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

Передплатний індекс «Світ-інфо» —
Основні теми газети:
 Події в області, Україні і світі.

 Політика, соціальні проблеми, екологія.

 Публікації раніше невідомої нам історії України, СРСР.

 Проза і поезія відомих письменників світу.

 Культура, мистецтво, спорт.

 Корисні поради. 

 У світі цікавого. 

«Світ-інфо» — газета для кожного з вас!
Можна ще також передплатити 

газету на листопад-грудень 2022 року
Передплатна ціна — без змін:  

16 гривень на місяць. 

Триває передплата 
на нашу газету на 2023 рік

Долучайте нових читачів
Прочитавши нашу газету, покажіть її друзям, 

знайомим, колегам, запропонуйте також перед-
платити.

Продовжуємо хроніку війни, що дру-
кується ці кілька місяців.

4 жовтня
Тікають від мобілізації. Від 21 ве-

ресня, коли президент Росії Володимир 
Путін оголосив про часткову мобілізацію 
в країні, до Казахстану в'їхали понад 200 
тисяч росіян.

Російські солдати масово здаються 
у полон. Головне управління розвідки Мі-
ністерства оборони України повідомило, 
що за останні кілька тижнів надійшло по-
над 2 тисячі звернень від російських вій-
ськових щодо здачі в полон Особливо їх 
побільшало після контрнаступу україн-
ськиїх військ на Харківщині і оголошення 
в Росії мобілізації. 

Нікчемність указів Росії про анек-
сію. Президент Володимир Зеленський 
визнав нікчемними укази глави держа-
ви-агресора Володимира Путіна щодо 
визнання «незалежними» Криму, так зва-
них «ЛНР» та «ДНР2 і Запорізької та Хер-
сонської областей України. Про це йдеть-
тся в указі Зеленського від 4 жовтня В 
указі наголошується, що територія Укра-
їни є цілісною і недоторканною в межах її 
міжнародно визнаного державного кор-
дону, а суверенітет України поширюється 
на всю її територію,

Збройні сили України вже звільни-
ли 1534 населені пункти. У тому числі 
було деокуповано 483 населених пунк-
ти на Харківщині. Також днями звільнили 
ще вісім населених пунктів у Херсонській 
області.

5 жовтня
У Великій Британії розпочалася під-

готовка молодших коман-
дирів Збройних Сил Укра-
їни. Навчальний курс роз-
робили на основі україн-
ської програми навчань 
сержантського складу із 
врахуванням бойового до-
свіду ЗСУ. Він передбачає 
заняття з лідерства, пси-
хологічної, методичної, 
вогневої, технічної та так-
тичної підготовок, а також 
міжнародного гуманітар-
ного права.

6 жовтня
ЗСУ здобули як тро-

феї дуже багато росій-
ської зброї, особливо піс-
ля стрімкого наступу на 
Харківщині. Деякі зразки були готові до 
негайного використання, інші ремонту-
ються, щоб повернутися на фронт. Росі-
яни також залишили велику кількість ар-
тилерійських снарядів радянського стан-
дарту. Україна захопила 460 російських 
основних бойових танків, 92 самохідні 
гаубиці, 448 бойових машин піхоти, 195 
бойових броньованих машин і 44 реак-
тивні системи залпового вогню. 

Росія примусово депортувала по-
над 1,6 млн українців.

Зі звернення Володимира Зелен-
ського до учасників сесії Генеральної 
асамблеї Організації американських 
держав. «Вже понад 1,6 млн українців 
примусово депортовані в Росію. Вони 
розпорошені по території цієї держави, 
розкидані по віддалених регіонах РФ. У 
багатьох із них відібрали документи, ба-
гато з них пройшли через страшні філь-

траційні табори окупантів, де над ними 
знущались і залякували їх».

