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З Днем Незалежності!

10 серпня
Каховський міст на Херсонщині став 

непридатним до використання після уда-
ру по ньому ЗСУ.

87 суден перевозять крадене росій-
ськими окупантами зерно з України. По-
відомляє надзвичайний і повноважний 
посол України в Лівані Ігор Осташ: «Пра-
цює злочинна система, яка постійно пе-
ревозить крадене зерно з України. Це 
може бути через Туреччину, може бути 
напряму до Сирії, може бути до інших кра-
їн Близького Сходу. Але це така оборудка 
злочинна в якій беруть участь, звичайно, 
росіяни, окупаційні війська Росії в Украї-
ні». Перший заступник міністра аграрної 
політики та продовольства України Та-
рас Висоцький розповів, що російські за-
гарбники уже вивезли кілька сотень ти-
сяч тонн зерна з тимчасово захоплених 
територій у Луганській, Донецькій, Хер-
сонській та Запорізькій областях.

Президент України Володимир Зе-
ленський заявив, що 9 серпня Росія 
втратила на аеродромі «Саки» в окупова-
ному Криму 9 військових літаків. Серед 
них – винищувачі Су-30СМ та бомбарду-
вальники Су-24М.

11 серпня
Міністр оборони Олексій Резніков 

заявив, що підрив моста біля Чонгару на 
адмінмежі України з окупованим Крим-
ським півостровом не зупинив би на-
ступ росіян, бо з Криму є низка сухопут-
них шляхів. «Там ще 10 проходів є з Криму 
по суходолу, а не по мостах! І тому підрив 
моста не вплинув би аж ніяк на можли-
вість росіян просунутися в цьому на-
прямку».

Сейм Латвії затвердив заяву щодо 
цілеспрямованих військових атак Росії 
проти мирного населення в Україні, ви-
знавши насильство Росії проти цивільних 
тероризмом, а Росію державою-спонсо-
ром тероризму. У заяві парламенту міс-
титься заклик до країн ЄС негайно при-
зупинити видачу туристичних і в'їзних віз 
громадянам Росії та Білорусі.

«Беларускі Гаюн», який відслідковує 
пересування російської військової тех-
ніки на території Білорусі, показав відео 
вибуху в районі аеродрому «Зябрівка» 
поблизу Гомеля. Відео було знято вно-
чі 11 серпня. Усього було зафіксовано 
не менше 8 спалахів. На аеродромі у Зя-
брівці дислокується угруповання ЗС РФ 
із великою кількістю техніки.

За даними Генштабу ЗСУ, близько 30-
40% генералів та офіцерів РФ, які плану-
вали війну проти України, перебувають 
під слідством у Росії. «Тривають репре-
сивні заходи стосовно вищого та стар-

шого офіцерського складу збройних сил 
РФ через провали стратегічних планів на 
українському напрямку». Міністр оборо-
ни РФ Шойгу та начальник генштабу ЗС 
РФ генерал Герасимов залишаються на 
посадах виключно для запобігання дис-
кредитації вищого військово-політично-
го керівництва.

Станом на 11 серпня в Україні зафік-
сували 464 епізоди воєнних злочинів ро-
сіян проти культурної спадщини.

Були знищені або постраждали 162 
релігійні споруди, 70 будинків культури та 
інших мистецьких осередків, 44 бібліоте-
ки, 34 музеї та заповідники.

12 серпня
Зранку з українських портів «Чорно-

морськ» та «Південний» вийшов п'ятий 
караван з українським продовольством 
на експорт. На борту суден понад 63 тис 
тонн агропродукції..

У Закарпатській області планують 
розробляти Буштинське соляне родови-
ще та добувати до 150 тисяч тонн солі 
на місяць - родовище зможе забезпе-
чити 100% потреби України у технічній 
солі. На території Буштинської громади 
Тячівського району стартували підготов-
чі роботи. Через бойові дії на Донеччині 
зупинилося держпідприємство «Артем-
сіль», яке забезпечувало 100% потреби 
країни. Тому на Буштинському родовищі 
вже розпочали інженерні роботи з будів-
ництва під’їзної дороги, розмітки буро-
вих майданчиків, облаштували місця для 
працівників та інше. Також закупили су-
часне обладнання для глибокого промис-
лового буріння. Вже через 6 місяців ми 
будемо мати першу добуту технічну сіль. 
Після планового розвитку інфраструкту-
ри підприємство розпочне постачання 
столової солі для населення.

13 серпня
Керівний склад російських окупацій-

них військ на півдні України переміщу-
ється з Херсона на лівий берег Дніпра. 
10 серпня Збройні сили України пошко-
дили Каховський міст на Херсонщині. Він 
був останньою транспортною артерією 
для окупантів. Тепер росіяни не можуть 
перевозити зброю та техніку через Дні-
про на Херсонщині у достатній кількості. 
Також ЗСУ атакували Антонівський міст, 
залізничний міст у Херсоні.

14 серпня
Президент Володимир Зеленський 

заявляє, що росіяни, які не висловлюють 
свою позицію проти війни в Україні, під-
тримують війну.

«Коли зло набуває таких масшта-
бів, мовчання людей наближається до 

рівня співучасті. А відмова від реальної 
боротьби зі злом стає допомогою саме 
йому. Тому якщо у вас громадянство Ро-
сії і ви мовчите, значить, ви не боретесь, 
а значить, цим ви підтримуєте.

І хоч би де ви перебували – як на те-
риторії Росії, так і за кордоном, – ваш го-
лос повинен звучати на підтримку Украї-
ни, а значить, проти цієї війни».

42 країни світу закликали Росію ви-
вести своїх військових із Запорізької 
атомної електростанції, наголошуючи, 
що їхнє перебування там створює загро-
зи для її безпечної роботи.

15 серпня
Президент Польщі Анджей Дуда вша-

нував пам'ять військових Української 
Народної Республіки на православному 
цвинтарі у Варшаві. Тут поховані вояки 
УНР, які у 1920 році воювали разом із во-
яками Війська Польського проти більшо-
виків. У Польщі 15 серпня щороку відзна-
чають День Війська Польського. Він при-
свячений пам'яті переможної наступаль-
ної операції під час Варшавської битви у 
1920 році, яка відбулася у польсько-біль-
шовицьку війну.

Головнокомандувач Збройних сил 
України Валерій Залужний польською 
мовою привітав військових Польщі з 
професійним святом та нагадав, що наші 
країни, як і 102 роки тому, воюють проти 
спільного ворога – Росії. Привітав поля-
ків польською мовою і президент Украї-
ни Володимир Зеленський. 

Верховна Рада України підтрима-
ла продовження воєнного стану в Укра-
їні строком на 90 днів, до 21 листопада. 
Цим самим парламент затвердив відпо-
відний указ президента. 

Також парламент підтримав затвер-
дження указу про продовження мобілі-
зації.

16 серпня
У ніч на 16 серпня о 02:15 росіянами 

обстріляно одразу кілька районів Харко-
ва: Шевченківський та Київський (фак-
тично самий центр міста), Салтівський, 
Індустріальний та Холодногірський райо-
ни. Це п'ять із дев'яти районів Харкова. 
Такого радіусу удару ракетами містом не 
було давно.

Уряд Франції готовий допомогти 
Україні у розмінуванні Чернігівської об-
ласті та залучить для цього своїх спеці-
алістів і техніку. Про це повідомив очіль-
ник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус 
після зустрічі з представниками посоль-
ства Франції в Україні.

Фінляндія допоможе у відновленні 
зруйнованої під час бойових дій інфра-
структури у Чернігівській області.

В Україні цього року запуститься 
лише 22 цукрові заводи, а 10 працювати 
не будуть. Причина – високі ціни на енер-
гоносії, насамперед газ.

Окупанти Криму почали евакуацію 
людей після вибухів на складі боєприпа-
сів поблизу Джанкоя, станом на 10 ран-
ку 16 серпня вже виїхали близько 2 ти-
сяч осіб.

Над військовою авіабазою у смт Гвар-
дійське Сімферопольського району Кри-
му стоять клубки чорного диму. Раніше 
на території військового об'єкту пролуна-
ло кілька вибухів. Окупанти перевіряють 
версію з атакою малим безпілотним лі-
тальним апаратом на склад боєпри-
пасів. На авіабазі було 12 літаків 
СУ-24М і 12 СУ-25СМ. 
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Незалежність України – 
маяк свободи

24 серпня Україна відзначає найбільше дер-
жавне свято – День Незалежності. Воно встанов-
лене на честь ухвалення у 1991 році Верховною 
Радою Української РСР Акту проголошення неза-
лежності України. 

Постання суверенної України відіграло вирішальну 
роль у розпаді СРСР, остаточному руйнуванні комуністич-
ної тоталітарної системи імперського типу. Нині в умовах 
агресії з боку Росії ми продовжуємо боротьбу за власну 
свободу та незалежність. 

Наша незалежність оплачена дорогою ціною – ве-
ликою кількістю життів тих, хто боровся за ідею вільної 
України. 

Наша незалежність і сьогодні оплачується життями 
наших захисників і захисниць. Сьогодні незалежність 
України – запорука вільного розвитку держав і народів 
Європи 

Окупація та роки бездержавності в ХХ столітті кошту-
вали нашому народу надто дорого. Внаслідок Голодомо-
ру, Голокосту, державного терору, депортацій та воєн за-
гинули мільйони українців. Тому за жодних обставин ми 
не маємо допустити повторення подібного лиха.

30 років незалежності продемонстрували світу, що 
Україна відбулася як держава, здатна утверджувати де-
мократичні цінності, відстоювати свободу та гідність, за-
хищати свій суверенітет і територіальну цілісність. 

Після проголошення історичного Акту ми ще трива-
лий час чинили опір спробам накинути нам нове ярмо під 
вивісками СНД, Євразійський та Митний союзи, бороли-
ся за створення власної армії і флоту, відстоювали наш 
український Крим та Севастополь.

Росія тимчасово окупувала 20% української терито-
рії. На загарбані нею землі імперія принесла з епохи без-
державності старі практики нищення українства: випа-
лену землю і мародерство, фільтраційні та концентрацій-
ні табори, позбавлення власності і депортації, вбивства і 
катування, русифікацію та деукраїнізацію, фейкові рефе-
рендуми і цинічну пропаганду. Словом, за півроку Росія 
відтворила всі жахи ХХ століття.
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1 17 серпня
Понад 40% україн-

ських шкіл забезпечені укрит-
тями. Найгірше забезпечені закла-
ди освіти Миколаївщини: захисні 
споруди обладнані лише в 16% за-
кладів освіти. Найкраща ситуація 
у Львівській області, там до почат-
ку очного навчання готові 83% за-
кладів. У Києві до відкриття реко-
мендовано 740 з 1063 шкіл – 68%. 
Співробітники системи МВС разом 
з освітянами обстежують укрит-
тя у закладах освіти. За даними 
МВС, за цей період перевірили по-
над 80% освітніх закладів – 21 тис. 
об’єктів.

18 серпня
У Львові пройшла зустріч у 

тристоронньому форматі за учас-
тю президента Туреччини Реджепа 
Таїпа Ердогана, президента Украї-
ни Володимира Зеленського та Ге-
нерального секретаря ООН Антоніу 
Гутерріша (на фото).

Зустріч у палаці Потоцьких про-
ходила у закритому для преси ре-
жимі та тривала 40 хвилин. На зу-
стрічі також були присутні глави 
МЗС, Міноборони і Мінінфраструк-
тури Туреччини і України.

Перед цим Зеленській провів 
окремі двосторонні зустрічі 

19 серпня
Президент Володимир Зелен-

ський підписав закон, який перед-
бачає встановлення заборони на 
підвищення тарифів на тепло для 
населення. Верховна Рада ухва-
лила цей урядовий законопроєкт 
29 липня. Документом передбача-
ється, що мораторій на підвищен-
ня тарифів буде діяти протягом во-
єнного стану в Україні та 6 місяців 
після його завершення. Так, забо-
роняється підвищувати для всіх 
категорій споживачів тарифи на: 
послуги з розподілу природного 
газу; теплову енергію (її виробни-

цтво, транспортування та поста-
чання): послуги з постачання те-
плової енергії та постачання гаря-
чої води. Крім того, Верховна Рада 
виділила НАК «Нафтогаз України» 
111,1 мільярд гривень з держбю-
джету для компенсації витрат ком-
панії, пов'язаних з виконання нею 
спеціальних обов'язків на ринку 
газу.

За перше півріччя 2022 року 
в Україні зафіксували майже вдві-
чі менше розлучень та ще більше 
шлюбів, ніж минулого року. Про 
втішну статистику повідомило Мі-
ністерство юстиції України. За 6 
місяців узаконили свої стосунки 
103 903 українські пари. Мину-
лого року за такий самий період 
одружилися набагато менше зако-
ханих – 85 960 пар.

Секретар РНБО Олексій Дані-
лов повідомив, що у порядку ден-
ному покрокова демілітаризація 
Криму з його наступною деокупа-
цією. «Крим – суверенна терито-
рія України». Данілов також додав, 
що кримські колаборанти та зрад-

ники можуть пом’якшити судовий 
вирок, надавши цінну інформацію 
Силам оборони України про росій-
ські військові об’єкти та техніку на 
території тимчасово окупованого 
Криму.

Президент Володимир Зелен-
ський звернувся до мешканців 
міст, які найбільше обстрілюють 
окупанти і зазначив, що Україна 
не залишить без відповіді жоден із 
цих ударів. «Хочу сьогодні окремо 
звернутися до мешканців усіх на-
ших міст, які зазнають постійних 
жорстоких обстрілів від російської 
армії. Харків і Миколаїв, усі міста 
Донбасу, Дніпропетровщини, За-
порізької області... Усі, хто пере-
живає цей постійний жах знищен-
ня життя та руйнації всього, що 
дає життю нормальність. Ми не за-
лишимо без відповіді жоден із цих 
ударів. Ми встановимо особу кож-
ного окупанта, який віддає накази 
та здійснює ці удари по містах. І ми 
притягнемо до відповідальності – 
у той чи інший спосіб – їх усіх. Жо-
ден убивця не сховається».

20 серпня
Українською авіацією завда-

но 11 ударів по ворожих позиці-
ях в районах Олександрівки, Бла-
годатного, Великопілля, Ново-
петрівки, Костромки, Білогірки, 
Брускінського.

У районі селища Великі Вя-
зьоми у Підмосков'ї вибухнуло 
авто, яким керувала дочка «іде-
олога Путіна» Олександра Дугіна 
Дар'я, яка писала для російських 
пропагандистських RT та «Царь-
град». Вона загинула. За дани-
ми слідства, підірвали Дугіну 20 
серпня близько 21 години на по-
вному ходу. Силовики РФ вважа-
ють, що вибуховий пристрій був 
усередині автомобіля. Після ви-
буху машина спалахнула.

За даними Служби безпеки 
України, із 20 ракетних ударів, що 
завдаються по Україні, лише один 
припадає на військовий об'єкт, 
решта – влучають у цивільну інф-
раструктуру. Повідомлення пре-
сслужби СБУ. «За шість місяців 
повномасштабної війни світ по-
бачив звіряче обличчя Кремля – 
тисячі загиблих українців, знище-
ні домівки, діти, які втратили сво-
їх батьків. Лише кожен 20-й ра-
кетний удар РФ був завданий по 
військовому об’єкту, решта 19 – 
влучали у житлові будинки, шко-
ли, лікарні, університети… У те, 
що українці будували й створюва-
ли своїми руками, і з чого склада-
лося наше мирне життя»

Служба безпеки наголошує, 
що жоден кривавий злочин росій-
ських терористів не залишиться 
без справедливого покарання.

21 серпня
Прем’єр-міністри Чехії та Сло-

ваччини – Петр Фіала та Едуард 
Геґер – у неділю виклали спільне 
відеозвернення з нагоди Празь-

кої весни 1968 року, закликавши 
продовжувати підтримку України 
на тлі російської агресії. У звер-
ненні Фіала нагадав, що 21 серп-
ня 1968 року – тобто 54 роки 
тому – Чехословаччина була оку-
пована військами Варшавського 
договору. «Для громадян Чехосло-
ваччини то був день зради й змар-
нованих надій, які тодішні свідки 
ніколи не зможуть стерти зі своєї 
пам’яті», додав Геґер. Саме тому, 
на думку глав урядів Чехії та Сло-
ваччини, вони повинні активно 
підтримувати Україну в її опорі 
російським окупантам. «Підтриму-
ючи Україну, ми також підтримує-
мо власну безпеку. Ми не хочемо, 
щоб Росія була нашим сусідом», 
сказав Геґер. «Не забуваймо іс-
торію, а вчімось із неї, щоб вона 
ніколи знову не повторилася», до-
дав Фіала.

У 1968 році тодішнє керівни-
цтво соціалістичної Чехословач-
чини розпочало низку лібераль-
них реформ, які дістали назву 
Празької весни. СРСР відреагу-
вав введенням військ і придушен-
ням демократичних протестів.

У результаті загинули сотні 
протестувальників, а кілька со-
тень тисяч жителів Чехословаччи-
ни емігрували.

22 серпня
Втрати російських агресорів  

станом на 22 серпня склали: осо-
бового складу – близько 45400 
осіб;  танків – 1919; бойових бро-
ньованих машин – 4230; артиле-
рійських систем – 1032; ракетних 
систем залпового вогню  – 266; 
засобів ППО – 145; літаків – 234; 
гелікоптерів – 198; БПЛА опера-
тивно-тактичного рівня – 815; 
крилатих  ракет – 194;  кораблів/
катерів – 15; автомобільної техні-
ки та автоцистерн – 3149.

Свято – в боях

«Le mort saisit le vif», – це французьке 
прислів'я здобуло популярність у колишньо-
му СРСР завдяки Карлу Марксу, який згадав 
його на сторінках «Капіталу». Воно нагадує 
про вантаж минулого та про застарілі упе-
редження, які перешкоджають прогресу та 
заважають рухатися вперед.

Комуністичного теоретика на постра-
дянському просторі вже давно не читають, 
але слова про мертвого, який хапає живо-
го, не втратили своєї актуальності. Навпаки, 
велика війна в Україні наповнила їх новим 
глибоким змістом.

Російська агресія проти української дер-
жави часто розглядається як битва мину-
лого з майбутнім, як протистояння старого 
та нового. Причому з таким трактуванням 
згодні не лише у Києві, а й у Москві.

Окупанти намагаються подати повно-
масштабне вторгнення в Україну як повер-
нення радянського «золотого віку» та ре-
ванш старшого покоління, несправедливо 
скривдженого тридцять років тому. Літні 
люди, які ностальгують за радянською мо-
лодістю та ковбасою за 2.20, проголоше-
ні природними союзниками російських за-
гарбників. І горезвісна бабуся з прапором 
СРСР ще навесні була перетворена на ікону 
російської пропаганди.

Щоправда, при ближчому розгляді цей 
стереотип виявляється таким самим дале-
ким від дійсності, як іреальна історія  пенсі-
онерки з радянським прапором.

Напередодні великої війни ностальгічні 
настрої справді були поширені серед стар-
шого покоління: у 2020 році про розпад Ра-
дянського Союзу шкодували 33,5% опитаних 
КМІС українців. Але обивательська туга за 
застійним СРСР мало чим відрізнялася від 
ностальгії за вікторіанською Англією або 
Австро-Угорською імперією, поширеною в 
бурхливі 1930-ті. 

«Старий добрий час» асоціювався на-
самперед зі стабільністю, зі спокійним та 

розміреним життям, з відсутністю хворо-
бливих потрясінь. А реваншистська політи-
ка Кремля принесла ностальгуючим людям 
похилого віку саме те, чого вони найбільше 
боялися. Травматичний досвід 1990-х з гіпе-
рінфляцією та бандитськими розбірками по-
тьмянів на тлі повномасштабної війни з руй-
нуванням цілих міст та сіл.

Люди, яким вже довелося зазнати краху 
радянської імперії, на схилі років зіткнулися 
зі справжнім Армагеддоном.

Після 24 лютого старше покоління опи-
нилося у набагато гіршому становищі, ніж 
молодь. Молоді українці мають достатньо 
фізичних та моральних можливостей, щоб 
з ентузіазмом розпочати нове життя – на 
фронті, у волонтерському русі, в іншому ре-
гіоні, за кордоном. Більшості людей похило-
го віку це вже не під силу. 

Молодь зможе дочекатися повоєнного 
відновлення та пожити у комфортній Украї-
ні, відродженій із руїн. Старшому поколінню 
розраховувати на це вже не доводиться. На-
томість перед смертю нинішні люди похило-
го віку ризикують побачити загибель влас-
них дітей та онуків: і страшніший життєвий 
фінал уявити просто неможливо.

Ні, російський напад на Україну – це не 
реванш людей похилого віку. Це реванш 
мерців.

Мерцям був не стільки цінним покійний 
СРСР, скільки ненависний живий світ ХХІ 
століття. Мерців обурювало вільне існуван-
ня сучасної людини, розмивання державних 
кордонів, вільний обмін товарами та послу-
гами, свобода інформації та свобода сексу-
альних відносин. 

Мерці таврували «суспільство спожи-
вання», викривали «бездуховність» і опла-
кували цвинтарний «порядок». На відміну 
від обдурених пострадянських пенсіоне-
рів, мерці мріяли не за ковбасою по 2.20 
та не пломбіром за 19 копійок – а танкови-
ми колонами та ядерними боєголовками, 

в'язницями та таборами, сферами впливу 
та військовими вторгненнями. 

Фактично це був протест проти самого 
життя в будь-яких його проявах. І символіч-
но, що душею цього протесту став Володимир 
Путін, котрому експерти з усього світу заочно 
ставлять смертельні діагнози.

Чому не спрацювала багаторічна страте-
гія Заходу – утримати Москву від збройного 
реваншизму, обплутавши її мережею спіль-
них бізнесових інтересів? Тому що мерцеві 
не настільки важливі матеріальні багатства, 
які все одно не забереш на той світ. Мерця ці-
кавить власна епітафія на могильній плиті. Те 
саме місце в історії, заради якого російський 
режим розв'язав найбільшу війну в Євро-
пі з 1945 року і поламав мільйони людських 
життів.

Мертвий хапає живого вже не у фігу-
ральному, а в буквальному значенні. Він не 
просто гальмує розвиток та прогрес, але фі-
зично знищує плоди розвитку та прогресу, 
накопичені за останні тридцять років.

Він перетворює на руїни житлові будин-
ки та торгові центри, спустошує міжнарод-
ні аеропорти, розоряє ресторани та салони 
краси, випалює автомобілі та побутову тех-
ніку, забирає доступ до інтернету та мобіль-
ного зв'язку – а натомість вивішує червоні 
прапори та відновлює пам'ятники Леніну.

Втім, реванш мерців не обмежується зо-
ною бойових дій та тимчасово окупованими 
територіями. Намагаючись знищити Украї-
ну, кремлівський вождь досяг успіху в руйну-
ванні живої Росії.

Паростки нормального життя, які при-
йшли в РФ завдяки глобалізації – від «Ікеї» 
та «Макдональдса» до економічного проспе-
риті та доступних польотів до Європи – були 
розтоптані 24 лютого. Їх принесли в жертву 
військовому молоху, проміняли на пропа-
гандистський нафталін, на купи іржавого за-
ліза та загрозу ядерного апокаліпсису. 

І навіть якщо сучасні росіяни незадово-

лені таким розміном, вони намагаються не 
подавати виду. На відміну від українського, 
російське життя капітулювало перед смер-
тю, практично не вчиняючи опору.

Спроби зобразити те, що відбувається 
як повернення до старого доброго радян-
ського життя, апріорі приречені на провал. 
І не тільки тому, що ностальгія за застійним 
СРСР прив'язана до горезвісної стабільнос-
ті, замість якої сучасному обивателю запро-
поновано катастрофічні потрясіння. 

Не менш важливим є те, що мешкан-
ці пізнього СРСР дійсно не бачили і не зна-
ли нічого кращого. За всієї своєї убого-
сті та несвободи брежнєвський застій був 
вершиною радянської цивілізації, її неви-
багливим «золотим століттям». А наші су-
часники встигли застати найкраще життя у 
2000-х та 2010-х. Відповідно, повернення 
до радянської ізоляції та радянської убого-
сті вже не вдасться представити як реані-
моване «золоте століття»: не тільки в зруй-
нованому Маріуполі, а й у не зачепленій 
Москві.

Нинішні кремлівські потуги – це не реа-
німація СРСР. Це ексгумація трупа СРСР, що 
розклався і пролежав у могилі три десятки 
років.

Трупа, який все ще можна викопати, але 
який вже не вийде оживити. На зміну нос-
тальгії прийшла некрофілія – максимально 
перекручена та відразлива.

Відбиваючи воєнну агресію РФ, сьогод-
нішня Україна захищає щось більше, ніж 
свій суверенітет та територіальну цілісність. 
По суті українцям необхідно виграти ві-
йну за саме життя. Але для цього доведеть-
ся впоратися з нетривіальним завданням: 
умертвити супротивника, який уже давно 
мертвий.

Михайло ДУБИНЯНСЬКИЙ
«Українська правда», 20. 08. 2022

Pravda.com.ua

Мертвий хапає живого
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21 серпня 1968 року розпоча-
лась окупація Чехословаччини вій-
ськами так званого Варшавського 
договору (військами СРСР та країн-
сателітів). Того дня ранніми година-
ми на терени дружньої Чехословач-
чини увірвалось 6300 танків, також 
тисячі радянських вояків, багато з 
яких не знали, до якої країни і з якою 
метою вони прибули. За окремими 
даними, до пів мільйона радянсько-
го війська було розміщено по всій 
країні.

Окупанти діяли цілком вільно, 
без заборон чи обмежень, як вдо-
ма, адже їх до Чехословаччини «за-
просили». Радянському генсекрета-
реві ЦК КПРС Леонідові Брежнєву 
був надісланий «лист-запрошення», 
під яким серед п’яти підписів стояв 
і підпис Василя Біляка – тоді сек-
ретаря компартії Чехословаччини. 
Один з найвідданіших чехословаць-
ких комуністів у листі просив това-
риша з СРСР: «Надати дієву допо-
могу всіма засобами... Тільки з ва-
шою допомогою можливо витягну-

ти ЧРСР із загрозливої небезпеки 
контрреволюції».

Автори листа також уклінно про-
сили «максимально приховати» зміст 

листа, та й місцезнаходження цього 
важливого документа довго було та-
ємницею. Сам лист зберігається в 
Москві, передати чи позичити ори-

гінал листа до Праги Росія відмови-
лась. І хоча лист-запрошення окупу-
вати Чехословаччину й нині зали-
шається документом, який підтвер-
джує порушення тодішнього чинного 
законодавства, ніхто з тих, хто його 
підписав, не був засуджений.

Чехи не забувають події серпня 
1968 року, і хоча від того дня мина-
ють вже 54 роки, ЗМІ й нині ділять-
счя новими віднайденими фото- і кі-
номатеріалами. Нині відомо, що за-
вдяки стійкості журналістів Чехос-
ловацьке радіо встигло повідомити 
своїх земляків про окупацію країни 
одним реченням, повідомити тоді, 
коли вже біля дверей студії стояли 
окупанти, а з вулиці лунали постріли. 
Цього дня біля будівлі Чехословаць-
кого радіо загинули перші пражани, 
також було багато поранених.

«Окупанти, йдіть додому!»
Акції протесту проти окупації Че-

хословаччини тривали безперестан-
ку, чехи спілкувались з окупантами 
плакатами, які розміщували на ву-

лицях і площах: «Окупанти, йдіть до-
дому!», «Іване, вертайся додому», 
«Назад додому!», «Ми вас не запро-
шували».

І в Україні були герої, які в ці часи 
сміливо, всупереч комуністично-
му терору виступали «за їхню і нашу 
свободу». Першим був українець Ва-
силь Макух, який 5 листопада 1968 
року з вигуками «Хай живе вільна 
Україна!», «Геть з окупованої Чехос-
ловаччини!» підпалив себе в Києві 
на Хрещатику.

