадекларований 
сніданок з McDonald's

Пасажира, який подорожував з індонезій-
ського острова Балі до Австралії, оштрафува-
ли в аеропорту через сніданок з McDonald's. 
Мандрівник заплатив $1874 в аеропорту Дарві-
на (Австралія) після того, як службовий собака 
виявив у рюкзаку пасажира «ряд незаявлених 
продуктів ризику» – бургери МакМафін з яйцем 
і яловичими ковбасками і круассан з шинкою. 
Усе через нові правила біобезпеки, які ввела 
влада Австралії після того, як спалах ящура в Ін-
донезії поширився на популярний серед австра-
лійських туристів острів Балі.

Міністр сільського господарства, рибаль-
ства та лісового господарства Австралії Мюр-
рей Ватт прокоментував: 

«Я не співчуваю людям, які вирішили пору-
шити суворі заходи біозахисту в Австралії. У нас 
немає ящуру, і ми хочемо, щоб так і залишалося».

За неправильне паркування 
«оштрафували» на понад 

6 млн євро
Інцидент стався на острові Родос у Греції. Тут 

місцевий муніципалітет відправив жінці-водіє-
ві «лист щастя» за порушення правил паркуван-
ня. Відкривши конверт, автоледі ледь не зомлі-
ла: сума штрафу дорівнювала 6 648 444 євро. 
Вона звернулася до місцевих державних орга-
нів. Після перевірки програми виявилося, що 
при розрахунку суми просто виникла системна 
помилка, тому штраф скасували, а у жінки пере-
просили.

Середня заробітна плата в Греції становить 
близько 700 євро, а штрафи за порушення пра-
вил дорожнього руху варіюються від 40 до 80 
євро.

Понад третина росіян 
впевнені, що Сонце 

обертається навколо Землі 
Соціологи з’ясували, що за 15 останніх років 

кількість громадян Росії, які вірять у те, що Сон-
це обертається навколо Землі, зросла до 35%. 
Це повідомив Всеросійський центр вивчення 
громадської думки.

12% погодилися з тим, що таки Земля обер-
тається довкола Сонця, але оберт здійснює не 
за рік, а за місяць. 

Колекціонери збирають каміння у вигляді їжі: 
його намагаються кусати відвідувачі

У американському місті Корпус-Крісті 
(штат Техас) 40 років збирають та поповню-
ють дивовижну арт-інсталяцію. Це виставка 
каміння, яке виглядає, як справжня їжа. 

У мисці з фруктами по центру лежить чор-
нослив, виготовлений із сліз апачі, круглої 
гальки з обсидіану, а також чорниця з азу-
риту. Чаші з мамалигою – з перлин, створе-
них молюсками в темному мулі річки Міссі-
сіпі. Перець у шейкері – це попіл від вивер-

ження гори Сент-Хеленс у 1980 році. Чай 
у порцелянових чайних чашках – чорний 
вулканічний пісок з пляжів Гаваїв. Шматок 
скам’янілих хребців акули – замість вівсяно-
го печива. Коробка з блискучими трюфелями 
з дорогоцінних каменів теж виглядає надто 
спокусливо.

«У нас були відвідувачі, які намагали-
ся брати їжу та кусати її, настільки справж-
ньою вона здається», каже Джулія Тумбс, 
секретар Товариства дорогоцінних каменів 
і мінералів Східного Техасу, яке опікується 
колекцією. 

Все почалося з того, коли пара колекціо-
нерів каміння на ім’я Білл і Лоїс Паттілло по-
мітила низку оманливо смачних каменів у 
формі солодких булочок в 1982 році. Колек-
ція дебютувала для показу у 1983 році. Вона 
розрослася до трьох столів, накритих до сні-
данку, вечері та десерту. Сьогодні колекція 
налічує 383 камені, та продовжує поповню-
ватись новими.

На столі щедрий «обід» на 8 персон

Створили для тварин 
костюми з вентиляторами 

від спеки
У Токіо 

цього літа 
найтрива-
ліший за 
всю істо-
рію спосте-
режень пе-
ріод спеки, 
стовпчики 

термометрів підіймаються до позначки 
плюс 35 градусів.

І якщо люди ще можуть убратися в лег-
кий одяг, то песики чи котики свої шуби 
скинути не здатні. Тож аби полегшити їм 
життя, місцева дизайнерка у співпраці з 
ветеринарами створила спеціальні кос-
тюми з маленькими вентиляторами.

Пристрій, що переганяє повітря, ва-
жить лише 80 грамів та працює від акуму-
лятора. А сам костюм пошили із сітки — за-
для кращої циркуляції повітря. Коштує та-
кий одяг близько сімдесяти п'яти доларів 
за комплект. І розкупають його непогано 
— за місяць назбиралося із сотню клієнтів.
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Ця торговельна організація 
Совєтського Союзу ніколи нічого 
не вивозила за кордон, проте вва-
жалася експортною. Мала культи-
вувати «культурну торгівлю», але 
виявлялася тісним і брудним лаба-
зом. Єдина в соціалістичній кра-
їні криміналізованого підприєм-
ництва торгувала з громадянами 
та накопичувала капітал у гігант-
ських обсягах.

Йдеться про Торгсин – ство-
рену для ТОРГівлі С ІНоземцями 
установу, яка зрештою «відпрацю-
вала» виключно населення Украї-
ни та в’язнів решти Совєтського 
Союзу. Торгсин – це історія фено-
менальної брехні, цинізму і амо-
ральності.

Форсована індустріалізація 
1920-х років потребувала величез-
них обсягів валюти для оплати ім-
портного обладнання. Велика де-
пресія обвалила ціни на сировину, 
що традиційно забезпечувало при-
тік валюти бензоколонці.

Ставка на доходи від «соціаліс-
тичного» підвищення продуктив-
ності не спрацювала: колгоспне 
село давало державі менше товар-
ного хліба, ніж «непівське» сільське 
господарство до колективізації.

Тоні Джадт писав те саме про 
повоєнні роки, коли 3% «дачної» 
землі забезпечували третину сіль-
ськогосподарської продукції Со-
вєтів. Країна посилено друкувала 
«гроші»: якщо в 1927 році на кожен 
рубль грошової маси припадало то-
варів на 9.5 рублів, то 1930 року – 
на 4.5 руб.

Перші ластівки майбутньої 
«спецоперації» Микола Горох знай-
шов у сюжеті журналу «Комунарка 
України» 1929 року, де жмеринські 
трудівниці передають золоті при-
краси у фонд побудови літаків.

Дрібні накопичення та ціннос-
ті населення залишилися єдиним 
кандидатом на «донорство», поза-
як вагоміші статки розграбували 
та конфіскували задовго до цього. 
Однак населення дістало би золото 
й валюту зі схованок лише за край-
ньої потреби — як-от за крок від го-
лодної смерті.

Працю Миколи Гороха зовсім 
не випадково видав Центр вивчен-
ня Голодомору – історію Торгсина 
неможливо відокремити від голоду 
1932 – 1933 рр.

Торгсин проіснував з 1931 по 
1936 рік, але в 1931-му мережу 
крамниць лише почали розгортати, 
а вже в 1934-му плани надходжен-
ня провалилися через відступ голо-
ду, тож в 1935 цінності припинили 

приймати і лише розраховували-
ся до закриття установи в лютому 
1936 року.

Таблиці зданого населенням 
золота підтверджують – голодні 
1932 – 1933 роки стали рекордни-
ми і забезпечили майже 60% зда-
них за весь час існування Торгсину.

Неквапливий та скрупульозний 
аналіз адміністративної структури 
Торгсину на самому початку кни-
гу дає зрозуміти, що праця Миколи 
Гороха тяжіє до «наукового» полюсу 
на противагу «популярному». Втім, 
варто подолати цю «перепону», як 
дослідження українського історика 
дарує багатий – безцінний! – мате-
ріал не лише (і не стільки) про Голо-
домор, а й про повсякдення, еконо-
міку та людей в умовах соціалістич-
ного експерименту.

Було б лише невеликим пере-
більшенням сказати, що якби по-
став вибір лише однієї книги про 
Совєтський Союз, то це має бути 
праця про Торгсин – незграбно-
го велетня-монополіста з блатом, 
розбазарюванням та привілейова-
ною номенклатурою.

Строгість та науковість праці 
українського історика не завадить 
впізнати у розсипаній мозаїці не 
завжди виразних фактів скотську 
реальність Совєтського Союзу.

Крали в торгсинах завжди, усю-
ди й на всіх рівнях – від керівни-
ків, які розбазарювали десятки ти-
сяч золотих рублів, до пійманої на 
крадіжці шмата ковбаси за 2.20 
прибиральниці, головним доказом 
проти якої стала пришита до халата 
спеціяльна кишеня.

Традиція «нагрузки» нікуди не 
дівалася навіть за умов здачі 
золота і валюти – збіжжя від-
пускали лише за умови купів-
лі піонерського горна чи по-
груддя якогось із совєтських 
ідолів.

В піковий перший квартал 
голодного 1933 року в Одесь-
кому торгсині до пуда борош-
на автоматично додавали пів 
кілограма цукерок та бісквіт 
загальною вартістю 1.40 руб., 
а до мішків борошна – 402 кг гни-
лого буряка.

Зберігалися товари в хлівах 
місцевих жителів та недобудовах 
без стріхи, що добре ілюструє став-
лення до власності в умовах, коли 
«все належить всім»; в торговель-
них пунктах Ніжина й Шостки бо-
рошно і крупи зберігали поряд з 
оселедцем і гасом, а білий печений 

хліб валявся на підлозі.
«Бери що дають» – люди 

згадують в історіях про Торгсин 
звичайне совєтське хамство, 
приниження та зверхність про-
давців, цього нового привіле-
йованого класу пролетарської 
держави.

І, звісно, черги. Інакше й 
бути не могло з забюрократи-
зованим процесом здачі май-
на: відстояти чергу на вхід, по-
тім – наступну, де врешті при-
йомник-оцінювач плоскогубця-
ми та шилом поламає прикраси 
та видасть талончик – пере-
пустку до ще однієї черги, у касу 
видачі заповітних товарів.

Соціалізм обкрадав насе-
лення і на цьому етапові: нео-
плачувані відходи пробування 
– так званий «припек» – стано-
вили 2 – 3 грами на кілограм 
зданого дорогоцінного металу. 
1933 році сумарний «припек» 
Торгсину склав близько 7 тонн 
чистого золота (!), яке вкрали у 
населення.

Цінності приймали майже 
винятково на вагу, тож «лом» у зві-
тах був не метафорою – з прикрас 
викорчовували каміння й вставки, 
плющили молотками і викидали в 
ящик прийомки.

Нищилася не лише родинна 
пам’ять та зв’язок між покоління-
ми – мистецька цінність виробів 
не бралася до уваги; письменник-
емігрант згадує, як за подарований 
батькові «ще самим московським 
царем-батюшкою» срібний годин-
ник отримав аж 83 торгсинівських 
копійки.

Історик звертає увагу на клю-
човий нюанс, який не так легко по-
мітити на перший погляд. Розра-
хунки в Торгсині велися в рублях 
так само, як і за межами установи, 
однак принципова різниця поляга-
ла в тому, що грошова одиниця «зо-
лотовалютної установи» забезпечу-
валася товаром.

На початку 1934 року за один 

торгсинівський рубль на чорному 
ринкові давали від 50 до 62 «зви-
чайних» рублів; навіть державні 
наркомати послуговувалися трид-
цятикратним курсом обміну.

Совєтська держава визнавала, 
що надруковані нею гроші нічого 
не варті, одночасно й пропонувала 
«рішення». Таке ставлення держави 
до тих, кому вона б мала служити, 
інакше як збоченим не назвеш.

Оповідь про совєтську буден-
ність була б неповною без згадок 
про обважування, та Микола Горох 
віднайшов і це: у липні 1934 року 
ваги для сипких товарів Чернігів-
ського універмагу №2 давали по-
хибку в 300 – 500 грамів.

Грабували за будь-якою нагоди 
без жодних уявлень про мораль: в 
архівах знайшлася скарга інваліда 
ІІ групи, якому у травні 1933 року в 
крамниці у Ніжині занизили пробу і 
вагу його золотого браслета – при-
красу вагою 58.7 грама 56-ї (560) 
проби прийняли як 46.7 грама 48-ї 

(480) проби.
Історія Торгсину – ще один 

привід плекати завжди недо-
статню русофобію. Знак «до-
рівнює» між Совєтською дер-
жавою та РФ може здаватися 
перебільшенням лише допо-
ки не побачиш зразки рекла-
ми Торгсину в закордонних га-
зетах, де написи на яскравих 
плакатах про грошові перека-
зи в «U.S.S.R» супроводжува-

лися уточненнями в дужках, що то 
є «Russia».

Микола Горох стримано класи-
фікує «особливості» та «недоліки» 
роботи торгової установи, навіть 
коли віднайдене майже благає на 
яскравішу оцінку.

Торгсин реалізовував продук-
ти за значно завищеними цінами – 
націнка сягала 400%. Сімдесятикі-
лограмовий мішок борошна у Голо-
домор коштував 11 грамів чистого 
золота.

Відпускні ціни на борошно, 
хліб та крупи додатково підвищи-
ли взимку 1933-го, тож нарком зо-
внішньої торгівлі Розенгольц зго-
дом рапортував, що «своєчасне (!!!) 
підвищення цін на товари хлібофу-
ражної групи дозволило протягом 
першого кварталу 1933-го отрима-
ти 3 млн рублів додаткового при-
бутку».

Втім, навіть здані цінності не 
гарантували виживання: мешкан-
ка Носівки Валентина Боброва 
згадує, як мати в «голодовку» напе-
кла коржиків із торгсинівського бо-
рошна, в якому були домішки чи то 
крейди, чи то гіпсу, тож дітям дове-
лося промивати шлунки.

Відібрати в людей останню зер-
нину та довести до голодної смерті, 
примусити віддавати сімейні релік-
вії чи дорогі серцю дрібнички, щоб 
потім продати людині прострочене 
чи зіпсоване – зло Совєтів воісти-
ну безмежне.

Значний економічний вимір до-

слідження Миколи Гороха не ви-
черпується самими цінами та по-
казниками. Детально розглянуті 
та впорядковані істориком доку-
менти неодноразово викривають 
абсурдність планової «економіки».

Вражає, як облконтора 
отримує директиву забезпечи-
ти працівників спецодягом, по-
чинає «вибивати» кілька метрів 
тканин у робочих кооперативів, 
а потім чекає дозволу та коштів 
від самого кремлівського цен-
тру на виготовлення тих багато-
страждальних халатів.

Буденна за звичайних умов 
справа в совєтських реаліях 
перетворювалася на героїчну 
епопею, яка могла скінчитися 
для керівника розстрілом чи 
бути похованою кожною з чис-
ленних бюрократичних ланок. 
Цей механізм міг лише про-
їдати накопичене, а продук-
тивність радше була побічним 
ефектом.

Газета «Правда» проголошу-
вала, що «Ліквідація Торгсину – 
це ще один доказ успіхів соціа-
лістичного будівництва», однак 
постає питання – доказом чого 
тоді було створення та відкрит-
тя дверей цієї «іноземної» кон-
тори населенню, яке мало за 
душею валютні цінності?
Совєтський Союз наповнив ци-

нізмом і брехнею існування цієї 
організації аж до фінального акор-
ду, а потім методично знищив усі 
згадки про грабунок населення – 
«Большая совєтская енциклопє-
дія» присвятила Торгсину аж одне 
речення.

Дезавуювати російську міфот-
ворчість завше вважав справою 
марною, однак лицемірно не можу 
втриматися – благословенні ро-
сійсько-совєтські «подарунки», 
про які не втомлюються нагадува-
ти опоненти дерусифікації/декому-
нізації, виявляються оплаченими 
самим народом.

Викачані у людей цінності по-
крили близько 20% імпорту най-
критичніших років, що дорівню-
вало приблизній вартості десяти 
мегаломанських проєктів Совє-
тів, серед яких Дніпрогес і Харків-
ський тракторний завод. Торгсин 
остаточно вирішив питання при-
ватної власності у полоненого на-
селення Совєтського Союзу зара-
ди ось цього.

Зауваження не затьмарюють 
враження від книги. Найпомітні-
шим хочеться назвати надуживан-
ня пасивним станом мови та по-
кручі канцеляриту, втім, такі хиби 
можна вибачити людині, яка пра-
цювала з совєтськими архівами 
та їхнім перверсивним механістич-
ним російським новоязом.