Євросоюз затвердив восьмий па-
кет санкцій проти Росії. Рада ЄС затвер-
дила рішення запровадити новий па-
кет економічних та індивідуальних санк-
цій проти Росії у відповідь на незаконну 
анексію Росією українських територій. 
Узгоджений пакет вводить в законодав-
ство ЄС основу для встановлення верх-
ньої межі цін на морське транспортуван-
ня російської нафти до третіх країн та по-
дальших обмежень на її морське тран-
спортування. Крім того, накладаються 
додаткові обмеження на імпорт на де-
ревну масу та папір, цигарки, пластмасу 
та косметику, а також на елементи, що 
використовуються в ювелірній промис-
ловості, такі як каміння та дорогоцінні 
метали, які загалом приносять Росії зна-
чні доходи. товарів, що використовують-
ся в авіаційній галузі.

7 жовтня
Для посилення російської армії на 

тимчасово окупованій території Доне-
цької області прибуло підкріплення з 500 
відмобілізованих кримінальних злочин-
ців.

8 жовтня
В результаті вибуху частково зруй-

новано Кримський міст. Hа залізничній 
гілці Кримського мосту потужна пожежа. 
Рух по мосту призупинено. За версією 
російських слідчих, на мосту стався під-
рив вантажного автомобіля, який при-
звів до обвалення двох прольотів його 
автомобільної частини і сильної пожежі 
на залізничній. 

У Москві почалися численні арешти 
військових. Рух у центрі міста перекри-
то. Про це повідомило Головне управлін-
ня розвідки Міноборони України. В місто 
увійшли підрозділи дивізії оперативного 
призначення імені Дзержинського. 

9 жовтня
Ціни на електроенергію для насе-

лення не зростатимуть. Про це повідо-
мив міністр енергетики Герман Галущен-
ко. Наразі побутові споживачі платять за 
електроенергію 1,44 грн/кВт-год за мі-
сячного споживання 250 кВт-год включ-
но та 1,68 грн/кВт-год за обсягів, що пе-
ревищують 250 кВт-год.

10 жовтня
Масований ракетний удар по Укра-

їні. Вибухи зафіксовані у Києві, Дніпрі, 
Хмельницькому, Житомир, Львові, Мико-
лаєві. 19 людей загинули та ще 105 отри-

мали травми. Пошкоджено щонайменше 
11 важливих інфраструктурних об’єктів у 
8 регіонах та столиці, частина областей 
знеструмлені.

Росія за 10 жовтня випустили по те-
риторії України 84 крилаті ракети та 24 
безпілотники станом на 17:00. Україн-
ські війська збили понад половину ракет 
– 43 штуки та 13 БПЛА. 

11 жовтня
Близько 30% енергетичної інфра-

структури України 10 – 11 жовтня було 
уражено російськими ракетами. Міністр 
енергетики України Герман Галущенко 
сказав, що однією з причин є те, що екс-
порт української електроенергії до Єв-
ропи «допомагає європейським країнам 
економити на російському газі та вугіллі».

12 жовтня
Федеральна служба безпеки Росії 

надто швидко відзвітувала про розсліду-
вання вибуху на Кримському мосту, за-
явивши, що організатором було Головне 
управління розвідки Міноборони Укра-
їни та його керівник Кирило Буданов. 
Наше ГУР відмовилося коментувати цю 
інформацію росіян, заявивши, що росій-
ські ФСБ та Слідчий комітет – «фейкові» 
структури.

Понад 70 людей загинули в Запо-
ріжжі від ракет РФ за останні 2 тижні. 
Сотні містян зазнали поранень. Зруй-
новані багатоповерхівки, приватний 
сектор, об’єкти інфраструктури зруйно-
вані та пошкоджені.

На черговій зустрічі міністрів оборо-
ни країн НАТО у форматі «Рамштайн», крім 
інших важливих рішень щодо допомоги 
Україні, ухвалено рішення про посилення 

її протиповітряної оборони.