21 серпня чехи відзначають як 
день пам’яті жертв окупації, згаду-
ють поіменно всіх, а кількість заги-
блих внаслідок окупації за найнові-
шими даними сягнула 425 осіб.

4 листопада 1968 року з Че-
хословаччини виїхали вояки армій 
Польщі, Болгарії, НДР та Угорщини, 
останній радянський воїн покинув 
Чеську Республіку 21 червня 1991 
року.

Оксана ПЕЛЕНСЬКА
Радіо Свобода, 21. 08. 2022

Чехи не забули 1968 рік
54 роки від дня вторгнення СРСР до Чехословаччини

Радянські танки серед натовпу обурених чехів у центрі Праги

Чемпіонки світу з шахів
Україна вдруге в історії здобула «зо-

лото» на шаховій Олімпіаді у жіночому 
турнірі. На цьому командному чемпіонаті 
світу Україна виступила у жіночому турні-
рі у зірковому складі: Марії та Ганни Му-
зичук, Анни Ушеніної, Юлії Осьмак та На-
талії Букси. 

Турнір проводився уперше за чоти-
ри роки: на попередній Олімпіаді у 2018 
році українки посіли друге місце, посту-
пившись лише команді Китаю.

Формат змагань шахової Олімпіади 
передбачав 11 турів, які грали команди 
за швейцарською системою. Загалом у 
жіночому турнірі взяли участь 162 збірні.

Першу перемогу на Олімпіаді україн-
ки здобули у 2006 році, і тоді у складі ко-
манди була Анна Ушеніна. Це четвертий 
чемпіонський титул України на шаховій 
Олімпіаді: у 2004 та 2010 роках «золото» 
здобували чоловіки.

Олімпіаді-2022 пройшла вперше в Ін-
дії, у місті Ченнаї з 28 липня по 10 серп-
ня. Спершу Олімпіаду мало приймати ро-
сійське місто Ханти-Мансійськ, а тоді міс-
це проведення змінили на Москву. Через 
пандемію коронавірусу Олімпіада не від-
булася в 2020 році, а у 2022-му Росію по-
збавили права на її проведення, а також 
участь у змаганнях, через повномасш-
табне вторгнення в Україну. 

Загалом тепер за всю історію участі 
в Олімпіадах із шахів українці завоювали 
15 медалей: чотири золоті, п'ять срібних 
та шість бронзових. 

Олександр Усик 
підтвердив титул чемпіона 

світу у трьох версіях
Український 

боксер Олек-
сандр Усик пере-
міг британця Ен-
тоні Джошуа. По-
єдинок відбувся 
в Джидді, Саудів-
ська Арвія. в ніч 

на 21 серпня
Усик переміг за очками у 12-ти раун-

дах. Він закріпив за собою статус чемпі-
она світу у суперважкій вазі за версіями 

WBA, WBO, IBF-IBO. Олександр здобув ці 
титули в поєдинку з тим таки Джошуа, пе-
ремігши його 26 вересня 2021 року і ві-
дібравши у британця ці титули. Тоді пере-
можений чемпіон зарезервував за со-
бою право на бій-реванш. І знову про-
грав.

Тепер у Олександра чемпіонські поя-
си за трьома версіями. 

Однак, Тайсон Ф'юрі є чемпіоном сві-
ту у суперважкій вазі за версією WBC. 
Усик вже висловив готовність провести 
бій з Фюрі за цей пояс. Якщо переможе, 
то стане першим в історії чемпіоном світу 
в суперважкій вазі за всіма чотирма вер-
сіями боксу. 

Бех-Романчук 
з рекордом стала 

чемпіонкою Європи
Українка Марина Бех-Романчук 19 

серпня виграла золоту медаль чемпіо-
нату Європи з легкої атлетики-2022 у по-
трійному стрибку, встановивши рекорд 
сезону – 15,02 м.

Українські каноїстки 
перемогли на чемпіонаті 

Європи
Людмила Лузан та Анастасія Четве-

рікова вдруге поспіль стали чемпіонка-
ми Європи з веслування у каное-двійці 
на дистанції 500 метрі. Вони підходили до 
змагань у статусі віцечемпіонок світу та 
чинних чемпіонок Європи –перемогли у 
2021 році. І ось друге поспіль чемпіонство. 

Чемпіонат України 
з футболу стартував
Це, звичайно, виклик – чемпіонат під 

час війни. Але з іншого боку – це свідчен-
ня, що Україна бореться, прагне макси-
мально відроджувати суспільне життя. 
Так, матчі проводитимуться лише в Києві 
і області, а також в кількох західних об-
ластях. Отже, для деяких клубів домаш-
ні арени недоступні. Але це, на жаль. не 
нове. Через початок війни 8 років тому, 
сепаратистського заколоту і російської 
агресії на Донбасі, відтоді всі чемпіона-
ти не могли грати вдома «Шахтар» у До-
нецьку і «Зоря» в Луганську. Хоч вони мрі-
ють повернутися в рідні міста, звільнені, 
українські. Нині матчі проходять без гля-
дачів, з особливими умовами безпеки у 
воєнний час. Але чемпіонат починається, 
причому, у всіх ешелонах нашого футбо-
лу: Прем`єр-ліга, Перша та Друга ліги. 

Вищий дивізіон – Прем`єр-ліга стар-

тував учора, коли наша газета вже дру-
кувалася. матчами «Шахтар» – «Мета-
ліст-1925», «Зоря» – «Ворскла», «Чорно-
морець» – «Верес», «Колос» – «Кривбас». 

Чемпіонат багато в чому незвичний. 
Як відомо, попередній через початок ві-
йни був не завершений. Відтак, всі 16 
учасників турніру зберегли місця в елі-
ті. Але два клуби не змогли продовжити 
виступи. Це наша чернігівська «Десна», 
через розбомблений домашній стадіон і 
поруйновану інфраструктуру. Це «Маріу-
поль»: місто взагалі поки що окуповане, 
структура клубу теж зазнала руйнувань. 

Але за обома командами зарезерво-
вано місце в Прем`єр-лізі на наступний 
чемпіонат 2023 – 2024 років. 

А зараз лігу поповнили дві коман-
ди Першої ліги. які на момент дочасного 
завершення турніру лідирували в ньому: 
«Металіст» (Харків), «Кривбас» (Кривий 
Ріг), відомі клуби, учасники і призери ми-
нулих чемпіонатів. 

Отже ось склад нинішнього чемпіо-
нату:

«Шахтар», «Динамо», «Дніпро-1», 
«Зоря», «Ворскла», «Олександрія», «Ко-
лос», «Верес», «Металіст-1925», «Рух», 
«Львів», «Чорноморець», «Інгулець», 
«Минай», «Металіст», «Кривбас». 

За підсумками чемпіонату дві остан-
ні команди вибувають у Першу лігу. На їх 
місце приходять два переможці того тур-
ніру і плюс «Десна» і «Маріуполь». Отже 
Прем`єр-ліга збільшиться до 18 команд. 

Україна вперше бере 
участь в Іграх воїнів 

у США
У місті Орландо (Флорида) стартували 

міжнародні спортивні змагання «Ігри во-
їнів» – у них вперше бере участь збірна 
України. Українська команда складаєть-
ся з 32 спортсменів. Це ветерани та чин-
ні військові, котрі мали поранення.

«Ігри воїнів», організовані Команду-
ванням підготовки та доктрини Сухопут-
них військ США, триватимуть до 28 серп-
ня. Для участі в них прибули близько 300 
спортсменів, які представляють армії 
Сполучених Штатів та країн-союзниць.

Змагання були започатковані у 2010 
році як спосіб відновлення та реабіліта-
ції поранених військових.

Культурно-освітній фронт 
Рівненської «Просвіти»
Під таким за-

головком Рів-
ненська обласна 
«Просвіта» описує 
свою працю в цей 
жорстокий воєний 
час, цитуючи сло-
ва Василя Симо-
ненка «Гримотить 
над світом люта 
битва». І додають, 
що ця люта битва 
є «за Україну, за 
право українців 
бути нацією, жити 
на власній землі, 
мати українську 
державу і розмов-
ляти українською 
мовою... У цій ві-
йні духовність, 
освіта та культура 
— на передовій».

Краща книга Рівненщини. Недавно у Рівному відбулося 
вшанування переможців ХІІ обласного конкурсу « Краща кни-
га Рівненщини». Конкурс тривав від 1-ого вересня 2021 року до 
1-ого лютого 2022 року. З поміж 701 книги було обрано кращі 
видання у ділянці поезії, прози, видання для юнацтва та молоді, 
видання для дітей, літературний деб’ют, історично-краєзнавче 
видання, мемуаристика та документалістика, довідкове видан-
ня, художнє оформлення, та краще поліграфічне оформлення.

Книга довголітньої активної рівненської просвітянки Євгенії 
Гладунової-Борейко «Із глибини просвітянського серця»: денники 
Рівненської «Просвіти»» стала переможницею цього конкурсу в 
ділянці «мемуаристика та документалістика». У цій книзі-літописі 
подано денники Рівненської «Просвіти», що їх вела Євгенія Гладу-
нова-Борейко від 1988-2020 рр. Пані Євгенія була фундатором і 
багаторічним старшим референтом Рівненської «Просвіти». Вона 
народилася на Лемківщині, закінчила філологічний факультет 
Львівського державного Університету ім. І. Франка і працювала 
у школах та дошкільних установах області та Рівного.

Улас Самчук. В Літературному Музеї відбувся вечір пам’яті 
Уласа Самчука в 35-ту річницю його смерті. Нові цікаві дослі-
дження про Уласа Самчука провів історик, краєзнавець Андрій 
Жив’юк під заголовком «Улас Самчук і дерусифікація україн-
ського простору». Як писав Самчук ще в 1941 році : «Найбіль-
шим нещастям українського народу було те, що ціла його історія 
– перманентне намагання зробити з нас не те, чим призначила 
нас природа».

Олег Ольжич. У Рівненському обласному краєзначому му-
зеї спільно з обласною «Просвітою» та Миколаївським ліцеєм 
ім. Олега Ольжича відбувся Круглий Стіл, з нагоди 115-ої річ-
ниці народження Олега Ольжича. Олег Ольжич Кандиба – укра-
їнський поет, політичний діяч, археолог, науковець, вчений, до-
слідник є більш відомий під псевдонімом Олег Ольжич. Він ві-
діграв важливу роль в Організації Українських Націоналістів, 
боровся за незалежність України. Ця імпреза проходила у фор-
матах наживо та онлайн. Модератором імпрези був директор 
музею—Олександер Булича.

Інформація і світлини отримані від Рівненської обласної 
«Просвіти».

Віра БОДНАРУК, 
голова Товариства Української Мови (США), професор

Переможці конкурсу «Краща Книга Рівненщини,
(друга з ліва сидить – Євгенія Гладунова–Борейко

Учасники «Круглого Стола» в честь Олега Ольжича;
другий з ліва – Іван Вєтров, голова обласної «Просвіти»

Спортивні перемоги України



№225   24 серпня 2022 року№225   24 серпня 2022 року
Світ-Світ- інфоінфо4 Cвіт закордонного українства

Провід Світового 
конґресу українців 

зробив ряд заяв 
про війну в Україні

Зокрема, СКУ підтримав заклик дер-
жавного секретаря США визнати Росій-
ську Федерацію державою-спонсором 
тероризму та звернувся до всіх демо-
кратичних урядів і міжнародної спільноти 
зробити необхідні кроки для визнання РФ 
державою-терористом. Повідомив Павло 
Ґрод, президент СКУ.

«Жорстокість РФ щодо українсько-
го народу вийшла далеко за межі самого 
поняття тероризму. Кремль несе смерть, 
горе і страждання мільйонам лише зара-
ди задоволення хворих імперіалістичних 
амбіцій свого керівництва. Москва має 
бути покарана найпотужнішими та дале-
косяжними санкціями», зазначив п. Ґрод 
і додав, що РФ треба вигнати з таких ін-
ституцій, як Організація Об’єднаних На-
цій (ООН), G20, Організація з безпеки та 
співпраці в Європі.

Також СКУ засудив нещодавній звіт 
Amnesty International (AI) під назвою 
«Українська військова тактика ставить під 
загрозу мирне населення», який вигля-
дає як наратив кремлівської пропаґанди. 
«Як вони могли не врахувати той факт, що 
українці захищаються від неспровокова-
ного вторгнення РФ, жорстоких щоденних 
бомбардувань і воєнних злочинів?», зая-
вив президент організації.

СКУ також закликав Раду Безпеки 
ООН та Міжнародну аґенцію з атомної 
енергії (МАГАТЕ) негайно забезпечити 
припинення обстрілу та мінування Запо-
різької атомної електростанції, які здій-
снюють російські військові, забезпечити 
його належну експлуатацію. 

Водночас СКУ не дозволить посла-
блення будь-яких санкцій проти РФ. За 
словами п. Ґрода, такий важливий ме-
седж оргаінзація доносить до всіх країн 
Європейського Союзу (ЄС) і НАТО. 

СКУ підтримує заклики президента 
Зеленського до країни «Великої сімки» й 
усіх партнерів України надати Україні вій-
ськову й економічну допомогу.

Нагородили 
юну українку

На нещодавньому засіданні міської 
ради Ґілсборо (штат Нью-Джерзі) почес-
ною грамотою нагородили дев’ятирічну 
Софійку Муртазин, ученицю місцевої шко-
ли, єдину українку в цьому навчальному 
закладі. У прокламації зазначено, що Со-
фійка виявила ініціативу та поширила у 
громадах велику серію власних малюнків, 
за які зібрала більше 14 тис. USD пожертв 
для України. За ці гроші придбали та від-

правили до України багато спорядження, 
вкрай необхідного у війні з Росією.

Марш проти злочинів 
РФ в Україні

Українці Нью-Йорка провели марш 
протесту проти аґресії Російської Феде-
рації в Україні. Про це у Фейсбуці Пові-
домляє Генеральне консульство Украї-
ни у Нью-Йорку: «Учасники багатолюдно-
го мітинґу на нью-йоркській Washington 
Square, які відгукнулись на заклик гро-
мадської організації Razom for Ukraine, 
пройшли маршем до мерії Нью-Йорку, 
скандуючи Stand with Ukraine, Russia is a 
terrorist State, Save Ukraine, save the world 
і Stop Putin, stop the war».

Українські дипломати, які також при-
єдналися до акції, щиро подякувала всім 
її учасникам за активну проукраїнську по-
зицію.

На тридцять першому 
році незалежності ми за-
знали хіба найтяжче випро-
бування від 24 серпня 1991 
року. Ворог який має істо-
ричний намір нас «стерти з 
лиця землі», щоби не тільки 
забрати нашу землю, але і 
нашу історію та спадщину, пі-
шов на нас всіма силам, ви-
значеними злочинами у між-
народному кримінальному 
праві, агресією, злочинніс-
тю проти людства, воєнними 
злочинами та намаганням 
геноциду. Ми відстояли. 

Це мав бути початок 
кінця нації, яку багато ра-
зів старались стерти з лиця 
землі. Нескорена нація, 
вона хіба проклята поло-
женням географії і політич-
ної стратегії у центрі цивілі-
зованої Європи, ну і очевид-
но східно-північним сусідом. 
В додатку, той привабливий, 
але клятий кров'ю чорнозем 
та славна, хоч трагічна істо-
рія. Фактично, здавалось, 
досі нас ніхто не любив. Не 
любили сильні ні слабі світу. 
Вселенська церква Риму, 
не любив Царгород. Здава-
лось, ми завжди були на пе-
решкоді усім. 

Одначе, ще одне випро-
бування – це теж понов-
не гартування. Хочеться ві-
рити, що і світ врешті про-
зрів. Мабуть, не з великої 
любови до нас, як з причи-
ни власного застереження 
і захисту перед найбільшою 
неприродною світовою за-
грозою. Сьогодні багато на-
ших союзників – це хіба ко-
лишні агресори проти нас. 
Залишився один ворог – 
москаль. Ми, правда, його 
породили, так само як Гос-
подь породив ангелів та ди-
яволів. Від Київського кня-
зя, змішане ордами дико-
го населення приходить це 
лихо, породжене не на чор-
ноземі, а на болотах.

Що більше проявила 
Україна та українська нація 
сьогодні, тобто народ Укра-
їни та українці за кордоном, 

за цей останній проміжок, 
тобто пів року тяжкої кри-
вавої війни не тільки з зда-
валося б військово сильні-
шим агресором, але також 
агресором, який не діє ци-
вілізованими правилами ві-
йни чи міжнародними при-
йнятими нормами і зухва-
ло не розчислюється з сві-
том? Ми, українці, показали 
себе одержимими і гідними 
борцями і захисниками сво-
єї землі. Там, де нам бракує 
зброї чи сили, нам уможлив-
лює перемогу глибока віра 
у свою перемогу та допо-
мога і прихильність добрих 
людей з різних куточків сві-
ту. Народ став як один про-
ти свого відвічного ворога 
та розкрив очі цілого світу 
на явище, що таке дика Мо-
сква. 

Остаточну перемогу 
можна і треба не очікувати, 
а до неї змагати всіма си-
лами людського і козацько-
го духа та матеріальної під-
тримки наших союзників і 
приятелів. Україна не тільки 
показала, що вона відповід-
ний кандидат до НАТО і ЄС, 
але і потенційно передовий 
член цих структур. Правда, 
тут немає і без менш пози-
тивних сторінок, але вони 
відносно дрібні і не заслуго-
вують на увагу коли ми від-
мічуємо нашу незалежність 
та героїзм нашого народу. 

Гаслом цьогорічного 
відзначення повинно бути 
«Україна кличе всіх її дітей» 
- посилити нашу посвяту, 
працювати ще тяжче, щоб 
наша українська земля з 
границями 24 серпня 1991 
року була вповні вільна і су-
веренна. Також ми не пови-
нні зволікати, а щиро і на 
кожному кроці висловлю-
вати свою вдячність нашим 
союзникам і друзям по сто-
роні Східної Європи, наших 
найближчих сусідів та не 
забувати наших американ-
ських, англійських чи інших 
друзів, включно з Японією і 
Австралією. 

Зокрема, віддаємо 
честь і шану головно-коман-
дуючому, його оборонному 
міністру, генералам, стар-
шинам, до останнього вої-
на. А також кожному волон-
теру, молоді та бабці і діду-
севі, які тримають на захист 
у своїй сільські хаті вибу-
хову рідинну чи порох. Цей 
народ дійсно непоборимий 
і служить прикладом для 
своїх національних братів і 
сестер поза Україною, і не 
тільки їх, але звичайних чу-
жинців, котрі так масово і 
суттєво з подивом відгукну-
лися у час великого потреби 
для нашого народу. А найго-
ловніше – віддаймо молит-
ву вдячності і прохання Гос-
поду Богу за його допомо-
гу наданням чіткої сильної 
волі нам відстояти агресію 
зла та уможливити перемо-
гу добра.

«До великого моменту» 
– писав великий каменяр 
Іван Франко. Дійсно, «ко-
жен може стать Богданом, 
як наступить слушний час.» 
Нині дійсно інші війни і ко-
жен може причинитися до 
перемоги різною зброєю, 
від ракети до інформації, 
бо ввесь світ став свідком 
великого лиха і ввесь світ 
може і повинен стати учас-
никами йому відсічі. 

Запалім свічку з вели-
ким смутком та співчуттям 
за наші великі жертви у цій 
війні та приступаймо до тор-
жества річниці нашої неза-
лежності з великою надію 
та вірою у силу нашого на-
роду. Василь Симоненко пи-
сав: «народ мій є, народ мій 
завжди буде, ніхто не пере-
креслить мій народ!»

Це дійсно так! Ми сьо-
годні є не тільки свідками, 
але і учасниками нашого 
буття і непоборимості! Сла-
ва Україні!

Аскольд С. ЛОЗИНСЬКИЙ
Нью-Йорк
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А с к о л ь д 
Лозинський – 
президент Сві-
тового конгре-
су українців 
(1 9 9 8 —2 0 0 8) , 
юрист. Народив-
ся 8 лютого 1952 
р. в Нью-Йорку в 
сім'ї українських 
емігрантів, які прибули до США в 1951 р. 
Ця третя хвиля української еміграції зна-
менна тим, що серед неї була велика кіль-
кість інтелігенції та науковців. Вони спри-
яли розквітові українського політичного, 
громадського, культурного та релігійного 
життя в діаспорі. 

Свою роботу з об'єднання світового 
українства Лозинський розпочав ще замо-
лоду. У 1969 р. закінчив гімназію «Реджіс» у 
Нью-Йорку, а в 1973 р. – коледж «Фордхам» 
і здобув ступінь бакалавра за спеціальніс-
тю класичяна філологія. В 1976 р. закінчив 
юридичний факультет університету «Форд-
хам». Здобув науковий ступінь доктора. В 
1977 р. увійшов до складу адвокатури міс-
та Нью-Йорка.

Одружений, має сина і доньку. Його се-

стра Кий Лариса – президент Злученого 
українсько-американського допомогово-
го комітету.

Лозинський – віцепрезидент Україн-
ського конгресового комітету Америки 
(організація представляє українців США) 
у 1989 – 1992; президента УККА (1992 – 
2016)

Коли у середині 1960-х років голов-
но в Канаді та Сполучених Штатах ство-
рили так званий Світовий конгрес віль-
них українців, який після утворення Укра-
їнської держави трансформувався у Сві-
тьовий конгрес українців та поширив свій 
вплив на європейські країни та на тере-
ни держав, що утворилися на уламках ко-
лишнього СРСР, його президентом у 1998 
р. став Аскольд Лозинський. СКУ пред-
ставляє українців, які мешкають поза 
межами України) є міжнародною органі-
зацією, покликаною об'єднувати україн-
ців світу.

Лозинський – один із сподвижників 
проведення з'їздів, конгресів і форумів 
світового українства, надання представ-
никами діаспори допомоги (в тому числі 
і матеріальної) історичній Батьківщині та 
вихідцям з неї.

До непоборимості нашого народу 
З нагоди річниці нашої незалежності

Більше 600 українок 
утворили живий ланцюг

У середмісті Чикаґо (штат Іллінойс, США) 
більше ніж 600 українок із дітьми взяли участь 
у мовчазній акції протесту проти збройної 
агресії РФ і воєнних злочинів Росії в Україні, 
утворивши «живий ланцюг». Про це повідоми-
ло Генеральне консульство України в Чикаґо. 
«Після формування «живого ланцюга» на цен-
тральній вулиці міста Magnificent Mile – від 
Water Tower до Millennium Park, всі учасниці й 
учасники провели мовчазну акцію біля Cloud 
Gate (The Bean)».

Основна мета акції – донести до амери-
канської спільноти інформацію про жахливі 
злочини РФ у війні проти України, про вбив-
ства, ґвалтування, тортури та знущання, яким 
російські війська піддають цивільне населен-
ня в Україні.

Варшава: 
мітинґ на підтримку 

захисників «Азовсталі»

У польській столиці відбувся мітинґ 
«Azovstal. Free Mariupol defenders» на підтрим-
ку захисників «Азовсталі», які зараз перебу-
вають у російському полоні та потерпають від 
тортур. Після мітинґу відбувся концерт україн-
ського музичного гурту «Kozak System», метою 
якого було висловити вдячність Польщі за до-
помогу та підтримку України й українців.

Українські книги – 
у Швейцарії

Понад 200 примірників української худож-
ньої літератури надійшли у два центри у Жене-
ві. Тепер книжки українською мовою доступ-
ні у Культурному центрі Женеви. Бібліотека 
дитячої літератури була зібрана за підтримки 
Товариства українців Швейцарії й асоціації 
«Діти». Також українську літературу отримала 
бібліотека інтеграційного культурного центру 
Женевського Червоного хреста у партнерстві 
з асоціацією «Відроджена Україна».

До членів «Просвіти» 
в Україні

Дорогі друзі! Вітаємо Вас щиро у 31-шу 
річницю відновлення Незалежності України у 
цей бурхливий воєнний час, коли Україна бо-
реться з російським агресором. Ми тут в Аме-
риці робимо все можливе, щоб Україна отри-
мала потрібну зброю та гуманітарною поміч 
від нашого уряду. 

Американський народ дуже прихильно 
ставиться до України і її народу. Тут американ-
ські підприємці, артисти, співаки організову-
ють благодійні імпрези на поміч Україні. А в 
деяких американських церквах моляться за 
народ України.

Наше Товариство буде і надалі збирати ко-
шти на поміч «Просвітам» в Україні. Просимо 

ласкаво інформувати нас про 
Вашу місцеву ситуацію і по-
треби. Хай береже Вас Бог!

Слава Україні! Героям Слава!
За Управу ТУМ –
Віра БОДНАРУК, 

голова ТУМ, професор

Софійка Муртазин та її мама.

Мітинг у центрі столиці, 
біля Королівського палацу
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Ще одна публікація за під-
сумками моєї поїздки до Пере-
мишля наприкінці липня. Попе-
редні – в двох минулих номерах 
газети.

Фундація 
«Свобода і Демократія» 

Фундація є незалежною поза-
партійною громадською організа-
цією. З моменту заснування у 2006 
році вона діє у двох основних на-
прямках: допомога полякам на Схо-
ді та підтримка демократичних змін 
у колишньому Радянському Союзі. 
Ініціаторами заснування виступили 
нинішній голова канцелярії прем’єр-
міністра Міхал Дворчик, а також Ро-
берт Марек Чижевський, який рока-
ми брав участь у процесі польсько-
українського зближення (нині дирек-
тор Польського інституту в Києві), 
Рафал Дзеньціоловський (нині пре-
зидент Фундації Міжнародної Солі-
дарності в Україні), Лілія Любоневич 
та Мацей Данцевіч, які нині керують 
Фундацією «Свобода і Демократія».

Зараз Фундація видає у Львові 
польськомовний двотижневик «Nowy 
Kurier Galicyjski».

Фундація здійснює свою діяль-
ність на основі християнських ціннос-
тей і консервативних переконань, а 
всі члени Ради Фундації мають багату 
історію антикомуністичної діяльності 
в Польській Народній Республіці.

Реалізуючи проекти в обох осно-
вних сферах діяльності, Фундація не 
забуває про популяризацію знань 
про польську культурну спадщину та 
польську історію Прикордоння.

Важливою метою Фундації є від-
новлення почуття спільності та усві-
домлення необхідності співпраці між 
націями, що входили до складу Пер-
шої Речі Посполитої.

Після початку агресії Росії про-
ти України діяльність Фундації була 
спрямована насамперед на підтрим-
ку жертв війни, українського суспіль-
ства та українських біженців у Польщі.

Фундація тісно співпрацює з Цен-
тром східноєвропейських студій Вар-
шавського університету та його ди-
ректором Яном Маліцьким, Півден-
но-Східним інститутом науковим у Пе-
ремишлі під керівництвом професора 
Станіслава Стемпня.

Важливу роль відіграє також до-
помога українським науковцям. Що-
річно Фундація присвоює премію іме-
ні Леона Василевського за праці в га-

лузі польсько-українських стосунків 
та стипендію імені Конституції 3 трав-
ня. Останню цьогоріч вирішили нада-
ти переважно українським науковцям 
зі східних областей України, які че-
рез війну там змушені були залишити 
свою країну та перебувають у Польщі. 
Стипендія має допомогти їм не лише 
матеріально у повсякденному житті, а 
й продовжити наукову діяльність.

Саме завдяки фінансовій під-
тримці Фундації Південно-Східний ін-
ститут науковий в Перемишлі видав 
український переклад книги «Істо-
рія польської літератури» авторства 
польського лауреата Нобелівської 
премії, видатного поета і мислителя 
Чеслава Мілоша. Про цю книгу де-
тальніше сказано в попередньому 
номері газети. Автор передмови, по-
яснень і додатків у книзі – Станіслав 
Стемпєнь. 