Претензія іншого характеру 
стосується «надмірної» академічної 
доброчесності українського істори-
ка: не обов’язково поіменно згаду-
вати всіх рашистських істориків, які 
коли-небудь займалися темою. Ви-
няток допустимий лише для Єлєни 
Осокіної – найбільшої дослідниці 
Торгсину, хоча її Микола Горох чо-
мусь відокремив від «іноземних до-
слідників», що вкупі з рештою ви-
кликає асоціації з «дружбою наро-
дів».

Книга Миколи Гороха стала чи 
не найбільшим відкриттям остан-
нього часу, а той факт, що розвідка 
побудована на дослідженні рідного 
історику Чернігівського відділення 
Всеукраїнського об’єднання «Торг-
син», дарує надію на нові досліджен-
ня. Дуже хотілося б. Це було пречу-
дово. Особлива рекомендація.

Олег КАРПЮК
«Українська правда» – 

«Історична правда»., 19.07.2022
Pravda.com.ua

Золото — державі?

Радянська газетна реклама Торгсину

Черга до Торгсину. Харків. 1932 р.
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 28 липня 1668 року сотенне міс-
течко Вороніж (нині – селище місь-
кого типу у Шосткинському райо-
ні Сумської області) було захопле-
не військами московського воєво-
ди Михайла Дмітрієва. Загарбники 
знищили оборонців місцевої форте-
ці та, ймовірно, частину населення 
козацького містечка.

Цей епізод забутої московсько-
української війни 1668- – 1669 ро-
ків залишився поза увагою істори-
ків, включаючи навіть краєзнавців, 
зазначає видання «Новинарня».

Війна за 
«козацькі вольності»

Наприкінці січня – на початку 
лютого 1668 року розпочалась ві-
йна між Лівобережною Гетьманщи-
ною та Московським царством. Це 
був черговий збройний конфлікт між 
українським козацтвом і москови-
тами, що супроводжували співісну-
вання України та Московії у другій 
половині XVII століття в межах угод 
про протекцію. Попередні спроби 
українських еліт вийти з-під влади 
Москви відбувались у 1658 – 1659 
та 1660 – 1662 роках, і закінчились 
поразками (попри блискучі військо-
ві перемоги, наприклад, знамениту 
Конотопську битву).

Цього разу каталізатором не-
вдоволення лівобережного геть-
мана Івана Брюховецького та його 
оточення стало підписання Андру-
сівського перемир’я у 1667 році. З 
точки зору козацької старшини, цар 
Олексій Михайлович як сюзерен 
зрадив інтереси своїх васалів, пого-
дившись розділити територію Укра-
їни по Дніпру – між Московським 
царством і Річчю Посполитою. Па-
ралельно на Правобережній Україні 
тривала інша національно-визволь-
на боротьба, яку вів проти Варшави 
правобережний гетьман Петро До-
рошенко.

Тоді, на рубежі 1667-го та 1668 
років, українські еліти Правобереж-
жя та Лівобережжя на короткий пе-
ріод часу змогли усвідомити спіль-
ність своїх інтересів і домовитися 
про об’єднання зусиль. У лютому-
березні 1668 року на Лівобережній 
Україні відбулися організовані геть-
маном виступи проти московських 
військових гарнізонів, які розміщу-
вались у 15 найбільших містах. Ре-
зультатом цих військових операцій 
до кінця березня стало очищення 
більшої частини території Гетьман-
щини від влади московських воє-
вод. Під контролем царських залог 
залишались Київ, Чернігів, Ніжин, 
Переяслав і Остер.

Московський уряд спробував 
провести проти лівобережного ко-
зацтва блискавичну «спецопера-
цію». Три московські армії вторглися 
на територію Гетьманщини з різних 
напрямків, сподіваючись швидко 
розчавити гетьманські сили. Проте 
просування загарбників було зупи-
нене стійкістю оборонців Котельви, 
Глухова та Почепа – прикордонних 
фортець, які встояли перед ворожи-
ми штурмами. На початку літа ста-
ло зрозуміло, що військова кампа-

нія Москви закінчилась провалом: 
всі три угруповання царських військ 
були змушені відступити з Гетьман-
щини.

Наприкінці травня – на почат-
ку червня на Лівобережжя вступи-
ли війська союзників гетьмана Іва-
на Брюховецького – правобережні 
полки Петра Дорошенка та кримські 
татари на чолі з Алшею-мурзою. 8 
червня відбулась козацька рада на 
Сербиному полі, на якій Брюховець-
кий був убитий, а Дорошенко – про-
голошений гетьманом «обох сторін 
Дніпра».

«Татарське побоїще» 
під Севськом: 

перелом у війні
12 – 13 червня 1668 року у бит-

ві між Хухрою та Охтиркою гетьман 
Петро Дорошенко разом із крим-
ськими татарами намагався розгро-
мити військо московського воєводи 
Григорія Ромодановського, який що-
йно зняв облогу з Котельви. Моско-
вити відступили, але уникли повного 
розгрому. 21 червня козаки та тата-
ри примусили іншого царського воє-
воду – Григорія Куракіна – зняти об-
логу з Глухова.

Окрилені цими успіхами, тата-
ри вирішили перенести бойові дії на 
територію Московщини. Алша-мур-
за відправив 10-тисячний корпус 
на чолі з Муратшею-мурзою у рейд 
на прикордонні московські міста. 
До нього доєдналось 500 кінних ко-
заків полковника Івана Бугая. 3 – 
4 липня у битві під Севськом вони 
були розгромлені військами «Боль-
шого полку» на чолі з воєводою Ку-
ракіним. Московити мали значну чи-
сельну перевагу та займали підго-
товлені оборонні позиції.

У боях відзначився і воєвода 
Михайло Дмітрієв – помічник Ку-
ракіна. Його командувач «Большо-
го полку» відправив навздогін тата-
рам, які відступали з-під Севська. 6 
липня Дмітрієву на чолі 10-тисячно-
го кінного війська вдалося наздо-
гнати Муратшу-мурзу та Івана Бугая, 
оточити татар і козаків, завдавши їм 
остаточної поразки.

Поразка під Севськом стала пе-
реломним епізодом війни. Татари, 
зазнавши великих втрат, поверну-
лись до Криму. У цей час польські ко-
ронні війська розпочали наступ на 
Правобережжі, обложивши в Каль-
нику брата гетьмана Григорія Доро-
шенка.

З огляду на це Петро Дорошенко 
переправляється через Дніпро, ли-
шивши на лівому березі наказним 
гетьманом Дем’яна Ігнатовича. 19 
і 20 липня цар Олексій Михайлович 
відправив грамоти воєводам Кура-
кіну та Ромодановському з наказом 
повторно перейти у наступ на тери-
торію Гетьманщини. Першою ціллю 
мав стати Ніжин – місто, де в облозі 
перебувала московська залога воє-
води Івана Ржевського).

Містечко, що 
відродилось із попелу

Містечко Вороніж входило до Ні-
жинського полку. Сотенним центром 
стало у 1654 році («сотня» у козаць-
кій державі – це і військовий підроз-
діл, і адміністративно-територіальна 
одиниця).

У Воронежі була дерев’яна фор-
теця, споруджена чи то за гетьману-
вання Богдана Хмельницького, чи то 
ще за часів Речі Посполитої. Вона 
займала площу по периметру сучас-
ної кільцевої вулиці Садової. Башти 
фортеці були кам’яними, мури – об-
несені земляним валом і ровом з во-
дою.

Бойові дії московсько-україн-
ської війни 1658 – 1659 років Во-
роніж не зачепили (на відміну від де-
яких інших міст Сіверщини, напри-
клад – Глухова). На початку 1661 
року містечко намагався здобути 
прибічник правобережного геть-
мана Юрія Хмельницького полтав-
ський полковник Федір Жученко. 
Але справжнього спустошення Во-
роніж зазнав через три роки – у лю-
тому 1664-го.

Тоді під мурами містечка відбув-
ся бій між передовими загонами вій-
ська польського короля Яна ІІ Ка-
зимира з одного боку та гетьмана 
Івана Брюховецького й воєводи Ро-
модановського з іншого. Коронна 
армія тоді відступала у бік Білору-
сі після невдалої облоги Глухова. У 
бою жовніри Стефана Чарнецького 
взяли Воронізьку фортецю, але були 
змушені покинути її і, перед відсту-
пом, підпалили. За деякими свідчен-
нями, містечко згоріло «без остатку».

Після цього, як пишуть у краєз-
навчих нарисах, московський уряд 
звільнив вороніжців від сплати по-
датків на 10 років, що сприяло швид-
кій відбудові містечка у 1669 – 1672 
роках, коли воронізьким сотником 
був Сава Прокопович. Сотник збуду-
вав нові укріплення, залишки яких 
збереглися до наших днів.

Цікаво, що у жодній статті з істо-
рії Воронежа не згадані буремні по-
дії, які сотенний центр пережив ро-
ком раніше, у 1668 році.

Про ці події ми дізнаємось із до-
слідження російського історика Іго-
ря Бабуліна «Війна за повернення 
України 1668 – 1669 рр.», яке він 
опублікував торік, використавши 
раніше невідомі документи з Росій-
ського державного архіву давніх ак-
тів.

«Вырубили изменников»: 
три каральні походи 

московитів
Перша спроба захопити Воро-

ніж під час війни 1668 – 1669 років 
відбулася 7 квітня 1668 року. Тоді 
московський воєвода Петро Долго-
руков, що облягав Глухів, відправив 
частину свого війська на чолі з кня-
зем Борисом Мишецьким у рейд на 
сотенне містечко.

Мишецький запропонував воро-
ніжцям здатися і присягнути на ві-
рність царю. Козаки відмовились і 
пішли на вилазку, атакувавши загін 
князя. Московитам вдалось відбити 
атаку, але штурм Воронізької форте-
ці успіху не приніс. Мишецький задо-
вольнився тим, що спустошив навко-
лишні села («около города посады 
все выжгли и разорили, и те де из-
менники в городе заперлись, сели в 
осаде, великого государя милости-
вой грамоты не приняли»).

27 квітня цар Олексій Михайло-
вич видав ще одну «милостиву гра-
моту», закликаючи вороніжців і жи-
телів інших міст Сіверщини («в Глу-
хов, и в Королевец, и в Коропов, 
и в Воронеж, и в Ботурин и в иные 
городы») здатися. За це обіцяв «не 
палити і не розоряти … посади, села 
і деревні».

Наступного разу загарбники пі-

дійшли до мурів міста 20 липня. Піс-
ля перемоги під Севськом воєвода 
Григорій Куракін відправив рейтар-
ського полковника Федора Зикова 
у рейд на Вороніж. Під командуван-
ням Зикова були значні сили – рей-
тарські та драгунські полки, а також 
кілька сотень помісної (дворянської) 
кінноти.

Козаки зустріли московитів у 
полі перед містом. У бою Зиков здо-
був перемогу, захопивши два ко-
зацькі прапори. Проте на штурм 
фортеці піти не наважився. Схоже, 
що попри руйнування та пожежу чо-
тирирічної давності, у 1668 році міс-
течко мало досить міцні укріплення.

Проте рейд 20 липня був лише 
розвідкою боєм. Серйозний наступ 
московського війська розпочався у 
наступні дні.

23 липня Бєлгородський полк 
воєводи Ромодановського взяв 
штурмом Опішню, де боронився пол-
тавський полковник Кость Кублиць-
кий. Штурм був кровопролитним 
для московитів: за неповними дани-
ми, лише пораненими військо втра-
тило кількасот вояків. Після взяття 
Опішні оскаженілі від великих втрат 
царські солдати влаштували крива-
ву розправу над гарнізоном. Біль-
ша частина оборонців фортеці була 
вбита. Полковник Кублицький ди-
вом врятувався.

28 липня 1668 року стало тра-
гічним днем вже для Воронежа. Цьо-
го разу до містечка підійшло велике 
військо на чолі з воєводою Михай-
лом Дмитрієвим. Він привів із со-
бою 15 сотень помісної кінноти, два 
рейтарські полки – Федора Зикова 
та Василя Челюсткіна, стрілецький 
приказ Єрмолая Баскакова.

Документи не наводять подро-
биць штурму міста. Все, що ми нара-
зі маємо, – це лаконічне донесення 
Михайла Дмітрієва. Воєвода повідо-
мив, що «Воронежец взяли и измен-
ников черкас вырубили, а сидело в 
том городке 700 человек». Таким чи-
ном, московити після взяття містеч-
ка повністю знищили його гарнізон.

Варто зазначити, що в козаць-
кій сотні у той час служило від кіль-
кох десятків до кількох сотень коза-
ків (найбільше – 200-300 вояків). 
Отже, у Воронежі мало б перебува-
ти декілька козацьких сотень, окрім 
власне Воронізької. Це видається 
сумнівним, адже згадок про такі пе-
реміщення сил у документах не зу-
стрічаємо. Більш імовірно, що обо-
ронцям допомагали міщани і їх, як і 
козаків, нападники перебили.

Невідомо, чи були серед заги-
блих жінки та діти. Є здогадка, що 
частина міщан могла врятуватись 
завдяки підземним ходам, які вели 
з підвалів Миколаївської церкви да-
леко за межі містечка.

Судячи зі всього, штурм форте-
ці також коштував царським воя-
кам чималої крові. Із чолобитних до 
царя дізнаємось про одразу кількох 
командирів, які дістали поранення 
під Воронежем. Так, сотенний голо-
ва Тимофій Алимов був поранений 
«подле шеи в левое плечо ис пища-
ли навылет». Також постраждав ін-
ший сотенний голова Іван Жохов. А 
сотник московських стрільців Іван 
Арістов був «по правой щеке заши-
блен дубиною, а от того оглох». Воче-
видь, втрати рядового складу також 
мали бути значними.

30 липня долю Воронежа мало 
не повторив Кролевець, проте обо-
ронці цього містечка змогли відбити 
ворожий штурм. При цьому було по-
ранено щонайменше троє москов-
ських рейтарів.

Рейд на Вороніж і Кролевець був 
підготовкою до чергової (другої за 
час війни 1668 – 1669 років) спроби 
московитів захопити Глухів – одне з 

ключових міст у регіоні.
Облога Глухова воєводою Гри-

горієм Куракіним тривала від 1 до 
15 серпня та знову не мала успі-
ху. Князь навіть отримав догану від 
Олексія Михайловича: цар обурю-
вався через таке марне витрачання 
часу та ресурсів.

У другій половині серпня «Боль-
шой полк» Куракіна був розформо-
ваний. Більшу його частину переда-
ли під командування більш «ефек-
тивного» воєводи Григорія Ромода-
новського.

У вересні Ромодановський виру-
шив у похід на Ніжин і Чернігів. 4 ве-
ресня московити влаштували різа-
нину у Ніжині та вщент спалили міс-
то…

Стерта пам’ять 
про спустошення 

Воронежа
16 березня 1669 року лівобе-

режний гетьман Дем’ян Ігнатович 
підписав Глухівські статті, погодив-
шись повернутися під протекцію Мо-
скви. Спустошені під час бойових дій 
міста почали відновлювати, у тому 
числі – і Вороніж.

Імовірно, саме у 1669 році во-
роніжців і звільнили від податків, 
про що йдеться в енциклопедичних 
статтях з історії містечка. Крім того, 
згадане фіскальне послаблення для 
Воронежа надала гетьманська вла-
да, а не «московський уряд», про що 
пише більшість авторів. Адже згід-
но з Глухівськими статтями збирати 
податки з населення Гетьманщини 
була уповноважена саме козацька 
адміністрація.

Дивовижним чином пам'ять про 
спустошення містечка у 1668 році 
була стерта, а вся провина за руйну-
вання, яких зазнав Вороніж у 1660-х 
роках, була покладена на польських 
жовнірів. 

Цікаво, що єдина згадка (чи рад-
ше натяк) про події 1668 року у Во-
ронежі міститься у статті про історію 
містечка в енциклопедичному ви-
данні «Історія міст і сіл Української 
РСР. Сумська область», що побачило 
світ у 1967 році. Там згадується, що 
у 1668 році «народні маси» Вороне-
жа виступили проти утисків царської 
адміністрації та відмовилися плати-
ти податки. Зазначається, що «ви-
ступ був жорстоко придушений».

Таким чином, облогу міста під 
час московсько-української війни 
перетворили на епізод «класової бо-
ротьби» проти «феодалів-експлуата-
торів». Схожим чином у радянській 
історіографії викривлювали і інші 
козацькі виступи у містах Лівобе-
режжя у 1668 році, підміняючи їхню 
мету – побудову самостійної держа-
ви – бажанням «позбутися феодаль-
них утисків».