13 жовтня
Україна вже отримала другий 

транш у 550 млн єврфінансової до-
помоги від Європейського інвести-
ційного банку, усього передбачена 
допомога на суму 1,6 млрд євро. 
Дана допомога гарантується ЄС у 
межах Мандату на зовнішнє кре-
дитування та доповнює екстрену 
фінансову підтримку для України у 
розмірі 668 млн євро, яка була на-
дана Україні від ЄІБ на початку бе-
резня 2022 року. Отримані в рам-
ках другого траншу кошти спря-
мують на першочергові потреби 
з відновлення та модернізації по-
страждалих від російської агресії 
об’єктів електро-, тепло-, водопос-
тачання та житлово-комунальної 

інфраструктури. Частина коштів буде ви-
ділена на підготовку до опалювального 
сезону, а також на забезпечення енер-
гоефективності та енергозбереження. 

В Україну надійшло 1,3 млрд доларів 
додаткового екстреного фінансування 
Міжнародного валютного фонду. Кошти 
будуть спрямовані на посилення оборо-
ноздатності, виплату пенсій, соціальні 
програми й підтримку економіки. Зага-
лом МВФ надав Україні 2,7 млрд доларів 
від початку повномасштабної війни.

Російські чиновники та представники 
бізнес-еліт пригнічені через ситуацію в Ро-
сії, яка погіршується через війну, і почина-
ють говорити про можливу зміну влади. Про 
це повідомила впливова газета «Вашингтон 
Пост» із посиланням на кількох росій-
ських високопоставлених чиновни-
ків і керівників бізнесу.

Вибух на Кримському мосту став шоком для росіян. Адже 
Росія терміново збудувала цей міст у після загарбання 

Криму у 2014 році, як символ сполучення російської території 
з півостровом, а також важливий транспортний об`єкт. 

Зараз по ньому, зокрема, йдуть військові вантажі 
для російської армії на півдні України.

Організація Об є̀днаних Націй 
засудила «референдуми» РФ 

на окупованій частині України
Генеральна Асамблея ООН на засіданні 12 жовтня ухвалила 

резолюцію із засудженням незаконних «референдумів», які Ро-
сія влаштувала на тимчасово окупованих територіях Донецької, 
Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. 

Резолюцію підтримали 143 зі 193 членів Генасамблеї ООН, 
п'ять держав (Росія, Білорусь, Сирія, Північна Корея та Нікара-
гуа) проголосували проти, 35 утрималися.

Таким чином, переважна більшість членів Організації, на-
віть більша, ніж під час засудження в ООН у березні вторгнення 
РФ в Україну, засудила незаконні дії РФ із анексії українських 
територій.

У документі, окрім засудження «референдумів», міститься 
заклик до держав, міжнародних організацій та спеціалізова-
них установ ООН не визнавати будь-які зміни статусу областей 
України, а також вимога до Росії скасувати анексію та вивести 
всі свої війська з території України в межах її міжнародно ви-
знаних кордонів.

Президент України Володимир Зеленський відреагував: 
«Вдячні 143 державам, які підтримали історичну резолюцію Ге-
насамблеії ООН «Територіальна цілісність України: захист прин-
ципів Статуту ООН». Світ сказав своє слово – спроба анексії 
РФ нічого не варта і ніколи не буде визнана вільними націями. 
Україна поверне всі свої землі».

ПАРЄ ухвалила резолюцію 
про визнання Росії 

терористичним режимом 
Парламентська асамблея Ради Європи 13 жовтня ухвали-

ла резолюцію, в якій Російська Федерація названа терористич-
ним режимом. За резолюціюї проголосували 99 депутатів-чле-
нів, присутніх у залі, один утримався, жодного не було проти.

На цій осінній сесії ПАРЄ, яка триває у Страсбурзі, був пред-
ставлений цей документ під назвою «Подальша ескалація агре-
сії Російської Федерації проти України». У ньому вказується, що 
«ця агресія має бути однозначно засуджена як злочин сама по 
собі, як порушення міжнародного права та як головна загроза 
міжнародному миру і безпеці».