А ось ще дві книги, видані Фунда-
цією спільно з Південно-східним ін-
ститутом науковим у Перемишлі і ко-
штом Фундації. «30 років відносин 
між Польщею та незалежною Украї-
ною. Досвід і перспективи» (2021 р.) 
.Колективна монографія під редакці-
єю Станіслава Стемпня. Друга книга 
–«Польсько-український союз 1920 
року. Рефлексії над минулим – думки 
про майбутнє» ( 2020 р.) На обкладин-
ці – знаменитий в історії лозунг і за-
клик «За нашу і вашу свободу». Колек-
тивна монографія під редакцією Івана 
Матковського і Станіслава Стемпня. 
Позаторік відзначалося 100-річчя по-
літичної угоди травня 1920 року між 
Республікою Польща і Українською 
Народною Республікою, відомої та-
кож за іменами керівників держав як 
угода Пілсудського – Петлюри. Станіс-
лав Стемпєнь є найвідомішим у Поль-
щі дослідником життя і діяльності Си-
мона Петлюри. До цього ювілею ви-
дав брошуру про ту подію, підготував 
велику фотодокументальну виставку, 
яка експонувалася і в Польщі, і в Укра-
їні. І ось це грунтовне видання. 

Обидві ці книги мій товариш Ста-
ніслав подарував мені і я можу нада-
ти їх у користування дослідникам, у 
бібліотеки. 

Слід згадати і ще одну працю, від-
значену Фундацією. Це видана 2020 
року в Миколаєві грунтовна моно-
графія Ольги Морозової «Досліджен-
ня історії України першої половини 
ХХ ст. в сучасній польській історіогра-
фії: напрямки. концепції, дискусії». Це 
унікальне видання, і за величезним 
обсягом, і за охопленням теми. Про 
авторку. Ольга Морозова – доцент-
ка кафедри історії Чорноморського 
національного університету ім. Пе-
тра Могили, директорка українсько-
Польського Науково-дослідного ін-
ституту, голова Південного осеред-
ку Інституту української археографії і 
джерелознавства ім. М. Грушевсько-
го НАН України, членкиня кількох на-
укових об`єднань, в тому числі Поль-
ського історіографічного товариства. 
Авторка 4 колективних монографій, 
2 навчальних посібників та більш ніж 
100 публікацій у наукових виданнях 
України, Польщі. Чехії, Словаччини, 
Молдови. Так от саме за цю моно-
графію Ольга Морозова відзначена 
Премією Фундації «Свобода і Демо-
кратія» імені Леона Вишневського за 
2021 рік. Пані Ольга через війну зму-
шена була разом з донькою виїха-
ти в тимчасову еміграцію до Польщі. 
Тут вона продовжує наукову і викла-
дацьку роботу, викладаючи в Універ-
ситеті Лодзі. 

Про що пишуть 
польські газети

Рано-вранці в газетних кіосках 
Перемишля з̀ являються свіжі газе-
ти, і загально польські, які, здебіль-
шого щоденні (у нас таких, здається, 
вже не зосталося), і місцеві. В Поль-
щі зайве переконуєшся, що балачки 
про вимирання друкованої преси, че-
рез наступ телебачення та особливо 
інтернету, дуже перебільшені. Всього 
того у Польщі дуже багато, але газе-
ти і далі надзвичайно популярні, осо-
бливо місцеві. 

Завжди купую їх у цих поїзд-
ках. Насамперед беру місцеву газе-
ту «Життя Підкарпатське». Це щотиж-
нева газета Підкарпатського воєвод-
ства, але місцевий випуск, як сказано 
і в її заголовку  — Перемишль, Уйкові-
це». Ціна – 3 злотих 30 грош. Множимо 
на 8, такий нині курс злотого до грив-
ні, отримуємо ціну – 26 з лишком гри-
вень. Дорого, як на наші гроші, точні-
ше – на наші зарплати. Але ж у Польщі 
вони теж у кілька разів вищі наших. От, 
продукти харчування не в кілька разів 

дорожчі, про що далі, але друкована 
продукція (преса, книжки) коштує чи-
мало. Втім, того варті. 

«Життя Підкарпатське» має 28 
сторінок, звісно, кольоровий друк, і 
дуже насичена інформативно. І це на-
самперед місцева інформація. При-
чому, не лише якісь позитивні роз-
повіді. а чимало й публікацій про ті 
чи інші проблеми, що хвилюють меш-
канців регіону. 

Ось деякі публікації цього номе-
ра за 20 липня. Бій пані Терези. Кіль-
ка місяців тому на авто Терези Ханаз 
з Уйковіц впало дерево, пошкодило 
авто. Жінка все ще не може доби-
тися відшкодування. 11-річний Ан-
тек з Перемишля врятував потопа-
ючих мужчин. Перемишль: місто до-
бавить кошти на освітлення чи змен-
шить його кількість? Присяга воїнів 

Війська Польського. Старостат Пе-
ремишльського повіту оголосив кон-
курс на найкрасивішу хлібину. Сучас-
ний сканер на прикордонному пере-
ході. Ювілярці 100-літній пані Жо-
зефі побажали ще 100 років життя. 
Поліцейська хроніка. Мешканці ву-
лиці Красінського проти випилюван-
ня дерев. Свято любові в Підкарпат-
ському народному університеті. Зу-
стріч молодих францисканців. «Ве-
селий автобус» відвідали сотні дітей 
з батьками. Перемишльський спор-
тивний клуб в Народній Польщі (з іс-
торії місцевого спорту). Злочин в Гро-
ховському лісі (про єврейське гетто, 
створене німецькими окупантами 
влітку 1942 року). У Перемишлі прой-
шов синод єпископів Української гре-
ко-католицької церкви Польщі – на 
підтримку України, проти російської 
агресії. Чи то є тільки українська ві-

йна? (Про обстріли російськими агре-
сорами українських міст). Випускни-
ки Університету Перемишля на святі 
завершення навчання. Аж 4 сторін-
ки – спортивного життя, знов таки 
насамперед місцевого, воєводства і 
Перемишля. Вся остання сторінка – 
вітання новонародженим з фото ма-
лят. Дві сторінки повністю – реклами, 
а також рекламні публікації по інших 
сторінках. Це обов̀ язково, адже це 
основний доход газети, вкупі з про-
дажем газет (трохи по передплаті, а 
основне – в роздріб). Газети в Поль-
щі, звичайно ж, є самодостатніми, 
тобто самоокупними, це доволі при-
бутковий бізнес. 

А ось дві популярні загально поль-
ські газети. Щоденні. Обидві з розря-
ду так званих таблоїдів. Тобто, це по-

пулярні для читача теми, часто й «сма-
жені». Але врешті газети пристойні, 
містять і серйозну інформацію. Звіс-
но, насичені кольоровими фото, поде-
куди більш як на пів сторінки.

Газета «Super express» (ціна 
2,70 злотого). 20 сторінок. Прези-
дент Польщі Анджей Дуда у відпуст-
ці катається на водному скутері. 
ПіС втрачає перевагу над ГП. (ПіС 
– правляча партія «Право і спра-
ведливість», ГП – опозиційна «Гро-
мадянська платформа»). Підвищен-
ня зарплат і пенсій. (Вони в кілька 
разів більші наших).Подорожчання 
електроенергії. Влада має економи-
ти на собі. Як живе колишній лідер 
«Солідарності» і перший президент 
оновленої Польщі Лех Валенса. Ди-
тина, якій імплантували руку, їздить 
на подарованому ровері. Спека з 
неба. Впала повітряна куля з поль-
ськими туристами. Бред Пітт у спід-
ниці. Зіркове подружжя у відпустці. 
П`ять сторінок (!) спорту. В тому числі 
сторінка – про кращого футболіста 
Польщі останніх десятиліть і одного з 

кращих нині на планеті Роберта Ле-
вандовського. Капітан збірної Поль-
щі, великий симпатик України, після 
блискучої кар̀ єри в «Баварії» перей-
шов у «Барселону».

З «Супер експресом» постійно 
змагається за популярність інша по-
дібна газета – «Fakt». Теж публікація 
про відпочинок президента Дуди на 
Балтиці. Як обігрівають житло поля-
ки. (30 % вугіллям, 23 % газом, 18 % 
деревом). Допоможемо малюкові бо-
ротися з хворобою. Будуючи дороги, 
не ріжте дерев. Не дозволю кривди-
ти мою маму (перипетії з життя зірок). 
Анна Димна у свої 71 рік почуваєть-
ся чудово. Це про популярну польську 
акторку, яка зіграла головну роль 
Марисі у знаменитому фільмі «Зна-
хар». Шість сторінок (!) про спорт. В 
тому числі 2 сторінки про той таки 
перехід Роберта Левандовського в 
«Барселону».

Ціни на продукти 
в магазинах

Постійно відвідую для закупів «Га-
лерею Сянову», величезний супермар-
кет на березі Сяну, ціле торгове місто 
під дахом, з численними магазинами 
промислових і продовольчих товарів. 
Продукти – це магазин «Кауфланд», 
тобто «Країна покупок». Тут величез-
ний вибір продуктів, спиртного, пива, 
мінеральних вод та побутової хімії. 
Ціни дещо нижчі, ніж в середньому в 
торгівлі міста. Але й в інших «склепах» 
(магазинах) не набагато вищі. Я запи-
сав ці ціни. Подаю, одразу перевівши у 
гривні, за кілограм. Авокадо – 72 грив-
ні. Хурма – 40. Виноград – 130. Груші 
– від 45 до 70. Яблука – 26. Ківі – 90. 
Лимони – 75. Апельсини – 68. Цибуля 
– 16. Картопля – 40. Огірки – 55. Ба-
клажани – 70. Кабачки – 55. Помідо-
ри – 64. Перець солодкий білий – 64, 
жовтий – 120. Капуста – 40. Морква – 
32. Буряк – 20. Це кінець липня, коли 
багато овочів були з так званих ранніх. 
За місяць ціни напевно ж зменшили-
ся. Молочні і м`ясні продукти є майже 
за нашими цінами, є разів у півтора до-
рожчі. Хліб дорожчий десь удвічі. І зна-
чно дорожчий алкоголь. 

Щодо сільгосппродукції, насампе-
ред овочів, фруктів (крім, звісно, за-
морських), то це переважно вітчизня-
ні, польські товари. 

Петро АНТОНЕНКО

Польща сьогодні
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все більше 
відмовляються 

від алкоголю
Вчені з університетів Кента та 

Лідса (Великобританія) опитали 
близько 520 британців віком від 18 
до 25 років, які вважали себе по-
мірно питущими або непитущими. 
Як виявилося, люди, які народилися 
у 90-х роках, все більше відмовля-
ються від алкоголю, бо турбуються 
про своє майбутнє.

Сім із 10 опитаних сказали, що 
віддають перевагу хобі перед алко-
голем. До 70% респондентів сказа-
ли, що хочуть досягти успіхів у на-
вчанні та здобути хорошу роботу. 
Це змушує їх обмежити відвідуван-
ня вечірок. Деякі британці також 
серед причин скорочення випивки 
назвали ціни, що ростуть на спирт-
не. А понад 25% заявили, що вважа-
ють себе непитущими. 

У Бельгії водій 
заснув за кермом 

і 25 кілометрів 
керував 

машиною уві сні
41-річний чоловік заснув за 

кермом і, не прокидаючись, про-
їхав 25 кілометрів. Інцидент став-
ся 14 серпня на дорозі до бельгій-
ського міста Лювен. За словами 
очевидців, машина рухалася з по-
стійною швидкістю, зміщуючись 
дорогою зліва направо. Про водія, 
який керує автомобілем уві сні, по-
відомили в екстрені служби та по-
ліцію. Коли автомобіль вдалося зу-
пинити, співробітники поліції вия-
вили, що чоловік все ще спить. Ме-
дичний огляд підтвердив, що він 
не постраждав.

Схоже, аварії вдалося уникну-
ти завдяки автоматиці. Автомобіль 
оснащений системою утримання 
на смузі, яка не давала йому від-
хилятись від курсу. Тим часом кру-
їз-контроль підтримував постійну 
швидкість.

Відвідувач 
ресторану 

знайшов у їжі 
рідкісну перлину
Житель американського міста 

Фініксвіл, штат Пенсільванія, знай-
шов рідкісну фіолетову перлину 
всередині раковини з молюском, 
яку подали йому в ресторані в шта-
ті Делавер.

Як правило, перли формують-
ся всередині раковин устриць, але 
в деяких випадках формування від-
бувається в раковинах інших мо-
люсків, наприклад, мідій.

Залежно від кольору, розміру та 
походження перлин їх ціна може ва-
ріюватися від 300 до 1,5 тисяч до-
ларів.

Десятирічна дитина 
допливла з Румунії 

до Болгарії 
на надувному матраці

Дівчинка, яку залишили грати-
ся на надувному матраці в морі на 
румунському курорті Вама-Веке, 
була знесена течією і досягла при-
кордонної зони з Болгарією. Дити-
на, була врятована морським ря-
тувальником за допомогою гідро-
літака. Її оглянула бригада швидкої 
допомоги. Дядько дівчинки, який 
поплив за нею, самостійно вибрав-
ся на берег і не потребував медич-
ної допомоги. 

Конкурс 
на споживання 
алкоголю, але 

лише 
вітчизняного
Національне податкове 

управління Японії оголоси-
ло конкурс «Sake Viva!» (про-
славляння саке, національ-
ного алкогольного напою), 
який має зібрати ідеї для за-
охочення молоді спожива-
ти більше алкогольних напо-
їв місцевого виробництва. 
Організатори закликають 
японців віком 20-39 років 
представити нові алкогольні 
напої та вивчити нові методи 
продажу алкоголю.

Взагалі ж, японці ста-
ли пити менше алкоголю. 
Пов'язують це з демогра-
фічними змінами, пандемі-
єю коронавірусу та змінами 
у способі життя молоді. Спо-
живання алкоголю в Япо-
нії на рік упало зі 100 літрів 
на людину в 1995 році до 75 
літрів у 2020 році. Подат-
кові надходження від про-
дажу алкоголю становили 
1,7% від загальної кількості 
у 2020 році.

Водночас Міністерство 
охорони здоров'я Японії ви-
словило сподівання, що кон-
курс допоможе нагадати лю-
дям про важливість вжива-
ти лише належну кількість 
алкоголю.

В Іспанії запустили 
найбільшу в Європі 

сонячну 
електростанцію

Компанія Iberdrola SA запусти-
ла цю станцію на заході Іспанії – 
країна нарощує виробництво від-
новлюваної енергії, щоб скоротити 
залежність від викопного палива. 
Електроенергія в Іспанії торгується 
майже втричі дорожче, ніж серед-
ній сезонний показник за 5 років, 
оскільки скорочення поставок ро-
сійського газу призводять до зрос-
тання вартості палива.

Як одна з найбільш сонячних 
країн Європи, Іспанія робить ставку 
на збільшення виробництва соняч-
ної енергії.

Станція в регіоні Естремадура, 
що включає близько 1,5 млн соняч-
них панелей, вироблятиме достат-
ньо електроенергії для постачання 
у понад 334 тис будинків. Станція 
уже підключена до мережі і наро-
щуватиме виробництво, доки не за-
працює на повну потужність протя-
гом наступних трьох тижнів.

До кінця десятиліття Іспанія 
планує отримувати майже три чвер-
ті своєї електроенергії з відновлю-
ваних джерел, порівняно з при-
близно 47% минулого року.

Будівля з сонячним 
фасадом

Австралійська фірма Kennon 
оприлюднила плани нового амбіт-
ного проєкту в Мельбурні. Восьми-
поверхова офісна будівля, що отри-
мала назву 550 Spencer, буде ви-
робляти більше електроенергії, ніж 
потрібно завдяки ультрасучасному 
сонячному фасаду, що складається 
з 1182 сонячних панелей.

Сонячний фасад виглядатиме 
як скло, але збиратиме енергію 
сонячних променів за допомогою 
1182 вбудованих сонячних пане-
лей. Сонячні фасади все ще не по-
ширені, проєкт стане першим бу-
динком із сонячним фасадом в Ав-
стралії.

Після запуску сонячна фасад-
на система генеруватиме 142 кВт. 
Це навіть більше, ніж потрібно бу-
дівлі і, крім того, це усуне 78,4 тонн 
США викидів вуглекислого газу на 
рік. Ще однією перевагою є те, що 
розміщення сонячних панелей на 
фасаді звільняє дах для саду для 
офісних працівників. Очікується, що 
550 Spencer буде завершено в се-
редині 2023 року.

Індонезія відзначила 
перший день 
незалежності 

у майбутній столиці
Індонезія планує перенести сто-

лицю з Джакарти. Місто Нусанта-
ра, що знаходиться за 2000 км від 
Джакарти, має стати новим полі-
тичним центром і четвертою за те-
риторією столицею планети. Уряд 
готується до нарощування інфра-
структурних проектів, щоб відкри-
ти місто, яке займатиме близько 
56180 гектарів на острові Борнео.

У Джакарті проживає 30 міль-
йонів людей, вона вже давно 
страждає від серйозних проблем 
з інфраструктурою та повеней, що 
посилюються зміною клімату. Де-
які експерти передбачають, що до 
2050 року до третини мегаполісу 
може опинитися під водою.

Нова столиця буде повністю за-
вершена та заселена населенням у 
два мільйони людей, а це допоможе 
поширити економічне зростання на 
слабо розвинений регіон.

Влада Шанхаю роздасть жителям 
купони на мільярд юанів 

для стимулювання споживання 
Влада найбільшого міста Китаю планує видати мешкан-

цям купони на онлайн-покупки на загальну суму 1 млрд юанів 
($147,3 млн), щоб простимулювати споживчі витрати.

Заявку можуть подати всі жителі Шанхаю віком від 18 ро-
ків. Купони видаватимуться трьома партіями, з кінця серп-
ня по листопад, і можуть бути витрачені в платіжних сервісах 
Alipay та WeChat Pay, а також у платіжній системі Union Pay на 
оплату їжі, роздрібних товарів, розваг та туристичних послуг.

Валовий регіональний продукт Шанхаю у другому кварта-
лі впав на 13,7% у річному вираженні через жорсткі стриму-
вальні заходи стосовно коронавірусу. Для відновлення еко-
номіки влада міста вжила низку заходів, зокрема й субсидії 
на купівлю нових автомобілів на нових джерелах енергії для 
стимулювання авторинку. Незабаром у Шанхаї можуть бути 
анонсовані заходи для підтримки продажу побутової елек-
троніки.

У Німеччині й Австрії – 
скандал через продаж 

вина з Гітлером на етикетці
Німецькі туристи купують, нібито як як 

колекційні товари, вино італійського вироб-
ника Vini Lunardelli з Адольфом Гітлером на 
етикетці. На це звернули увагу деякі німець-
кі ЗМІ, які назвали ситуацію «скандальною».

Vini Lunardelli вже понад 25 років виро-
бляє тематичні вина з диктаторами на ети-
кетках – зокрема Сталіним, Леніним, Че Ге-
варою, Наполеоном і Франциско Франко.

Виробникові намагались заборонити 
виготовляти «диктаторські вина», але ще у 
2018 році тодішня мер італійського міста Рі-
міні Андреа Ньяссі заявила, що зробити це 
можна лише після ухвалення спеціального 
закону.

Венеція: полювання 
на нахаб, які 

займалися серфінгом 
у Гранд-каналі

Мер Венеції Луїджі Брунья-
ро заявив, що він полює на «двох 
зухвалих ідіотів», яких зняли на ві-
део в процесі пересування уздовж 
Гранд-каналу на моторизованих 
дошках для серфінгу. Молодих лю-
дей помітили, як вони ухилялися 
від гондол і водних автобусів, руха-
ючись головним каналом Венеції. 
Сцену зафіксували кілька здивова-
них глядачів.

Відео викликало широке обу-
рення у соцмережах. Влада Вене-
ції роками намагається боротися 
з поганою поведінкою, за допомо-
гою так званих «ангелів пристой-
ності», які патрулюють вулиці вліт-
ку, і штрафують людей, які пірнають 
або купаються в каналах, ходять з 
оголеним торсом, годують голубів 
тощо. Недавно Бруньяро вимагав 
10 днів ув’язнення для 33-річного 
шотландського туриста, якого спій-
мали під час купання в каналі.

У 2020 році французького ту-
риста оштрафували на 150 євро за 
веслування Гранд-каналом на дош-
ці, а двом німкеням довелося за-
платити по 250 євро за засмагання 
в бікіні біля церкви Сан-Стае.

Сотні любителів 
ходьби їдуть 
до Хорватії 

Приблизно тисяча шануваль-
ників ходьби приїде на унікальний 
захід у Хорватії – фестиваль ходь-
би. Ця подія проводиться вже чет-
вертий рік поспіль. Нині передбачу-
вана дата проведення – 3 та 4 ве-
ресня. Зареєструватися на захід 
можуть усі вікові групи незалежно 
від рівня фізичної підготовки. Єди-
на вимога до «ходоків» – доброзич-
ливість та бажання познайомити-
ся з новими людьми, переживаючи 
унікальний досвід у прекрасній Ліці.

Директор Управління туриз-
му округу Ліка-Сень Іван Радоше-
вич каже, що цього року фестиваль 
планує побити рекорд відвідува-
ності. «Цього року ми стали части-
ною сім’ї Асоціації ходьби IML, яка 
привабить безліч пішоходів з усі-
єї Європи, а наступного року – з 
усього світу. Цим заходом ми на-
магаємось продовжити туристич-
ний період після закінчення сезону, 
оскільки ці гості, як правило, зали-
шаються на кілька днів після захо-
ду, щоб оглянути околиці».

Відстані маршрутів різні – 10, 
20 та 30 кілометрів. Шість марш-
рутів відрізняються за складністю, 
але на кожному з них можна зустрі-
ти красиві природні та культурні 
пам’ятки Ліки.

Італія бореться з браконьєрами, 
які нищать рифи 

Під цікавими поглядами туристів два дайвери з Фінансової 
поліції пірнають у води біля скелястого узбережжя Апулії на пів-
денному сході Італії. Вони шукають не скарб чи контрабанду, а 
докази незаконного збирання морських фініків. Цей вид мі-
дій, що охороняється, вважається делікатесом у багатих гурма-
нів. На чорному ринку за довгасту коричневу мідію з латинською 
назвою Lithophaga lithophaga платять майже 200 євро за кіло-
грам. Браконьєри поставляють мідії на рибні ринки та рестора-
ни, які продають їх «з-під столу» багатим клієнтам, включаючи 
мафіозі.

Сліди нелегальних збирачів молюсків безпомилково впізна-
вані: трохи нижче поверхні моря у вапняку сяють сотні отворів. 
Браконьєри дряпали, довбали й підривали риф, щоб витягти мі-
дій з їхніх нір. При цьому вапняки, які також є довкіллям незлічен-
ної безлічі інших морських організмів, безповоротно руйнуються.

Ще 30 років тому морський біолог Стефано Піраїно зафіксу-
вав, що понад 40 відсотків Іонічного узбережжя Апулії серйозно 
постраждали від збирання морських фініків. В Італії його розслі-
дування призвело до ухвалення закону про заборону збору, про-
дажу та вживання цих мідій у 1998 році. А у 2006 році було вве-
дено заборону в масштабах усього ЄС.

Однак багато рифів, вивчених Піраїно, не відновилися й до-
нині. Скелі все ще голі, білі та безлюдні, як зазначив біолог, коли 
знову досліджував їх на початку цього року. Морські фініки рос-
туть вкрай повільно – лише п'ять сантиметрів за 30 років. 

Крокету в 279 
кілограмів приготували 

в Японії: це рекорд

Використовувалася картопля 
«Королева Мая», нею славиться не-
велитке місто Ассабу, що на північ-
ному острові країни – Хоккайдо. Го-
тувати гігантські крокети у місті по-
чали з 2004 року, цього року було 
ухвалено рішення про рекорд. Щоб 
зробити крокету, знадобилися ве-
личезні металеві ґрати, заготовку 
опускали за допомогою крана в чан 
з тисячею літрів олії. Команда волон-
терів використала 250 кілограмів 
картоплі, 55 кілограмів яловичого 
фаршу, 200 штук яєць та багато ци-
булі. Крокету зважили і виявилося, 
що побито попередній рекорд, вста-
новлений у Нідерландах: японська 
картопляна крокета була важчою на 
20 кілограмів. Потім рекордсменку 
розрізали на 1300 порцій та пригос-
тили присутніх. Крокета була ідеаль-
но приготовлена – з хрусткою золо-
тавою скоринкою, а всередині соко-
вита й ніжна.
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В інтерв’ю сайту «Україн-
ський футбол» Олександр Рябо-
конь розповів про свою службу 
в теробороні та ЗСУ, пояснив, 
яка доля футбольного клубу 
«Десна», та зізнався, чи працює 
ще в ньому на посаді головного 
тренера.

Вітчизняна війна розділила час 
на «до» та «після», а людей – на «з 
нами» та «проти нас». З нами, при-
міром, абсолютна більшість україн-
ського футболу – за винятком кіль-
кох зрадників, адептів теорії «какая 
разніца» та практики «в якій би ва-
люті не платили – аби тільки плати-
ли». 

Однозначно з нами, з україн-
ським народом, і відомий футболь-
ний тренер Олександр Рябоконь. 
Ще не так давно за плідну роботу з 
чернігівською «Десною» колеги ви-
знавали його найкращим тренером 
УПЛ, тепер же воїна одного з добро-
вольчих батальйонів Збройних сил 
України Олександра Рябоконя від-
значатимуть за зразкову службу в 
обороні Вітчизни. 

Олександр Рябоконь розповів 
про себе, «Десну», армію та те, де 
дивився найважливіші футбольні 
матчі 2022 року.

«Коли окупанти були 
на околиці Києва, я їхав 

туди з-за кордону. 
Я повинен був там бути»

— Олександре Дмитровичу, 
зважаючи на те, що півроку в укра-
їнському футболі про вас не було 
чути, розпочнемо бесіду з запи-
тання – а як ви їх провели?

— Війна застала мене на збо-
рах у Туреччині. Ми ще встигли пе-
реговорити з Ігорем Йовичевичем, 
готувалися до матчу СК Дніпро-1 – 
Десна, хоча й були вже певні сумні-
ви, чи зможемо його провести. 

Чи чекав я настільки гарячих 
бойових дій? Не мав сумнівів, що 
будуть якісь «зєльониє чєловєчкі», 
«вєжлівиє люді» та інші провокації. 
Проте ракетних ударів, введення 
військ зі всіх напрямів, захоплення 
міста Херсон та виходу на околиці 
Києва, безперечно, я не очікував. 

Що я мав робити? Почав відра-
зу ж шукати можливість повернути-
ся на батьківщину. Лише 26 лютого 
вдалося знайти такий шлях, адже 
літаки в Україну вже не літали. Я 
спершу полетів до Угорщини, звідти 
вже дістався до Києва. 

Сумнівів, що робити далі, не 
мав жодних. Почав вивчати, куди 
можуть взяти людину мого віку та 
підготовки. Знайшов контакти те-
роборони, добробатів. Підписав до-
бровольчий контракт із тероборо-
ною і нині несу службу. 

Як це було? Спочатку пройшов 
навчання – теорію та практику, по-
водження зі зброєю, саперну спра-
ву, медичну допомогу. Були у нас 
на спеціальних полігонах стрільби. 
Потім приступив до виконання за-
вдань – служба на блокпостах, ніч-
ні патрулювання в комендантський 
час, супроводження вантажів… 

У Київській області ми йшли від-
разу вслід за військами, які вигна-
ли ворога та деокуповували нашу 
територію. Проводилися саперні 
роботи, ми розбирали завали. За-
раз основна увага мого добробату 
– це фортифікаційні роботи навко-
ло Києва. 

— Як виглядає зараз ваш гра-
фік?