Забута «Воронізька різанина» – 
це ще один приклад того, наскільки 
тривалим і складним є процес по-
вернення нашої історії, її очищення 
від замовчувань і ворожих ідеоло-
гічних нашарувань.

Максим ОМЕЛЬЧЕНКО
Опубліковано 

у виданні НОВИНАРНЯ

Сайт «Аргумент», 29. 07. 2022

Забута різанина на забутій війні: 
як 355 років тому московити влаштували бійню в українському Воронежі

Розподіл Війська Запорозького 
згідно з Андрусівським 
перемир’ям 1667 року

Воронізька фортеця. 
Реконструкція

Глухів. Карта 1784 року
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Перед вами – уривок зі спога-
дів Віктора Кравченка, українця, 
талановитого інженера, якому вда-
лося залишитися живим після роз-
гортання репресій у СРСР за часів 
Сталіна. Він був членом комуніс-
тичної партії, який вірив, що СРСР 
може стати країною щасливого 
майбутнього, однак вчасно зрозу-
мів, що таке тоталітарний режим, 
повсюдна брехня та системне ви-
нищення тих, хто чинив спротив 
злочинній системі. Віктору Крав-
ченку вдалося втекти і за кілька ро-
ків написати книжку яка сколихну-
ла весь західний світ.

«Історична правда» публікує 
уривок з книги спогадів Віктора 
Кравченка «Я вибрав свободу», 
що виходять друком у видавництві 
«Смолоскип».

Через парткомітет інституту мене 
викликали до обкому партії. Мета: 
мобілізація партійних бригад для ро-
боти на селі.

Близько вісімдесяти людей зі-
бралися в актовому залі, переважно 
молодь. Деяких з них я пізнав по пар-
тійній роботі останніми роками. Усі 
ми були напружені, дехто не прихову-
вав свого занепокоєння.

Нас посилали до сільських райо-
нів допомогти збору зернових і при-
скорити фінальну стадію жнив. Але 
ми відчували, ніби нас посилають у 
вир кривавої війни, і поводилися від-
повідно.

Товариш Хатаєвич, член ЦК пар-
тії, виступив із промовою. Вона лише 
посилила нашу нервозність. Ми спо-
дівалися почути «технічну» промову 
про сільське господарство та сіль-
ську економіку. Замість цього ми по-
чули палкий заклик іти вперед і бити-
ся на кшталт «зроби або помри».

– Товариші,– сказав він, – ви їде-
те до села на місяць чи шість тижнів. 
Дніпропетровська область відстає. 
Партія і товариш Сталін наказали нам 
завершити колективізацію до весни, 
а вже кінець літа, і ми ще не виконали 
цього завдання.

Місцеве сільське керівництво по-
требує вливання більшовицької ста-
лі. Ось чому ми посилаємо вас. Ви по-
винні приступити до виконання своїх 
обов'язків з відчуттям суворої партій-
ної відповідальності, без скиглення 

та гнилого лібералізму.
Викиньте свій буржуазний гума-

нізм у вікно і дійте як більшовики, гід-
ні товариша Сталіна. Бийте куркуль-
ський елемент, хоч би де він піднімав 
голову.

Це війна, це – або ми, або вони! 
Останній залишок прогнилого капіта-
лістичного сільського господарства 
має бути знищений за будь-яку ціну!

По-друге, товариші, конче потріб-
но виконати державний план поста-
чання зернових. Куркулі і навіть се-
редняки та незаможні селяни не від-
дають свого зерна. Вони саботують 
партійну політику. А сільське керів-
ництво інколи виявляє нерішучість і 
слабкість.

Ваше завдання – дістати зер-
но за будь-яку ціну. Викачати його в 
них, хоч би де воно було заховано, у 

печах, під ліжками, у льохах чи зако-
пане в городах. Завдяки вам, партій-
ним бригадам, село має зрозуміти, 
що означає більшовицька твердість.

Ми мусимо знайти зерно, і ви 
його знайдете. Це потребуватиме 
вашої ініціативи і чекістського духу. 
Не бійтеся вживати крайніх заходів. 
Партія твердо стоїть за вами, това-
риш Сталін очікує цього від вас. Це 
смертельна боротьба; краще зроби-
ти забагато, аніж замало.

Третім важливим завданням є 
завершення обмолоту зерна, ремон-
ту реманенту, плугів, тракторів, жа-
ток та іншого обладнання. Класова 
боротьба на селі загострюється. У 
нас нема часу на перебірливість чи 
гнилу сентиментальність.

Куркульські елементи маскують-
ся і просочуються до колгоспів, аби 
саботувати роботу і забивати худобу. 
Що вимагається від вас — це більшо-
вицька пильність, непримиренність і 
мужність. Я впевнений, що ви вико-
наєте доручення партії і директиви 
нашого улюбленого вождя.

Останні слова, в яких звучала 
прихована погроза, потонули в по-
кірних оплесках.

– Чи є запитання? Все зрозумі-
ло?

Запитань не було.
– Тоді почекайте тут. Незабаром 

вас викличуть поодинці до товариша 
Бродського.

Я спитав самого себе: «Невже це 
всі вказівки, які ми отримаємо? Чи 
можна очікувати, аби багато студен-
тів і промислових робітників виріши-
ли величезні економічні та політичні 
проблеми села через просте застосу-
вання «більшовицької твердості»? Як 
можна такій групі, що складається з 
молоді й людей, більшість з яких не 
розуміється на сільських проблемах, 
доручити вирішувати долю сотень ти-
сяч селян?»

Ніби підслухавши мої думки, 
юнак праворуч від мене сказав ти-
хим голосом:

– Товаришу Кравченко, думаю, 
що ми отримаємо подальші інструк-
ції, я маю на увазі, у практичному 
плані.

– Не знаю,– сказав я. Я впізнав 
його, він був студентом інституту, але 
це все, що я знав про нього. Я не мав 

наміру розпочинати застосовувати 
«більшовицьку твердість», втягнув-
шись у «небезпечну» дискусію з не-
знайомцем.

- Розумієте, товаришу,– вів він 
далі, – я ніколи не жив на селі. Я ні-
чого не знаю про сільське життя і не 
маю жодного уявлення, як підійти до 
тих великих завдань, які окреслив 
секретар. Але ясно, що ми заплатимо 
партквитками і, може, головою, якщо 
не впораємося.

Я був роздратований. Чи парубок 
неймовірно наївний, подумав я, чи 
він намагається спровокувати мене 
на необережне висловлювання. 

–Вибачте,– сказав я, не намага-
ючись приховати свого роздратуван-
ня,–– але ви мали нагоду поставити 
запитання.

– Це правда. Тільки всі заплеска-
ли в долоні, і мені забракло сміливос-
ті сказати, що мені нічого не зрозумі-
ло. Я знаю вас з інституту, товаришу 
Кравченко, і довіряю вам. Якби я міг 
би потрапити у вашу бригаду, то почу-
вався би краще.

Я глянув прямо йому у вічі й рап-
том засоромився своїх сумнівів. Його 
переживання видавалися справжні-
ми. Хоча він був лише на кілька ро-
ків молодший за мене, він мав щось 
від маленького хлопчика, захищено-
го від життя.

– Я не проти, якщо ви зможете це 
зробити,– сказав я,– хоча думаю, що 
нас вже розподілили.

– Я спробую,– відповів він, усмі-
хаючись уже сміливіше.– Мене звати 
Цвєтков, Сергій Олексійович.

Він відійшов. Через кілька хви-
лин мене викликали до кабінету то-
вариша Бродського. За великим сто-
лом сидів чоловік міцної статури з 
густою чуприною темного волосся.

– Товаришу Кравченко, – ска-
зав він одразу, – ви знаєте щось про 
село?

– Я жив у сільській комуні кілька 
років під час громадянської війни. До 
того ж у 1920–1921 роках я прослу-
хав кілька курсів у сільськогосподар-
ському училищі.

– Чудово! Бо так мало бригади-
рів відрізняють пшеницю від бур'яну.

Він натиснув на ґудзик дзвоника, 
і двоє інших чоловіків зайшли до ка-
бінету. Один із них був студент Цвєт-
ков, що сором'язливо всміхався на 
знак свого успіху. Другий був чоло-
вік близько сорока років, якого я не 
знав.

– Потисніть один одному руки,— 
сказав товариш Бродський.– Пра-
цюватимете трійкою разом. Їдете до 
села Підгородне. Ви, товаришу Крав-
ченко, будете очолювати завершен-
ня молотьби, а також відповідатиме-
те за наведення ладу з усім реманен-
том і машинами.

Ви, товаришу Цвєтков, разом із 
товаришем Аршиновим заверши-
те колективізацію і збирання зерна. 
Але обидва діятиме під керівництвом 
товариша Аршинова.

Він очолюватиме трійку. Він не 
лише старий партієць, а й має досвід 
роботи в прокуратурі. Це все. Про-
йдіть у кінець залу й отримайте свої 
мандати і гроші.

Аршинов був огрядний чоловік, 
невисокий на зріст, з чисто поголе-
ною головою та рябим, як старий 
мармур, обличчям. Між його лобом 
і рештою голови не існувало демар-
каційної лінії. Пласке обличчя Арши-
нова здавалося трохи поза фокусом, 
ніби за викривленим склом, а очі 
були просто розрізами на площині. 
Загальне враження складалося явно 
неприємне.

Вийшовши з кабінету, Аршинов 
наказав нам принести теплий одяг, 
харчі, які ми зможемо купити, «і, звіс-
но, — додав він, – револьвер». Піс-
ля того як ми домовилися зустрітися 
в залі очікування на вокзалі наступ-
ного дня, Аршинов пішов в один бік, 
а ми з Цвєтковим – у протилежний.

Цвєтков, либонь, був людиною, 
яка не могла не ділитися своїми вра-
женнями. 

- Вікторе Андрійовичу, – сказав 
він, – правду кажучи, наш шеф не 
припав мені до серця. Може, я поми-
ляюся, але в мене відчуття, що нам із 
ним буде важко.

– Не говоріть дурниць, товаришу 
Цвєтков. Чому ми маємо розпочина-
ти з упередження проти товариша, 
якого ми зовсім не знаємо? Він може 
виявитися цілком порядною люди-
ною. Вочевидь, партія довіряє йому; 
принаймні те, що ми можемо зроби-
ти, це також йому довіряти. Головне, 
не починати справу з програшним на-
строєм.

Коли я говорив це, то розумів, що 
швидше заспокоюю сам себе, аніж 
мого супутника.

– А навіщо нам потрібні револь-
вери? – наполягав він. – Я не думаю 
відбирати зерно силою. Ленін ска-
зав, що колективне господарство – 
це добровільна спілка, і Сталін гово-
рив те саме багато разів. Лише дня-
ми я читав…

– Послухайте, Цвєтков! Не обра-
жайтеся на мою відвертість, але ви 
справді говорите дивні речі. Я маю 
всі підстави думати, що ви надзви-
чайно наївна людина, або вас при-
ставили до мене.

– О боже! Яка страшна думка! 
– вигукнув він з жахом у голосі, що 
змусило мене пошкодувати про свою 
відвертість. – Впевнений, що ви зро-
зумієте, як помилилися щодо мене і 
навіть щодо моєї наївності. Я добре 
розумію серйозність завдань перед 
нами. Ось чому я здивований, що 
нам не дали більш чіткої практичної 
інформації. Я росіянин і син росіяни-
на. Я ніколи не був провокатором і не 

зміг би, навіть якби існувала загро-
за життю. Як жахливо, що люди під-
озрюють одне одного в шпигунстві і 
провокаціях…

Потім, ніби його щось надихнуло, 
він додав:

– Зайдіть до мене і познайомте-
ся з моєю родиною. Я мешкаю лише в 
кількох кварталах звідси.

Його ідея виявилася слушною. 
Знайомство з батьками Цвєткова, 
атмосфера їхньої скромної оселі усу-
нули останні сумніви щодо його по-
рядності, хоча посилили моє вражен-
ня щодо його слабкості й недосвідче-
ності.

Батько Цвєткова був підстарку-
ватий чоловік в окулярах, з невелич-
кою гострою борідкою. Його мати 
була тендітна маленька жінка, сива 
і добра.

Обоє вони були схожі на персона-
жів із дореволюційної книжки, див-
но не зіпсовані насильством цих пе-
реповнених подіями років. Вони ніби 
жили у приватному світі, який не мож-
на було легко зруйнувати зовнішнім 
злом.

Видавалося майже неймовір-
ним, що старший Цвєтков був членом 
партії з дореволюційним стажем. 
Було також приємно, що росіянин, 
який був справді «гарною» людиною у 
старомодному і майже забутому сен-
сі цього слова, залишився членом 
партії.

– Але, Сергію, – дорікнула сино-
ві Цвєткова, – чому ти нам не ска-
зав, що їдеш на село? Я чула жахли-
ві речі…

– Ні, ні, люба, – заперечив її чо-
ловік, – усі ці розмови про жахи ко-
лективізації перебільшені. Не може 
бути все так погано, як говорять. Я 
сам старий член партії і погоджуюсь, 
що колективізація – це єдина надія 
вирішити наші аграрні проблеми. Ба-
гато залежить від того, які саме люди 
виконують накази. Сподіваюсь, що ні 
ти, Сергію, ні товариш Кравченко не 
опустяться до скоєння неподобств. 
Я переконаний, що партія цього не 
хоче.

Повернувшись додому, я розпо-
вів своїй родині про свою місію на 
селі.

...
Я лежав уже в ліжку, коли почув 

стукіт у двері. Увійшла моя мати.
– Вибач мені за вторгнення, 

Вітю,– сказала вона, сівши на край 
ліжка, – але у мене може не бути біль-
ше нагоди через поспіх твого від'їзду 
завтра. Знаю, що проблеми селян не-
покоять тебе і не одного тебе. Будь 
ласка, залишайся спокійним і приго-
туйся до того, що ти можеш побачити.

Також пам'ятай, що один район – 
це ще не показник. Мені би дуже не 
хотілось, аби одне сумне переживан-
ня зруйнувало твоє життя комуніста. 
Але знаю, що ти поліпшиш долю не-
щасних селян, наскільки зможеш.

– Дякую, мамо, і не хвилюйся за 
мене. Усе буде добре. Я знаю, що ре-
волюція – це не розвага.

Віктор КРАВЧЕНКО
«Українська правда» – 

«Історична правда», 26.07. 2022
Pravda.com.ua

Жах на селі

Мендель Хатаєвич – член Політбюро 
КП (б) України (1932–1937), 

1-й секретар Дніпропетровського 
обкому КП(б)У (1933–1937), один з 

організаторів Голодомору на території 
України в 1932–1933 рр.

Радянський плакат кінця 1920-х рр.

Червона хлібна валка, 1930 рік
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12 серпня
Померли: 1848 – Джордж 

Стівенсон, англійський інже-
нер, винахідник паровоза і за-
лізниці; 1900 – Вільгельм Стей-
ніц, австро-американський 
шахіст, перший офіційний чем-
піон світу (1886 – 1894).

13 серпня
Померли: 1946 – Герберт 

Уеллс, англійський письмен-
ник; 1956 – Якуб Колас, біло-
руський письменник. 

14 серпня
1385 – укладено Кревську 

унію угоду між Королівством 
Польським і Великим князів-
ством Литовським, що перед-
бачала об’єднання цих країн у 
єдину державу Річ Посполиту.

1775 – Катерина ІІ видала 
царський маніфест, який офі-
ційно ліквідував запорізьке ко-
зацтво.

1947 – Пакистан та Індія 
здобули незалежність від Ве-
ликої Британії.

1980 – на Ленінській верфі 
у Гданську (Польща) під прово-
дом Леха Валенси 17000 робіт-
ників почали страйк, яким роз-
почалася 9-річна боротьба за 
демократизацію Польщі і пова-
ленню комуністичного ладу.

Померли: 1956 – Бертольт 
Брехт, німецький письменник, 
драматург; 2004 – Чеслав Мі-
лош, польський і американ-
ський поет, лауреат Нобелів-
ської премії (1980).

15 серпня
Народилися: 1769 – На-

полеон Бонапарт, імпера-
тор Франції; 1771 – Вальтер 
Скотт, шотландський письмен-
ник; 1939 – Володимир Дрозд, 
український письменник.

16 серпня
1820 – у Ніжині коштом 

князя Олександра Безбородь-
ка відкрито гімназію вищих 
наук (нині Ніжинський універ-
ситет імені М. Гоголя).

Народився: 1934 – П’єр Рі-
шар, французький актор театру 
і кіно, режисер.

17 серпня
1982 – створено перший 

компакт-диск.
Народився: 1942 – Муслім 

Магомаєв, радянський співак.