До резолюції була внесена поправка, яка пропонувала 
«оголосити Російську Федерацію терористичним режимом». 
Під час голосування її підтримали 79 депутатів. ПАРЄ стала 
першою міжнародною організацією, яка визнала Росію держа-
вою-терористом.

Перед голосуванням у ПАРЄ по відеозв'язку виступив пре-
зидент України Володимир Зеленський, який закликав підтри-
мати резолюцію.
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1 14 жовтня 
Президент Володимир 

Зеленський присвоїв звання 
Героя України сотенному УПА Ми-

рославу Симчичу, командувачу По-
вітряних сил ЗСУ Миколі Олещу-
ку та ще 10 українським військо-
вослужбовцям. Сотенний УПА, 

політв’язень радянських концта-
борів, громадський діяч Михайло 
Симчик (на фото) відзначив своє 
99-річчя. 

15 жовтня
На полігоні в Бєлгородській об-

ласті обстріляли окупантів. За да-
ними Міноборони РФ, 11 людей за-
гинули, 15 госпіталізовано. Раніше 
російські телеграм-канали повідо-
мили, що на території військової 
частини в Бєлгородській облас-
ті сталася стрілянина, може йтися 
про 22 вбитих і 16 поранених. При 
цьому стріляли нібито троє вій-
ськових, двоє з яких були вбиті на 
місці, а один втік

16 жовтня
У Донецьку обстріляли будівлю 

«мерії». Російські окупанти повідо-
мляють про вибухи та прильоти в 
будівлі так званої «адміністрації» 
Донецька. Джерело: кремлівське 
видання «РИА Новости», соцмере-
жі. Пропагандисти пишуть, що бу-
дівля «міської адміністрації» Доне-
цька пошкоджена внаслідок «об-
стрілу з боку українських військ». 
Окупанти запевняють, що одна з 

ракет HIMARS влучила в будівлю 
«міської адміністрації» Донецька. 
Будівля, за їхніми словами, зазна-
ла серйозних пошкоджень, обва-
лилася стеля, вибито вікна.

Франція візьме на навчання до 
2000 українських військовослуж-
бовців у рамках нової спільної на-
вчальної місії Європейського Сою-
зу. Про це заявив міністр збройних 
сил Себастьєн Лекорню. «Вони бу-
дуть приписані до наших частин на 
кілька тижнів», додав міністр, нага-
давши, що «у Франції вже проходи-
ли навчання артилеристи для сис-
тем Ceaser». За словами міністра, 
підготовка проходитиме на трьох 
рівнях: «Спочатку загальна підго-
товка бійця. Потім про конкрет-
ні потреби повідомляють українці, 
наприклад, про логістику. І третій 
рівень навчання на озброєнні, що 
надається».

Енергетики подякували за кож-
ну вимкнену лампочку: найбільше 
зекономили жителі Чернігівщини – 
20%. Київ та весь центральний ре-
гіон провели вечір 15 жовтня без 
відключення електроенергії завдя-
ки тому, що ввечері українці свідо-
мо обмежили користування елек-
троприладами, подекуди – до 20%. 
За даними компанії «Укренерго» , 
споживачі Києва та області разом 
зменшили споживання на 7%. Най-
свідомішими щодо зменшення спо-
живання стали мешканці Чернігів-
ської області, їх результат – май-
же 20%. При цьому енергетики по-
яснюють: не треба сидіти в темряві. 
Достатньо вимкнути хоча б один 
електроприлад з розетки у вечірні 
години, вимкнути зайве освітлен-

ня у приміщеннях, розказати про 
ощадливе споживання рідним, дру-
зям та сусідам.

Росія – в цугцвангу. Секретар 
Ради нацбезпеки і оборони Укра-
їни Олексій Данілов вважає, що 
війна для Росії вийшла на стадію 
стратегічного цугцвангу – кожен 
хід погіршує ситуацію і наближує 
до фіналу. Секретар РНБО наво-
дить на підтримку цієї тези 5 аргу-
ментів.