— Кілька днів вдома, інші – в лі-
сах і на укріпних спорудах. Звісно, 
говорити про місця знаходження та 
характер об’єктів не станемо – вій-
ськова таємниця, проте проведено 
великий комплекс робіт, щоб Північ 
України не була такою вразливою 
для агресора, як це було на початку 
активної фази війни 2022 року.

— Турецькі збори зими 2022 
року добре показали, хто є хто. Не 
десятки, сотні футболістів, трене-
рів, адмінперсоналу із розташу-
вання українських клубів виїхали 
в інші країни, рятуючись від призо-
ву. У вас теж є за кого переживати 
– діти, внуки… Чому прийняли для 
себе рішення брати зброю й ризи-
кувати життям?

— Позив серця. Інших варіантів 
не розглядав. Я народився й виріс 
у цьому місті, і коли бачив, що во-
рог на в’їзді в Київ, їхав з думкою, 
що зараз приєднаюся до захисни-
ків столиці. Я просто мав там бути. 

— Як при цьому ви ставитеся 
до «неповерненців»?

— Це дуже складне питання, 
де нема однозначних відповідей. У 
перші дні росія взяла Херсон, під-
ступила до Києва та Харкова. Фут-
болісти – це молоді люди, вони 
схильні до імпульсивних рішень. 
Вони бояться за родини. Врешті-
решт, вони ще грають – і у них є не 
так багато часу, щоб зробити фут-
больну кар’єру. 

Тому однозначно засуджува-
ти цих людей не можу. Якщо вони, 
граючи за кордоном, жертвують на 
українську армію та підтримуючи 
наших біженців, цим вони компен-
сують свій вчинок.

— От ви стоїте на блокпосту 
або патрулюєте в місті. Багато зу-
стрічали футбольних людей, вболі-
вальників, які вас впізнавали?

— Так, це часто бувало, майже 
скрізь. Тим більше територіально 
наш батальйон діє на півночі Украї-
ни, де добре знають «Десну», її грав-
ців і тренерів. Було багато хороших 
зустрічей за цей час, чому тут ди-
вуватись? Скажу більше, на одно-
му з полігонів, де ми займалися, ке-
рівник – колишній футболіст, який 
грав за ту ж команду, за яку я ко-
лись грав. 

 «Гутцайт був у Чернігові – 
стадіон збираються зносити»

— Той Чернігів, який знала й 
любила Десна, залишається хіба 
що на листівках і в відеозаписах. 
Місто дуже пошкоджене, стадіон – 
і той розбитий. Як сприймати цей 
абсурдний бомбовий удар по спор-
тивній інфраструктурі?

— А як сприймати холоднокров-
не вбивство людей, розстріли, бом-
бардування, постійний ракетний те-
рор? Це все абсурдні, безглузді дії 
озвірілого агресора. Таке роблять 
не від великого розуму, а від вели-
кого безсилля. 

— Боруссія (Дортмунд) обіця-
ла взяти участь у відновленні ста-
діону, на якому перші матчі прово-
див Ярмоленко. Є надії, що колиш-
ня арена імені Гагаріна стане су-
часною спортивною будовою?

— Є надії, що все буде віднов-
лено. Наскільки я чув, нещодавно 
в Чернігові побувало керівництво 
Мінспорту на чолі особисто з Вади-
мом Гутцайтом. Прийняли рішення 
руйнувати існуючий стадіон до кін-
ця й будувати з нуля стадіон. Остан-
ній раз говорили з керівництвом – 
чув таке, що до закінчення бойових 

дій будівельних робіт розпочинати 
не будуть, але вже в січні, якщо все 
буде добре, чернігівський стадіон 
візьмуть у відбудову.

— Деякий час цей централь-
ний стадіон називався імені Гага-
ріна, потім отримав офіційну на-
зву якоїсь безликої абревіатури. 
Яке ім’я чернігівська арена пови-
нна носити, щоб бути гідною по-
двигу оборонців свого міста?

— Це має бути обов’язково ім’я 
Героїв України – сучасних, справ-
жніх героїв. Можливо, просто стаді-
он імені Героїв України. 

— Кажуть, зважаючи на вели-
кі борги, «Десна» могла завершити 
виступи навіть без війни.

— Неправда. Ми б продовжува-
ли виступи й точно дограли б сезон 
2021/22. Про те, щоб «Десна» зня-
лася чи припинила існування, мови 
не могло бути. 

Борги були, це не секрет ні для 
кого, проте навіть зараз керівни-
цтво клубу продовжує їх виплачу-
вати – перш за все, тим, хто знахо-
диться в Україні. Багато людей саме 
за ці гроші й живуть, зважаючи, що 
чемпіонат України був достроково 
завершений, офіційних ігор не було, 
не всі собі знайшли нові команди.

— Наскільки великі ці борги – 
в часовому чи грошовому еквіва-
ленті?

— Конкретно важко сказати, та 
й неможливо – хтось приходив ра-
ніше, хтось пізніше. Звідси – різни-
ця в сумі та терміні заборгованості. 

«Ми зібрали хорошу 
машину, проте були перебої 

з пальним»
— «Десна» при вас підняла-

ся з Другої ліги в еліту й вперше 
пробилася в єврокубки. Склалося 
враження, що Чернігів пережив 
найкращі футбольні часи в історії 
– проте вони завершилися, і, мож-
ливо, навіть до війни.

— Ми дійсно зібрали хорошу 
команду – так, як, буває, майстри 
збирають хорошу машину. Проте 
були перебої з пальним, і ми не ро-
зігналися на повну швидкість. Щоб 
постійно бути серед лідерів, нам не 
вистачало фінансування – і як за-
собу мотивації та підтримки бойо-
вого духу гравців, так і для утриман-
ня футболістів. 

— Багатьом «Десна» допомо-
гла розкритися й піти на підви-
щення. Хтось тут перезаванта-
жив кар’єру. Є за це якась людська 
вдячність?

— Ми й сьогодні підтримуємо 
контракт. Зрозуміло, більше з тими, 
хто не один рік у нас грав – брати 
Фаворови, Філіпов, Мостовий. Це 
надійні хлопці, на яких у команді 
можна було покластися.

— Вірите в того ж Тотовицько-
го в «Шахтарі»?

— Він має майстерність, бага-
то вміє на полі, пройшов школу цьо-
го клубу. До того ж, Ігор Йовичевич 
цікавився Тотовицьким, ще очолю-
ючи СК «Дніпро-1». Отже, він добре 
знає можливості цього футболіс-
та – а якщо тренер зацікавлений і 
хоче бачити гравця в себе в команді 
(і не вперше), то для гравця це карт-
бланш і можливість себе проявити.

— Раніше, чесно кажучи, уяви-
ти собі тих гравців, яких нині зая-
вить «Шахтар», у його складі було 
б неможливо. Це таке грандіозне 
падіння нашого футболу, чи, на-
впаки, дивлячись на успіх «Дина-

мо» з «Фенербахче», ми ще не під-
озрюємо справжнього потенціалу 
наших команд?

— Сподіваюся, що це наше ві-
кно можливостей. Недарма бага-
то років працювали турніри U-21 та 
U-19, існували резервні склади – 
як «Динамо»-2 чи «Шахтар»-3. Звід-
ти вийшли нинішні зірки. Так що ро-
бота в наших тренерів зараз склад-
на й відповідальна, проте цікава. 
Таланти швидше проб’ються в осно-
ву: будуть наливатися м’язи, прийде 
досвід. Багато хто з нинішньої моло-
ді буде згадувати ці роки, як свій ве-
ликий шанс.

— «Шахтар» ми ще не маємо 
як оцінити – навіть «товарняки» із 
«Аяксом» і «Ромою» не дорівнюють 
офіційному матчу. «Динамо» ж ви-
било віце-чемпіонів Туреччини з 
низкою збірників і досить міцний 
австрійський клуб. Чи мали змогу 
подивитися ці матчі?

— Звичайно. Наші клуби в євро-
кубках і збірну треба обов’язково 
дивитися. Матч дивився, і в досить 
нормальних умовах. Динамівці за-
слуговують тільки на хороші сло-
ва за свої матчі з «Фенербахче» та 
«Штурмом». На кону Ліга чемпіонів. 
«Фенер» – гідний суперник, чого не 
скажеш про поведінку його вболі-
вальників. Ну, що ж – браво, «Ди-
намо»! Відповіли на полі, гідно від-
повіли.

— Наш чемпіонат втратив 
практично всіх легіонерів, причо-
му більшість з них – пішли безко-
штовно, скориставшись змінами 
в регламенті трансферів ФІФА. 
Щось це схоже на мародерство на-
шого клубного футболу…

— Дійсно, наші клуби мають 
бути захищеними в таких умовах. 
Потрібна допомога від ФІФА та 
УЄФА, а не навпаки – полегшення 
відчуження власності українських 
клубів, чим є можливість безко-
штовно призупинити контракт і піти 
після його завершення.

«Якщо війна закінчиться 
цього року, вже в січні 
«Десна» почне збирати 

футболістів»
— Серед легіонерів вашого клу-

бу – румун Константін Діма. Як він 
опинився в «Десні» на довгостро-
ковому контракті, зігравши біля 
30 хвилин, і які юристи допомогли 
«роздягнути» чернігівський клуб?

— Усіх деталей не знаю – я не за-
ймався юридичною стороною спра-
ви, так що не знаю, як так вийшло. 
Сам Діма – непоганий футболіст, ще 
молодий, може, десь розкриється. У 
«Десні» він не заграв не через фінан-
сову тяганину, на той момент були 
кращими його конкуренти. 

— Яким видавалося майбутнє 
«Десни», зважаючи на трансфер-
ний бан і серйозні борги?

— У другому колі не пасли б за-
дніх. Навіть попри втрати, зберіга-
ли боєздатність і планомірно підтя-
гували молодь, яка не була б на той 
момент зовсім неготовою.

До того ж, напередодні почат-

ку бойових дій уже фактично дося-
гли домовленості з Дімою, так що, 
можливо, й встигли б закрити це 
питання. 

— Як працювати з гравцями, 
коли вони не отримують грошей і 
нема змоги замінити їх на кращих?

— Повірте, в «Десні» байдужих 
не залишалося. Той, хто не готовий 
був воювати за ім’я «Десна» (Черні-
гів), міг піти. А хто залишався – той 
розумів, що грає за своє реноме та 
за бренд клубу. Ми всі разом збері-
гали «Десну» – і якби не війна, спра-
вилися б із цим.

— Кажуть, що інвестор і влас-
ник «Десни» Чеботарьов, перебу-
ваючи за кордоном, охолонув до 
«Десни» та футболу – і це не остан-
ня причина, чому клуб нажив за-
боргованість…

— Я спілкувався з президентом 
клубу Левіним Володимиром Іллі-
чем, ми постійно тримали зв’язок, 
і контакт був нормальний. Востан-
нє ми переговорили напередодні 
прийняття вимушеного рішення про 
призупинення виступів «Десни» в 
УПЛ. Але навіть це була обнадійли-
ва бесіда – як тільки припиняться 
бойові дії, керівництво готове буде 
відновити діяльність клубу. Ніхто не 
«охолов», ніхто не «поставив хрест» 
на клубі. 

Навпаки, в останні роки бага-
то було збудовано – нове футболь-
не поле, пристойна клубна база. Не 
було проблем з харчуванням. Коман-
ди «Десни» були добре екіпіровані.

— Отже, «Десна», як футбольний 
клуб, припинила своє існування?

— На той момент, коли ми вос-
таннє спілкувалися з колегами та 
керівництвом клубу, не припиняла. 
І поступова виплата боргів, а та-
кож активна участь клубу в нара-
дах з відбудови міських спортивних 
споруд, дають надію, що «Десна» не 
припинить функціонування. Ска-
жу більше: аби тільки завершила-
ся війна, якщо це трапиться в цьому 
році – то вже в січні «Десна» почне 
знову збирати футболістів.

«Мій контракт 
не з «Десною», а із ЗСУ»

— А як щодо вас особисто? Ви 
залишаєтеся головним тренером 
чернігівської «Десни»?

— Мій контракт закінчився вліт-
ку, а фактично я припинив працю-
вати з початком війни. Мій контр-
акт – у ЗСУ.

— Чи були у вас за цей час про-
позиції від інших клубів?

— Розмови – були, конкретних 
пропозицій – ні. 

— Чи погодилися б працювати 
зараз за кордоном?

— Ні, і це було б незаконно. 
Мені 58 з половиною років – до 60 
років чоловіки-українці мають за-
лишатися в розпорядженні Мініс-
терства оборони й бути готовими 
виконати свій обов’язок.

Найкраща форма одягу для 
українського чоловіка зараз – ка-
муфляж ЗСУ, а найкраще зна-
ряддя праці – автомат для 
оборони України. 

В і ’ й У ї Кі і і і і ій б і бі

Олександр Рябоконь: 
«Якщо війна закінчиться цього року, 
вже в січні «Десна» почне збирати футболістів»
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Від початку вторгнення в 
Україну російська влада по-
різному пояснювала свої дії і ча-
сом суперечила сама собі. Воло-
димир Путін виправдовував свої 
дії завоюваннями Петра I, за-
сновника Російської імперії, але 
також викривав колоніалізм За-
ходу. Антиколоніальну риторику 
активно використовує і МЗС РФ, 
заперечуючи колоніальне мину-
ле Росії.

Саме бажання Москви го-
ворити на ці теми здається див-
ним у момент, коли вона русифі-
кує окуповані території України 
та вивозить із них зерно, насін-
ня соняшника та колекції мисте-
цтва. Але якщо історія цієї війни 
ще не написана, то щодо минуло-
го є консенсус: приєднуючи нові 
землі, російська влада фізично 
знищувала і русифікувала на-
роди та експлуатувала природні 
ресурси, зазначає ВВС. 

«Країна, 
яка колонізується»
«Наша країна, яка не запляму-

вала себе кривавими злочинами 
колоніалізму, завжди щиро під-
тримувала африканців у їхній бо-
ротьбі за звільнення від колоні-
ального гніту», писав голова МЗС 
Сергій Лавров у колонці, опублі-
кованій в газетах Єгипту, Кон-
го, Уганди та Ефіопії напередодні 
його візиту до цих країн.

Ці слова – не просто спроба 
зіграти на болючих для аудито-
рії темах. Така риторика регуляр-
но з'являється у виступах міністра 
без прив'язки до Африки. У трав-
ні, наприклад, він стверджував, 
що Захід завойовував колонії, але 
Російська імперія «не підкоряла 
своїм естетичним, моральним ви-
могам інші народи, коли поширю-
вала свій вплив». «Всі зберігали 
свою мову, віру, традиції», гово-
рив Лавров. Історики вважають 
інакше.

«Росія всю історію колонізува-
ла навколишні простори», каже іс-
торик Олександр Еткінд, профе-
сор Європейського університету у 
Флоренції.

Це не означає, що шлях Росій-
ської імперії був ідентичним бри-
танському, французькому чи пор-
тугальському – на відміну від них 
держава Романових освоювала 
не заморські території, а приле-
глі землі.

«Всі колишні колоніальні ім-
перії розпалися, і колишні метро-
полії опрацьовують своє колоні-
альне минуле та вибачаються за 
нього. А Росія не те що не виба-
чається, але продовжує ті ж коло-
ніальні та імперіалістичні практи-
ки», каже історик Георгій Касья-

нов, керівник Лабораторії дослі-
джень пам'яті в Університеті Марії 
Кюрі-Склодовської у Польщі.

Про колоніалізм говорили ще 
дореволюційні спеціалісти.

«Історія Росії – це історія краї-
ни, яка колонізується. Область ко-
лонізації у ній розширювалася ра-
зом із її державною територією», 
писав Василь Ключевський, кла-
сик російської історичної науки.

У книзі «Внутрішня колоніза-
ція: Імперський досвід Росії» Ет-
кінд цитує професора Казансько-
го університету Афанасія Щапова, 
який пояснював підкорення росія-
нами Сибіру гонитвою за хутром – 
ключовою складовою російського 
експорту, порівнянною з нафтою в 
наш час.

У Сибіру «місцеві племена зни-
щували з розмахом, який був не-
можливим в Індії; втрати корінно-
го населення скоріше можна по-
рівняти з тим, що відбувалося в 
Північній Америці», пише Еткінд.

Серед інших прикладів, наве-
дених істориками, – Кавказька ві-
йна, найдовша у російській історії 
(1817 – 1864 роки). Її метою було 
підкорення Північного Кавказу, 
населеного незалежними гірськи-
ми народами.

Про політику в регіоні гово-
рять слова царського намісника 
генерала Єрмолова, який обіцяв, 
наприклад, замкнути чеченців «у 
їхніх глухих голодних нетрях»: го-
лод був одним із засобів «зами-
рення».

Дослідники відзначають, що 
навіть назва для російського фор-
посту в Чечні – фортеця Грозна, 
яка згодом стала містом Грозним, 
- мала свідомо колоніальний ха-
рактер.

Єрмолов практикував караль-
ні рейди з «приборкання горян», і 
його наступники продовжили цю 
лінію. Результатом підкорення 
Кавказу було фізичне знищення 
та насильницьке виселення пред-
ставників гірських народів, відо-
ме як «мухаджирство» – вихід со-
тень тисяч черкесів зі своїх зе-
мель.

«Черкеси нас ненавидять. Ми 
витіснили їх з привільних пасовищ; 
аули їхні розорені, цілі племена 
знищені», писав Пушкін у «Подоро-
жі до Арзрума». Розв'язання поет 
бачив у наверненні гірських наро-
дів у православ'я, але сам визна-
вав, що цей процес приречений.

Низка істориків вважають ре-
зультатом Кавказької війни гено-
цид черкеського народу. Влада 
трьох російських регіонів – Ка-
бардино-Балкарії, Адигеї та Ка-
рачаєво-Черкесії – кілька разів 

зверталася до Москви з прохан-
ням визнати геноцид черкесів, 
але поки що його визнала лише 
Грузія.

На місце виселених кавказь-
ких народів до Сибіру, Казахстану 
та інших колонізованих територій 
переселяли російських та україн-
ських селян.

Вже наприкінці XIX століт-
тя створили Головне переселен-
ське управління при МВС, яке 
керувало цим процесом та ви-
давало журнал «Питання колоні-
зації». Переселення стало важли-
вою частиною планів уряду щодо 
розв'язання земельного питання 
у пізній імперії.

Як і на Кавказі, історики не 
мають сумнівів щодо колоніально-
го характеру правління в Казах-
стані та Центральній Азії. Росія по-
чала приєднувати казахські зем-
лі ще до того, як формально стала 
імперією, але завоювання регіону 
було завершено лише у 1890-ті.

Конкуруючи за вплив із Бри-
танською імперією, з середини 
XIX століття Росія захопила весь 
Західний Туркестан (як називався 
тоді регіон) до кордону з Афганіс-
таном, Індією та Китаєм, підпоряд-
ковуючи собі місцеві ханства та 
часом знищуючи тисячі представ-
ників корінних народів.

Одним із фінальних епізо-
дів підкорення регіону був штурм 
фортеці Геок-Тепе під час Ахал-Те-
кінського походу генерала Скобе-
лєва. За різними даними, тоді вби-
ли кілька тисяч туркменів.

У Петербурзі похід сприйня-
ли як тріумф, але не всі. Поет Се-
мен Надсон, майбутній кумир лі-
беральної молоді, а тоді юнкер 
військового училища, присвятив 
Скобелєву вірш, у якому звинува-
тив його у жорстокому руйнуванні 
мирної країни: «Твій шлях – ганеб-
ний шлях!».

Радянські історики цитували 
листа Скобелєва, де той згадував: 
«Спокій у Азії перебуває у прямо-
му співвідношенні до маси виріза-
них там людей».

«Ми вбили дві тисячі туркме-
нів при Геок-Тепі; ті, що залишили-
ся живими, довго не забудуть цьо-
го уроку: рубали шаблями все, що 
траплялося під руку», писав гене-
рал.

У 1916 році, під час Першої 
світової війни, в Центральній Азії 
почалося масштабне повстан-
ня проти російських колоністів 
та царської влади, приводом для 
якого став указ про «реквізицію 
інородців» на тилові роботи. Воно 
було жорстоко придушене і при-
звело до масової втечі киргизів та 
казахів до Китаю.

Колоніальною політикою, що 

супроводжувалася «жорстким по-
двійним придушенням простого 
народу», називає дії імперії у ре-
гіоні підручник інституту історії 
Санкт-Петербурзького універси-
тету – хоча водночас наполягає, 
що російська влада принесла цим 
народам блага цивілізації.

Це класичний імперський ар-
гумент – поширенням культури 
та залученням до благ цивілізації 
виправдовували свої завоюван-
ня Франція, Британія та інші євро-
пейські держави.

Чи була Україна 
колонією?

Війна в Україні загострила су-
перечки довкола її історії. Україн-
ські мислителі ще на початку XX 
століття говорили про те, що їхня 
країна – російська колонія. Однак 
історик Георгій Касьянов вважає, 
що територія сучасної України не 
була класичною колонією.

«Вони були частиною метропо-
лії, часом формували метрополію 
і були для Росії чимось на кшталт 
Заходу в XVII і на початку XVIII сто-
ліття, коли вихідці з цих територій 
формували імперську еліту», го-

ворить Касьянов. До 2021 року 
він працював завідувачем відді-
лу новітньої історії та політики Ін-
ституту історії України української 
Національної академії наук (НАН).

Уряд у Петербурзі не вважав 
Україну колонією, якими відкрито 
визнавали Кавказ та Централь-
ну Азію. Імперська влада дотри-
мувалась концепції великої ро-
сійської нації, до якої включали 
українців та білорусів і проводи-
ли політику «русифікації», заборо-
няючи видання книг українською 
мовою та домагаючись мовної 
асиміляції.

Георгій Касьянов зазначає, 
що русифікація – можливо, не 
найкращий термін, тому що влада 
вважала ці території від початку 
російськими. У їхньому уявленні 

вони протистояли українізації та 
поширенню української як мови 
писемної культури.

З цією концепцією боролася 
не лише українська інтелігенція, 
а й низка російських лібералів та 
соціалістів, противників імпер-
ської влади.

Суперечності лише посилили-
ся з розпадом імперії. Була ство-
рена незалежна Українська дер-
жава, але вже 1919 року владу в 
Києві захопили більшовики, зно-
ву поставивши Україну в залеж-
ність від Росії.

На початку радянська влада 
проводила політику «кореніза-
ції», заохочуючи розвиток наці-
ональних мов та культур. Але за 
Сталіна повернулася русифікація 
та елементи імперської ідеології.

Головною трагедією став Го-
лодомор 1932 – 1933 років – го-
лод в Україні, який забрав жит-
тя близько 3,9 млн українців. В 
Україні його офіційно визнали ге-
ноцидом, і більшість українських 
істориків згодні з цим визначен-
ням. Так його характеризував і 
Рафаель Лемкін, автор терміну 
геноцид, аргументуючи це зо-
крема тим, що одночасно з голо-
дом знищували українські еліти 
та українську церкву, а у спусто-
шені села заселяли російських 
селян. 

Російські історики переваж-
но не згодні з цією концепцією. 
Вони не заперечують організо-
ваний характер трагедії, але вва-
жають її результатом сталінської 
політики розкуркулювання та ко-
лективізації, яка в ті ж роки при-
звела до голоду в Казахстані, По-
волжі та інших регіонах.

Вивчаючи стосунки радян-
ської України та Москви, історик 
Іван Лисяк-Рудницький у 1972 
році передбачав розпад СРСР. 
Він вважав, що Радянський Союз 
був, по суті, колоніальною імпері-
єю, хоч і проголошував антиколо-
ніальну ідеологію. «Уряд, який за-
плутався у нерозв'язаних супер-
ечностях із принципами, від яких 
виводить свою легітимність, не 
може протривати довго», писав 
Лисяк-Рудницький.

Еткінд вважає, що Росія і за-
раз, в Україні, веде колоніальну 
війну – але специфічного штибу. 
На його думку, мета російської 
влади – не захоплення ресурсів; 
нею рухає реваншизм: «Вони за-
воюють цю землю не заради зо-
лота чи вугілля, а просто тому, що 
вона їм уже належала».

Григор АТАНЕСЯН
Опубліковано у виданні BBC 

Сайт «Аргумент», 07. 08. 2022 

Як Росія колонізувала інші народи 
та чому вона це заперечує зараз

Історики пояснюють підкорення 
Сибіру гонитвою за цінним хутром. 
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П'ять років тому елегантно-епа-
тажна книжка «Перша наукова іс-
торія війни 1812 року» російського 
епатажно-елегатного колумніста-
історика та медіаселебрита Євге-
нія Понасєнкова викликала сенса-
цію і бурхливу критику: автор посяг-
нув на святая святих русского мира 
– отечественную войну з Наполео-
ном та толстоєвські стовпи росій-
ської культури.

Критика видання була ціка-
ва своєю амбівалентністю: з од-
ного боку офіційні історики дово-
дили, що нічого науково нового в 
дослідженні нема, а з іншого – що 
книжка є наклепом на російську іс-
торію. Тобто дослідження, мовляв, 
може, й викладає історичну істину 
(як було), але суперечить суспільній 
правді (як мало бути), тому цю істи-
ну не можна вносити в масову сві-
домість, а тим паче у шкільні підруч-
ники.

За межами Росії скандал сприй-
мався як черговий російський кур-
йоз – як, скажімо, приватні пере-
конання президенствующего каґе-
біста про несправжність України. 
Російське вторгнення показало, 
що російські курйози мають трагіч-
ні наслідки за її межами, тож варто 
нагадати собі про цю спробу розхи-
тати магістральні російські міфи – 
тим більше, що за критику москов-
ської агресії в Україну Понасєнков 
удостоєний почесного в РФ звання 
иностранного агента.

Про те, що росіяни програли при 
Бородіно, стало відомо ще в день 
битви. У тому, що Москву спалили 
росіяни, історики не сумнівалися 
ще в XIX столітті. Про те, що росій-
ський цар, а не Наполеон, почав ві-
йну 1812-го, історикам стало оста-
точно ясно на початку XX століття. 
Але ось далі, з приходом до влади 
Сталіна, історія цієї війни раптом 
перевертається з ніг на голову. І ви-
являється, що це Наполеон на чолі 
цілої орди прийшов навалою на не-
щасну Росію. Що Бородіно – це не 
поразка, а ледь не перемога.

Що ганебна втеча російських 
військ від кордону – це «скіфський 
план», ціла стратегія заманюван-
ня ворога на свою безмежну і без-
формну територію. Що бездарний, 
розпусний, продажний, лінивий Ку-
тузов – це військовий геній усіх ча-
сів та народів. А катастрофічна по-
разка Росії у війні – тріумф росій-
ської зброї!..

– Як ви прийшли до цієї начеб-
то давно вивченої теми – історії ві-
йни 1812 року?

– Я займаюся епохою Наполе-
она та 1812 року з дев'ятирічного 
віку, весь шкільний період у мене 
була чудова можливість вивчати 
спеціальну літературу і збірки до-
кументів у бібліотеці музею-пано-
рами «Бородінська битва». Це уні-
кальне сховище, де є видання, яких 
немає навіть у Ленінській бібліо-
теці та в Гохрані. За шкільний час, 
який люди витрачають зазвичай 
безглуздо, я подужав величезний 
пласт літератури. Коли мої колеги 
починають раптово – іншого сло-
ва не підібрати! – до кандидатської 
або до ювілею щось фрагментарно 
почитувати і писати під готовий ви-
сновок, виходять бздури: вони не 

встигають прочитати навіть історіо-
графію, не кажучи вже про те, щоб 
серйозно підняти джерела.

Підсумком моєї багаторічної 
роботи спочатку стала у 2004-му 
книжка «Правда про війну 1812 
року», де я вперше сказав, що ця ві-
йна – ніяка не вітчизняна, і що на-
впаки, це Алєксандр I готував на-
пад на Францію. Росія тоді знову (як 
і в минулі роки агресії проти Фран-
ції) підписала коаліційні угоди з Ан-
глією, Іспанією та Швецією.