18 серпня
Народився: 1836 – Олек-

сандр Кониський, український 
письменник, публіцист.

Померли: 1227 – Чингіс-
хан, полководець, засновник 
Монгольської імперії; 1850 – 
Оноре де Бальзак, французь-
кий письменник; 1997 – Марія 
Приймаченко, українська ху-
дожниця.

19 серпня
1767 – у Києіві освячена 

Андріївська церква. 
1991 – комуністичний путч 

в Москві: ортодоксальні пред-
ставники вищого керівництва 
проголосили «надзвичайний 
стан», утворили так званий 
ГКЧП (українською – ДКНС, 
Державний комітет надзвичай-
ного стану), оголосили, що пре-
зидент СРСР Михайло Горба-
чов хворий і не може виконува-
ти обовязки. Путч був придуше-
ний за три дні.

1992 – у Києві почав ро-
боту Перший Всесвітній форум 
українців. Відтоді відбулося 6 
Форумів. Вони формують УВКР 
– Українську всесвітню коор-
динаційну раду. Торік мав бути 
наступний 7-й Форум, але його 
не скликано через пандемію 
коронавірусу. Нині форум від-
кладено через війну. 

20 серпня 
1627 – вийшов «Лексикон 

славенорусскій и имен Толко-
ваніє» – перший словник укра-
їнської мови (автор Памво Бе-
ринда). 

1968 – війська СРСР та 
країн Варшавського пакту 
вторглися до Чехословаччини 
для придушення «Празької вес-
ни» – процесу демократизації 
в країні. 

1991 – Естонія проголоси-
ла відновлення незалежності 
від СРСР.

Народилися: 1939 – Вале-
рій Шевчук, український пись-
менник-шістдесятник; 1939 – 
Тарас Мельничук, український 
поет, в'язень радянських табо-
рів. 

Померли: 1843 – Григо-
рій Квітка-Основ̀ яненко, укра-
їнський письменник, критик; 
1980 – Джо Дассен, фран-
цузький співак; 1986 – Матвій 
Шестопал, український журна-
ліст, науковець, публіцист, ре-
пресований радянським режи-
мом. 

21 серпня
Померли: 1925 – Осип Ма-

ковей, український поет, про-
заїк, публіцист, літературозна-
вець, перекладач; 1940 – Лев 
Троцький, більшовицький лі-
дер, вбитий в еміграції радян-
ським агентом. 

22 серпня 
1864 – підписана перша 

Женевська конвенція, утво-
рено товариство Червоного 
Хреста. 

23 серпня 
Європейський день пам’яті 

жертв сталінізму та нациз-
му. 1939 – у Москві підписано 
пакт Молотова – Ріббентропа.

Народився: 1867 – Осип 
Маковей.

24 серпня
День Незалежності Укра-

їни. 1991 – Верховна Рада 
ухвалила Акт Незалежності.

1949 – набув чинності до-
говір про створення НАТО. 

Народилися: 1899 – Хор-
хе Луїс Борхес, аргентинський 
письменник; 1928 – Левко 
Лук’яненко, український полі-
тик. 

Помер: 1745 – Олекса До-
вбуш, ватажок повстанців-
опришків у Карпатах.

25 серпня 
1991 – Білорусь проголо-

сила незалежність від СРСР.
Народилися: 1924 – Пав-

ло Загребельний, український 
письменник; 1940 – Микола 
Жулинський, літературозна-
вець, академік НАН України. 

Померли: 1698 – Петро До-
рошенко, гетьман Війська За-
порозького; 1963 – Іван Ба-
гряний, український письмен-
ник, жертва радянського режи-
му, помер в еміграції.

Виставка топ-50 
документів з історії 

України
Три центральні державні архіви 

України – Центральний державний 
історичний архів у Києві, Централь-
ний державний історичний архів у 
Львові, Центральний державний 
архів вищих органів влади та управ-
ління підготували підбірку з 50 най-
важливіших архівних документів з 
історії українського державотво-
рення, що зберігаються в їхніх фон-
дах. Виставку оприлюднено на офі-
ційному вебсайті кожного з цих ар-
хівів.

УІНП презентує 
«Історію України 

за 15 хвилин»
Співробітники Українського ін-

ституту національної пам'яті На-
талка Позняк-Хоменко та Ігор Чор-
ний презентували в Києві відеоро-
лик «Історія України за 15 хвилин». 
Ролик у форматі 2D розповідає по-
над тисячолітню історію українців 
на своїх землях. 

Також можна було ознайоми-
тись з іншими проєктами Інституту, 
пов'язаними з популяризацією іс-
торії України, зокрема настільними 
іграми, присвяченими Українській 
революції 1917–1921 років, мальо-
писом (коміксом) «Оборона Замос-
тя. Легенда про лопату», присвяче-
ному союзній боротьбі Польщі та 
УНР проти більшовиків.

Онлайн-виставка 
про Павла 
Полуботка

До 300-річчя обрання Павла 
Полуботка наказним гетьманом 
України-Гетьманщини Центральний 
державний історичний архів Украї-
ни представив добірку документів.

Серед оцифрованих та опри-
люднених документів – Універсал 
Генеральної військової канцелярії 
війтові, магістрату та міщанам Киє-
ва про смерть гетьмана Івана Ско-
ропадського і передання влади на-
казного гетьмана чернігівському 
полковнику Павлу Полуботку, Указ 
російського імператора Петра І чер-
нігівському полковнику Павлу Полу-
ботку та генеральній старшині «про 
заходи оборони від нападу крим-
сько ногайських орд», Промеморія 
Генеральної військової канцелярії 
Малоросійській колегії про пору-
шення прав козацького стану, Уні-
версал про надання військовому 
канцеляристу Миколі Ханенку сіл 
Перегон та Дешковичі Погарської 
сотні Стародубського полку та інші.

Архів Миколи 
Зерова виклали 
у вільний доступ
Центральний державний архів-

музей літератури і мистецтва Укра-
їни оцифрував 50 архівних справ, 
що містять близько 12 тисяч циф-
рових копій архівних документів з 
фонду Миколи Зерова. Документи 
одного із найяскравіших представ-
ників літературно-мистецького по-
коління 20-30-х рр. ХХ ст., поета, пе-
рекладача, критика, полеміста, лі-
дера «неокласиків» вже завантаже-
ні до ресурсу «Комплексна система 
інформатизації ЦДАМЛМ України». 
Цінні першоджерела дозволяють 
вивчити життєвий та творчий шлях 
митця на тлі доби, а світлини зану-
рюють у атмосферу 1920-х років і 
дають можливість скласти уявлен-
ня про життя і оточення митця

На Львівщині 
знайшли оборонну 

споруду часів енеоліту
На горі Лисівка у Винниках архе-

ологи віднайшли фрагмент укріплен-
ня, збудованого близько 3 тис. 500 
років до нашої ери. Це - найдавніше 
укріплене поселення доби енеоліту, 
віднайдене на теренах Львівщини й 
одне із трьох найдавніших на заході 
України.

Знахідка належить до лійчас-
тої культури. «Ми бачимо залишки 
дерев'яної стіни. Спершу був викопа-
ний рів шириною 30 см. Він викопа-
ний дуже рівно, що свідчить про наяв-
ність вже тоді спеціальних інструмен-
тів. Колоди у цьому рові вбиті поруч 
одна біля одної. А зовні частокіл був 
обліплених глиною, що ущільнювало 
паркан. Можемо зробити висновок, 
що це була міцна, неприступна огоро-
жа заввишки близько трьох метрів», 
повідомили археологи.

Археологічна експедиція здійсню-
ється спільно Інститутом україноз-
навства ім. І. Крип'якевича НАН Укра-
їни, Історико-краєзнавчим музеєм (м. 
Винники), Львівським національним 
університетом імені Івана Франка та 
Інститутом археології Жешувського 
університету (Польща).

Військові викопали 
артефакти IX-XIII століть

На фронті при копанні окопів в 
околицях наші військовослужбов-
ці знайшли стародавні артефакти 
- ручні жорна, серп, сокиру, тесло, 
ручку від скриньки та ніж орієнтов-
но IX-XIII століть. Знахідки переда-
дуть до Слов'янського краєзнавчо-
го музею.

Відкриття меморіальної дошки Місії УНР 
у Чехословаччині

У Празі появиться 
нове українське ме-
моріальне місце. По-
сольство України в 
Празі запросило на 
церемонію відкриття 
меморіальної дошки 
на будинку, де в 1919 
– 1921 рр. розташо-
вувалася Дипломатич-
на місія Української 
Народної Республіки у 
Чехословаччині – пер-
ше українське посоль-
ство в Празі.

Захід відбувся 4 серпня за адресою 
Голечкова 104/4, Прага 5. 

Дипломатичне представництво УНР у 
Чехословаччині розпочало свою роботу 
2 лютого 1919 р. Спершу місія розташо-
вувалася в готелі Central у центрі столи-
ці, проте найдовше посольство працюва-
ло саме в будинку на вулиці Голечковій, 
звідки в 1921 році переїхало на вулицю 
Шержікову на Малій Страні.

Очолював представництво україн-
ський поет, публіцист і перекладач Мак-
сим Славінський, який ще сто років тому 
закликав: «Геть від Москви, від всякої 
Москви – червоної і білої. Подалі від ре-
жиму – царського, більшовицького і де-
мократичного, від всякої імперської єд-
ності – зовнішньої і внутрішньої, геть від 
Москви взагалі».

Українські дипломати намагалися 
максимально поширити знання про Укра-

їну серед чеського суспільства. Інформа-
ційний відділ готував популярні брошу-
ри про історію, культуру, національно-ви-
звольну боротьбу українців, які назива-
лися «Пізнай Україну».

Окремий напрямок діяльності місії 
складало вивчення можливостей налаго-
дження українсько-чехословацьких тор-
говельних зносин: збиралися відомості 
про чеські фірми і фахівців у сфері еконо-
міки, торгівлі, господарства, що виявили 
бажання співпрацювати з українськими 
установами, й пересилалися до відповід-
них державних органів УНР.

У 1919 році місія організувала в Пра-
зі надзвичайно успішний концерт Укра-
їнської республіканської капели, під час 
якої вперше в Європі прозвучала мело-
дія всесвітньо відомого «Щедрика» Мико-
ли Леонтовича.

Місія існувала до 1923 р.

В Україні віднайдено 
метричний запис 

польського композитора 
Кароля Шимановського

Український генеалог Владислав Волин-
ський відшукав метричний запис про наро-
дження видатного польського композитора 
Кароля Шимановського. «Тепер знаємо, що 
при хрещенні у нього було два імені: Карл-
Матвій. Стали відомі імена батьків: Шима-
новський Станіслав Бонавентура-Мар'ян і 
Домініка Теодора-Анна із роду фон-Таубе», 
-повідомив Владислав Волинський.

Кароль Шимановський народився 21 
вересня 1882 року у селі Тимошівка на Над-
дніпрянщині, де проживали його батьки. 
Охрещений у смілянському костелі. Компо-
зитор тривалий час проживав у Єлисавет-
граді (нині - Кропивницький), Орловій бал-
ці (нині - с.Петрове), Києві. У 1919 році емі-
грував до Польщі, де очолював Варшавську 
консерваторію та Академію музики. Вважа-
ється одним з найвидатніших музикантів 
Польщі.

У Маріуполі зруйновано 
мозаїки Алли Горської

У Маріуполі внаслідок російських об-
стрілів суттєво пошкоджено мозаїки «Дере-
во Життя» та «Боривітер» в інтер'єрі ресто-
рану «Україна». Мозаїки були створені бри-
гадою митців (А. Горська, В. Зарецький, Г. 
Зубченко, Б. Плаксій, Г. Пришедько за учас-
ті В. Прахніна та Н. Світличної) впродовж 
творчого відрядження в Маріуполь, що три-
вало з 23 травня до 12 червня 1967 року.

Перелік нематеріальної 
культурної спадщини 

поповнився 
 До Національного переліку нематері-

альної культурної спадщини, який веде Мі-
ністерство культури та інформаційної по-
літики України, включено три нові елемен-
ти: традиція соломоплетіння у Турійській 
громаді Волинської області; приготування 
страв «чіберек» та «янтик» з кримськотатар-
ської кухні; «сливовий леквар» із Закарпат-
ської області.

Національний перелік елементів нема-
теріальної культурної спадщини України ве-
деться з 2012 року на виконання Конвен-
ції про охорону нематеріальної культурної 
спадщини. 

Учениці української гімназії 
в Перемишлі (Польща). 1908 рік.
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Неподалік Прилук у річку Удай 
впадає Смош, який в Ічнянському 
районі зустрічається з невеликим 
селом Качанівка. Таке собі нібито 
звичайне українське село… Про-
те всіх його відвідувачів незмінно 
вражає велетенський і напрочуд 
красивий архітектурно-парковий 
ансамбль – нині Національний іс-
торико-культурний заповідник.

Серед зелені кучерявого пар-
ку в оточенні низки будівель висо-
чить старовинний палац. Це, зда-
валося б, типове «дворянське гніз-
до», однак рівних йому в Лівобе-
режній Україні нема.

Місцевість унікальна не тільки 
своїм рельєфом, але і тим, що від 
найдавніших часів мала якийсь 
магнетичний вплив не лише на 
долю багатьох видатних людей, а й 
на перебіг багатьох визначних по-
дій української історії та культури.

Історія Качанівки налічує біль-
ше 250 років. У 1742 році ці зем-
лі придбав півчий «двора его Им-
ператорского Величества» Федір 
Іванович Каченівський. У ті часи 
то був звичайний хутір з водяним 
млином, який по імені власника 
став зватися Каченівщина, а пізні-
ше – Качанівка, що врешті і закрі-
пилось як назва садиби.

На початку 70-х років 18 
ст. хутір купив граф Рум'янцев-
Задунайський. Він збудував тут 
кам’яний палац і наказав почати 
розбивку парку. Його син Сергій 
Петрович Рум`янцев після смерті 
батька продав садибу статському 
раднику Григорію Яковичу Почеці. 
Саме він перебудував палац у сти-
лі класицизму,а його дружина Па-
раска Андріївна по смерті чолові-
ка розпочала будівництво садиб-
ної церкви.

Але головну роль у форму-
ванні та розбудові цієї унікальної 
пам’ятки відіграли представники 
старовинного козацько-старшин-
ського роду Тарновських, які во-
лоділи Качанівкою впродовж біль-
шої частини ХІХ ст. (1824 – 1897).

Першим, кому дісталася сади-
ба, був пасинок Григорія Почеки, 
титулярний радник Григорій Сте-
панович Тарновський. Не маючи 
власних дітей, він та його дружи-
на, Ганна Дмитрівна, були настіль-
ки близькими, що навіть у небуття 
відійшли майже одночасно, з різ-
ницею в один день.

Садиба перейшла двоюрідно-
му племіннику Василю Васильови-
чу Тарновському (старшому), юрис-
ту за фахом, суспільно-громад-
ського діячеві. Але найвідомішим 
із Тарновських, завдяки якому Ка-
чанівка стала Меккою української 
культури, був син останнього Ва-
силь Васильович Тарновський (мо-
лодший).

Народився він 20 берез-
ня 1838 року у селі Антонів-
ці Пирятинського повіту на 
Полтавщині,закінчив історико-фі-
лологічний факультет Київського 
університету св. Володимира (ни-
ні-Національний університет ім. 
Тараса Шевченка). Службу розпо-

чав у вересні 1862 р. як кандидат у 
мирові посередники Борзенсько-
го повіту Чернігівської губернії, а з 
22 листопада 1864 став мировим 
посередником Парафіївської діль-
ниці. Цю посаду було запровадже-
но після селянської реформи 1861 
року. Кандидатуру затверджува-
ло Міністерство внутрішніх справ. 
Мировий мав узгоджувати супер-
ечки між селянами і поміщиками, 
розглядати скарги на дії влади і 
т. ін. На канцелярські потреби ви-
давалися невеликі кошти, справ 
було чимало, тому до роботи, яка 
суттєвих матеріальних статків не 
приносила, ставали ентузіасти, 
які дійсно прагнули поліпшити не-
легке життя простого люду. А піс-
ля того, як 1869 року В. В. Тарнов-
ський отримує чин губернського 
секретаря, його впродовж 18 ро-
ків обирають повітовим маршал-
ком (предводителем дворянства) 
Ніжинського та Борзенського по-
вітів Чернігівської губернії, що 
красномовно засвідчує про неа-
биякий авторитет.