За його даними, путінська мо-
білізація перетворилась на втечу 
понад 500 000 росіян і стала по-
тужним фактором політичної дес-
табілізації в РФ.

По-друге, спроба анексії укра-
їнських територій викликала без-
прецедентну в історії ООН консо-
лідацію світу навколо підтримки 
України і засудження Росії (один 
з останніх фактів – голосуван-
ня Генеральної асамблеї ООН 12 
жовтня.

Далі - путінський ядерний шан-
таж означає повне перезаван-
таження і модернізацію структур 
НАТО, збільшення бюджету, перео-
зброєння, готовність і здатність до 
жорсткої та негайної відповіді. Він 
же створює для Росії загрозу втра-
ти впливових партнерів – Індії та 
Китаю.

Ракетні удари загарбників по 
столиці, містах України та критич-
ній інфраструктурі спричинили 
прискорення прийняття союзника-
ми рішення щодо передачі ЗСУ су-
часних систем ПВО, створення по-
тужної системи повітряного захис-
ту. «І найголовніше - агресивна ві-
йна, розв'язана з метою знищення 

України, призвела до формування 
єдиної політичної української нації, 
сили якої дедалі зростають, а єд-
ність російської псевдофедерації 
тане і входить в стадію напівроз-
паду».

17 жовтня
З вечора неділі по Україні леті-

ли 43 дрони-камікадзе, якими Ро-
сія атакувала Україну. З них збито 
37. Повідомило командування По-
вітряних сил ЗСУ.

Через ранкову атаку дронами 
в Києві загинули чотири людини. 
Ворогом на столицю було задіяно 
5 дронів-камікадзе: три влучили в 
об'єкти критичної інфраструктури, 
один у житловий будинок, ще один 
був збитий працівниками поліції. 
Вибухи сталися двома хвилями з 
06:37 до 08:20. Серед трьох заги-
блих мирних мешканців була моло-
да пара: чоловік і дружина, жінка 
була на 6 місяці вагітності.

З російського полону визволи-
ли 108 жінок. Про це повідомий го-
лова Офісу президента Андрій Єр-
мак. «Черговий масштабний об-
мін полоненими вдалося провести 
сьогодні. Особливо емоційний та 
справді особливий – ми звільнили 
з полону 108 жінок. Це був перший 
цілковито жіночий обмін. У полоні 
перебували мами та доньки, яких 
дуже чекали рідні. 37 евакуйова-
них з «Азовсталі», 11 офіцерів, 85 
– рядових та сержантів: 35 захис-
ниць із ЗСУ, 32 – ВМС, 12 – ТРО, 
8 – НГУ, включно з 2 із «Азову», 5 - 
ДССТ, 4 ДПСУ та 12 цивільних».

Серед звільнених є дівчата, 
незаконно ув‘язнені в ОРДЛО, які 
потрапили в полон ще до широко-

масштабного вторгнення. Люди 
сиділи з 2019 року в псевдореспу-
бліках за «надто проукраїнську по-
зицію», яка виражалась в переве-
зенні гуманітарки для дітей-сиріт, 
надумані «шпигунство» та «теро-
ризм», зазначив голова ОП..

Зараз всі жінки проходять ме-
дичний огляд та реабілітацію.

Окупанти за добу здійснили 
майже 80 обстрілів українських 
міст. Завдали 9 ракетних та 39 
авіаційних ударів, а також здійсни-
ли близько 30 обстрілів з РСЗВ по 
українських містах. Ударів зазна-
ли понад 25 населених пунктів. 
Серед них Київ, Запоріжжя, Коза-
ча Лопань та Стрілеча Харківської 
області, Красногорівка, Терни, Со-
ледар та Мар'їнка Донецької об-
ласті, Білогірка Херсонської об-
ласті, а також ряд населених пунк-
тів Вінницької, Дніпропетров-
ської, Миколаївської та Сумської 
областей.