Тоді ж я написав і про росій-
ський колабораціонізм у 1812 році: 
Наполеон створював всестанові 
муніципалітети в Смоленську і в Мо-
скві, і всі стани, пóдатні і непóдатні, 
дворяни і не дворяни, брали у всьо-
му цьому участь.

Я довів із цифрами в руках, 
що приєднання Росії до континен-
тальної блокади Англії серйозно 
не вплинуло на фінансову ситуацію 
в Росії, а фінансовий крах настав 
внаслідок збільшення витрат на 
оборону в 1807 році відразу після 
підписання договору про мир. Тіль-
зітський мир, укладений між Росі-
єю і Францією, в середовищі чван-
ливої еліти російського суспільства 
був непопулярний. Росія сама на-
падала на Францію в 1805, 1806 і 
1807 роках, сама ганебно програ-
ла і сама ж образилася на це.

Не можна не сказати, що в бу-
динках російської еліти тоді не було 
нічого російського – тобто абсолют-
но нічого! 99% предметів були євро-
пейського походження, переважно 
з Франції, Італії та Англії. У палацах 
Алєксандра не було навіть шпиль-
ки, не завезеної з-за кордону. У Ро-
сії не було жодного придворного ху-
дожника або ювеліра, хто б не при-
їхав з-за кордону. Всі до єдиного 
портрети учасників війни 1812 року 
намальовані і вигравірувані іно-
земцями: Сент-Обеном, Вендрамі-
ні, Карделлі, Петером фон Гессем... 
У тодішній Росії просто не існувало 
художників належного рівня. Петро 
I почав цивілізовувати країну всьо-
го сто років до того, і тільки при ньо-
му з'явилася російська регулярна 
армія, яку створили з нуля іноземці. 
Навіть слова: армія, інфантерія, ка-
валерія, артилерія, література, му-
зика... – всі, всі були іноземними.

Цивілізація в Росію була при-
внесена ззовні, і через це в елі-
ті розвинувся страшенний комп-
лекс, який, з одного боку, ставив її 
в позу поклоніння (іноді комічного, 
що висміяв Грібоєдов), а з іншого 
боку, елітка всією своєю лихою си-
лою пнулась довести, що і Росія теж 
щось та вміє. Вміє зібрати орду – і 
дійти до Парижа. Не сама, правда, а 
разом з Пруссією, з Австрією, з Ан-
глією – і не завдяки талантам, а за-
вдяки гарматному м'ясу...

Але сенсу в цьому не було нія-
кого: так, у Парижі все прекрасно 
було і є, в Росії ж люди продовжува-
ли жити так само, як і раніше. І крі-
пацтво як було перед Парижем, так 
і залишилося.

– Ви пам'ятаєте цей момент, 
коли зрозуміли, що щось не так у 
книжках попередників?

– Мені зі самого початку було 
очевидно, що в пропагандистських 
книжечках не сходиться все. Якщо 
Бородіно стало перемогою росіян, то 
чому вони втекли і здали Москву без 
бою? Все очевидно: росіяни не про-
сто програли при Бородіно – росій-
ська армія була практично знищена. 
Кутузов втратив у Бородіно 53 тися-

чі солдатів. Всього у нього було 155 
тисяч, з них 115 – регулярна армія, 
10 тисяч козаків, решта – ополчен-
ці. Тобто він втратив майже полови-
ну регулярної армії. І говорити, що 
Кутузов зберіг армію – це абсолют-
ний абсурд! Після битви почалося ще 
й повне розкладання: половина за-
лишків армії пішла в мародери, які 
грабували російські міста і села. Я 
публікую безліч донесень про це, які 
Кутузов слав царю, а також його на-
кази розправлятися з дезертирами.

– У радянській історіографії 
написано, що і втрат було менше, 
і Кутузов здав Москву, щоби збе-
регти армію. У цих міркуваннях 
була своя логіка...

– Це була не логіка, а безглуз-
да мантра, яку повторювали, бо ніх-
то не мав права сперечатися. Були 
і тоді молоді й немолоді науков-
ці, в тому числі й Ніколай Троїцький 
(у майбутньому доктор історичних 
наук), який у 1960-ті намагався ска-
зати (послав статтю в академічний 
журнал «Вопросы истории»): «Скіль-
ки можна брехати? Війна ніяка не ві-
тчизняна, самі її розв'язали, битви 
програли». А йому пояснили: ви си-
дите у себе в Саратові? Ось і сидіть, 
інакше вас «закриють» на серіо.

Радянський режим – це не біла 
голубка, це монстр, який знищував 
усе живе. За весь радянський час 
було написано всього три моногра-
фії на цю тему: Тарле, Жиліна і Без-
кровного. Двоє останніх – неосві-
чені мужики з села, обидва не зна-
ли мов, не читали джерел, обидва 
«сталінські соколи», особливо Жи-
лін – злісний держиморда, який ду-
шив усе живе. За наказом Сталіна 
вони стали наново винаходити міф 
про «вітчизняну війну». Буржуазна 
історіографія до початку ХХ століт-
тя вже знала, що саме Алєксандр I 
розв'язав війну, саме він планував 
наступ і що Бородіно стало пораз-
кою росіян. Про це було сказано в 
підсумковій роботі дореволюційної 
історіографії «Вітчизняна війна і ро-
сійське суспільство», що вийшла в 
1912 році. Написано там і про те, 
що Наполеон пішов з Росії, тому що 
він і не збирався в ній залишатися, 
а причиною великих втрат його ар-
мії став винятково клімат, а не ро-
сійська армія.

Все це було відомо до тих пір, 
поки Сталіну не знадобилося термі-
ново робити патріотичний міф, щоб 
підготувати новий наступ на Європу.

Одна з найнебезпечніших і най-
страшніших глав моєї книги при-
свячена планам Сталіна перед Дру-
гою світовою війною. Мені вдалося 
з'ясувати і документально довести, 
що Сталін дійсно планував напад на 
Європу.

Більше того, у Марка Солоніна і 
Віктора Суворова є багато дуже ціка-
вих непрямих доказів існування таких 
планів. Проте письмового і тим більше 
друкованого визнання Сталіна про те, 
що він це планує, у них не було.

До речі, академік Тарле, випу-
щений після арешту у «справі ака-
деміків», почав працювати на НКВД 
і перетворився не просто на рупор 
та «особисте перо» Сталіна, а на од-
ного зі сталінських катів, катів сво-
їх колег.

Але продовжім. 1938 року в 
«Правді» несподівано виходить 
стаття Тарле, присвячена війні 
1812 року (і тут же колосальним ти-
ражем друкується брошура за цією 
статтею), головний висновок якої 
ніяк не пов'язаний із її змістом: в 
останньому абзаці повідомляється, 
що СРСР скоро почне наступальну 
війну, яка буде найсправедливішою 
з усіх воєн у світі!

Це буде такий «останній наступ». 
Йшлося про те, що Сталін готував 
СРСР до вторгнення в Європу.

Цю брошуру я випадково купив 
у антикварному магазині. Потім ді-
знався, що її тираж знищували, і 
що в єдиних двох примірниках, які я 
знайшов у бібліотеках, останній аб-
зац вирізаний! Залишився він тіль-
ки в моєму примірнику! У книзі я 
опублікував і текст, і фото сторінок 
брошури.

Весь жах Росії у тому, що в ній 
нічого не змінюється. І не може змі-
нюватися, тому що в ній спокон-
вічно закладено не інтенсивний, а 
екстенсивний розвиток. А він, сво-
єю чергою, породжує жахливі комп-
лекси через хронічне відставання в 
розвитку і вічну мантру пошуку во-
рогів навколо. Злочинна влада за-
хищається від вигаданих нею ж во-
рогів – так було і за Алєксандра, і 
за Сталіна, і так буде.

– Як сприйняли колеги-істори-
ки ваші відкриття?

– Є два типи колег: професіо-
нали і білянаукові. В ютубі можна 
знайти інтерв'ю багаторічного ди-
ректора Інституту російської історії 
РАН Андрія Сахарова, який відкрито 
заявив, що в моїй монографії 2004 
року «все абсолютно правильно» і 
що він збирається використовувати 
мої висновки в новому виданні сво-
єї книжки про Алєксандра I. Кілька 
років тому мене запросили висту-
пити на науковій раді Академії наук, 
і я повністю виклав свою концеп-
цію. Виступ опублікували в офіцій-
ному збірнику з усіма «візами», які 
існують в Академії. Я брав участь 
у всіх професійних конференціях, 
присвячених цій темі, – в «Бородін-
ській панорамі», у музеї «На полі Бо-
родінському», в МҐУ, в історичному 
музеї, вже не кажучи про західні 
конференції, оскільки вони сприй-
маються як «ворожі»...

Двоє найбільших фахівців з 
епохи 1812 року та Алєксандра I Н. 
А. Троїцький і А. Н. Сахаров повніс-
тю підтримали мою концепцію, при-
чому Сахаров не тільки підтримує, а 
всіляко просуває мої роботи.

Однак є особлива група марґі-
налів (вони можуть бути навіть спів-
робітниками музеїв і випускниками 

історичних вузів), які нічого не напи-
сали, нічого наукового не опубліку-
вали, не видали жодного джерела, 
й у яких моя робота вибиває ґрунт 
з-під їхнього бездарного життя.

Все своє життя вони повідомля-
ли відвідувачам музеїв бредні про-
паганди, а тут з'являється моя кни-
га... Тим більше, що вона фактично є 
збірником документів: кожна її сто-
рінка складається не з мого тексту, 
а з документальних цитат на дану 
тему. А тому всі свої претензії не-
згодні можуть спрямувати безпосе-
редньо до архівів – піти, взяти жи-
вий автентичний документ, написа-
ний на папері з водяними знаками 
чорнилом тієї епохи особисто Куту-
зовим, Раєвським, Наполеоном та 
іншими тисячами учасників... Все 
збереглося!

Величезна кількість обивателів 
перебуває на рівні тварин – я не ля-
каюся цього терміну, це абсолютна 
фізіологічна, антропологічна і соці-
альна правда. І вся їхня агресія по-
ходить саме з цього тваринного ста-
ну. Кажучи про «переписування іс-
торії», вони навіть не розуміють, що 
це не переписування, а наука: про-
сто все буває вперше: ось вперше 
написана праця в цілковитій відпо-
відності з науковими критеріями – і 
людиною, яка не залежить від дер-
жавного фінансування, корпорацій, 
ґрантів. Можна порівняти це, скажі-
мо, з хімією. Колись хімії не було, а 
була алхімія. Коли ж з'явилася на-
ука хімія, обиватель обурився: ми 
звикли до алхімії, а зараз її перепи-
сують! Нам що, треба відмовитися 
від алхімії?!

– Толстой теж збирав докумен-
ти про війну, коли писав свій ро-
ман. Звідки ж узялася ця зневага 
до Наполеона?

– Велика трагедія професійних 
учених полягає у невігластві обива-
телів, які чомусь звертають увагу на 
белетристику, на літературу, напи-
сану авторами на основі їхніх комп-
лексів, мріянь, маразмів, хвороб 
та фантазій... Відкрили б вони тлу-
мачний словник російської мови, то 
зрозуміли б різницю між науковим 
та художнім дослідженням.

Лев Толстой – це один із най-
більш психічно неврівноважених 
персонажів російської літератури. 
Він ненавидів усі свої твори – не 
було жодного, який би він визнавав 
не те, що талановитим, а просто вда-
лим. Закінчивши «Війну і мир», він 
написав приятелеві: яке щастя, що 
я ніколи не буду писати подібної ахі-
неї... У січні 1871 року він написав 
Фету: «Як же я щасливий..., що пи-
сати бздур багатослівних на кшталт 
«Війни» я більше ніколи не буду». По-
тім він всіляко принижував цей свій 
твір. І багато разів під час написан-
ня мучився, не знаючи, як і навіщо 
продовжити роман. З його епістоля-
рію видно, що він не знав не тільки 
історичних концептуальних речей, а 
навіть і того, куди вести своїх персо-
нажів, що їм подобається. Він мучив-
ся цим страшно. Тому і книга вийшла 
нерівною, дуже різною.

Толстой скомпонував важкотілу 
і неприродну філософію, за якою всі 
красиві люди – це люди війни, а не-
красиві – люди миру. Елен Безухо-
ва – холодна красуня; або Наполе-
он з «ідеальним профілем античної 
камеї», в якому ще дуже страшно те, 
що він часто миється. Постійно ми-
ється і розтирається одеколоном 
– і це жахливо. Прекрасний же ро-
сійський селянин – осадкуватий, 
негарний, ніс картоплиною – рідко 
миється...

Закінчення — в наступному номері

Хто переміг при Бородіно, 
спалив Москву і вбив Кутузова

Про російські міфи війни 1812 року
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«Чемні чоловічки», що ввічли-
во «ламають хребти», викрада-
ють дітей і розлучають їх з бать-
ками, піддають страшним кату-
ванням студентів, що сміють не 
погоджуватися з тим, що напи-
сано в офіційних підручниках та 
посилають представників на-
ціональних меншин виконува-
ти найжорстокіші накази вій-
ськового керівництва, а з іншо-
го боку – західні ЗМІ, які бояться 
називати речі своїми іменами та 
політики, які намагаються домо-
витися з Кремлем.

«Те, про що вони говорили 
у 1970-80х роках, ми чуємо 

сьогодні в новинах»
Це – не розповідь про сучас-

ну ситуацію навколо України, а 
про події 40-річної давнини і лу-
нають вони живими голосами 
українських дисидентів – гене-
рала Петра Григоренка, публі-
цистки Надії Світличної, пись-
менників Віктора Боровсько-
го та Валентина Мороза та ще 
близько десятка інших україн-
ських правозахисників. Врято-
вані з архівних записів, вони лу-
нають сьогодні пророчим попе-
редженням про методи, якими 
далі продовжує діяти репресив-
на російська система під час ві-
йни проти України.

Наближається до завер-
шення проект з реставра-
ції унікальних записів україн-
ських дисидентів, які були зро-
блені під час їхніх виступів пе-
ред українською діаспорою в 
Канаді наприкінці 1970-х та на 
початку 1980-х років.

І що вражає українсько-ка-
надських документалістів, які 
працюють над відновленням 
цих записів, так це, як актуаль-
но звучать їхні розповіді.

«Важко повірити, але те, про 
що вони говорили у 1970-80х 

роках, ми чуємо сьогодні в но-
винах. Нічого не змінилося. Ми 
чуємо про тортури, які викорсто-
вувало КҐБ і російські військо-
ві в Україні, про те, як намага-
ються знищити українську мову 
та називають «націоналістами» 
всіх, хто послідовно її вживає, 
про те, як завозять нове насе-
лення в ті місця, які вони перед 
тим обезлюднили – спершу це 
зробили після Голодомору на 
Донбасі, тепер повторюють в 
Криму», говорить у розмові з Го-
лосом Америки керівник проек-
ту режисер-документаліст Юрій 
Луговий.

Разом зі своєю дружиною 
Зоряною Гриценко-Луговою він 
вже понад рік працює над від-
новленням записів, які роби-
ли українські активісти, коли 
до Канади почали приїжджати 
українські дисиденти, яких ви-
дворили з Радянського Союзу.

«Опинившись у вільному сві-
ті, українські правозахисники, 
учасники Гельсінської спілки, 
намагалися розповісти якомо-
га більшій кількості людей про 
те, що відбувається за залізною 
завісою. Зустрічі з ними збира-
ли величезні аудиторії. А група 
українських студентів з власної 
ініціативи робили ці записи, ро-
зуміючи їхню історичну вагу. По-
тім плівки віддали в державний 
архів Канади, де вони зберіга-
лися до останнього часу. Але ар-
хів потребував місце і запитав, 
чи вони нам потрібні, інакше 
вони збиралися їх позбутися. 
Ми, звичайно забрали їх, і тепер 
працюємо над тим, щоб вряту-
вати те, що ще можна врятува-
ти», пояснює Юрій Луговий. 

І катування і безкарність 
залишилися тими ж

Він каже, що частину запи-
сів було втрачено – її знищи-
ла плісень, але більша частина 

архіву все ж збереглася і для 
її відновлення довелося купу-
вати спеціальне обладнення і 
проводити години над копіткою 
працею, синхронізуючи вручну 
п’ятисекундні відрізки аудіо та 
відео.

Але, на його думку, ця пра-
ця має величезну історичну цін-
ність і не лише для істориків та 
дослідників, але і для всіх, кого 
цікавить сучасна ситуація.

«Не можна залишитися не-
зворушним, слухаючи розпо-
відь молодого студента, Вікто-
ра Боровського, якого катува-
ли у психіатричній лікарні лише 
за те, що він хотів якнайкраще 
підготувати свою роботу про 
ХХ з’їзд комуністичної партії та 
знайшов десь доповідь Микити 
Хрущова та посилався на видані 
в СРСР книжки Олександра Со-
лженіцина», говорить Юрій Лу-
говий.

У записах можна послухати, 
як Боровський сам читає свої 
спогади, які він назвав «Поці-
лунок сатани», і впізнати в сло-
вах радянських представника 
каральної психіатрії ті ж самі 
нотки, що і в нещодавно опублі-
кованих записах розмов росій-
ських солдатів.

«Ми вас усіх вилікуємо», з не-
прихованим садизмом говорить 
радянський лікар і наказує ка-
тувати в’язнів психіатричної лі-
карні так, щоб ті кричали від 
болю, але і так, щоб на їхньому 
тілі не залишалося слідів. Коли 
сміливці вигукували своїм ка-
там, що і ті колись опиняться пе-
ред судом – вони лише сміяли-
ся в обличчя, насолоджуючись 
своєю безкарністю. «Перед тим, 
як дійде до нас, лава підсудних 
переповниться і нам не зали-
шиться місця», казали вони.

Надія Світлична розповіда-
ла про те, як «чемні» кагебісти, 
які вміли «чемно вирвати душу і 

зламати хребет», їй погрожува-
ли забрати дворічну дитину, від-
дати її у дитячий будинок і ви-
ростити з неї «вірного ленінця». 
Про подібні погрози від свого 
КҐБ, яке навіть назви не змі-
нило, розповідали нещодавно 
білоруські активістки. Існують 
численні повідомлення про ви-
падки розлучення матерів з ді-
тьми – як про засіб тиску– під 
час насильницького вивезення 
до Росії.

Вражає історичними пара-
лелями і розповідь генерала Пе-
тра Григоренка про розстріли у 
Новочеркаську Ростовської об-
ласті Росії у 1962 році. Тоді роз-
стрілювати учасників голодного 
бунту відправили місцевий гар-
нізон, але його командир відмо-
вився вбивати беззбройних лю-
дей. Тоді на місце непокірних, за 
словами Григоренка, «нависми-
кували солдатів з нацменшин», 
яким дали розривні кулі, що 
призводили до більших жертв і 
особливо тяжких поранень.

«Тільки скінчився розстріл, 
– вулиці залиті кров’ю, зава-
лені трупами вбитих, – як на 
їхнє місце заводять інших, яким 
розривних куль уже не дали. А 
тих, хто стріляв, потім судили. 
І коли судили, написали, що то 
провокатори стріляли. Бо роз-
ривних куль у радянської ар-
мії немає», розповідав генерал 
Григоренко.

Радянські дисиденти були 
оптимістами, попри все

Як співзасновник і один з 
керівників Української Гельсін-
ської групи, він звертався до 
очільників західних держав не 
вірити ні одному слову радян-
ського керівництва, ні одній до-
мовленості «бо вони жодної не 
виконали». Він був перекона-
ний, що Захід має керуватися 

моральними принципами, як 
про це говорив американський 
президент Джиммі Картер, а не 
намагатися домовитися з СРСР 
за будь-яку ціну, закриваючи 
очі на злочини радянського ре-
жиму.

Однак, як каже режисер 
Юрій Луговий, як тоді, так і за-
раз, на Заході було чимало при-
хильників Москви. «На зустрічі з 
дисидентами ми приводили чи-
мало представників преси, але 
інтерв’ю виходили у поодиноких 
малих виданнях, але не в голо-
вних ЗМІ. Надто багатьом інтер-
есам – ідеологічним та еконо-
мічним – перешкоджали укра-
їнські дисиденти та їхні незручні 
розповіді», пояснює він.

Разом з тим, українські дис-
иденти, без яких, на переко-
нання Лугового, не відбулася б 
українська незалежність, були, 
попри все, сповнені оптимізму.

«Вони вірили, що цей брех-
ливий нелюдський режим впа-
де і українці будуть перемож-
цями. Не можна не захоплю-
ватися силою духу цих людей. 
Тому, думаю, поява цих записів 
у загальному доступі, є на часі, 
бо вона свідчить, що українці в 
Україні та в діаспорі ніколи не 
складали руки і діяли спільно 
заради свободи України», каже 
режисер.

Більшість свідчень та висту-
пів лідерів дисидентського руху 
Петра Григоренка, Валентина 
Мороза, Віктора Боровсько-
го, Надії Світличної та інших 
українських політв’язнів ра-
дянських тюрем вже є доступ-
ними на Youtube-каналі Юрія 
Лугового.

Наталія ЧУРІКОВА

Опубліковано у виданні 
«Голос Америки»

Сайт «Аргумент», 31.05.2022

Навіть у найскрутніші часи 
діячі українського національно-
визвольного руху вірили у те, що 
всі вороги українського наро-
ду будуть вигнані з рідної землі, 
Україна стане вільною, незалеж-
ною, сильною державою і що зло 
буде покаране.

Відтак намагалися збирати 
докази злочинів окупантів. Про 
те, як ще у 1922 році Симон Пет-
люра давав вказівку документу-
вати факти насильства, сваволі, 
катувань і убивств московськов-
сько-більшовицькими загарбни-
ками українців розповідають до-
кументи із Галузевого держав-
ного архіву СЗР України.

Серед архівних матеріа-
лів зберігається вказівка того-
часного керівника уряду Укра-
їнської Народної Республіки в 
екзилі Симона Петлюри від 17 
грудня 1922 року «Генерально-
му інспектору військ У.Н.Р. (копія 
Воєнміну)». У ній зазначається, 
що серед козаків і старшин, які 
вимушено опинилися в емігра-

ції і тимчасово мешкають в об-
лаштованих таборах для інтер-
нованих осіб, може бути певна 
кількість таких, хто свого часу 
«на собі зазнав ті страшні і фі-
зичні засоби, за допомогою яких 
комуністи творили насильства і 
ґвалти над запідозреними в не-
прихильности до їхньої системи».

«Я вважаю доцільним, – 
йдеться у документі, – зібрати 
якнайбільше відомостей про цю 
сторінку в «реформаторській» ді-
яльности більшовиків і схорони-
ти їх як матеріал для нашої істо-
рії, для наших дітей, прийдеш-
ніх поколінь: хай діти знають, як 
кати московські мучили бать-
ків».

Для того, щоб таку роботу 
провести організовано й сис-
темно, розробили своєрідну ан-
кету, яку мали поширити у табо-
рах у Кіліші, Щипйорно, Алексан-
друві-Куявському та інших. Се-
ред іншого козаки й старшини 
мали дати відповіді на такі запи-
тання:

За що був арештований біль-
шовиками, де саме, за яких 
умов?

Як ставилася більшовицька 
варта до заарештованих, з кого 
за національністю складалася 
ця варта?

Які були умови утримання?
Як ставилися до родичів заа-

рештованих, чи дозволяли поба-
чення і передачу їжі?

Як проводились допити, хто 
допитував, де, за яких умов, чи 
залякували під час допитів, чи 
мучили, чим і як?

Що саме випитували під час 
допитів?

Де убивали чекісти свої 
жертви, де їх ховали і як?

Подати список відомих жертв 
із зазначенням імені, прізвища, 
за можливості стану чи рангу.

Чи не пропонували визво-
лення з ЧК за зраду або за умо-
ви виказування інших?

Також пропонувалося окре-
мо зазначити відомі факти зну-
щань і вбивств інших осіб. Для 

проведення цього опитування 
пропонувалося створити комі-
сію у складі начальника Гене-
рального штабу Армії УНР, на-
чальника культурно-освітнього 
управління, головного прокуро-
ра, редакторів часописів «Укра-
їнський сурмач», «Наша зоря» та 
інших. Наголошувалося, що при 
відповіді на запитання не вар-
то перейматися формою викла-
ду, «дбаючи тілько про фактичну 
правду».

Наприкінці ще раз зверта-
лася увага на головну мету цієї 
справи: «Завдання такої анкети 
є: 1) зібрати документи для істо-
рії і 2) використати їх в разі по-
треби супроти винуватих в роз-
стрілах та тортурах над невинни-
ми жертвами».

Симон Петлюра особисто 
надавав цій роботі винятко-
во важливого значення. Від-
так зазначав: «Прошу п. гене-
рала мати на увазі, що справа 
ця мене дуже інтересує, а тому 
прийміть всі засоби для належ-

ного переведення її в життя».
На підставі цього докумен-

ту були підготовлені інші вказів-
ки з роз’ясненням, як проводи-
ти роботу на місцях. Визначали-
ся і терміни: «Комісії провадити 
працю по 6 год. на добу і закін-
чити свою діяльність до 1 січня 
1923 р.».

Самих заповнених анкет і 
узагальнених матеріалів у ГДА 
СЗР України немає. Лише фік-
сація того, що уряд УНР в екзи-
лі надавав важливого значення 
цій роботі, а чекісти намагалися 
відстежувати це і за можливості 
всіляко перешкоджати, оскільки 
приховування злочинів було од-
ним із елементів державної по-
літики кремлівського керівни-
цтва.

(Джерело: ГДА СЗР України. – 
Ф. 1. – Спр. 8102. – Т. 1. – 

Арк. 205–206).
Опубліковано на сайті Служби 

зовнішньої розвідки України
 «Українська правда» – 

«Історична правда», 24.07.2022

Зібрати докази, «як кати московські мучили батьків»

Унікальні архівні записи українських дисидентів 
попереджають про сьогоднішню Росію
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24 серпня
День Незалежності України. 

1991 – Верховна Рада ухвалила 
Акт Незалежності.

1949 – набув чинності договір 
про створення НАТО. 

Народилися: 1899 – Хорхе 
Луїс Борхес, аргентинський пись-
менник; 1928 – Левко Лук’яненко, 
український політик. 

Помер: 1745 – Олекса До-
вбуш, ватажок опришків у Карпа-
тах.

25 серпня 
1991 – Білорусь проголосила 

незалежність від СРСР.
Народилися: 1924 – Павло 

Загребельний, український пись-
менник; 1940 – Микола Жулин-
ський, літературознавець, акаде-
мік НАН України. 

Померли: 1698 – Петро До-
рошенко, гетьман Війська Запо-
розького; 1963 – Іван Багряний, 
український письменник, жертва 
радянського режиму, помер в емі-
грації.

26 серпня 
Народилися: 1451 – Христо-

фор Колумб, іспанський морепла-
вець, першовідкривач Америки; 
1914 – Хуліо Кортасар, аргентин-
ський письменник. 

Померла: 1982 – Анна Гер-
ман, польська естрадна співачка. 

27 серпня
1900 – у Британії почали кур-

сувати перші міжміські автобуси. 
1977 – на Чорнобильській 

АЕС пущено перший блок.
Народилися: 1856 – Іван 

Франко, письменник, учений, гро-
мадсько-політичний діяч, публі-
цист; 1902 – Юрій Яновський, 
письменник; 1941 – Богдан Ступ-
ка, актор театру і кіно. 

28 серпня 
1830 – у США в перегонах 

з конкою випробувано перший 
американський паровоз, що його 
сконструював Пітер Купер. Наро-
дилися: 1749 – Йоганн Вольфганг 
фон Ґете, німецький письменник; 
1890 – Дмитро Загул, поет, пере-
кладач, літературо- знавець, заги-
нув у радянських концтаборах на 
Колимі приблизно в 1944-му. 