З юнацьких літ В. В. Тарнов-
ський розпочав колекціонер-
ську діяльність. Невтомний зби-
рач українських старожитностей, 
він уславився колекцією історич-
них пам'яток козацької доби та 
реліквій, пов’язаних з ім'ям Та-
раса Шевченка. Поповнюючи ро-
динну колекцію, Василь молодший 
користувався порадами славет-
них українських істориків Воло-
димира Антоновича, Пантелеймо-
на Куліша, Олександра Лазарев-
ського, Дмитра Яворницького, 
Миколи Біляшівського, Миколи 
Костомарова. Останній називав 
садибу «Українським вирієм, куди 
злітається різне учене, художнє 
та письменне птаство…». В. Тар-
новський товаришував з багатьма 
видатними діячами української та 

російської культури, серед яких – 
Микола Шугуров, Павло Житець-
кий, Ганна Барвінок, Марко Вов-
чок, Василь Білозерський, Петро 
Кочубей, Василь Горленко, Мико-
ла Стороженко, Опанас Маркович, 
Володимир Науменко та ін. Гостя-
ми Качанівки в різні часи були ху-
дожники Олександр Агін, Василь 
Штернберг, Лев Лагоріо, Лев Жем-
чужников, Андрій Горонович, Ілля 
Рєпін, брати Володимир та Кос-
тянтин Маковські, Микола Ге та 
ін. Роботи багатьох з них увійшли 
до зібрання Тарновського разом 
з полотнами Ван Дейка, Дауне-
ра, Теньєра, Ореста Кіпренського, 
Карла Брюллова, Олександра Іва-
нова, Сократа Воробйова, Івана 
Айвазовського, Григорія Михай-
лова.

Постійними гостями Качанівки 
були також численні сусіди та ро-
дичі Тарновських – представники 
старовинних українських дворян-
ських родин: Галагани, Забіли, Ко-
чубеї, Маркевичі. Частенько вони 
подовгу гостювали в Качанівці ці-
лими родинами, особливо, за тра-
дицією, в дні іменин господаря та 
його дружини. Серед них було ба-
гато дійсно видатних людей, зо-
крема Іван Михайлович Скоро-
падський – засновник унікально-
го дендропарку в Тростянці (дід 
Павла Петровича Скоропадсько-
го – останнього гетьмана Украї-
ни, фундатора Української акаде-
мії наук), Андрій Михайлович Ми-
клашевський (засновник відомої 
на всю Європу Волокитинської по-
рцелянової фабрики), граф Григо-
рій Олександрович Милорадович 
(видатний історик Північного Ліво-
бережжя та археограф, Чернігів-
ський губернський предводитель 
дворянства), граф Петро Капніст 
(відомий поет), колекціонер Ва-
силь Кочубей, Григорій Павлович 
Галаган (засновник колегіуму ім. 
Павла Галагана в Києві (1871) та 
гімназії в Прилуках (1874)) та ін.

Так само, як його дядько та 
батько, Василь Васильович-мо-
лодший приятелював із Шевчен-
ком, ставлення до якого з боку ко-
лекціонера було побожним. Тар-
новський дорожив кожною річчю, 
пов'язаною з життям і творчістю 
Великого Кобзаря. І зовсім не ви-
падково колекціонерську діяль-
ність Тарновський розпочав саме 
із творів Шевченка, придбавши 
його акварелі періоду заслання. 
А зустрілися вони спекотним лі-
том 1859 року, коли поет, їдучи з 
Києва до Москви, зупинився в Ка-
чанівці. Коли чоловік у парусино-
вому кобеняку підійшов і назвав 
себе Шевченком, обидва кинули-
ся один одному в обійми. На одній 
із паркових галявин, неподалік па-
лацу, сивочолий Тарас слухав свої 
вірші у виконанні молодого госпо-
даря і котилася сльоза по вимуче-
ному обличчю від усвідомлення, 
що у садибі його пам'ятають і ша-
нують. Під час прогулянки парком, 
в одному особливо мальовничо-
му місці біля ставка,Шевченко був 
настільки вражений побаченим, 

що вигукнув : « Як умру, то похо-
вайте мене тут!». Тоді на прохання 
Василя Васильовича, у затінку са-
дибного парку, Шевченко посадив 
молодий дубок і у сімейному аль-
бомі Тарновських написав рядки: 
«І стежечка, де ти ходила,
Колючим терном поросла.
1859 року, 21 серпня, Качанівка».

Тарновський-молодший зібрав 
майже тисячу одиниць живопис-
них творів, малюнків, рукописів, 
автографів та особистих речей Т. 
Шевченка. По смерті поета часто 
відвідував його могилу, де влас-
ним коштом спорудив хрест і вста-
новив барельєф Кобзаря. Щороку 
влаштовував і оплачував колек-
тивні пароплавні подорожі Дні-
пром до Чернечої гори у Каневі. 
1891 року власним коштом, на-
кладом 100 примірників, видав 
альбом «Офорты Шевченка в кол-
лекции В .В. Тарновского».

Проте не лише вшануванням 
пам'яті Тараса заслужив Тарнов-
ський вдячність нащадків. Не без 
його фінансової допомоги впро-
довж багатьох років (1882 – 
1907) виходив щомісячний істо-
рико-етнографічний журнал «Ки-
евская старина», навколо якого 
гуртувалася свідома українська 
інтелігенція. Василь Васильович 
склав значні пожертви на спору-
дження пам'ятників Іванові Котля-
ревському в Полтаві та Богданові 
Хмельницькому в Києві, створен-
ня Київської громадської бібліоте-
ки, проведення археологічних до-
сліджень на Княжій горі поблизу 
Канева (під керівництвом М. Біля-
шівського). Коштом Тарновського 
побачило світ чимало унікальних 
видань, зокрема альбом Володи-
мира Антоновича та Володимира 
Беца «Исторические деятели Юго-
Западной России в биографиях и 
портретах. По коллекции В. В. Тар-
новского» (1883). Без підтримки 
В.В.Тарновського не з'явилося б 
перше узагальнююче досліджен-
ня Дмитра Яворницького про за-
порозьких козаків – «Запорожье 
в остатках старины и преданиях 
народа».

Попри свій буйний темпера-
мент, який неодноразово спричи-
няв йому масу проблем, Василь 
Васильович-молодший був люди-
ною гостинною, відвертою, щиро 
закоханою в українську культуру 
та героїчну історію свого народу. 
Його колекція, у формуванні якої 
брали участь багато хто з пред-

ставників української наукової та 
мистецької інтелігенції, переросла 
рамки приватного зібрання і ста-
ла явищем загальнонаціонально-
го масштабу.

Також Тарновський мріяв пе-
ретворити Качанівку на загаль-
ноукраїнську святиню, перевез-
ти сюди останки визначних укра-
їнців – Івана Котляревського, 
Тараса Шевченка, Григорія Квітки-
Основ'яненка, Миколи Костомаро-
ва та, насипавши над ними висо-
кі могили, заснувати український 
Пантеон. Авторитет колекції Тар-
новського був таким великим, що 
до неї передали свій архів Панте-
леймон Куліш і, по смерті письмен-
ників, родичі Івана Нечуя-Левиць-
кого та Михайла Коцюбинського.

У кінці 19 ст. життєві обставини 
поставили Тарновського на межу 
розорення. Величезний борг у сумі 
1 млн. крб. примусив продати ро-
динне гніздо. Попри матеріальну 
скруту і всі негаразди, які переслі-
дували Василя Васильовича, він 
не продав колекцію і не зробив її 
сімейним надбанням. Як патріот 
України, заповідає своє безцінне зі-
брання Чернігівському губернсько-
му земству на умовах влаштування 
в Чернігові публічного музею.

А сам шукає покупця для сво-
єї садиби і прораховує вигідні для 
себе варіанти. І йому дійсно по-
таланило знайти таку людину…У 
1897 році Качанівку купив цукро-
заводчик Павло Іванович Харито-
ненко, відомий також як колекціо-
нер і меценат у кращому розумінні 
цього слова. Життєве кредо батька 
і сина Харитоненків було: «Бог дав 
– поверни Богу!». Наживши чес-
ною працею незлічені багатства, 
цукрозаводчики використали їх на 
благо Батьківщини і суспільства. 
На їхні кошти будувались школи і лі-
карні, храми і притулки для дітей…
Тому не випадково, за успіхи у роз-
витку промисловості і благодійни-
цтва, Харитоненкам було даровано 
спадкове дворянство. 

Починаючи з 1898 року, у са-
дибі поступово з'явилась повна 
цивілізація:Качанівка була елек-
трифікована і телефонізована, 
було прокладено систему каналі-
зації і удосконалено систему водо-
проводу. 1913 року, за рік до смер-
ті Павла Івановича, прокладено 
залізничну колію «Ромни-Качанів-
ка». На Качанівку покладались ве-
личезні плани і надії, але, на жаль, 
«Великий жовтень» їх порушив.

У П. Харитоненка, крім сина 
Івана, було ще дві доньки – Оле-
на і Наталія. Качанівська садиба 
подарована була старшій із них, 
Олені Павлівні, яка була двічі в 
шлюбі за офіцерами-кава-
лергардами. 

Качанівка: історія в персоналіях

Григорій Степанович Тарновський 
(1790 – 1853). 

Невідомий художник.1840-і р.

Василь Васильович Тарновський – 
старший (1810 – 1866).

О. Ю. Рокачевський. 1850-ті р.

Василь Васильович Тарновський – 
молодший (1838 – 1899). Портрет 
роботи А.М. Гороновича. 1860 р.

Павло Іванович Харитоненко 
(1853 – 1914). Портрет роботи 

В. О. Сєрова. 1901 р.

Олена Павлівна Харитоненко 
(1879 – 1948) . Портрет роботи 

В.О. Сєрова. 1909 р.



№224   11 серпня 2022 року№224   11 серпня 2022 року
Світ-Світ- інфоінфо       Світ історії Чернігівщини 1313

12

Батурин — гетьманська столиця

Першим чоловіком 
у січні 1897-го став князь 

Михайло Олександрович Уру-
сов – корнет Кавалергардсько-

го полку, позаштатний обер-офі-
цер при Військовому Міністрі, піз-
ніше (1904 – 1905р.р.) – ад'ютант 

при Головно-
командуючо-
му Маньчжур-
ською армією. 
Зрозуміло, що 
Урусов постій-
но перебував 
у від'їзді. І ось 
такі перипе-
тії долі… По-
вернувшись у 
садибу рапто-
во, князь ді-
знається, що 
серце коханої 
уже належить 
іншому, моло-
дому кавалер-
гарду Михай-
лу Сергійови-
чу Оліву. 

Якщо віри-
ти місцевим старожилам,у садибі від-
бувалася дуель за садибною церквою. 
На щастя, поєдинок був безкровним: 

він закінчився розлученням князя з 
Оленою Павлівною, яке обійшлося Ха-
ритоненку в 1 млн. крб.. Рівно стільки 
він заплатив свого часу Василю Тар-
новському за Качанівку. З 1909 року 
Олена стала дружиною гвардії поручи-
ка, камер-юнкера Височайшого Двору 
Михайла Сергійовича Оліва; цей шлюб 
подарував подружжю сина і доньку.

З того часу опівночі на «Білому 
містку», біля гірки «Вірності», у кача-
нівському парку вчувається сумний 
жіночий спів, який примушує задума-
тись над цінністю людських відносин.

За легендою, коли «цукровий ко-
роль» видавав доньку заміж вдруге, 
алею від палацу до церкви, довжи-
ною в 450метрів, посипали цукром, 
щоб життя у молодих було солодким…

Солодке життя тривало лише 
до жовтневого перевороту: тоді, у 
1918році, Оліви вимушені були за-
лишити не лише улюблену садибу, 
але і батьківщину – вони емігрували 
до Франції через Туреччину. 

Для Качанівки настав найбільш 
трагічний і найбільш руйнівний пері-
од в її долі – радянський час. Проле-
тарський клич: «Війна палацам-мир 
хатам!» на прикладі садиби блиску-
че втілювався в життя…

І все ж, Господь помилував Ка-
чанівку! Переживши суцільні роки 
руйнації, садиба зберіглася майже 
цілісно і не втратила свого обличчя.

Нині площа Національного істо-
рико-культурного заповідника стано-
вить 568 га. Це найбільший в Украї-
ні архітектурно-парковий ансамбль, 
представлений комплексом житло-
вих, господарських та культових спо-
руд. Архітектурний ансамбль нарахо-
вує шістнадцять різних будівель, най-
більший інтерес із яких представля-
ють двоповерховий палац, південна 
і північна служби, садибна церква 
Георгія Хозевіта, побудована в стилі 
класицизму на початку 19 століття.

І, звичайно, не можна уявити Ка-
чанівку без мальовничого пейзаж-

ного парку – найбільшого садибного 
парку Європи. Композиційною віссю 
парку є 12 ставків, загальною пло-
щею 125,5 га.

Свого часу, при Тарновських, за 
парком доглядало 400 чоловік і він 
перебував в ідеальному стані. Сьо-
годні він не втратив своєї чарівнос-
ті і магнетизму,хоча і потребує термі-
нової допомоги.

Окремі куточки парку пов'язані з 
перебуванням у садибі видатних гені-
їв минулого: Т. Шевченка, М. Гоголя, 
О. Довженка, Г. Честахівського. Непо-
вторні краєвиди не лише у минулому, 
але і сьогодні надихають на творчість!

Не зважаючи на те, що сьогодні 
Качанівка певним чином ізольована 
від великих міст, кількість бажаючих 
поринути в її обійми щороку збіль-
шується. Сюди, як і раніше, їдуть ті, 
кому не байдужі традиції та історія, 
кому дорога пам'ять дідів-прадідів.

Оксана ПЕТРЕНКО, 
завідувачка культурно-освітнім 

відділом НІКЗ «Качанівка». 

Качанівка: історія в персоналіях

За доби Гетьманщини сфор-
мувався особливий стиль вбран-
ня, у якому відбилися історичні 
та природні умови життя україн-
ського козацтва. Основою ко-
зацького костюма був народний 
одяг, але окремі

форми запозичувалися у су-
сідніх народів – татар, турків, по-
ляків тощо. Запозичення не зво-
дилося до сліпого наслідування: 
українське вбрання відрізнялося 
певною оригінальністю як у дета-
лях, оздобленні й способі носін-
ня окремих предметів одягу, так 
і у самих костюмних ансамблях. 
Невід’ємною ознакою українсько-
го традиційного костюма є комп-
лексність. Основними складни-
ками комплексів були натільний, 
поясний, нагрудний, верхній одяг, 
пояси й головні убори.

Обов’язковим елементом ко-
зацького вбрання був пояс, який 
виконував різноманітні практич-
ні функції: підтримування одягу, 
захист м’язів живота та спини під 
час фізичних навантажень тощо. 
Пояс мав певне сакральне зна-
чення, сприймався як оберіг і та-
лісман, фігурував у різноманітних 
традиційних обрядах. 

У побуті використовували різ-
номанітні пояси: гарусові (вовна 
низької якості), мухоярові (тка-
нина із суміші вовни та льону), 
штахетові (вовняні), каламайко-
ві (льон), верблюжі та шовкові. 
На свята козацька старшина під-
перезувалася шовковими, зла-
тотканими та навіть металевими 
поясами, котрі завозилися із те-
риторії Османської імперії, Поль-
щі, Угорщини та Греції. Найпоши-
ренішими серед козацької елі-
ти від гетьмана до нижчих чинів 
були довгі та широкі ткані шале-
ві (шовкові) пояси східного похо-
дження. Окрім однотонних шов-
кових поясів виготовляли також і 
візерунчаті пояси з різноколірних 
шовкових ниток, прикрашені гео-
метричним або рослинним орна-
ментом, а іноді золотою чи сріб-
ною нитками.

У XVII – на початку XVIII ст. се-
ред козацької та польської вер-
хівки були поширені пояси із су-
цільним або частковим метале-
вим набором. Вони складалися з 
рухомих латунних, срібних або по-
золочених пластинок, скріплених 
між собою та нашитих на ремінь 
чи тасьму. Пластинки прикраша-

ли різьбленням або карбуван-
ням у бароковому стилі. Такі поя-
си являлися показниками майно-
вого стану та соціального статусу 
власника.

У 1997 році, досліджуючи 
рештки будівлі XVII ст. на перед-
місті Батурина, археологи вияви-
ли фрагмент посрібленого брон-
зового пояса. Він складався із 
шести прямокутних ланок, при-
крашених рослинним орнамен-
том у вигляді завитків і листочків, 
та округлої пряжки. На пряжці зо-
бражено вершника в обладунках 
на коні, над яким з-під хмар рука 
тримає вінець.