Помер: 1921 – Григорій Чу-
принка, український поет, у 1919 
– керівник повстання проти біль-
шовиків на Чернігівщині. 

29 серпня 
1561 – у пересопницькому 

монастирі Різдва Пресвятої Бого-
родиці завершено створення на-
ціонального символу – Пересо-
пницького Євангелія. 

Народилася: 1868 – Людмила 
Старицька-Черняхівська, драма-
тург, літературознавець, арешто-
вана НКВС, загинула, ймовірно, в 
1941-му. 

Померли: 1940 – Євген Пе-
трушевич, громадсько-політич-
ний діяч, президент Західної об-
ласті Української Народної Респу-
бліки; 1986 – Катерина Зариць-
ка, політична діячка, член ОУН. У 
1947-му заарештована органа-
ми НКВС (засуджена до 25 років 
ув’язнення); 1988 – Микола Лу-
каш, український перекладач. 

30 серпня 
1860 – запущено перший бри-

танський трамвай. 
1901 – Хьюберт Сесіл Бут за-

патентував пилосос. 
Народилися: 1841 – Михайло 

Драгоманов, український історик 
і громадський діяч; 1871 – Ернест 
Резерфорд, британський фізик, 
лауреат Нобелівської премії з хі-

мії (1908); 1883 – Дмитро Донцов, 
український літературний критик, 
публіцист, політичний діяч, фунда-
тор теорії інтегрального націона-
лізму. 

31 серпня 
1897 – Томас Едісон запатен-

тував кінокамеру (кінетограф). 
Народився: 1893 – Нестор Ни-

жанківський, український піаніст, 
композитор, музичний критик. 

1 вересня 
1906 – у Вільно вийшла «Наша 

доля», перша легальна газета бі-
лоруською мовою. 

1939 – нападом Німеччини на 
Польщу почалася Друга світова ві-
йна.

1996 – в Україні запровадже-
но національну валюту гривню. 
Народився: 1925 – Ігор Юхнов-
ський, український учений і полі-
тик. 

Помер: 1867 – Опанас Марко-
вич, український фольклорист, на-
родознавець, етнограф, громад-
ський діяч. Похований у Чернігові.

2 вересня
1945 – Японія підписала Акт 

про капітуляцію. 
Народилися: 1811 – Іван Ва-

гилевич, поет i фольклорист, член 
«Руської трійці»; 1891 – Павло Фи-
липович, професор, літературний 
критик, поет-неокласик.

3 вересня 
1783 – завершено війну за 

незалежність США від Англії. 
1987 – в еміграції помер ро-

сійський письменник, уродженець 
Києва Віктор Некрасов

4 вересня
1965 – у київському кінотеа-

трі «Україна» під час прем’єри філь-
му «Тіні забутих предків» відбувся 
мітинг протесту проти нової хвилі 
політичних репресій серед україн-
ської інтелігенції.

Народився: 1809 – Юліуш 
Словацький, польський поет.

Померли: 1907 – Едвард Ґріґ, 
норвезький композитор; 1942 – 
Жигмонд Моріц, угорський пись-
менник; 1985 – Василь Стус, укра-
їнський поет, перекладач і право-
захисник, помер у карцері мор-
довського табору для політв’язнів 
у віці 47 років.

5 вересня
1657 – гетьманом України об-

рано Івана Виговського (до повно-
ліття Юрія Хмельницького).

6 вересня
1522 – 17 членів експедиції 

Магеллана, що залишилися живи-
ми, завершили першу кругосвітню 
подорож.

Народилися: 1897 – Іван Ми-
китенко, український письменник, 
драматург;1924 – Михайло Брай-
чевський, український історик, ар-
хеолог.

7 вересня
Народився: 1875 – Олек-

сандр Мурашко, український жи-
вописець, педагог.

Помер: 1962 – Тодось Осьмач-
ка, український письменник.

8 вересня
1636 – заснований Гарвард-

ський університет, найстаріший із 
університетів США.

1989 – у Києві заснований 
Народний рух України за перебу-
дову.

Народилася: 1898 – Наталія 
Ужвій, українська актриса театру 
і кіно.

Померли: 1709 — Іван Мазе-
па, гетьман України; 1914 – Петро 
Нестеров, військовий льотчик, за-
сновник вищого пілотажу.

12 серп-
ня на 99-му 
році жит-
тя померла 
легендарна 
з в ' я з к о в а 
Командира 
Української 
П о в с т а н -
ської Армії 

Романа Шухевича, довголіт-
ній член ОУН, політв'язень Да-
рія Гусяк.

Народилася Дарія Гусяк 4 
лютого 1924 року в Трускав-
ці на Львівщині. Її батьки були 
з покоління Українських сі-
чових стрільців. Батько Юрій 
працював у «Просвіті», був 
головою товариства «Сіль-
ський господар», яке допома-
гало селянам. Три його дочки, 
Дарія та її сестри, отримали 
освіту: закінчили українську 
народну школу та Дрогобиць-
ку торговельну гімназію. Саме 
батько став першою жертвою 
радянської влади в родині. 
Його репресували, слід загу-
бився 1940 року в Архангель-
ській області.

До підпілля Дарію залучив 
двоюрідний брат Роман Різ-
няк. Від початку вона допома-
гала передавати повідомлен-
ня, організовувати зустрічі.

У 1947 році залишати-
ся в рідному Трускавці ста-
ло неможливо через загрозу 
арешту. Дар’я з матір’ю Ма-
рією перейшли у підпілля. Їй 
ще 3 роки вдавалося допо-
магати головнокомандува-

чу УПА. Дарка організовува-
ла хати-криївки, опікувалася 
здоров’ям Шухевича. Це було 
життя в постійній конспірації. 
В одному з останніх інтерв’ю 
пані Дарія розповіла, що не 
раз почувалася «зацькова-
ною твариною». Постійно му-
сила оглядатися і бути гото-
вою будь-якої миті покінчити 
з життям.

Арештували її у березні 
1950-го. Скористатися пісто-
летом не встигла. Далі були 
допити, побої, катування і 25 
років ув’язнення.

Після звільнення у 1975 
році радянська влада не до-
зволила 51-річній жінці по-
вернутись на рідну Львівщи-
ну. Дарія довгий час жила на 
Хмельниччині. Заробляла на 
життя шиттям.

Аж у 1995-му пані Дарія 
за допомогою відомого ху-
дожника-графіка Богдана Со-
роки, сина іншої зв’язкової, 
Катерини Зарицької, змогла 
оселитися у Львові, де й жила 
до останніх днів.

«Ми знали, що виборюємо 
собі волю. Для цього не шко-
да навіть життя, і всі так були 
налаштовані», – казала пані 
Дарія. Говорила, що ніколи 
не жаліла про те, чим займа-
лася. Два інтерв’ю пані Дарія 
дала ще цього року. Останнє 
The Ukrainians опублікував 7 
серпня.

Український інститут 
національної пам`яті

На державному рівні 
відзначать ювілей Соломії 

Крушельницької
«150 років від дня наро-

дження видатної української 
оперної співачки та педагоги-
ні – Соломії Амвросіївни Кру-
шельницької виповнюється 23 
вересня цього року. Відзнача-
тимемо цю дату на державному 
рівні попри все. Адже імена ви-
датних українців і українок має 
знати весь світ. Особливо це важливо зараз, коли ро-
сіяни нищать все українське, зокрема, зазіхають на 
нашу ідентичність», зазначив міністр Олександр Тка-
ченко. 

До важливої дати у Львівському національно-
му академічному театрі опери та балету імені Соло-
мії Крушельницької відбудеться урочистий концерт. 
Протягом 2022 року в населених пунктах України, 
пов'язаних із життям та творчістю співачки, пройдуть 
культурно-мистецькі заходи. Урочистості проведуть і 
дипломатичні установи України за кордоном.

У Молдові оприлюднили 
імена 20 тисяч жертв СРСР

Національна агенція архівів Молдови опубліку-
вала перелік справ на 20 тисяч репресованих радян-
ською владою молдаван за період з 1920 по 1989 рр. 
Перелік доступний на сайті Національної агенції ар-
хівів України.

Там зазначено номер справи, ім'я засудженого, 
місце та дата його народження, місце та дата розгля-
ду справи, а також строк заслання. Громадяни, які ви-
явили своїх родичів у цих списках, можуть ознайоми-
тись із справою у читальній залі Національної архів-
ної агенції.

Ще близько 60 тисяч справ жертв політичних 
репресій досі перебувають у спеціальних сховищах 
Служби інформації та безпеки, міністерства внутріш-
ніх справ, прокуратури та інших установ. Архіви ве-
дуть переговори, щоб зібрати усі справи в себе.

4 серпня 1921 року комуністи по-
становили називати голод в Росії – го-
лодом, а в Україні «неврожаєм».

Британський письменник Джордж 
Оруел у романі-антиутопії «1984» на-
звав «новомовою» мову, створену тота-
літарним режимом партії «АНГСОЦ» («Ан-
глійський соціалізм») для керування під-
кореним суспільством Океанії та, зокре-
ма, унеможливлення будь-яких форм 
мислення окрім нав'язаної владою.

Новомова була не просто спотво-
реною партійно-бюрократичним лек-
сиконом та партійною ідеологією ан-
глійською: у ній слова втрачали своє 
первісне значення і мали цілком проти-
лежний зміст. За кілька десятиліть вона 
мала цілком витіснити «старомову» – 
класичну англійську. Британець взяв за 
модель для новомови офіційні докумен-
ти тоталітарних СРСР і Третього райху.

Українці ознайомилися з новомо-
вою російських комуністів у процесі її 
виникнення – під час кількох російсько-
українських війн і окупацій за їх підсум-
ками більшовицькою Росією більшої 
частини території УНР у 1917–1921 рр.

Під час масового штучного голоду 
1921–1923 рр. філія РКП(б) в Україні – 
КП(б)У (існувала на правах обласної ор-
ганізації РКП(б)) – продовжила застосу-
вання цієї практики. Кричущий приклад 
якої стався 101 рік тому – 4 серпня 
1921 р. – Політбюро ЦК КП(б)У винесло 
щодо питання про боротьбу з голодом 
наступну ухвалу:

«Указать губкомам, что при про-
ведении кампании необходимо разли-
чать призыв к борьбе с голодом в Рос-
сии от борьбы с неурожаем на Украи-
не, где помощь местам, пострадавшим 
от неурожая, может быть оказана впо-
лне своими губернскими или уездными 
средствами».

Ціна цього рішення виявилася 
страхітливою для українського народу 
– десятки, а може і сотні тисяч життів. 
Вже влітку 1921 р. комуністичні вожді 
окупованої України знали, що насува-
ється голод, пов'язаний з результата-

ми їх політики, несприятливими кліма-
тичними умовами та наслідками воєн і 
революцій.

Втім, замість зосередження зусиль 
на порятунку українців, КП(б)У взяла-
ся за виконання вказівок з Москви 
щодо постачання продовольством Ро-
сії. Допомогу голодуючим в Україні все 
ж активно збирали і… відправляли до 
РСФРР.

Більшовицький режим не просто 
забороняв збирати або привозити з-за 
кордону допомогу голодуючим україн-
цям, він значний час відмовлявся ого-
лошувати регіони УСРР, де вже фіксу-
валася масова смертність від голоду, 
голодуючими, намагався у них збирати 
продовольчу допомогу Поволжю та на-
правляв сотні тисяч російських біжен-
ців в Україну.

Інформаційна блокада у ЗМІ про го-
лод в Україні була знята лише на межі 
1921–1922 рр. А іноземним організаці-
ям допомоги червона Москва дозволи-
ла працювати в Україні де-факто лише 
з весни 1922 р., тоді як у Росії вони по-
чали діяти ще у серпні–вересні 1921 р.

Більшовицькі традиції викорис-
тання новомови для спроб підкорити 
Україну активно продовжує неотота-
літарний путінській режим. Світ вже 
не перший рік чує його дегуманізуючі 
українців вигадки про «хунту» і «фашис-
тав» в Києві, «злочинний києвскій рє-
жим», «адін народ».

З початком нової фази агресії у лю-
тому 2022 році словник російської но-
вомови поповнився висловом «спеці-
альна воєнна операція» і забороною 
називати війну проти України війною.

З весни 2022 року в РФ та на тим-
часово окупованих українських терито-
ріях діють нові законодавчі обмежен-
ня на свободу слова, що передбачають 
кримінальну відповідальність за так 
звані «фейкі» про дії російської армії в 
Україні.

Кримська правозахисна група за-
документувала факти застосування 
статті «за дискредитацію російської ар-

мії» у Криму з початку березня до 20 
липня 2022 року.

За цей період, повідомляють пра-
возахисники, окупаційна влада пере-
дала щонайменше 73 адміністратив-
них провадження на розгляд до «судів» 
Криму за ст. 20.3.3. КпАП РФ («публічні 
дії, спрямовані на дискредитацію росій-
ської армії»).

За 62 з них винесено ухвалу про 
призначення покарання. Загальна 
сума штрафів склала близько 2 мільйо-
нів рублів.

Найсумніше, що порушення прова-
дження найчастіше починається з до-
носу. Приміром, в одному з випадків в 
Криму учні донесли на вчительку, яка 
під час уроку намагалася розповісти, 
що в Україні немає нацистів, а україн-
ці не зустрічають російську армію як ви-
зволительку.

В іншому — вихователі дитячого са-
дочка написали донос на свою колегу 
за негативні висловлювання про пре-
зидента РФ і війну в Україні. У третьому 
— дружина повідомила поліцію про су-
перечки з чоловіком на політичну тему!

Це свідчить, що путінський режим 
використовує новомову на окупованих 
територіях України як один із інструмен-
тів формування «гомо путінус» – «люди-
ни невільної», підданого неототалітар-
ної держави.

Втім, ситуація на російсько-україн-
ському фронті та у світі дозволяє при-
пустити, що у діючого російського ре-
жиму історичний час може вичерпати-
ся набагато швидше, ніж новітня ро-
сійська новомова деформує свідомість 
більшості людей на окупованій терито-
рії України…

Андрій ІВАНЕЦЬ,
провідний науковий співробітник 

Інституту дослідження Голодомору 
Національного музею Голодомору-

геноциду, кандидат історичних наук
 «Українська правда» – 

«Історична правда», 04.08.2022
Pravda.com.ua

Столітні традиції антиукраїнської 
«новомови» росіян

Померла зв'язкова Командира 
УПА Одарка Гусак
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Національний архітектурно-
історичний заповідник 
«Чернігів стародавній»

Реставратори Львівської 
політехніки допомагають 

зберегти пам’ятки культури
 У межах ініціативи ReStart Ukraine в Чернігові 

працюють архітектори та реставратори, які викону-
ють аналіз і розробляють рекомендації для майбут-
ніх робіт, що ляжуть у стратегічний план відновлен-
ня та розвитку міста. Ілля Литвинчук – один із спе-
ціалістів, який працює над проблемами збереження 
культурних пам’яток у період війни.

«Я оглядав об’єкти в центральній частині міста: 
вулиця Гонча, Толстого, територія «Дитинця» та на-
вколо, майже вся вулиця Шевченка. У досліджен-
ні розглянули майже 100 будинків, щодо них роби-
мо конкретні невеликі анотації: що збережено, що 
– ні. Ми складаємо загальну картину, які елементи 
більш уразливі, а які – ні. Що і як зберігається. Це 
також впливатиме на подальші рекомендації», гово-
рить Ілля Литвинчук, аспірант кафедри архітектури 
та реставрації НУ «Львівська політехніка», практику-
ючий архітектор-реставратор.

Зараз у своїй роботі фахівці постають перед 
юридичними нюансами статусу цих пам’яток.

«У нас дуже багато об’єктів культурної спадщи-
ни, які заслуговують бути пам’ятками, але до загаль-
ного переліку таких об’єктів вони не внесені. Це за-
гальноукраїнська проблема. І проблема в тому, що 
такі об’єкти не мають юридичних механізмів захис-
ту. Тобто це тільки на совісті громади, власників та 
активістів. Наприклад, якщо говорити про Чернігів. 
Ваша ініціатива «Дерев’яне мереживо Чернігова» 
якраз сприяє отакому захисту. Бо цих будинків нема 
в переліку, однак власники й активісти дбають про 
них. Це позитивний приклад, порівняно з іншими 
містами України», додає Ілля Литвинчук.

Загалом проблеми збереження автентичності 
елементів, текстур і загального екстер’єру об’єктів 
існували й раніше. Непрофесійні ремонти та забу-
дови неабияк руйнували загальну концепцію. Тепер 
завдання реставраторів – врахувати ці всі аспекти.

Багато дизайнерів пропонують будувати вже су-
часні об’єкти, з такими ідеями не завжди погоджу-
ються місцеві жителі – команда ReStart Ukraine хоче 
уникнути таких спекулятивних питань.

«Коли ми досліджуємо об’єкти, яким сотні років, 
то бачимо багато нашарувань будівельних періодів, 
зокрема і ремонтних, особливо якщо це замки, які 
були пошкоджені під час бойових дій, їх ремонтували. 
То це все входить в будівельну історію об’єкта, звісно, 
що відновлювати треба. Для подальших поколінь це 
буде пам’ять про ці події, можна це підкреслювати, а 
можна зробити це делікатно, щоб загальний вигляд 
був цілісний. Щоб це сприймалося звичайними людь-
ми як цілісна пам’ятка, а не якийсь євроремонт. Ми 
хотіли б провести попереднє дослідження, поспілку-
ватися з людьми. У нашій команді є соціологи та спе-
ціалісти, які безпосередньо спілкуються з людьми. 
Вони працюють у фокус-групах та розпитують людей. 
Бо я, наприклад, проти такого, коли архітектор приїж-
джає та починає робити проєкт будь-який, а на думку 
місцевих мешканців він не зважає. Тому ми намагає-
мося врахувати якнайбільше факторів, щоб далі уник-
нути конфліктних ситуацій» – Ілля Литвинчук.

Марина Кирієнко 
 Cheline

 

Гуманітарна допомога від 
європейських музейників
Заповідник отримав таку допомогу. Це, зокрема, 

картонні коробки, плівка, пластикові бокси та різно-
манітний пакувальний папір. Вантаж надійшов від 
близько 30 європейських музеїв та галерей за під-
тримки голови Міжнародної неурядової організації 
World Heritage Watch пана Штефана Домпке. Коле-
ги виявили бажання допомогти Україні у збереженні 
культурної спадщини.

Заповідник дякує за підтримку Центру допомо-
ги мистецтв України (Ukraine Art Aid Center) та коор-
динаторці проекту пані Олені Балун, пану Штефану 
Домпке (World Heritage Whatch), волонтерці Ірині Ни-
кифоровій, а також Місії ОБСЄ у Польщі за допомогу 
у швидкому перетинанні кордону.

Висловлюємо також подяку Національному за-
повіднику «Софія Київська» (генеральній директорці 
Нелі Куковальській та заступнику генерального ди-
ректора Вадиму Кириленку), Національному музею 
історії України (генеральному директору Федору Ан-
дрощуку та заступнику генерального директора Ва-
лерію Кисільову).

Оприлюднено справу 
на репресованого 

письменника 
Миколу Вороного

На сайті Центрального державного 
архіву громадських об'єднань України 
оприлюднено цифрову копію криміналь-
ної справи стосовно відомого україн-
ського письменника, перекладача, гро-
мадсько-політичного діяча Миколи Во-
роного. У кримінальній справі є анкета, 
протоколи допитів поета та свідків у його 
справі, протоколи засідання репресив-
ного органу.

Микола Кіндра-
тович Вороний (на 
фото) (24. 11. 06.12. 
1871, Катеринос-
лавщина – 06.06. 
1939, Одеса) – укра-
їнський письмен-
ник, перекладач, те-
атральний режисер, 

актор, театрознавець. Один із засновни-
ків Української Центральної Ради. Один 
із засновників і режисерів Національно-
го театру.

Був одружений з донькою Миколи 
Вербицького-Антіоха Вірою. (М. А. Вер-
бицький-Антіох ( 01. 02 1843, Чернігів – 
27.11. 1909, там же) – український пись-
менник, журналіст, педагог, громадський 
діяч).

У Чернігові у подружжя Миколи і Віри 
Вороних народився син Марко Вороний 
(05 (18) 03. 1804 – 03. 11.1937, Сандар-
мох, Карелія), український поет, пере-
кладач, репресований  комуністич-
ним режимом, страчений в таборі. 

Чи знаєте ви, що 
між ними свого часу 
зав’язалася міцна дружба? 
Чернігівський літературно-
меморіальний Музей-запо-
відним Михайла Коцюбин-
ського представляє ури-
вок з книги спогадів доньки 
письменника Ірини Коцю-
бинської.

«Перша особиста зустріч 
двох письменників припа-
дає на 1890 рік, і з того часу 
Михайло Коцюбинський не 
тільки пильно слідкує за усі-
ма творами, що друкували-
ся в «Літературно-науковому 
віснику», та виходили окре-
мими збірками, а і неодно-
разово зустрічався із Іваном 
Яковичем Франком у Льво-
ві, спочивав разом із ним в 
«Українських Афінах», як жар-
тома прозвали село Криво-
рівню на Гуцульщині, де зби-
рались на відпочинок пись-
менники: Іван Франко, Леся 
Українка, Михайло Коцюбин-
ський, Гнат Хоткевич, Володи-
мир Гнатюк та інші.

Михайло Михайлович три-
чі спочивав у Криворівні у 
1910-1912 роках. Гуцульщи-
на його чарувала.

…Ось він з Іваном Фран-
ком та етнографом Володи-
миром Гнатюком блукає по 
чудових гірських околицях 
Криворівні під Синицями, по-
топаючи в буйних зарослях 
пахучих гірських трав і кві-
тів, збираючи букети пушни-
ці і колюків. На згадку про 
ці мандрівки він привіз нам 
фото.

…Перебуваючи у Львові у 
1905 році, М. Коцюбинський 
подорожує разом з І. Фран-
ком і В. Гнатюком по селах. 
Це було 16-17 квітня, на Ве-
ликдень. Вони поїхали в гос-
ті до тамошнього пароха, отця 
С. Борачка, який жив у селі 
Яйковці. Час проминув не-
помітно в цікавих розмовах. 
При повороті до Львова довго 
довелося чекати на потяг на 
станції Кохавині… На згадку 
тоді лишилося групове фото: 
І. Франко, М. Коцюбинський, 
В. Гнатюк.

…М.Коцюбинський протя-
гом усього свого життя тур-
бувався здоров’ям І. Фран-
ка, брав активну участь у 
збиранні грошей для хворо-
го. Його гнітили сумні пові-
домлення, як надходили про 
стан здоров’я Франка. «Ваша 
звістка зовсім прибила мене, 
– писав М. Коцюбинський 
Гнатюкові в квітні 1908 року, 

– ходжу сам не свій, не зна-
йду місця собі. Тепер, коли 
стала перед очима можли-
вість катастрофи, - тепер ще 
яскравіше зарисувалась мо-
гутня постать Франка і всі 
його заслуги, ще дорожчим 
став нам той чоловік… Адже 
Франків у нас не густо!»

Коцюбинський хотів бра-
ти участь у святкуванні ювіле-
їв Франка. До збірника «При-
віт І. Франку в 25-літній юві-
лей», який вийшов 1898 року, 
письменник збирався напи-
сати оповідання «У путах шай-
тана». Але тяжка праця га-
зетяра в Житомирі, що від-
бирала від Коцюбинського 
по 15 годин на добу, не дала 
йому змоги вчасно закінчити 
це оповідання до ювілейного 
збірника…

Працюючи в редакції га-
зети «Волинь», Коцюбинський 
пише рецензію на статтю 
Франка «Із секретів поетич-

ної творчості», яку вміщено 
було в газеті вже пізніше – на 
початку 1899 року.

…У Криворівні, де шумить 
Черемош, де тумани вкри-
вають високі гори, зустрі-
чалися вони з Іваном Фран-
ком не раз. В убогій закуре-
ній хаті Миколи Потяка, що 
опалюється без димаря, по-
темному сиділи вони під чор-
ними образами, прибраними 
качанами кукурудзи – симво-
лом багатства і достатку, ку-
штуючи бараболяк – пляцок 
з картоплі і кукурудзи, нала-
мані шматки якого чемно по-
давав господар.

…Зустрічаючись біля пи-
саного каменя, письменники 
люб’язно-жартома бесідува-
ли між собою:

– Єк днюєте, годний пане? 
– вітався Коцюбинський.

– Гаразд. Єк ви? – запиту-
вав Франко. – Що дієте?

– Тручив-сми днинку єдну 
і другу, – посміхнувся Коцю-
бинський. – Тепер починає 
працювати, лиш боєв-сми, чи 
не спізнюся до вас?.. Я радий 
вам сказати, пане докторе, 
що ви сьогодні, як бачу, кра-
ще почуваєте себе.

– Ліпше, – признався 
Франко…

Тихо точиться між ними 
бесіда. Слухають її ліси й 
пасовиська, слухає й Че-
ремош, високі гори, зеле-
ні смереки, слухає гуцуль-
ський трудівник і з тепло-
тою в серці згадує їх добру 
працю. 
Коцюбинська І. М. Спогади і 

розповіді про Михайла 
Коцюбинського, Київ «Дні-

про», 1965, с. 57 – 70.

Як дружили Михайло Коцюбинський 
та Іван Франко

Чернігівська обласна універ-
сальна наукова бібліотека ім. В. Ко-
роленка видала щорічний календар 
«Знаменні і пам’ятні дати Чернігів-
ської області» – на 2022 рік. Уклада-
чі: Л. В. Студьонова, І. Я. Каганова, 
О. В. Дорохова. Відп. за вип: І. М. Алі-
ференко. Друкуємо вересневу час-
тину календаря.

2 – в с. Роїще Чернігівського р-ну 
народився Петро Петрович Печорний 
(1932) – художник-декоратор (кера-
міка), народний художник України, 
лауреат Національної премії України 
імені Т. Г. Шевченка, премій імені І. 
Нечуя-Левицького, К. Білокур. 

3 – на хуторі Іванівка Сосницько-
го району народився Микола Микола-
йович Ковалевський (1892–1957) – 
український політичний і державний 
діяч, економіст, публіцист. Навчався 
в Чернігівській гімназії. Автор мему-
арів, виданих в Австрії. За Директорії 
УНР – міністр земельних справ. Від 
1920 р. – на еміграції. Помер у місті 
Інсбрук (Австрія).

6 – народився Іван Кіндратович 
Микитенко (1897–1937) – україн-
ський прозаїк, драматург, автор ро-
ману «Ранок» про пореволюційне 
життя смт Ладан Прилуцького р-ну. 
Репресований.

8 – в с. Жадове Семенівського 
р-ну народився Микола Васильович 
Гайдук (1947) – художник-монумен-
таліст, графіка. Його роботи зберіга-
ються в Чернігівському художньому 
музеї імені Г. Галагана. 

17 – народився Іван Якович Ду-
нін-Борковський (1832–1902) – ме-
ценат, дворянин, голова Чернігів-
ського повітового земства. Похова-
ний у с. Новий Білоус Чернігівського 
р-ну.

19 – в с. Сахнівка Менського р-ну 
народився Михайло Михайлович Ткач 
(1937) – український прозаїк, голо-
вний редактор журналу «Літератур-
ний Чернігів», лауреат премій ім. М. 
Коцюбинського, М. Гоголя та інших. 

20 – в с. Слабин Чернігівського 
р-ну народився Василь Йосипович 
Буденний (1947) – поет, лауреат пре-
мій імені О. Десняка та М. Коцюбин-
ського, доцент Національного універ-
ситету «Чернігівський колегіум» імені 
Т. Шевченка.

21 – народився Адам Зерні-
кав (Адам Чернігівський) (1652–
1693/1694)– український культурний 
діяч, письменник, учений. У 1680 р. 
прибув до Чернігова, де перейшов з 
лютеранства в православ’я. З 1681 р. 
проживав у Батурині при дворі геть-
мана І. Самойловича. Як військовий 
інженер брав участь у спорудженні 
оборонних об’єктів у Чернігові та Ба-
турині. Завершив своє життя в Бату-
ринському Миколо-Крупицькому мо-
настирі.

24 – народився Іван Григорович 
Просяник (1947) – прозаїк, травоз-
най, лауреат премії ім. М. Коцюбин-
ського. Народився і проживає в с. Ку-
рінь Бахмацького р-ну. 

Календар вересня
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Батурин — гетьманська столиця

Комунікація фахівців Наці-
онального заповідника «Геть-
манська столиця» в області 
культурно-освітньої діяльнос-
ті з реальною аудиторією здій-
снюється за допомогою різних 
методів і форм – як усередині 
експозиційного простору, так 
і поза ним. Використання но-
вітніх Інтернет-технологій від-
криває чималі можливості.

Найголовнішою формою 
комунікації є веб-сайт За-
повідника (https://baturin-
capital.gov.ua/). У 2021 році 
був розроблений принципо-
во новий офіційний веб-сайт 
закладу. Сучасний, двомов-
ний та дружній до користува-
ча, зрозуміло та легко надає 
вичерпну інформацію. Но-
вий сайт надає можливість 
замовити і оплатити послуги 
онлайн! 

Війна змінила наші реа-
лії життя. В умовах відсутнос-
ті можливостей вільно подо-
рожувати, рішення було зна-
йдено і реалізовано – зустрічі 
онлайн! Онлайн-екскурсії про-
водяться на базі платформи 
Zoom. З істориками закладу 
кожен бажаючий, з різних ку-
точків світу, може віртуально 
відвідати територію Цитаде-
лі Батуринської фортеці, парк 
«Кочубеївський» та парк біля 
палацу гетьмана Кирила Розу-
мовського. 

Варто звернути увагу на 
музейні сторінки у Вікіпедії. 
З цього веб-сайту відвідува-
чі отримують вичерпну інфор-

мацію про розміщення музеїв 
заповідника, контакти, графік 
роботи та основні колекції, які 
зберігає кожен з них. Націо-
нальний заповідник «Гетьман-
ська столиця» має власні сто-
рінки всіх музейних об’єктів, 
які входять в комплекс за-
кладу: Цитадель Батуринської 
фортеці, Музей археології Ба-
турина, Будинок генерально-
го судді Василя Кочубея, Па-
лац гетьмана Кирила Розу-
мовського, парки, церкви, 
пам’ятники, а також сторінки 
про Батуринську археологічну 
експедицію та інші наукові за-
ходи. Заповідник має свої сто-
рінки в україномовній, англій-
ськомовній, польськомовній 
та білоруськомовній Вікіпедії.

З 1 лютого 2021 року За-
повідник має свій контент на 
міжнародній інтернет плат-
формі Izi.Travel. Ми представ-
лені турами: Національний іс-
торико-культурний заповідник 
«Гетьманська столиця», Цита-
дель Батуринської фортеці та 
екскурсіями по музеях: Палац 
гетьмана Кирила Розумов-
ського, Музей археології Бату-
рина та Будинок генерально-
го судді В.Кочубея. Перейшов-
ши за посиланням: https://
izi.travel/es/dcb2-nacionalniy-
istoriko-kulturniy-zapovidnik-
getmanska-stolicya/uk кожен 
бажаючий зможе не тільки 
побачити ці об’єкти, а й по-
слухати пізнавальні розпові-
ді віртуального аудіогіда, які 
звучать українською, англій-

ською та російською. Аудіогі-
ди можна послухати і під час 
безпосереднього відвідуван-
ня об’єктів заповідника.

Заповідник має свою 
офіційну сторінку в соці-
альній мережі Facebook 
( h t t p s : // w w w . f a c e b o o k .
c o m/g e t m a n s k a s t o l i t s y a .
zapovidnyk/). А це висвітлення 
діяльності заповідника; зво-
ротній зв’язок; доступ до ві-
зуальних матеріалів закладу; 
можливість приєднатися до 
онлайн трансляцій зустрічей; 
коментувати повідомлення 
заповідника.

Офіційну сторін-
ку в Facebook має й Цита-
дель Батуринської форте-
ці (https://www.facebook.
com/Batyrun.fortress). Па-
лац гетьмана Кирила Розу-
мовського має свій офіцій-
ний Telegram канал (https://t.
me/palaceRozumovsky), який 
дозволяє обмінюватися тек-

стовими, голосовими та ві-
деоповідомленнями, наліп-
ками та фотографіями, фай-
лами багатьох форматів. Для 
ефективнішої комунікації з 
молоддю заповідник має ак-
каунт в Instagram (https://
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
nikzgetmanska/).

У квітні 2020 року було 
створено канал заповід-
ника на YouTube під одно-
йменною назвою (https://
www.youtube.com/channel/
UCE8xgaIPHSkzsomu2pzvRlg).

Інтернет-технології є одни-
ми із найдієвіших інструмен-
тів комунікації Заповідника із 
суспільством.

 
Оксана ЛОМКО

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

«Чорні дошки» 
на теренах 

Батуринщини 
Складовою здійснення більшовицькою владою Голо-

домору-геноциду в Україні було використання механізму 
«чорних дошок». Такий термін для системи карних заходів 
більшовики вперше вжили ще у часи «воєнного комуніз-
му» і застосовували до сіл, які не виконали продрозклад-
ку: туди направлялись каральні загони, припинялось за-
везення промислових товарів тощо. Про таку практику 
згадали у період суцільної колективізації, і саме тоді тер-
мін набув нового змісту. На початку 1930-х років з метою 
психологічного тиску рішеннями райпарткомів та райви-
конкомів активно складалися «чорні дошки» – списки сіл, 
колгоспів, сільрад, МТС, окремих осіб, які відставали у ви-
конанні планових показників.

Наприкінці 1932 р. чорнодошечний режим набув 
жорсткої репресивної сили, адже за постановою ЦК 
КП(б)У від 18 листопада 1932 р. «Про заходи з посилен-
ня хлібозаготівель» до занесених на «чорні дошки» кол-
госпів передбачались наступні заходи покарання: припи-
нення торгівлі, призупинення ввозу до магазинів товарів 
та вивезення всіх наявних, припинення кредитування та 
дострокове стягнення всіх фінансових зобов’язань, пе-
ревірку і «чистку» колгоспів від «контрреволюційних еле-
ментів».

Побачив світ (2021 р.) збірник документів і матеріалів 
«Чорні дошки» України. Чернігівська область», підготова-
ний співробітниками Інституту дослідження голодомору. 
Видання містить комплекс архівних та друкованих дже-
рел про використання «чорних дошок» на території Чер-
нігівської області у межах тодішнього адміністративного 
поділу. Більшість цих матеріалів складають редакційні по-
відомлення районних газет, адже «чорні» списки розміщу-
вали саме у пресі. Газети справляли сильний емоційний 
вплив через запровадження практики обов’язкового чи-
тання та обговорення статей у сільських хатах-читальнях, 
на місцях польових робіт колгоспників тощо.

Районна періодика Чернігівщини почала активно 
формуватися на початку 1930-х років, що було пов’язано 
зі зміною адміністративного устрою.

У лютому 1931 р. Батуринський район увійшов до 
складу Бахмацького, який у жовтні 1932 р. включили до 
новоствореної Чернігівської області. У серпні 1931 р. 
почала виходити газета Бахмацького райкому КП(б)У та 
Райради депутатів трудящих під назвою «Прапор комуни». 
Саме редакційні повідомлення, розміщені у цій газеті, і 
є основним джерелом дослідження використання репре-
сивного механізму «чорних дошок».

Встановлення «чорнодошечного» режиму пов’язане 
з хлібозаготівлями і вилученням в українців головного 
продукту – хліба. До збірника документів авторами вне-
сено редакційні повідомлення газети «Прапор комуни» 
про занесення на «чорну дошку» за «невиконання планів 
хлібозаготівлі» таких колгоспів та сіл, що нині відносяться 
до Батуринської ОТГ: колгосп «Нове життя», с. Красне (ре-
дакційне повідомлення від 27 серпня 1932 р.); колгосп 
«Перше Травня» с. Красне (від 30 серпня 1932 р.); колгос-
пи «Ленінський шлях», с. Матіївка та «Новий світ», с. Горо-
дище з дописом: «Вимагаємо від колгоспників цих колгос-
пів змити ганебну пляму, одноразово управи повинні від-
повісти перед державою за зрив серпневого плану хлі-
бозаготівель» (від 3 вересня 1932 р.); село Обмачево (18 
листопада 1932 р.).

До «чорного списку» сіл, що зривають хлібопоставки 
по одноосібному сектору занесено села Матіївка (на 10 
грудня 1933 р. виконано 37,5 % від плану), та Батурин (ви-
конано 45,7%) (повідомлення від 20 вересня 1933 р.).

Велику увагу більшовицьке керівництво приділяло 
посівній кампанії. Так, у «Прапорі комуни» були розміщені 
повідомлення про занесення на «чорну дошку» наступних 
сіл та колгоспів сучасної Батуринської ОТГ: за невиконан-
ня плану формування насіннєвих фондів артіль «Новий 
світ» с. Осіч (повідомлення від 23 березня 1932 р.); «за 
невиконання плану вивезення гною на поля» сільради с. 
Осіч, Городище, Красне, Митченки (від 4 березня 1932 р.); 
за невиконання плану оранки на зяб сільради с. Матіївка 
і с. Батурин ( від 12 вересня 1932 р.); за невиконання пла-
ну формування насіннєвих фондів с. Красне (18 березня 
1933 р.); за невиконання плану осінньої сівби с. Красне, 
с. Матіївка (24 вересня 1933 р.).

Для викачування коштів з українців радянською вла-
дою застосовувались плани стягнення грошей у вигляді 
сільгоспподатку, державних позик, самообкладання. За 
відставання у виконанні цих завдань до «чорних дошок» 
були занесені: партосередок та сільрада с. Городище (22 
лютого 1932 р.); с. Городище (30 березня 1932 р.); голови 
сільрад с. Городище (Альохін), с. Красне (Суходольський), 
с. Митченки (Рябчун), с. Осіч (Огієнко). (21 липня 1932 р.).

Отже, «чорні дошки» активно застосовувались і на 
території Батуринщини та були дієвим репресивним ме-
ханізмом, що примушував селян реалізовувати рішення 
більшовицької влади.

Зоя СНІЖОК

Під впливом політичних 
технологій штучно склалась та 
міцно утвердилася міфологе-
ма, що Український Гетьманат 
від 1654 року начебто не мав 
жодних зовнішніх зв’язків, 
окрім підданських стосунків з 
московськими царями.

Насправді гетьмани мали 
дипломатичні відносини з ко-
ролями європейських країн 
(найбільше – з польськими), 
турецькими султанами, крим-
ськими ханами. 

Дипломатичні відносини з 
Кримом мав і гетьман І. Само-
йлович. Батурин, ставши по-
літичним та адміністративним 
центром Гетьманщини, продо-
вжував традицію тісних взає-
мовідносин з Бахчисараєм, де 
тоді правила династія ханів Гі-
реїв.

Іван Самойлович, не мен-
ше ніж його попередники, усві-
домлював важливість друж-
нього ставлення кримського 
хана, тому, всупереч політиці 
Москви, не уникав можливос-
ті підтримувати добрі відно-
сини з Кримом. Гетьман став 
одним з ініціаторів укладен-
ня мирної угоди між Москвою 
та Стамбулом, а важливими 
учасниками переговорів були 
представники двох столиць 
сусідів – Батурина і Бахчиса-
раю. До Криму у складі мос-
ковського посольства І. Само-
йлович надіслав писаря Се-
мена Раковича разом з пред-
ставниками старшини. 

У квітні 1681 р., після укла-
дення Бахчисарайського дого-
вору, посли кримського хана 
Мюрада Гірея I попрямували в 

Москву для ратифікації тексту 
угоди. Тоді І. Самойлович за-
просив гостей у Батурин.

Цю подію описує нам 
«Статейный список Василия 
Тяпкина и дяка Никиты Зо-
това посольства в Крым в 
1680 г. для заключения Бах-
чисарайского договора». Про 
ставлення до події гетьмана 
розповідає церемоніал, який 
було дотримано під час зу-
стрічі послів. «12 квітня 1681 
року за п’ять верст до Батури-
на гостей зустріли сини геть-
мана Семен та Григорій разом 
із старшиною, із знаменами, 
трубами і литаврами». Зупини-
лись посли на батуринському 
подвір’ї генерального осаву-
ла Леонтія Полуботка. А потім 
на парадному ґанку (очевид-
но, гетьманського будинку), 
послів зустрів особисто геть-
ман І. Самойлович. На урочис-
тій події був присутній посол 
кримського хана Кемань Мур-
за-Сулешов, від калги султана 

Халіль-ага, від нурадина Умер-
ага.

Про важливість і статус 
послів говорить використання 
артилерійського салютуван-
ня та військового оркестру, як 
вказується у документі: «На-
ряд пушечной весь к стрель-
бе был изготовлен, а в зам-
ку перед хоромы войсковая 
музыка, трубы и литавры были 
готовы».

Іван Самойлович у Батури-
ні приймав кримське посоль-
ство і 28 лютого 1683 року, на 
чолі якого був Казик-ага.

Гетьман особисто зустрі-
чався з послами, як вимагав 
цього дипломатичний етикет, 
що з’явився в часи станов-
лення Гетьманщини. Через 
неповне вирішення питання 
з Правобережжям, гетьман 
підтримував таємні відноси-
ни з кримським ханом. Це під-
тверджували і польські уря-
довці у своєму зверненні до 
московського царя, звинува-

чуючи керівника української-
козацької держави у зустрічах 
із кримським ханом. Так, зо-
крема, відзначалося, що геть-
ман «бажає забрати собі всю 
Україну, не тільки не йде вою-
вати татар, але є новини, що з 
Кримом підписував трактати».

Іван Самойлович тоді ра-
зом з кримським ханом Мю-
радом Гіреєм I виступив як 
посередник у примиренні Мо-
скви і Стамбула заради миру 
на українських землях.

Історик С.М. Соловйов 
приводив цікавий діалог між 
гетьманом І. Самойловичем і 
думним дяком Українцевим, 
що чітко ілюструє гетьман-
ську позицію по відношенню 
до Бахчисарайського мирного 
договору та відносин з Крим-
ським ханством: «Війну по-
чинати нема за що, договір з 
татарами вигідний, від пору-
шення миру прибутку держа-
вам і розширення ніякого не 
буде…»

Але, як бачимо, уклавши 
цей мир, московити не збира-
лися зупинятись. З тих часів 
Московія і донині лише наро-
щує свій агресивний потенціал. 

Також безпідставно агре-
сивну політику Московії від-
значав ще в першій половині 
XVIII ст. і член уряду Ганновера 
барон Гакстгаузен, що моско-
вити ледь не єдиний агресор, 
який ніколи не потребував ні 
спонукання, ні геніальних кер-
маничів, і захоплював чужі те-
риторії, не потребуючи в цьо-
му видимої необхідності.

Андрій ДОНЕЦЬ

Між Москвою і Стамбулом
Стосунки Батурина і Бахчисараю за часів Івана Самойловича

Зустріч Янушем Радзивіллом посланців Богдана Хмельницького. 
Художник Абрагам ван Вестерфельд, 1651 рік.

Інтернет-технології «Гетьманської столиці»
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11 — Юрій Вернидуб 
суміщатиме військову 

службу із роботою в професі-
ональному футбольному клубі 
«Кривбас». Це нормально?

— Юра Вернидуб – герой. 
Він дав відповідь на будь-які за-
питання, коли залишив коман-
ду після перемоги над «Реалом», 
повернувся на батьківщину й 
почав служити не просто в ТерО, 
а в ЗСУ. 

Те, що він поєднує службу в 
ЗСУ з тренерською роботою, — 
його особиста справа та справа 
його безпосередніх армійських 
керівників. Для українського 
футболу це добре, та й україн-
ська армія ніколи не залишить-
ся без підтримки Вернидуба. 

— З якими відчуттями ди-
витеся футбол? Є колишній 
«вогник» чи більше підтримуєте 
знання про улюблену справу, 
яка зараз дуже далеко від ва-
ших думок?

— Дивлюся з великим ін-
тересом і бажаю Україні якомо-
га швидше повернутися до нор-
мального життя, щоб футбол 
був, як раніше, в радість. 

— Відновлення чемпіонату 
України в нинішніх умовах – ко-
щунство чи правильний, праг-
матичний крок?

— Футбол треба зберегти, 
тому всеукраїнські змагання 
треба проводити. Інша справа – 
як? Можливо, об’єднати коман-
ди всіх ліг у Кубок Героїв. Мож-
ливо, проводити його повністю 
за кордоном – щоб одні не були 
в особливому положенні. Мож-
ливо, варто провести турнір 
всього в одне коло. Це все мож-
на обговорювати. 

Але важливо забезпечи-
ти безпеку учасників змагань, 
тому що нам протистоїть злочи-
нець №1 у світі, який не зупи-
ниться ні перед чим – здатний 
на будь-яку підлість.

«Витягти з нори гадюку 
руками українців»

— Наскільки морально да-
вати «броню» спортсменам, 
випускати їх за кордон, тоді як 
інші позбавлені такої можли-
вості?

— Спортсмени – не єдина 
«каста». Є багато захищених по-
сад. До того ж, спорт – це вели-
кі можливості для меценатства, 
інформаційної підтримки та роз-
голосу.

Благодійні матчі за кордо-
ном були дуже правильним рі-
шенням, вони сприяли тому, що 
в світі почули про страшні зло-
чини окупантів у Бучі, Ірпені, 
Бородянці, Маріуполі та інших 
українських містах. Правиль-
ним рішенням буде відпускати 
за кордон на легальну роботу 
висококваліфікованих співро-
бітників – за умови, якщо вони 
сплачують податки та жертву-
ють на Збройні сили України. 

Нам зараз треба забути про 
чвари, міжусобиці. З огляду на 
це міжнародні матчі з іменем 
України важливіші навіть за вну-
трішні змагання, тому що вони 
привертали увагу світу до не-
справедливої війни, показували 
ті звірства агресора, які вчинені 
в ХХІ столітті в серці Європи. 

— Це буде дуже складний 
чемпіонат і Кубок України, 

тому що під питанням безпека 
його учасників. Недавно один 
інсайдер говорив – мовляв, пу-
тін не буде дивитися матч «Ді-
наз» – «Мункач», а через день 
неподалік стадіону в Лютежі 
влучила ракета. Нема занепо-
коєння, що цей сезон не обі-
йдеться без трагедій, а, може, 
й не буде завершеним?

— Попередній теж не завер-
шили – наші захисники дадуть 
знати, якщо матиме місце за-
гроза й потреба зупинити зма-
гання. 

Чи буде так? Це може стати-
ся. Жодна дещиця української 
землі сьогодні не є в безпеці – 
ніколи в історії Європи не було 
ракетних обстрілів таких масш-
табів, «прострілюється» вся 
наша територія. 

Тому тут треба вжити всіх 
засобів безпеки, з винятко-
вою уважністю стежити за всі-
ма сповіщеннями про тривогу 
та бути готовими швидко еваку-
юватися. Це реальність, з якою 
живе вся Україна. Не забувай-
мо, що, скажімо, чемпіонат Ізра-
їлю багато років проводиться в 
умовах ракетної небезпеки. 

— Вибачте за це питання, 
ви вбивали?

— Ні, я не беру активну 
участь у подіях на фронті. Моя 
зона відповідальності – Київ-
ська область. Багато хлопців з 
мого батальйону вирушили на 
передову. Я поки що тут. Не ска-
жу, що рвуся в бій, але якщо буде 
треба – не відмовлюся.

— Ви – спортсмен, як ви-
тримували навантаження ар-
мії?

— Спершу – дуже важко. 
Треба було призвичаїтися як до 
специфічних навантажень, так і 
до ритму та психологічного тис-
ку. Я зрозумів, що професія вій-
ськового – надзвичайно важка. 
А ще переконався, що я ще в не-
поганій формі для свого віку. 

Ми всі, наш батальйон, за-
раз, по суті, виконуємо завдан-
ня в глибокому тилу. Інколи су-
проводжуємо вантажі на фронт. 
Але, загалом, у нас навантажен-
ня та ризик – незрівнянно мен-
ші, ніж у тих хлопців, які весь цей 
час боронять Україну на передо-
вій. Кожного дня вони це пере-
живають. Гинуть найкращі. Тому 
не лише наша армія, а й наша 
дипломатія зараз працює на по-
вну силу. Тому що іноді здається, 
що наші партнери хочуть витяг-
нути з нори гадюку руками укра-
їнців. А так не буде – щоб зупи-
нити найбільшого агресора з 
часів Гітлера, треба всім разом 
прямо зараз, не відкладаючи, 
допомогти зробити це Україні.

— Коли це може статися? 
Є якісь дати, на які ви орієнту-
єтеся?

— До кінця 2022 року все 
має закінчитися. Не безмеж-
ні можливості не лише оборо-
ни, проте й атаки теж. І от у цей 
момент треба завдати такого 
удару по війні, щоб настав мир. 
Я сам реаліст – не песиміст, не 
оптиміст, але стараюся аналізу-
вати ситуацію й зберігати хоро-
ший бойовий дух. 

Останні тенденції показу-
ють, що українці прекрасно во-
юють та швидко освоюють пере-
дову світову техніку. Якби її ста-
ло ще більше, тим швидше ми б 
звільнили наші землі. 

«У нас із росією єдина 
спільна мова — «матерная»

— В українському футбо-
лі нині дивні часи: Ракицький і 
Селезньов – за Україну, а Тимо-
щук робить щасливі селфі в ліг-
ві ворога. Яке воно, наше вну-
трішнє «ватництво», на прикла-
ді вітчизняного спорту?

— Ніхто не чекав того, що 
сталося. Багатьох бомбарду-
вання та ракетні обстріли про-
тверезили. 

— Вам «ватники» в україн-
ському футболі зустрічалися? 
Можливо, навіть у ваших ко-
мандах?

— Не пригадую хлопців із 
відверто анти-українською по-
зицією, хоча в мене й грали уро-
дженці Донбасу, Криму, Півдня. 
Навіть ті, хто сумнівався, вва-
жав росіян братами, а російську 
мову – своєю рідною, зараз пе-
реконалися, що у нас із росіяна-
ми тільки одна спільна мова – 
«матюкова», «матерная». 

— І навіть захисник Маса-
лов, у якого в Чернігові зна-
йшли російський паспорт, а 
сам він – на перегляді в клубі 
з країни-агресора, не виявляв 
«ватництва»?

— Серйозно? Знайшли пас-
порт і він зараз у росії?! Не 
знав! Я з ним відносно небагато 
працював, але нічого такого не 
помічав за ним. Ну, що ж – люди 
відкриваються і в добрі, і в біді. 
Зате ми бачимо, хто є хто.

— Вас вразили Селезньов, 
Ракицький, україномовний 
Ігор Суркіс, Ахметов, який по-
зивається до суду на росію?

— Гріхи наших ворогів на-
стільки очевидні та промовисті, 
що це єдина закономірна реак-
ція будь-якої людини. Не можна 
залишатися байдужим у цій си-
туації. 

— Як закінчиться війна?
— Це неможливо спрогно-

зувати. З одного боку, ворог 
має величезні ресурси та атом-
ну зброю як останній аргумент. 
З іншого боку, ворогу теж є що 
втрачати, і обставини склада-
ються так, що їм уже треба ду-
мати не про захоплення нових 
територій, а про те, як вийти з 
цієї провальної авантюри з яко-
мога менш поскубаним пір’ям. 

— Говоримо про територію, 
яку ви обороняєте – Київщину. 
А звідси – про всю Україну. Оні-
міння та безсилість кінця люто-
го не повторяться? 

— Україна, безперечно та 
безсумнівно, зараз зовсім не 
та, що була півроку тому. На всіх 
напрямах наша держава зміц-
нилася, наша армія отримала 
найсучасніше озброєння й до-
вела, що здатна його застосову-
вати. П’янкий успіх перших днів 
засліпив агресора – зараз вони 
бачать, що кожен сантиметр 
землі дається страшною кров’ю. 
Тому рано чи пізно вони будуть 
притиснуті настільки, що змуше-
ні будуть відступити, відповзти 
назад. 

Раніше ми мали підстави бо-
ятися за втрату нашої держав-
ності та фізичне знищення на-
шого народу. Скажу так: наразі 
всім очевидно, що загрози втра-
ти державності більше нема.

«Чернігівський спорт», 
16.08.2022

11 Ю ій В б і б УУУУУУУ ннасас із росією є а

Олександр Рябоконь: 
«Якщо війна закінчиться цього року, 
вже в січні «Десна» почне збирати футболістів»Велика Британія відіграє важли-

ву роль у підтримці України.
17 серпня Чернігів відвідала пані 

Посол Великої Британії в Україні Ме-
лінда Сіммонз. Вона зустрілася з 
міським головою Владиславом Атро-
шенком, аби дізнатися, яким чином її 
країна може допомогти з відбудовою 
нашого міста. 

– Наші країни повинні співпра-
цювати як на рівні центральної вла-
ди, так і з органами місцевої влади. 
Саме тому я сьогодні до вас і приїха-
ла, – каже Мелінда Сіммонз.

Перед Черніговом нині стоїть за-
вдання оперативно відновлювати 
місто. За оцінками Київської шко-
ли економіки загальна сума збит-
ків житлу, бізнесу і критичній інфра-
структурі Чернігова – 4,2 млрд до-
ларів. Натомість, економіка зазна-
ла різкого падіння, бізнес-активність 
знизилась, надходження податків до 
бюджету скоротилося. Наше місто, 
як і країна, потребує зовнішньої фі-
нансової підтримки..

Міський голова зазначив: 
– Держава не може сьогодні всі 

кошти надати з центрального бю-

джету на підтримку міст, які постраж-
дали, зокрема, Чернігову. Все це 
звести хочу до того, щоб ви, пані Ме-
ліндо, були партнером місцевого са-
моврядування. На сьогодні існує дві 
думки, яка модель спрямування фі-
нансового ресурсу на відновлення 
України є більш ефективною. Перша 
– централізувати всі кошти світових 
донорів на урядовому рівні і розподі-
ляти їх через профільні міністерства, 
а далі через обласні військові адміні-
страції. Друга, більш ефективна мо-
дель використання ресурсів донорів 
– розподіл у певній розумній пропо-
рції між органами центральної вла-
ди і органами місцевого самовряду-
ванн.

Міський голова попросив гостю 
підтримати саме другу модель роз-
поділу фінансів.

Серед напрямків, які потребу-
ють допомоги із відновленням, місь-
кий голова назвав три пріоритет-
них: житло, критична інфрастуркту-
ра і бізнес. Чернігів готовий прийня-
ти допомогу у питанні відновлення 
пошкодженого приватного житла. 
В той же час, не маючи часу чекати, 
виділяє кошти з власного бюджету 
на його ремонт. Прийняті відповідні 
програми і для багатоквартирних бу-
динків, і для приватних. Загалом на 
це спрямують близько 250 млн грн, 
не дивлячись на недонадходження в 
міський бюджет і нерозуміння як за-
кінчувати цей фінансовий рік.

Також конкретні проєкти, з яки-
ми може допомогти Велика Брита-
нія, стосуються об'єктів критичної 
інфраструктури, будівництва сміт-
тєпереробного заводу, відновлення 
розбитого російськими військовими 
комунального транспорту.

В обласному історичному музеї 
ім. В. Тарновського пройшло від-
криття виставки «Комунізм = Ра-
шизм». Автори виставки: дирек-
тор Галузевого державного архіву 
Українського інституту національної 
пам’яті Ігор Кулик та комунікаційни-
ця Архіву Дарина Рогачук. Партнер: 
Національний музей Революції Гід-
ності.