З другої сторони пряжки – за-
стібка. Загальна довжина збере-
женого фрагмента складає 385 
мм. На думку археологів, оздо-
блення пояса стилістично близь-
ке до тріумфальних мотивів, по-
ширених у польському офіційно-
му мистецтві 1610–1630 рр. Пояс 
міг належати господарю Батури-
на чи офіцерові польської залоги 
часів польського володіння міс-
том (1625–1648). Зараз ця уні-
кальна річ представлена в експо-
зиції Музею археології Батурина.

Для виготовлення поясів ви-
користовували також шкіру. Такі 
пояси у XVII–XVIII ст. були поши-
рені здебільшого серед селян, мі-
щан та простих козаків. Козацька 
старшина та шляхта, імовірно, ви-
користовувала шкіряні пояси пе-
реважно як частину військової 
амуніції – паски. Пасок або паски 
(від польського pasek – пояс, по-
ясок) – спорядження для носіння 
холодної зброї; портупея. На та-
ких шкіряних поясах козаки носи-
ли різноманітні речі: порохівниці, 
натруски, гаманці, зброю та інші 
особисті речі. Такий пояс викону-
вав функцію сучасної розванта-
жувальної екіпірувальної систе-
ми, одягався поверх обладунків 
та основного бойового пояса, де 
закріплювалася холодна зброя.

Таким чином зменшувало-
ся навантаження на м’язи спини 
під час тривалих походів. Козаць-

кі шабельні паски виготовлялися 
із вичорненої сиром’ятної шкіри. 
Вузькі ремінні паски іноді при-
крашали дрібними круглястими 
опуклими бляшками та різнома-
нітними фігурними накладками 
– у місцях, де не заважали функ-
ціоналу пояса. Сагайдачні та пор-
тупейні пояси мали різні металеві 
частини, які виконували практич-
ні функції. Ремінні наконечники 
спрощували одягання пояса че-
рез запряжник, рамкові пряжки 
використовувалися для регулю-
вання довжини, розподільники – 
для підтримання точок підвісу, за-
пряжники фіксували залишки по-
яса.

За 26 років археологічних до-
сліджень Батурина виявлено чис-
ленні металеві елементи, які мо-
гли бути частинами шкіряних по-
ясів. Знайдено різноманітні за-
лізні та мідні фігурні накладки, 
ремінні наконечники, подвійні й 
одинарні, прості рамкові пряжки. 
Але чи були ці вироби складови-
ми козацького пояса?

Для порівняння, під час дослі-
джень поля Берестецької битви 
на Волині археологи знаходили 
численні залізні пряжки від шкі-
ряних поясів рядових козаків, де-
які пояси мали прикраси у вигля-
ді вишивки або тиснення, але там 
не було знайдено жодної декора-
тивної накладки! Окрім того, на 
деяких декоративних накладках 
з Батурина збереглися штирі для 
кріплення, завеликі для звичай-
них поясів. Можливо, ці наклад-
ки слугували прикрасами для кін-
ської збруї: сідла, вуздечки чи хо-
мута.

Отже, ці елементи козацького 
спорядження потребують подаль-
шого детального дослідження. 
Деталі козацького одягу дозволя-
ють відтворити зовнішній вигляд 
козацької старшини і показують 
розвиток декоративно-ужитково-
го мистецтва козацької держави 
у XVII–XVIII ст.

Сергій НІКІТІН

На початку ХХ ст. поштові дороги 
були не в найкращому стані і переваж-
но ґрунтові. Сполучали вони великі міс-
та, проходячи через невеликі населе-
ні пункти, долаючи на своєму шляху ко-
согори, водойми тощо. Поштові карети і 
брички, які використовувалися для пе-
ревезення пошти, в той час визнавалися 
зручними та корисними. 

У 1808 р. було прийняте розпоря-
дження про надання на поштових станці-
ях коней проїжджим для особистого ко-
ристування. Влітку 1845 р. на Батурин-
ській поштовій станції знаходилося 27 
коней: 6 поштових та 3 кур’єрські трій-
ки, а також літні і зимові поштові вози, 
упряж. У «Памятной книжке Чернигов-
ской губерніи» за 1862 р. вказується, що 
на поштовій станції Батурина утримува-
лося 48 коней.

Подорожуючі, які користувалися по-
слугами поштових станцій, мали дотри-
муватися «Правил для проїжджих на по-
штових конях», які викладені в 17 пара-
графах. Про них ми дізнаємося зі сторі-
нок «Почтового дорожника Россійской 
имперіи» за 1908 р. У них зазначалося, 
що поштові коні відпускалися проїжджим 
за усною або письмовою вимогою в будь-
яку годину дня і ночі, але при цьому осо-
ба повинна вказати на станції своє пріз-
вище, звання та куди прямує. Надані на 
станції в користування коні записували-
ся в спеціальну книгу розгону, де зазна-
чалося «кому», «коли» та «скільки» коней 
відпущено, щоб проїжджий міг пересвід-
читися, скільки коней з належного комп-
лекту перебуває на станції, а скільки в 
дорозі. Приїжджі не мали права вимага-
ти коней, призначених для перевезення 
пошти (час вивозу вказувався в табелі на 
поштовій станції).Коні проїжджим вида-
валися тільки до першої сусідньої станції, 
яка була на відстані одного перегону по 
поштовому тракту. Щоб уникнути затрим-
ки проїжджих під приводом відпочинку 
коней, було розроблено часові норми, 
відповідно до яких коні на сусідній стан-
ції могли перебувати 30 хвилин для від-
починку, а потім повертатися на свою зі 
швидкістю 5 верств за 1 годину. По по-
верненні на свою станцію після черго-
вої поїздки коней годували та надавали 
3-годинний перепочинок, і лише потім 
вони могли знову вирушити в дорогу. 

Поблизу містечка Батурин були роз-
ташовані Конотопська – за 28 верст, Ал-
тинівська – за 29 верст, Борзенська – 
за 30,5 верст і Сосницька – за 30 верст 
поштові станції.

По прибутті на станцію декількох 
приїжджих спочатку відправляються 
ті, що їдуть по «казенной надобности». 
Якщо ж на станції збиралися всі такі, 
то спершу коней отримували «дущіе по 
ВЫСОЧАЙШЕМУ повелнію». Проїжджі 
по «частной надобности» повинні плати-
ти гроші – по 12 коп. за віз. Якщо ж про-

їжджий їхав зі своїм екіпажем, то плата 
бралася за підмазку карети, тарантаса 
або брички по 12 коп., за кибитку і віз – 
по 6 коп., при цьому від станції давався 
дьоготь в дорогу.

Швидкість їзди для проїжджих по 
шосе (дорозі з покриттям) визначалася у 
12 верст за 1 год., а по ґрунтовій дорозі 
– у 10 верст за 1 год. У літній і зимовий 
період, навесні та восени по бездоріж-
жю – у 8 верст за 1 год. На заміну коней 
на станції відводилося вдень 15 хв., вно-
чі – 30 хв.

Для перебування проїжджих на 
станціях відводилося приміщення з од-
нією або двома кімнатами, якими могли 
користуватися тільки ті, хто прибув на 
поштових конях або ж відправлявся на 
них. У кімнатах відпочинку можна було 
користуватися самоваром, необхідним 
посудом, продуктами, але за окрему пла-
ту, яка встановлювалася губернатором.

Завідувач поштової станції, який ке-
рував нарядом ямщиків і відпускав ко-
ней, повинен був виконувати усі вимоги 
проїжджаючих, які базувалися на діючих 
правилах. Подорожуючі мали право ви-
словити своє невдоволення послугами 
поштової станції чи персоналом. Свою 
скаргу вони могли записати в спеціальну 
книгу. Книга скарг прикріплювалася до 
столу або ж до стіни в кімнаті для відпо-
чинку. Книга по розгону коней надавала-
ся за вимогою проїжджим беззаперечно. 

За останню третину травня 1847 р. 
надійшло 4 скарги на Батуринську по-
штову станцію від подорожуючих. Одна 
з них – від костромського віце-губерна-
тора Гайворонського, який був незадо-
волений затримкою через повільне за-
прягання коней на станції. Кожна скар-
га розглядалася, вживалися невідкладні 
заходи, про які до книги скарг вносився 
запис у графі «Что оказалось по сим жа-
лобам при расследовании». Зокрема, 
після службового розслідування скар-
ги Гайворонського батуринські ямщики 
були покарані побиттям різками.

Кожна поштова станція, що підпо-
рядковувалася Головному управлінню 
пошт і телеграфів, незалежно від роз-
ряду, для організації перевезення па-
сажирів поштовими кіньми користува-
лася законодавчими документами ХІХ 
– початку ХХ ст., які друкувалися в дру-
карні Міністерства Шляхів Сполучення в 
Санкт-Петербурзі.

Робота поштових станцій була зла-
годженою, системною, спрямованою на 
задоволення потреб держави та її гро-
мадян.

Ірина КУРТОВА

Автори публікацій – науковці Наці-
онального історико-культурного запо-
відника «Гетьманська столиця».

Михайло Олександрович Урусов 
(1872 – 1914). 

Фототипія. 1900-ті рр.

Михайло 
Сергійович Олів 
(1881 – 1957). 

Фототипія.
1900-ті рр.

Пояси – обов̀ язковий елемент 
козацького вбрання

Фрагмент посрібленого бронзового пояса XVII ст.
Музей археології Батурина. Фото Олександра Терещенка, 2020 р.

Проїзд на поштових конях
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Гуманітарна 
допомога 
від США

До Чернігова почала 
надходити гуманітарна 
допомога від Агентства 
США з міжнародного роз-
витку (USAID).

У вантажах - генерато-
ри, комп’ютерна техніка, 
термоси для зберігання 
їжі, засоби для знезара-
ження води, зарядні при-
строї на сонячних панелях.

«Наша військово-ци-
вільна адміністрація разом 
із волонтерами розпочала 
співпрацю з міжнародни-
ми донорськими організа-
ціями. Зокрема, вдалося 
налагодили роботу з Агент-
ством США з міжнародно-
го розвитку (USAID), яке до-
помагає нам у протидії ро-
сійській агресії», повідомив 
директор департаменту з 
питань цивільного захисту 
та оборонної роботи Чер-
нігівської ОВА Сергій Бол-
дирев.

Так, буде надано ма-
теріальну допомогу для 
відновлення навчальних 
процесів у закладах, по-
шкоджених внаслідок об-
стрілів та бомбардувань 
російськими військами. 
Зокрема, йдеться про На-
ціональний університет 
«Чернігівська політехніка» 
та Чернігівський профе-
сійний ліцей залізничного 
транспорту. Очікується, що 
загальна вартість цієї гу-
манітарної допомоги сягне 
близько 15 млн гривень.

У липні 
бюджети 

поповнились 
на 1,5 млрд 

гривень
Попри складнощі воєн-

ного часу платники подат-
ків Чернігівщини працю-
ють та сумлінно сплачують 
податки до державного та 
місцевих бюджетів.

Так, у липні до бюдже-
тів усіх рівнів сплачено 1,5 
млрд грн податків та збо-
рів, що на 42 % або більше, 
ніж у липні минулого року. 
До державного бюджету 
спрямовано 47 відсотків 
загальних коштів (717 млн 
грн). У порівнянні з липнем 
2021 року це більше майже 
на 59 %. До місцевих бю-
джетів усіх рівнів надійшло 
794,6 млн грн податків та 
зборів, що на 30 % більше, 
ніж за цей час торік. Май-
же 73 % суми, що надій-
шла до місцевих бюджетів, 
складає податок на доходи 
фізичних осіб – 575,1 млн 
грн, або на 192,3 млн грн 
більше, ніж у липні 2021 
року.

Єдиного внеску на 
загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страху-
вання у липні сплачено 
793,3 млн грн,, приріст по-
рівняно з минулорічним – 
на 259,8 млн гривень.

Під гуркіт ворожої артилерії та в компанії 
мужніх українських захисників командувач 
військ Оперативного командування «Північ» 
Герой України генерал-майор Віктор Ніко-
люк розповів про оборону Чернігівщини, про-
тидію ворогу на Донеччині та героїзм україн-
ських воїнів.

– 23 лютого чи могли Ви повірити в те, що бу-
дуть убивати мирних людей, бомбардувати наші 
міста і буде можлива така брудна війна?

– Як військовий, я розглядав усі варіанти агре-
сії, розумів, що таке може бути. Але як в людини, мій 
мозок відмовлявся сприймати те, що у 21 столітті 
може бути така війна: завдаватимуться ракетні та 
авіаційні удари по мирних містах та селах, вбивати-
муть українців.

– Коли почули інформацію, що ворог перетнув 
кордон, як відреагували на цю новину?

– Було ухвалене рішення про виведення підроз-
ділів 58-ї окремої мотопіхотної бригади, а після уда-
ру по прикордонних нарядах – про висунення 1-ї тан-
кової бригади на зустрічні рубежі для недопущення 
вторгнення противника на територію нашої держа-
ви.

– Що Ви сказали своїм людям, які вже знали 
про наступ орків, що переважали в озброєнні та 
кількісному складі?

– Завдавати максимального ураження воро-
гу, щоб надалі в нього навіть думок не виникало зі 
зброєю вдертися в Україну.

– Яку тактику обрали на початку вторгнення? 
Вона спрацювала?

– Противник застосовував класичні методи бо-
ротьби. Це було масове застосування техніки, ар-
тилерії. Тому спершу ми залучили всі засоби недо-
пущення просування територією України, а далі, з 
огляду на характер бойових дій, змінювали й такти-
ку. Застосовували змішані підрозділи: механізовані 
зі стрілецькими, підрозділи територіальної оборони, 
прикордонників, Нацгвардії. Вдалися до знищення 
логістичного забезпечення противника. Працюва-
ли розвідувальні групи й артилерія завдавала ура-
ження. Ліквідували склади з боєприпасами та коло-
ни, які рухалися. Завдяки місцевому населенню дві-
чі знищили ешелон, на якому було близько двадцяти 
цистерн із паливом.

– Тож тактику змінювали залежно від дій оку-
пантів, а як на це реагував ворог?

– Ворог скаженів, і це спонукало його стирати з 
лиця землі наші міста та села. Наприклад, якщо ми 
обороняємо населений пункт і вони не можуть узя-
ти, то відразу застосовується тактика тотального 
знищення. Спершу ракетний удар, потім авіація, далі 
артилерія, танки і під їхнім вогнем починає заходити 
піхота на броньованій техніці. Так було реалізовано 
декілька штурмів міста Чернігів. Вони були невдали-
ми, ми завдали ворогу максимальних втрат, але зна-
чна частина міста, куди діставала їхня артилерія та 
танки, була знищена, багато українців загинуло. Цю 
тактику вони застосовують і нині.

– Розкажіть про найважчі моменти в обороні 
Чернігівщини?

– Ворожі танки прорвалися на Новоселівку і 
практично знищили позицію, на якій перебували 
наші військовослужбовці. На жаль, там були заги-
блі. Попри тиск, нам вдалося їх зупинити, й ворог від-
ступив. Другий раз подібна ситуація сталася в райо-
ні «Епіцентру». Колона танків та «Тигрів» після ракет-
но-бомбового удару по наших позиціях намагалася 
зайти. Від «Епіцентру» просунулися десь на 700 ме-
трів, але підрозділу 1-ї танкової бригади вдалося їх 
зупинити.

– Як Ви вже розповіли, втрат противник за-
знав у результаті ударів нашої артилерії. Чи пра-
цювала авіація в небі над Чернігівщиною?

– Усе було комплексно. Працювала авіація, за-
вдавали ми й ракетних ударів по масовому скупчен-
ню противника та центрах логістичного забезпечен-
ня, працювала артилерія, танки, бойові машини.

– Коли Ви зрозуміли, що окупанти не зможуть 
закріпитися на Чернігівщині?

– Коли вони почали нищити наші села і вбива-
ти людей.

– А в тактиці ворога щось змінилося?

– Ні, нічого… Просто противник, який намагав-
ся оточити Чернігів, сам потрапив в оточення, й по-
ступово 58-ма окрема мотопіхотна бригада разом із 
підрозділами 1-ї танкової бригади почали відвойо-
вувати свою землю.

– Як противник утікав?
– Противник дійсно утікав, а не здійснював ор-

ганізований відхід. Поодинокі машини намагалися 
проскочити через Іванівку, за якою вони збиралися 
в колони, а ми завдавали по цих позиціях ураження 
артилерією. Вони тікали так, що інколи доводилося 
наздоганяти (сміється).

– Ви зараз керуєте силами та засобами на ін-
шому напрямку, чи відрізняється характер дій 
противника?

– Ми вели бій із підрозділами, які були на Черні-
гівському напрямку. Тут нам вдалося знищити орієн-
товно 70% сил та засобів противника впродовж чо-
тирьох днів. А тактика ворога, яка була там, не змі-
нилась: знищують усе підряд…

– Що б Ви могли сказати про особовий склад?
– Мені за честь воювати з воїнами, які захища-

ють нашу державу.
– А щодо західного озброєння?
– Це суттєва допомога для нашої артилерії, яка 

підтримує наші механізовані підрозділи та піхоту. Я 
вдячний партнерам за цю допомогу.

– Видно результати цієї допомоги?
– Вона покриває некомплект, або те, що вийшло 

з ладу. Це більш точне завдавання ударів артилерій-
ськими підрозділами. Після закінчення війни буде 
оприлюднено більше інформації, яка це підтвер-
джує.

– Що особисто Вам дає мотивацію й сили сто-
яти й тримати оборону на, напевно, найважчій ді-
лянці фронту?

– Необхідно захищати свою Батьківщину, своїх 
дітей. Ворог має бути знищений, вигнаний, а наша 
земля звільнена.

– Щоби Ви побажали особовому складу?
– Насамперед я дякую військовослужбовцям за 

службу. Усім, хто в моєму підпорядкуванні, усім вій-
ськовим ЗСУ. Бажаю командирам ухвалення мудрих 
рішень, які забезпечать збереження життя їхніх під-
леглих, і виконання поставленого завдання. А підле-
глим, віри у своїх командирів! Не втрачати побрати-
мів і всім разом побажати нашої Перемоги над ро-
сійським агресором.

Валентина СТОЛЯРЧУК, 
Михайло ЧУБАЙ

«Чернігівський монітор», 03. 08. 2022

Буквально напередодні вели-
кої війни відомий багатьом чернігі-
вець Олександр відсвяткував свій 
50-й день народження. У житті йому 
вдалося послужити в трьох арміях: 
радянській, коли призвався у 1990 
році; білоруській, коли Союз розва-
лився і його частина опинилася у цих 
Збройних силах; і в українській армії 
дослужив кінець терміну.

 – Спершу це був шок. Це просто 
в голові не вкладалося, як і для біль-
шості людей, – говорить про поча-
ток повномасштабного вторгнення 
рф Олександр і зізнається, що ніко-
ли не був русофобом. – Більше того, 
у мене впродовж багатьох років у ро-
сії була стабільна робота, я навіть міг 
би мати там родину… 

– Це не був обов’язок перед 
Батьківщиною. Це був обов’язок пе-
ред власною совістю. Якби я не пі-
шов до військкомату, я перестав 
би поважати сам себе. Тому рішен-

ня було прийняте, – продовжує вій-
ськовий. – Того дня, коли я прийшов, 
було 22 чоловіки – усі прийшли до-
бровільно, ніхто не прийшов за по-
вісткою. І всі ми прийшли з єдиною 
метою: захистити рідне місто від во-
рога. Олександр – фотомандрівник, 
письменник, журналіст. Він написав 
11 книжок, відвідав 60 країн світу, 
зокрема багато і довго подорожу-
вав росією. Зі свого досвіду розпо-
відає, що ще 15 років тому такої від-
вертої ненависті до українців у росії 
не було. Винятком були далекі регіо-
ни, наприклад, Мурманська область, 
Камчатка. На противагу їм, україн-
ство, навпаки, розвивалося жваво в 
Приморському краї, в Хабаровсько-
му, дієва українська діаспора була в 
Краснодарському краї. Хоча «росій-
ський фашизм», за словами чолові-
ка, відчувався ще з початку 2000-х. 

– Я це назвав би російським шо-
вінізмом. «Великий російський шо-
вінізм», який втокмачувався навіть 
дітям у школі, у спілкуванні з ба-
гатьма людьми різного віку це від-
чувалося, ця впевненість у головах 
росіян, що вони – якась виняткова 
нація. У мене багато знайомих се-
ред російських священників і є якесь 
бачення винятковості російського 
православ’я, «третій Рим» так зва-
ний. Це мені дуже не подобалося. Ця 
нелюбов до українців, яка із засобів 
масової інформації постійно людям 
втокмачувалася. Це було цілеспря-

мовано впродовж десятиліть. Тепер 
ми це маємо – цей російський фа-
шизм. Я вважаю, що сучасна росія 
пішла шляхом гітлерівської Німеч-
чини. І коли там зміниться влада, то 
й люди зміняться, не всі, не одразу, 
але зміняться. 

Олександр брав участь у бойових 
діях у районі Новоселівки, не забуде 
22 березня, коли до них наблизила-
ся ворожа ДРГ. – Весь березень був 
жахливим місяцем. Половину місяця 
я провів зі своїми побратимами в ра-
йоні Новоселівки, потім – на Бобро-
виці. Увесь цей місяць летіло або на 
нас, або через нас на місто. Летіли 
міни, снаряди… За великим рахун-
ком, кожного дня можна було заги-
нути. …Ми були на бойовому посту. 
Нас було четверо. Їх було щонаймен-
ше десятеро. Нам пощастило – ми 
відбилися без будь-яких ушкоджень 
для себе. Жодної подряпини в нас не 
було, у них, як мінімум, один «двохсо-
тий». 

Про сучасну українську армію 
каже, що в бойових умовах у війську 
все значно простіше, дієвіше і зрозу-
міліше: 

– Тут немає нічого зайвого. Тут 
усе ясно. І це мені в сучасній україн-
ській армії дуже подобається. 

Війна внесла корективи в жит-
тя більшості, зокрема і в творчість 
Олександра. Ще до війни він почав 
писати книжку про виживання в су-
часному світі. 

– Саме ця війна додасть матері-

алу. Тут, в армії, я над цією книжкою 
працюю. Щодня роблю записи. Потім 
буду думати над новою книжкою про 
цю війну, – ділиться планами на май-
бутнє чоловік. – Після перемоги хо-
тів би повернутися до попереднього 
життя: мандрувати, писати книжки, 
розповідати людям про світ. Я ще не 
був в Африці. Мене цікавить Марок-
ко, Мавританія, Сенегал, Гамбія… 
Піше проходження пустелі Гобі було 
в моїх планах. І хочу повернутися до 
Південної Америки. Там дуже цікаво, 
дуже красиво. 

Своє бачення, що таке війна, 
письменник описав в однойменно-
му есе.

 – «Що таке війна». Це есе на-
писав у вечір того дня, коли до нас 
у бліндаж на Новоселівці прилетіла 
міна, і двоє моїх побратимів загину-
ли, – розповідає чоловік. -– Розу-
міння війни приходить не тоді, коли 
над тобою літають снаряди, рвуть-
ся біля тебе, а тоді, коли бачиш за-
гибель своїх побратимів. Тоді дійсно 
для тебе починається війна. Олек-
сандр вважає, що Чернігів вистояв 
завдяки об’єднанню людей, черні-
гівців і мудрому керівництву. Каже, 
що настрій – бойовий, усі готові від-
стоювати місто й область, якщо що. 
– Якби я не вірив у перемогу, я тут 
не був би.

© Чeline cheline.com.ua
На фото: Олександр Волощук

Російські військові утікали, а не відходили
Генерал Віктор Ніколюк про оборону Чернігівщини

Відомий чернігівський мандрівник 
став на захист Батьківщини
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Від липня не виходить друком об-
ласна газета «Деснянська правда». 
Правда, редакція заявляє, що випус-
кає газету, лише в інтернеті, тобто 
електронну версію. Але це зовсім не 
те. Власне, всі газети нині роблять-
ся спершу в електронній версії, на 
комп`ютерах, але потім вони друку-
ються. Наші місцеві, обласні і район-
ні, – в чернігівському видавництві 
«Десна». І, звичайно, читачі хочуть і 
далі отримувати і читати саму газету, 
а не її електронну версію. До того ж, 
ще далеко не у всіх є вдома інтернет. 

Кілька років тому, після ухвален-
ня парламентом закону про роздер-
жавлення преси, цю газету, видання 
обласної влади і редакції, було пере-
реєстровано на видання самої ре-
дакції. Але всі останні роки тираж 
газети стрімко падав, дійшов всього 
до кількох сотень. Відтак, газета, не 
витримавши конкуренції, зникла. А 
загалом це прикро. коли медіа-про-
стір області біднішає.

У повідомленнях про припинен-
ня виходу газети в Інтернеті нази-
вають «Деснянську правду» «найста-
рішою газетою області». Власне, і 

сама себе вона так називала: уже в 
заголовку було написано, що газета 
виходить аж з 1838 року. 

Але щодо «найстарішої» – це все 
дуже сумнівне. Власне, такий по-
див виник одразу, коли газета свого 
часу раптом почала так себе імену-
вати. Це, очевидно, через те, що на-
звала себе «продовжувачкою» газе-
ти «Черниговские губернские ведо-
мости», а «Деснянська правда» де-
сятиліттями вважалася головною 
газетою області, тобто газетою об-
ласної влади. Такими були і ті «Чер-
ниговские губернские ведомости», 
що виходили у 1838 – 1918 роках, 
офіційне видання влади губернії, де 
друкувалися і загальнодержавні, по 
імперії, і місцеві матеріали.

Такою стала і подібна обласна 
газета радянської влади, що вини-
кла, як і багато районних, міських га-
зет Чернігівщини, після Жовтневого 
перевороту. І далеко не одразу нази-
валася «Деснянська правда». Нада-
лі вона була органом обласного ко-
мітету компартії (яка теж перед цим 
мала іншу назву) і виконкому облас-
ної ради. Тобто типовою комуністич-

но-радянською газетою, які виходи-
ли і домінували скрізь і яких в Украї-
ні були тисячі.

У 2015 році Верховна Рада Укра-
їни НАРЕШТІ ухвалила закон про 
роздержавлення преси, який за-
боронив органам влади (і у форма-
ті місцевого самоврядування) мати 
друковані видання, тобто бути за-
сновниками чи співзасновниками 
газет. Ті газети влади мусили пере-
реєструватися, власниками їх стали 
переважно самі редакції. Попри по-
боювання перемін, всі районні газе-
ти вціліли. Як і більшість міських, об-
ласних. Але деякі зникли, не витри-
мавши конкуренції. Це міська газета 
«Чернігівські відомості» – видання 
міської ради, що втратила право 
мати газету, відтак її фінансувати. І 
ось тепер «Деснянська правда».

То ж щодо «найстарішої» – це 
інерція «найголовнішої», тобто газе-
ти обласної влади. Цікаво, що газе-
та десятиліттями декларувала, що 
вона заснована після Жовтня, зда-
ється, у тому ж 1917 році чи в най-
ближчі наступні роки. А потім враз 
«прозріла» і постарішала мало не на 
століття. 

З подібною підставою можна 
було вести відлік існування знаме-
нитої свого часу обласної газети «Сі-
верщина». Її створили обласні Рух і 
«Просвіта» у грудні 1992 року. Я 12 
з половиною років, по квітень 2006 
року, був її редактором. Ми створи-
ли і видавали ще й дочірню газету 

«Біла хата», яка мала окрему перед-
плату і, як і «Сіверщина», великий пе-
редплатний тираж. На жаль, вже 9-й 
рік, як «Сіверщина» припинила існу-
вання (з півторарічним, було, її від-
новленням). Разом і «Біла хата», яка 
взагалі не відновлювалася. 

Так от, ми, видавці «Сіверщини», 
могли б вести її історію, скажімо, 
від 1861 року, від створеної Леоні-
дом Глібовим газети «Черниговский 
листок», яку письменник видавав як 
видавець і редактор. І, за суттю, як 
просвітянин. Але ми в Русі і «Просві-
ті» не додумалися ж самочинно ро-
бити собі таку історію і родовід.

В одному з коментарів щодо при-
пинення виходу «Деснянської прав-
ди» прохопилася фраза, що в період 
воєнного стану газети можуть не ви-
ходити. Дещо варто уточнити. Газети 
можуть не виходити коли завгодно. 
От, припинили вихід, і все, нема ко-
штів. Або, як чимало райгазет облас-
ті, після відновлення виходу у травні, 
різко, удвічі, зменшили обсяг: з 8 на 4 
сторінки. Так пішли і на друге півріч-
чя, хоч і за попередні майже 2 міся-
ці, і на друге півріччя ціну залишили 
старою. Бо все це на рівні стосунків 
передплатників і редакцій. Взагалі-
то, згідно умов передплати, редакції 
зобов̀ язані видавати газету з такою-
то періодичністю. Інша річ – обсяг га-
зети, що не вказано в передплатному 
каталозі, і читачі просто, за звичкою, 
чекали в липні газет попереднього 
обсягу. Не дочекалися. 

Але щодо воєнного стану, то 
варто дещо пояснити. Дійсно, наші 
газети в області не виходили кі-
нець лютого, березень, квітень і 
початок травня, 2 з половиною мі-
сяці. Але тут юридично вини перед 
читачами нема. Річ у тім, що у ре-
дакцій є 2 угоди: з поштою, де ре-
дакції зобов̀ язані пред`явити по-
шті, тобто передплатникам, свою 
продукцію – газети, і з видавни-
цтвом, яке зобов̀ язане видрукува-
ти і надати редакції ці газети. Але 
в обох угодах передбачено форс-
мажорні обставини, коли немож-
ливо виконати угоду. А які ще біль-
ші такі обставини, ніж війна. Отже, 
видавництво «Десна» в Чернігові 
фізично не могло друкувати газе-
ти, понад місяць – облога, обстрі-
ли міста, в тому числі і по видавни-
цтву, потім відновлення роботи. 12 
травня випуск газет було відновле-
но. Але в той попередній період ре-
дакції не могли надати газети по-
шті для передплатників, бо газети 
не друкувалися. 

Повторю, прикро, коли наше ін-
формаційне поле зменшується, осо-
бливо в царині друкованих видань. 
Їх не можуть замінити інтернет, теле-
бачення. Скажімо, при всьому стрім-
кому розвитку інтернету, газети існу-
ють, їх люблять, читають. Особливо 
місцеві. Свідчення цього – великі ти-
ражі передплати цих газет в області.

Петро АНТОНЕНКО 

Припинила вихід газета «Деснянська правда»

Стара назва Нова назва

вул. Білоруська вул. Стародубського полку

провулок Білоруський провулок Стародубського полку

вул. Ватутіна вул. Український хутір

вул. Гагаріна вул. Тероборони

вул. Гомельська вул. Січових стрільців

провулок Гомельський провулок Січових стрільців

1-й провулок Гомельський 1-й провулок Січових стрільців

2-й провулок Гомельський 2-й провулок Січових стрільців

вул. Кирпоноса вул. Княжа

вул. Кутузова вул. Івана Сірка

вул. Малясова вул. Пантелеймонівська

вул. Московська вул. Героїв Маріуполя

вул. Пугачова вул. Швейцарівка

вул. Пушкіна вул. Василя Тарновського

вул. Родимцева вул. Воздвиженська

вул. Рокоссовського Проспект Левка Лук'яненка

вул. Серьожнікова вул. Борисоглібська

вул. Суворова вул. Троїцька

провулок 1-го Травня провулок Олега Міхнюка

вул. Чернишевського вул. Василя Стуса

У Чернігові перейменували 
15 вулиць та п'ять провулків

 Відтепер у місті з'явився проспект Левка Лук'яненка і зникли ву-
лиці Московська та Білоруська.

У День української державності, 28 липня, 
під час позачергового засідання сесії Чернігів-
ської міської ради, депутати ухвалили рішення 
про перейменування 15 вулиць та п'яти про-
вулків. Чернігів позбавляється топонімів, які 
символізують російську імперію. 

Починаючи з квітня робоча група до якої 
увійшли історики, співробітники Управління 
культури та туризму міськради, військові та 
громадськість, визначилася зі 148 наймену-
ваннями, що вимагають заміни, і поетапно їх 
опрацьовують. 

На липневе засідання сесії був підготовле-
ний перший пакет назв для зміни. Погодили ті 

вулиці, стосовно яких не виникло дискусій, а перейменування трьох поки що 
відклали. Також погоджено приєднання та перейменування вулиці Седнівської 
до вже проспекту Левка Лук’яненка. Це фрагмент колишньої Рокоссовського – 
Седнівська. Тому логічно було все зробити проспектом Левка Лук'яненка, від 
вулиці Шевченка до вулиці 1-го Травня. 

Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко звернувся до чернігів-
ців, у тому числі депутатів, аби вони долучалися до подальшого обговорення. 

З розбомбленої бібліотеки 
почали вивозити книги

У Чернігові з розбомбленої російською авіацією 
бібліотеки для юнацтва почали вивозити книги, які 
дістали з-під завалів. Тепер їх зберігатимуть у друго-
му корпусі обласної бібліотеки. Вивозити та дістава-
ти книги раніше не могли через загрозу обвалу бу-
дівлі.