Сергій Лаєвський, модератор за-
ходу, директор обласного музею, по-
відомив: «У цій вітрині інформація 
про схожі долі двох людей з Чернігів-
щини – жертв комуністичного тоталі-
тарного режиму та сучасного росій-
ського вторгнення з 24 лютого цього 
року. Мова йде про Петра Смолічева 
(1891 – 1947), археолога, історика, 
викладача Чернігівського інститу-
ту народної освіти, якого репресу-
вали в 1933 році, та Сергія Ткачен-
ка (1970 – 2022), завідувача кафе-
дри спорту Національного універси-
тету «Чернігівський колегіум» імені Т. 
Шевченка, кандидата педагогічних 
наук, професора, Заслуженого тре-
нера України. Сергій Володимиро-
вич разом із дружиною загинув 16 
березня цього року під час облоги 
Чернігова російськими військами».

Він також додав: «Презентація 
цієї виставки – ще один із результа-
тів нашої давньої й плідної співпраці 
з Українським інститутом національ-
ної пам’яті».

Ігор Кулик наголосив: «Нацизм 
зараз не є смертельною загрозою 
для світу. Чому? Він був засудже-
ний і покараний на Нюрнберзькому 
процесі (1945 – 1946). Це потужний 
сигнал для всіх правителів і владних 
еліт світу. Тоді як комуністичний то-
талітарний режим не був засудже-
ний подібним судовим процесом. І 
він виріс до сучасної потвори рашиз-
му в Російській Федерації».

Він високо оцінив нещодавно 
відкриту виставку «Рашизм = Фа-
шизм. Чернігів 1941– 2022», ство-
рену обласним історичним музеєм, 
і представив свою: «Усі страшні по-
дії, які сталися після повномасш-
табного вторгнення РФ , є продо-
вженням геноциду проти українців, 
який чинив Радянський Союз. Ма-
сові розстріли, катування, маро-
дерство, переслідування за укра-
їнську мову, культуру відбувалися 
як у ХХ столітті, так і в столітті ХХІ. 
Фотодокументальна виставка «Ко-
мунізм = Рашизм» демонструє на 
конкретних історіях знищених лю-
дей, що криваві методи росії не змі-
нилися ще з минулого століття. У 
якості наочного прикладу експози-
ція розповість 13 історій українців 
з ХХ та ХХІ століть, які постраждали 
від комуністичного та рашистського 
режимів».

Після презентації виставки Ігор 
Кулик провів майстер-клас із пошу-
ку репресованих комуністичним ре-
жимом родичів. 

Посол Великої Британії 
відвідала Чернігів

Виставка «Комунізм = Рашизм»



№225   24 серпня 2022 року№225   24 серпня 2022 року
Світ-Світ- інфоінфо       Світ Чернігівщини 1515

В Чернігові, як і загалом в Укра-
їні, йде процес перейменування ву-
лиць, площ, інших об`єктів у сенсі по-
збавлення від назв, пов̀ язаних з Ро-
сією. Цей процес названо деколоні-
зацією, тобто відходом від кількасот 
літнього колоніального статусу Укра-
їни, пов̀ язаного насамперед з Мос-
ковією, Росією. 

Це продовження декомунізації 
– позбавлення наслідків комуніс-
тичного, тоталітарного режиму СРСР. 
Цей процес почався понад два деся-
тиліття тому, значно прискорився 
після ухвалення Верховною Радою у 
2015 році кількох законів про деко-
мунізацію. За ці два десятиліття Чер-
нігів, як і інші населені пункти Укра-
їни, позбувся таких одіозних найме-
нувань, як Ленін, Свердлов, Уриць-
кий, Дзержинський, Калінін та інші. 

Нині ми прагнемо максималь-
но віддалитися і від зросійщення, в 
тому числі у топонімах. Звичайно, тут 
треба діяти зважено. 

В Чернігові при міськраді ство-
рена робоча група по переймену-
ваннях, у складі представників вла-
ди, істориків, громадськості. Вона 
працює по обох напрямкам пере-
йменувань: перше – йдеться про ву-
лиці, назви яких варто змінити, дру-
ге – готує, підбирає їм нові назви. 

Напрацювання групи виносять-
ся на міську раду, яка і ухвалює юри-
дично рішення про перейменування. 

28 липня сесія міської ради 
ухвалила перше таке рішення, пере-
йменувавши 15 вулиць і 5 провулків. 

Робота триває, за активної учас-
ті самих мешканців міста, які жваво 
обговорюють тему у ЗМІ, інтернеті. 
Гляньмо ж на карту Чернігова, то-
поніми міста. Але перед цим одразу 
озвучу одну пропозицію. 

Пропоную, щоб у кожному об-
ласному центрі України було назва-

но вулиці на честь всіх інших облас-
них центрів країни. У нас 25 облас-
тей, включаючи, звісно, Крим, свого 
часу перетворений в автономну рес-
публіку, що було доволі неоднознач-
ним рішенням. От у кожному облас-
ному центрі нехай буде по 24 вулиці 
в честь інших обласних центрів.

Тепер – про Чернігів. Ось топо-
німи міста станом на 5 серпня цьо-
го року, тобто вже після згаданого 
перейменування. В Чернігові близь-
ко 400 вулиць, 100 провулків, 3 про-
спекти. Щодо останніх, то до двох іс-
нуючих – Миру і Перемоги – додав-
ся Проспект імені Левка Лук`яненка, 
в який було перейменовано вулицю 
Рокосовського. 

Завершуючи цей екскурс, до-
дам, що в місті три сквери – Богдана 
Хмельницького, Попудренка, Алея 
Героїв (меморіальний сквер). Також 
7 площ: Красна (центральна), П`ять 
Кутів, Героїв Небесної Сотні, Олек-
сандрівська, Перемоги, Авіаторів, 
Вокзальна. Все це – офіційно, адже 
всі найменування юридично присво-
юються винятково органом місцевої 
влади, в даному разі міською радою.

Але говоритимемо про вулиці, їх 
назви – найбільш поширений топо-
нім. Врешті, саме на такій-то вули-
ці мешкає кожен з чернігівців. Або 
у провулку, але на них зекономимо 
час, їх назви зазвичай повторюють 
назви вулиць, від яких вони відхо-
дять. 

Так от, у нас уже є кілька вулиць, 
названих на честь обласних центрів 
України. Ну, є в Чернігові навіть ву-
лиця…Чернігівська. Дотепно назва-
но! Але ось ці вулиці в честь облас-
них міст: Київська, Житомирська, 
Львівська, Одеська, Сумська, Хар-
ківська, Черкаська. Додаймо аж три 
вулиці по Криму, причому, серед них 
нема на честь столиці автономії – 

Сімферополя, а є Кримська, Севас-
топольська, Керченська. Що ми ма-
ємо? Охоплено 8 областей з 24-х 
(крім нашої). Третина! Це не годить-
ся, адже і раніше говорилося, а за-
раз особливо ми маємо говорити 
про єдність України. Серед кількох 
сотень вулиць міста, в тому числі де-
сятків, що аж просяться до перейме-
нування, не знайшлося місця нашим 
обласним містам, в тому числі, як і 
Чернігів, місту-герою Миколаєву, ба-
гатостраждальним Херсону, Дніпру.

А кому знайшлося і поки що є 
місце на карті? Навіть після 8 років 
фактичної війни, агресії Росії, навіть 
зараз (!) у нас і далі є вулиці на честь 
російських міст. Це Костромська, 
Курська, Орловська. Отже, Костро-
ма, Курськ, Орел на карті древнього 
українського міста є. Ще у нас є ву-
лиця Льговська. Може, історики зна-
йдуть в документах історію наймену-
вання чи перейменування цієї вули-
ці, щоб побачити, чи це в честь міста 
в Курській області, чи села Чернігів-
ського району. 

Тепер – про Білорусь, яка, да-
вайте говорити прямо, безпосеред-
ньо бере участь у агресії, війні Росії 
проти України. Тим не менше, в Чер-
нігові і далі є вулиці Мінська, Брест-
ська, Мозирська (ця на честь рай-
центру Гомельської області). 

Хтось може сказати, що тут, 
може, зачекати з перейменування-
ми, може, «все колись владнається». 
Але знову давайте говорити прямо: 
Росія і Білорусь, якщо хочете – росі-
яни і білоруси, нам відтепер вороги 
дуже-дуже надовго. 

Натомість, є ще одна тема для 
перейменувань. Оскільки Чернігів 
– столиця Сіверського краю, варто 
б тут мати вулиці на честь населе-
них пунктів саме Чернігівщини. Кіль-
ка таких вулиць є: Бобровицька, Го-

роднянська, Ніжинська, Ріпкинська, 
Любецька, Славутицька, Сосниць-
ка, Седнівська, Старобілоуська. Але 
скільки б ще можна закарбувати в 
назвах, з нашою багатющою історі-
єю: зокрема, Новгород-Сіверський, 
Прилуки, Батурин.

А за рахунок яких вулиць їх нази-
вати, на честь обласних міст і наших, 
Чернігівщини? Ну, по-перше, у місті і 
далі чимало вулиць з назвами пер-
сонажів того таки комуністичного 
режиму, нехай і меншого калібру, ніж 
згадані одіозні. Це персонажі радян-
ських вигадок, історичних міфів. 

Є у нас топоніми на честь росій-
ських діячів, начебто не особливо 
ворожих нам. Довкола цих імен осо-
бливо багато дискусій. А що, як ска-
зати так: це, може, й достойні люди, 
але до чого тут Україна? Це російські 
діячі, от нехай там, в Росії, і назива-
ють їх іменами вулиці міст і сіл. 

Також є в місті категорія назв, 
пов̀ язаних з міфом про «увагу ра-
дянського ладу до людини праці». 
Це вулиці Будівельна, Господар-
ська, Заводська, Залізнична і За-
лізничників, Індустріальна, Інже-
нерів, Механізаторів, Нафтовиків, 
Промислова, Робітнича, Текстиль-
ників, Трудова, Ударна, Фабрична. 
Цегельна. Є місті аж чотири (!) ву-
лиці на честь радіозаводу, колиш-
нього гіганта радянської оборон-
ної промисловості: вулиця Радіо-
заводська, а також окремо вулиці 

1-ша, 2-га і 3-тя Радіозаводська. 
Звісно, пов̀ язані з такими на-

звами професії – поважні, потрібні, 
але невже не знайшлося колись кра-
щої назви, ніж, скажімо. Цегельна? 
До речі. а чому тоді нема назв Вчи-
тельська, Медична чи Лікарська? 

Є ще одна категорія існуючих 
назв, де міській владі, видно, про-
сто не вистачало фантазії, а «при-
клеїли» назви вулиць до якихось ре-
алій. Відтак, у нас є вулиці Берего-
ва, Висока, Відпочинку, Гайова, Го-
риста, Дачна, Джерельна, Довга, 
Загородня, Крайня, Кругова, Кри-
нична, Лісова, Лугова, Межова, Ни-
зова, Нова (геніально проста на-
зва!), Озерна, Північна, Підвальна, 
Підгірна, Піщана, Польова, Приго-
родна (чому тоді вже на Приміська?) 
, Прорізна, Річкова, Садова, Тиха, 
Тополина, Урожайна, Соснова, Чер-
вона, Широка. 

Нарешті, є і категорія назв, які 
можна міняти в останню чергу, дуже 
вже вони веселі, ліричні. І – безли-
кі. Бузкова, Весняна, Вишнева, Во-
лошкова, Зелена, Калинова, Ка-
штанова, Квітнева, Кленова, Надії, 
Привітна, Світанкова, Солов'їна, 
Сонячна, Сунична, Яблунева, Бере-
зова. Як бачимо, змінювати є що і є 
на що. Слово за громадянами, меш-
канцями міста, фахівцями і зре-
штою – за міською владою.

Петро АНТОНЕНКО

20 серпня маю щорічну 
нагоду писати про Воловицю. 

Був там позапозавчора. 
Кінець світу. Мобільного ін-
тернету немає, зв'язок – на 
останній поділці і то не всю-
ди, асфальт – тільки по цен-
тральній вулиці. Зате приро-
ди навколо! Запахів! Кольо-
рів! Вбирай, скільки можеш! 
Лише людей не видно. Ніко-
го. Все тепер якось притихло, 
присіло. 

Оця 400-літня дорога 
веде на Коноплянку, найста-
ріший куток села, за яким – 
лугове роздолля урочища Кут 
і берег озера Сапотин. Вода 
в Сапотині прозора і трохи 
руда, як у Снові, і тіло у воді 
відбиває червоним. Дно гли-
боке й холодне через ключі, а 
зверху вода добре прогрілася 
– плавай досхочу! 

За десять до дванадцятої 
місцем на березі треба посту-
питися – прийшли корови, ті, 
що за словами поета з ласки 
божої Сергія Осоки «по шию в 
музиці». Я знаю – це Андрієві 
корови, і вони скоріш по шию 
в літературі. Бо сам Андрій 
десь у тіні під деревом із книж-
кою, і вже, мабуть, перечитав 
цілу бібліотеку тут на пасови-
щі. Рівно о дванадцятій, на-
віть без окрику «Гей!» корови 
поважно вертаються додому 
– спорожнити туге вим'я, по-
хрумати переростків-огірків, 
кабачків чи паданих яблук (ну 
це якщо отой «читатель» не 

забуде покласти до годівни-
ці). У корівнику кожна корова 
знає своє місце, не займе чу-
жого і знає у якому порядку їх 
доїтимуть. Багаторічні доярки 
розкажуть вам, що деякі ко-
рови дружать одна з одною, 
поруч стоять у стійлі, разом 
пасуться. А деякі недолюблю-
ють інших і б'ються. У них все 
як у людей. А чи бачили ви, які 
вузесенькі стежки-канавки 
пробивають корови у спори-
ші, коли постійно ходять од-
нією дорогою? Сантиметрів 
20, не ширше! Там і людині не-
зручно йти, а то – ціла коро-
ва! А ще тутешні корови зна-
ють дванадцяту і третю годи-
ну дня із точністю до хвилини! 
І вже о третій стоятимуть біля 
хвіртки у кошарі, щоб зно-
ву повернутися до озера на 
пашу. 

Корови трохи замулили 
воду, тож гайда далі, на тар-
занку (тепер Тарзанка ще й 
місцевий мікротопонім, що 
означує цей клаптик бере-
га). Гойдалка (тарзанка) тут 
знатна, надійна, зі зручним 
руків'ям. Хоч циркові номери 
показуй на цій трапеції! 

У нас у Ковчині теж поді-
бна є. 

Отой парубок з довжелез-
ним осиковим кілком у руках, 
має вочевидь благородні на-
міри (що явно видно з виразу 
його очей і обличчя) – він рі-
шуче хоче надати мені додат-
кового прискорення, щоб я 

злетів якомога вище!
Отож, набираю повні гру-

ди повітря, натягую трос, від-
штовхуюсь і повільним маят-
ником підношусь над водою. 
Вище! Вище!! Вище!!! Отам, у 
вишині, за мить до настання 
невагомості, коли з-за гори-
зонту стає видно сусідню Сте-
панівку і задеснянську Ушню, 
треба відпустити руків'я, зу-
пинитися і закричати з усієї 
сили: «Лечу-у-у-у-у!!!» Волати 
треба так голосно, щоб ри-
балка у човні по той бік почав 
хреститися, не знявши бриля, 
а риба виринала з води і зди-
вовано розкривала рота: «Що 
це?» І тільки потім можна лег-
ко плюхнутися у м'яку сапо-
тинську воду. Кричати треба 
обов'язково! Інакше не буде 
ефекту. 

Коли виринаю, рибалка 
знов дрімає над поплавком, 
а риба пірнула подивитися, 
що то так гепнуло. Уже на бе-
резі кажу звичне «Клас!» або 
«Супер!», що означає «Хочу 
ще!» і… 

GO TO «Отож, набираю…»
UNTIL («є сили» OR «не на-

доїсть»)
END. 
Хлопець (з) кілком таки зі-

гнав мене з тарзанки. 
Йому, бачте, хотілося про-

сто погойдатися. Злітав він 
значно вище! Атож! З таким 
зростом і розмах тарзанки мо 
на пів метра довшим вийшов, 
аж по воді ногами черкав, і 

«ем ве квадрат», хоч і на два, 
та побільше мого буде. 

(Хто не знає, для чого на-
справді поблизу тарзанки 
має бути довгий патик – пи-
шіть версії у коментарях. Аж 
цікаво.)

Дякую тобі, Воловице, за 
цей день!

Дякую, мої добрі друзі, за 
гостину і живу розмову! 

Дякую Всевишньому за 
те, що є до кого приїжджати і 
є з ким. 

Прошу у Нього усім вам 
доброго здоров'я і довгих літ.

Ще зустрінемось! 
Обов'язково!

Сергій СПУТАЙ
с. Ковчин, Куликівщина

 20. 08. 2022

Довідка з Вікіпедії. Воло-
виця – село у Борзнянському 
районі Чернігівської області 
(після об`єднання у 2019 році 
районів, Борзнянщина уві-
йшла до Ніжинського району. 
– Ред) Населення – 260 осіб 
(2013 рік). Село розташоване 
на крайньому північному за-
ході району, за 35 км від ра-
йонного центру – міста Борз-
на (автошляхами – близько 
41 км) на лівому березі річки 
Десна, майже навпроти села 
Ушня, яке відноситься вже до 
Менського району. Воловиця –
єдиний населений пункт Борз-
нянщини, розташований без-
посередньо на березі Десни. 

Вулиці Чернігова
А де ж вулиці Вінницька, Херсонська, Миколаївська 

та на честь інших українських міст?

Воловиця-2022: корови і тарзанка
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Боднарук, скарбник Фундації – Олексій Коновал). 

Корисні порадиКорисні поради
Якщо поставити телефон на режим польоту, він 

зарядиться швидше.
Коли необхідно розрізати товстий пластик, ви-

користайте консервний ніж.

Школа української мови

Запрошують на екскурсії
Батурин: Національний заповідник 

«Гетьманська столиця»
Проведення екскурсій на таких локаціях: Цитадель 

Батуринської фортеці; Парк «Кочубеївський»; Біля пала-
цу гетьмана Кирила Розумовського. На сайті заповідника 
https://www.baturin-capital.gov.ua діє автоматизована сис-
тема продажу квитків та інтернет-магазин. ЗСУ та Теробо-
рона – безкоштовно! Інформація за тел.: (04635) 48-0-08, 
(067)54-297-05.

Антонієві печери
Національний заповідник «Чернігів стародавній» за-

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

Сад Коцюбинського
Одним з популярних об`єктів Чернігівського Музею-

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

Неправильно Правильно

Який він собою Який він із себе

Як можна більше Якнайбільше, 
щонайбільше

Як на підбір Один в один

Як знаходиш 
потрібним

Як знаєш

Як не крути Хоч як крути

Як ні в чому не бувало Наче нічого не сталося

Популярний маршрут
Вже чимало років існує автобусний маршрут Черні-

гів – Куликівка (і у зворотному напрямку). Особливість 
його в тому, що він проходить не по республіканській тра-
сі, частина якої – між колишнім райцентром Куликівкою 
і Черніговом і де й так чимало пасажирського транспор-
ту, а по кількох селах донедавна Куликівського району, 
нині Куликівської громади. Це дуже зручно мешканцям 
сіл, адже вони напряму можуть доїхати як до центру гро-
мади, так і до обласного центру. З Чернігова з АС-2 рейси 
відходять о 6.10; 8.30; 11.45; 15.30. А по п`ятницях є ще 
і рейс о 17.20. Рухаючись з Чернігова, автобуси йдуть че-
рез села Виблі, Горбово, Авдіївка, Ковчин і прибувають в 
Куликівку. Потім – у зворотному напрямку. 

Компенсація 
за зруйноване житло
Для підтримки мешканців Чернігова, 

житло яких зруйноване чи пошкоджене 
внаслідок військової агресії Росії, місь-
кою радою прийнято кілька Програм до-
помоги з міського бюджету. Для власни-
ків квартир затверджено Програму ком-
пенсації для ремонту вікон, з розрахунку 
3 000 грн за один квадратний метр, але 
не більше фактичних видатків на віднов-
лення вікон та не більше 40 тис грн. Окре-
ма Програма є і для власників приватних 
будинків, яка передбачає саме матеріаль-
ну підтримку постраждалих і не є повною 
компенсацією, яку зобов'язалася відшко-
дувати держава. Якщо будинок зруйнова-
ний повністю, то власник має право отри-
мати 40 тис грн, якщо суттєві пошкоджен-
ня – 20 тис грн, легкі – 10 тис грн. 

Днями на засіданні виконкому пого-
джено і виділення коштів для 27 заявни-
ків, які є малозахищеними верствами на-
селення – на загальну суму 354 308 грн. 
Ця програма спрямована на те, аби допо-
могти малозахищеним верствам населен-
ня замінити вікна у квартирах і в будинок 
можна було в осінньо-зимовий період по-
дати тепло. 

Ще одне рішення членів виконкому 
стосувалася погодження виділення ко-
штів для власників приватних будинків в 
межах відповідної Програми. Відбулося 
засідання комісії, на якому було розгляну-
то 195 заяв, з них 164 вирішено позитив-
но. Загальна сума коштів – 3 млн 836 тис.

Замість грибів – 
вибух міни

12 серпня поліцейські групи реагуван-
ня патрульної поліції Чернігівського райо-
ну під час патрулювання виявили на узбіч-
чі дороги жінку з тілесними ушкодження-
ми. Поліцейські одразу викликали меди-
ків, а до їх прибуття надали жінці першу 
домедичну допомогу. Жінка проігнорува-
ла категоричну заборону відвідувати ліси 
на Чернігівщині і вирушила по гриби. При-
близно метрів за 300 від того місця, де її 
виявили поліцейські, потерпіла зачепила 
«розтяжку» – вибухову пастку, встановле-
ну військовими РФ під час окупації части-
ни області.

Поліція нагадує про заборону на від-
відування лісів у Чернігівській області і 
про високий ризик натрапити на боєпри-
паси та вибухові пристрої. «У разі виявлен-
ня підозрілих предметів, зброї, боєприпа-
сів, вибухових пристроїв, у жодному разі 
не наближайтеся до них. Одразу повідом-
те про це поліцію, або рятувальників», за-
кликають правоохоронці.

Суспільна Служба 
допомагає церкві

Суспільна Служба Світового конгресу 
українців, авторитетна організації діаспо-
ри з давньою історією, централь якої зна-
ходиться в Торонто (Канада),  активно допо-
магає Україні. В тому числі через Чернігів-
ську організацію Служби, яка діє при КМЦ 
«Інтермеццо» і яку очолює Тетяна Жогалко. 
Днями голова Суспільної Служби Ірина Ва-
щук від імені організації надіслала кошти 
на ремонт Катерининської церкви Черні-
гова, що постраждала від  обстрілів росій-
ських  агресорів. Щира вдячність українцям 
закордону! 

Вогнеборці ліквідували пожежу 
у багатоповерхівці та врятували шестеро людей

Галина Авраменко 
вкотре стала 

чемпіонкою світу
К і л ь к а -

разова чем-
піонка сві-
ту та Європи 
Галина Ав-
раменко з 
Черніговав 
вкотре здо-
була золоту 
медаль чем-
піонату сві-
ту з кульо-
вої стріль-
би по рухомій мішені. Окрім золотої 
медалі у вправі ГП-11а, їй вдалося 
здобути й срібну нагороду у вправі 
ГП-12.

За її словами, підготовка до 
чемпіонату світу складалася дуже 
важко. До 24 лютого спортсмен-
ка тренувалась у Чернігові. У люто-
му вона встигла взяти участь у від-
біркових змаганнях на чемпіонат у 
Франції, але потім залишилась без 
тренувань на два місяці. «Я не тре-
нувалася через блокаду Чернігова. 
Потім відновила тренування у Льво-
ві. У червні взяла участь у чемпіо-
наті України, який провели у Льво-
ві, поки було більш-менш спокійно. 
Перед чемпіонатом світу нам орга-
нізували 10-денний мінізбір у Чехії 
коштом сторони, яка приймає», го-
ворить чемпіонка.

19 серпня о 14.13 до опера-
тивно-координаційного центру ГУ 
ДСНС України у Чернігівській об-
ласті надійшло повідомлення про 
пожежу в одній з квартир на 4 по-
версі дев̀ ятиповерхівки по про-
спекту Миру, 102 у м. Чернігові. На 
час прибуття першого підрозділу 
рятувальників у квартирі спосте-
рігалось щільне задимлення та ін-
тенсивне горіння в одній з кімнат. 
Вогонь швидко розповсюджував-
ся по балкону на сусідні квартири, 
розташовані поруч. Всього до гасін-
ня було залучено три відділення на 
автоцистернах та двох автодраби-
нах. Вогнеборці в апаратах захис-
ту органів дихання та зору прове-
ли розвідку на місці виникнення по-

жежі та в сусідніх квартирах. Через 
сильне задимлення сходової кліти-
ни мешканці розташованих поряд 
квартир та ті, що знаходились на 
верхніх поверхах не мали можли-
вості покинути небезпечну зону са-
мостійно. Тому, рятувальники про-
вели евакуації двох дорослих та 
четверо дітей, найменшому з яких 
1,5 роки. Злагодженими діями вог-
неборців пожежу о 14:57 остаточно 
ліквідовано.

У результаті пожежі вогнем зни-
щено майно всередині двох квар-
тир, пошкоджено стіни на 4-му по-
версі, а також знищено облицю-
вання балкону квартири поверхом 
вище. Причина пожежі встановлю-
ється.

Аматори сцени – військовим
Валерій Ігнатенко з Анисова Чер-

нігівського району – творча людина, 
музикант, автор музики і віршів влас-
них пісень. Нещодавно разом з дру-
жиною Вікторією створив цікавий 
ансамбль. Відгукнулися декілька жі-
нок і чоловіків, почали репетиції, на-
працювали репертуар. 

У репертуарі ансамблю – укра-
їнські народні пісні, естрадні пісні, 
гумор, конферанс. Головною метою 

колектив поставив виступи для вій-
ськовослужбовців, інших силових 
силових структур, всіх тих, хто стоїть 
на сторожі Чернігівщини, боронить 
українську землю від ворога.

Дебютний концерт ансамблю по-
радував своїми піснями та підняв на-
стрій бійцям територіальної оборони 
Чернігівщини. Далі були виступи пе-
ред військовими. Попереду – нові 
концерти. 

«Чернігів» гратиме у 
Першій лізі 

і у рідному місті
Чернігів не залишається без 

великого футболу. В другому диві-
зіоні його, у Першій лізі, виступати-
ме ФК «Чернігів», Ще позаторік це 
був аматорський клуб. Потім. під-
силившись за рахунок «Авангар-
ду» з Корюківки, клуб провів сезон 
у Другій лізі. Підвищитися в класу 
дебютантам не вдалося. Але ба-
гато команд ліги через війну або 
припинили існування. або пере-
йшли в Другу лігу. На їх місце до-
пущені в турнір клуби нижчого ди-
візіону, в тому числі ФК «Чернігів», 

Клуб проводитиме свої до-
машні матчі на одному з чер-
нігівських стадіонів. Це ста-
ло можливим завдяки рішен-
ням обласної військової адмі-
ністрації та обласної асоціації 
футболу. 

Говорить віцепрезидент клубу 
Микола Синиця: «Перший тур ми 
проводитимемо вдома 27 серпня, 
прийматимемо суперників з Пол-
тавської області». . Зараз на збо-
рах перебувають 28 футболістів, і 
всі вони з Чернігова. На чемпіонат 
буде заявлено 22 гравці. «Ми про-
довжуємо дотримуватись своєї лі-
нії щодо підтримки виключно міс-
цевих футболістів».Зі складу, який 
був до 24 лютого, залишились май-
же всі футболісти.