60 тисяч книг налічувалися у бібліотеці. Є при-
датні до використання, є не придатні, які дуже по-
страждали від руйнації будівлі. Співробітники чис-
тять книжки, які ще можуть послужити, ведуть їх пе-
реоблік і видаватмуть знову.

В ніч на 11 березня російська авіація бомбила 
бібліотеку та стадіон імені Гагаріна, розташований 
поруч. На книгосховище скинули три 500-кілограмо-
ві бомби. Найбільше руйнувань завдала бомба, що 
зруйнувала стіну та внутрішні перекриття. Бібліоте-
ка розміщувалась в історичній будівлі кінця 19 сто-
ліття, де тоді був музей українських старожитностей 
імені Василя Тарновського. Саму будівлю планується 
відновити в первісному вигляді, адже це пам`ятка іс-
торії та архітектури. 

Область п'ята за кількістю 
знищених агресорами 

пам'яток культури
Серед культурних об’єктів, що в Україні знищені 

або постраждали від російських агресорів, 149 ре-
лігійних споруд, 33 музеї та заповідники, 41 бібліо-
тека, 65 будинків культури, театрів, кінотеатрів та ін-
ших закладів культури.

Загалом злочини РФ зафіксовано в 15 регіонах, 
зокрема, по областях: Харківська – 99, Донецька – 
97, Київська 79, Луганська – 44, Чернігівська – 37. 

Проспект Левка Лук'яненка

Виставка «Рашизм=Фашизм. 
Чернігів 1941–2022»

В обласному історичному музеї імені В.Тарновського 
відкрилася перша виставка з початку повномасштаб-
ної агресії російської армії. Виставка «Рашизм=Фашизм. 
Чернігів 1941–2022» показує трагічні події в обласному 
центрі, які відбувалися наприкінці лютого – у березні цьо-
го року: нищення російською армією мирного населення і 
цивільної інфраструктури міста. 

На виставці представлені залишки зброї та споря-
дження агресора, уніформа окупаційної армії, світлини, 
картини місцевих художників. Ці предмети зібрали спів-

робітники музею або ж їх передали військові, волонтери, 
містяни. Методи, які використовує російський агресор, 
нагадують події серпня – вересня 1941 року, коли Чер-
нігів намагалися знищити війська нацистської Німеччини 
та їх союзники.

Ніжин підписав Меморандум 
з фінською організацією

2 серпня до Ніжинської міської ради з візитом за-
вітали Анна Пуцова, експертка проекту DECIDE, та Яні-
на Тимошенко, директор Центру професійного роз-
витку педагогічних працівників Чернігівської міської 
ради з метою підписання тристороннього Меморандуму 
про взаєморозуміння між фінською організацією FCA, 
DOCCU та Ніжинською міською радою. Меморандум пе-
редбачає співпрацю ніжинської громади з вказаними 
громадськими організаціями в галузі освіти: розробка 
програм та проведення тренінгів для вчителів, заходів 
для дітей.

Співпраця ніжинської громади з цими організація-
ми вже почалася. З 25 липня по 8 серпня на базі однієї 
з ніжинських шкіл діяв літній табір DECIDE Summer clubs 
для дітей громади та внутрішньо переміщених осіб. 
Старту діяльності передувало online-навчання вчителів.

Представниці громадських організацій анонсували 
нові ініціативи, зокрема, створення Центру дистанцій-
ної освіти, психологічна підтримка для дітей, допомога 
навчальним закладам, які зазнали руйнувань.
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14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 9, тел (063) 236-18-03 
http://intermezzo.org.ua.  e-mail: kmc.intermezzo@gmail.com  
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Послуги: в продажу  книги, музика, мистецтво, сувеніри, 
канцтовари, а також  туризм, екскурсії, проведення презен-
тацій, прес-конференцій, творчі зустрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація Суспільної 
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
Якщо будинок атакують миші, розбризкайте олію 

м'яти перцевої: її запах відлякує гризунів.
Для видалення неприємних запахів у кухонних 

шафах їх перегородки інколи протирайте оцтом.

Запрошують на екскурсії
Батурин: Національний заповідник 

«Гетьманська столиця»
Проведення екскурсій на таких локаціях: Цитадель Бату-

ринської фортеці; Парк «Кочубеївський»; Біля палацу гетьма-
на Кирила Розумовського. На сайті заповідника https://www.
baturin-capital.gov.ua діє автоматизована система продажу 
квитків та інтернет-магазин. ЗСУ та Тероборона – безкоштов-
но! Інформація за тел.: (04635) 48-0-08, (067)54-297-05.

Антонієві печери
Національний заповідник «Чернігів стародавній» запрошує 

на екскурсію в Антонієві печери, унікальну пам’ятку підземної 
культової архітектури XI—XIX століть. Працюють щодня, без ви-
хідних, з 10.00 до 18.00 (каса для продажу квитків — до 17.30).

Сад Коцюбинського
Одним з популярних об`єктів Чернігівського Музею-за-

повідника Михайла Коцюбинського, поряд з меморіальним 
будинком родини, експозицією головного корпусу, є також 
знаменитий сад письменника. Музей запрошує на екскурсії 
до саду. Тут ви можете послухати цікаві історії із життя ро-
дини Коцюбинських, зробити чудові фотографії, відпочити. 
Сад відкритий щодня: у будні – з 9-ї години, у вихідні – з 10-ї.

Книжкова декомунізація
Чернігівський культурно-мистецький центр «Інтермеццо» 

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

Микола БУДЛЯНСЬКИЙ

ПАПОРОТЬ ЦВІТЕ…
Натрусивши яблук недоспілих,
Налягла негода на крило.
І громи услід погелготіли,
Наче дикі гуси, за село.

День пішов, зле грюкнувши дверима,
Та на серці, як в магічнім сні.
Бо твоїми карими очима
З неба зорі сяяли мені.

І котився яблуком незрілим
Спішно місяць на дівочий клич.
Станься диво, приворотним зіллям
Напої ти нас, Купальська ніч!

Ось ми вдвох побралися за руки.
Хай пала багаття живоквіт!
Ми його здолаєм і розлуку,
Наче річку, перейдем убрід.

І у темнім лісі заблукаєм.
І Купайло чарами зійде…
Я ж бо знаю, вже тепер я знаю:
Для щасливих папороть цвіте.

Та дива, як роки, за плечима.
І магічна сила в’яже сни.
А твоїми карими очима
Зорі й досі світяться мені.
07.07.2021р.

ЙДУ ДО ОСЕНІ
Луг ромашками залитий –
Біле озеро.
Ще літує моє літо…
Йду до осені.

Полуднева пахне спека
Спілим колосом.
Ой, далеко, ой, далеко
Юність росяна.

Досі пахнуть поцілунки
Спіловишнями.
Підкрадається розлука
Злою тишею.

Зірка з відчаю розбилась
В травах росяних.
Відстрічалось, відлюбилось…
Йду до осені.

Та на серці легкість дивна,
Мріям простірно.
Особлива є чарівність
В юній осені.

В небі місяць, як у юні,
Спіловишнею.
І біжить «люблю!» по струнах
Й стає піснею.
30.07.2022 р.

Ірина КУЛАКОВСЬКА

* * *
Моя прозора неосяжна осене,
Візьми мене, допиту до краплини
Посухами, пісками, буревієм,
Роздерту батогами слів померлих.
Сховай мене у золотавий шелест,
У променистий кокон днів затишних,
У літепло, безвітря, безтілесність
Дитячих загадок, тремкого павутиння, 
В кружляння, лопотіння, помах, плин.
Хай я заплачу ще вологим, пружним,
Летючо мерехтливим жовтолистом.
І хлюпнуть хай, і порскнуть білі вірші,
Немов струмки молочного туману.
І я засну у тебе на плечі
Десь там, де віковічні мрійні сосни
Гойдають небо, як дитя,
В колисці густих, колючих, сизуватих крон.
Насниться хай дзвінка вузенька річка
Або галяви, зіткані з латаття,
Чи, може, сад й кармінні щоки яблук,
Що гріють вкриту інієм траву...
Моя прозора неосяжна осене,
Ти увірвись отак, посеред літа,
Торкнися прохолодними вустами
Його болючих незагойних ран...
26. 07. 2022

Допомога 
від Суспільної служби 
Суспільна служба Світового Конгресу 

Українців, авторитетна давня громадська 
організація, централь якої знаходиться 
в Торонто (Канада), активно допомагає 
Україні в цей нелегкий для нас час. Голо-
ва Суспільної служби СКУ Ірина Ващук ак-
тивно співпрацює з Чернігівською органі-
зацією суспільної служби, яку очолює Те-
тяна Жогалко, а сама організація діє при 
Культурно-мистецькому центрі «Інтермец-
цо»: проводить благодійні заходи, май-
стер-класи, відзначає наші свята. 

Сюди ще до 
війни надходила 
гуманітарна до-
помога від Служ-
би, для багато-
дітних, мало за-
безпечених ро-
дин, також родин 
військових – за-
хисників Украї-
ни. Така допомо-
га надійшла і не-
щодавно. Її було 
передано черні-
гівцям. 

Ось що повідомляє в централь Сус-
пільної служби СКУ наша Чернігівська 
організація: «Щиро дякуємо за отрима-
ні речі. Ми їх роздали разом з продук-
тами для жителів чернігівської околи-
ці «Бобровиця». Саме цей мікрорайон 
був осередком найбільших боїв, тут було 
знищено 170 будинків, значні пошко-
дження отримав 251, а легкі пошкоджен-
ня (побиті уламками дах, вікна, двері) – 
324 будинки. Надзвичайно вдячні вам 
за допомогу». 

У Ніжині стартував 
проєкт «Національна ідея 

гуртує молодь»
Професор педуніверситету ім. М. Го-

голя Євген Луняк провів лекцію на тему: 
«Історія Української державності. Віднов-

лення історичної справедливості. Вшану-
вання героїчних сторінок боротьби укра-
їнського народу проти російських за-
гарбників». Лекцією, 28 липня, з нагоди 
Дня Української Державності, Молодіж-
на рада Ніжина розпочала проєкт «Наці-
ональна ідея гуртує молодь».

Наступною буде тема «Багатство і 
важливість української мови та куль-
тури». Також в рамках проекту допомо-
жуть: розвинути навички першої медич-
ної допомоги; протистояти стресу та ін-
формаційному тиску в умовах війни; від-
різняти фейки від правдивої інформації; 
зрозуміти як це бути волонтером. Запро-
понують: пізнати світ ніжинських тради-
ційних ремесел; помандрувати найпо-
таємнішими закутками незвіданого Ні-
жина; взяти участь у цікавому конкурсі 
«Напиши листа гетьману»; зіграти в за-
хопливу інтелектуальну гру та багато ці-
кавого.

З Києва до Ніжина – 
додаткові приміські 

поїзди
Укрзалізниця призначила додаткові 

приміські поїзди, які курсують між столи-
цею і Ніжином з 3 серпня. Поїзд №7062 
Святошин – Ніжин ходить по буднях, від-
правлення о 20:00, прибуття на стан-
цію Ніжин о 22:52. Поїзд №7061 Ніжин 
– Дарниця йде по буднях, відправлення 
о 05:00, прибуття на станцію Дарниця о 
06:59.

На «Елегант» потрібні 
швачки

Чернігівський міський центр за-
йнятості (вул. Попудренка, 14) провів 
ярмарок вакансій на замовлення ПрАТ 
«Чернігівська швейна фабрика «Еле-
гант». Бажаючих ознайомили з діяль-
ністю підприємства, ситуацією на рин-
ку праці та послугами, що надає служ-
ба зайнятості. 

Нині фабрика «Елегант» шукає шва-
чок. Роботодавець гарантує офіційне 
працевлаштування, стабільну заробіт-
ну плату, соціальний пакет, комфортні 
умови праці. Є й заохочення – грошо-
ві винагороди до професійних та інших 
свят, найкращим працівникам, при ви-
ході на пенсію тощо. Фабрика працює в 
одну 8-годинну робочу зміну з понеділ-
ка по п’ятницю. На підприємстві є ме-
дичний пункт, приміщення для прийому 
їжі, душові. Наразі в штаті близько 300 
працівників, більшість – жінки.

Працевлаштуватись на фабри-
ку можуть і ті, хто не має професійної 
підготовки. Зареєстрованим безробіт-
ним служба зайнятості пропонує без-
коштовно здобути професію «швачка» 
на підприємстві з подальшим працев-
лаштуванням.

«Елегант» – це високоефективне 
швейне виробництво з сучасними тех-
нологіями. Там шиють жіночий, чолові-
чий та дитячий одяг на замовлення єв-
ропейських партнерів.

За додатковою інформацією звер-
тайтесь до Чернігівського міського 
центру зайнятості за тел. 67-88-34.

Ліквідовано канали 
збуту наркотитків

27 липня оперативники карно-
го розшуку поліції області спільно зі 
співробітниками Управління патруль-
ної поліції затримали 27-річного меш-
канця Чернігова при отриманні ним 
посилки з понад кілограмом психо-
тропної речовини. Експертиза під-
твердила, що у поштовому відправ-
ленні був амфетамін. Вартість такої 
кількості психотропної речовини на 
«чорному ринку» становить близько 
400 тисяч гривень.

28 липня оперативники карно-
го розшуку спільно зі співробітника-
ми Прилуцького райвідділу поліції за-
тримали місцевого молодика, який 
отримував посилки з наркозіллям. У 
21-річного підозрюваного поліція ви-
явила та вилучила коробку з рослин-
ною речовиною, схожою на канабіс. Її 
вага становила 600 грамів. Також ви-
лучили коробку з порошкоподібною 
речовиною біло-рожевого кольору, 
схожою на амфетамін (вагою близько 
400 грамів). Загальна вартість нарко-
зілля за цінами «чорного» ринку ста-
новить близько 300 тисяч гривень. 

Того ж дня у м. Мена поліцейські 
затримали 35-річного місцевого меш-
канця також під час отримання ним 
посилки в одному з поштових відді-
лень міста. На місці у зловмисника 
вилучили півкілограмовий пакет з по-
рошкоподібною речовиною, схожою 
на амфетамін. В ході невідкладного 
обшуку в оселі підозрюваного вия-
вили та вилучили загалом близько 5 
кілограмів канабісу, порошкоподіб-
ну речовину, схожу на амфетамін, та 
матеріали для фасування наркозасо-
бів. Сукупна вартість такої кількості 
амфетаміну та канабісу на «чорному» 
ринку становить понад 300 тисяч гри-
вень.

Вилучені речовини направлені на 
проведення експертних досліджень. 
Підозрювані затримані. За усіма фак-
тами відкрито кримінальні прова-
дження за статтею 307 Криміналь-
ного кодексу України (незаконне ви-
робництво, виготовлення, придбання, 
зберігання, перевезення, пересилан-
ня чи збут наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин або їх аналогів). 
Досудові розслідування тривають.

Щирі 
вітання! 

16 серпня відзначає свій день народжен-
ня Віталій Терентійович Корж – відомий україн-
ський політичний і громадський діяч, наш зем-
ляк з Чернігівщини. Народився у селі Дроздів-
ка Куликівського району. І хоч уже десятки ро-

ків мешкає в Києві, не пориває зв̀ язків з рідним селом, допомагає 
землякам, є активним членом Чернігівського земляцтва в Києві. За-
служений економіст України, кандидат економічних наук, Почесний 
громадянин Києва. 

За плечима – наполеглива праця на залізничному транспор-
ті, в економіці, науковому середовищі, бізнесі інтернет-техноло-
гій. Віталій Терентійович – депутат Верховної Ради України трьох 
скликань, бере активну участь у благочинній роботі. Автор чис-
ленних публікацій у періодиці, кількох книг публіцистики. 

У 2019 році він написав книгу прози «Еківоки». Книга зайняла 
перше місце в номінації прози в обласному конкурсі «Книга року-
2019». За неї автор удостоєний вищої творчої відзначки області 
– премії імені Михайла Коцюбинського. Оповідання з цієї книги 
надруковані в нашій газеті у №№ 144, 146, 148, 202. А також у до-
чірньому виданні нашої газети – обласній літературно-мистець-
кій газеті «Струна», у №№ 2, 4, 7, 13. Ви можете прочитати їх на 
сайті газети «Світ-інфо» в Інтернеті. 

Віталій Терентійович – постійний читач і автор «Світ-інфо» з 
першого номера, а тепер уже – і обох наших газет. Щирі вітання 
йому з днем народження і найкращі побажання! 