Росіяни продовжують обстрі-
лювати прикордонні населені 
пункти Чернігівщини.17 жовтня, з 
16:30 до 16:35 спостерігачі зафік-
сували 7 приходів, імовірно з міно-
мету 120 мм, в районі села Сень-
ківки на Городнянщині. Про втрати 
серед військових, місцевого насе-
лення чи пошкодження цивільної 
інфраструктури інформація не над-
ходила.

18 жовтня
Втрати російських агресорів 

станом на 18 жовтня склали: осо-
бового складу – близько 65320 
осіб; танків – 2537; бойових бро-
ньованих машин – 5205; артиле-
рійських систем – 1599; ракетних 
систем залпового вогню – 366; за-
собів ППО – 187; літаків – 268; ге-
лікоптерів – 242; БПЛА оператив-
но-тактичного рівня – 1241; кри-
латих ракет – 316; кораблів/кате-
рів – 16; автомобільної техніки та 
автоцистерн – 3969.

ракет HIMARS влучила в будівлю ня у приміщеннях розказати про УУУУУУУУУкУкУккраїни призвела до формування

Планета – з Україною

Російська влада під приво-
дом «евакуації» може пограбу-
вати кримські музеї та установи 
інших тимчасово окупованих те-
риторій України, повідомляє  Мі-
ністерство культури й інформа-
ційної політики з посиланням на 
Генеральний штаб ЗСУ.

Такий план «зовнішньої ева-
куації» з музеїв АР Крим на те-
риторію Росії передбачає пер-
шочергове вивезення найбільш 
цінних предметів, зокрема, ар-
хеологічних знахідок з коштов-
них металів. «Евакуація» крим-
ських музеїв на територію Ро-
сії буде воєнним злочином –  
заявляє міністерство.

Також у міністерстві пишуть, 
що таке масове вивезення ро-
сійськими окупантами культур-
них цінностей з території Укра-
їни буде співмірним з пограбу-
ванням музеїв під час Другої 
світової війни та має кваліфіку-
ватися відповідно.

«Будь-яке захоплення, зни-
щення чи навмисне пошко-
дження релігійних, благодійних, 
освітніх, мистецьких і наукових 
установ, історичних пам’яток, 
творів мистецтва та науки за-
бороняється та повинно підля-
гати судовому переслідуванню. 
Про це говорить стаття 56 По-
ложення про закони і звичаї ві-
йни на суходолі (додаток до IV 
Конвенції про закони і звичаї 
війни на суходолі) 1907 року. 
Ця конвенція досі є чинною й 
обов’язковою для України та 

РФ. Росія є також учасницею 
Конвенції про захист культур-
них цінностей у випадку зброй-
ного конфлікту 1954 року (Га-
азької конвенції) та Першого 
протоколу до неї».

Також у МКІП нагадують, що 
протягом самого лише ХХ сто-
ліття Росія різними шляхами 
привласнила чимало ціннос-
тей з території України, які зре-
штою опинилися в найбільших 
російських музеях, а після анек-
сії Криму «зарахувала» колекції 
кримських музеїв до свого дер-
жавного музейного фонду.

«Однак сьогодні Україна, за-
гартована у битві за свою те-
риторіальну цілісність, відстою-
ватиме і право на повернення 
культурних цінностей»,  йдеться 
в повідомленні.

МКІП звертається до 
ЮНЕСКО та усіх міжнародних 
партнерів із закликами:
• не допустити чергового по-
рушення міжнародного права 
державою-агресором;
• відмовитися від співпраці з 
російськими музеями та іншими 
установами;
• вживати заходів з проти-
дії нелегальному трафіку куль-
турних цінностей та легалізації 
державою-агресором незакон-
но привласнених цінностей, зо-
крема, під приводом виставок 
з фондів російських музеїв чи 
з розкопок на окупованих ро-
сією територіях, вчинених після 
2013 року.

Парламентська асамблея 
Ради Європи 13 жовтня ухва-
лила резолюцію про підтримку 
України та визнання режиму Ро-
сійської Федерації терористич-
ним. 

В інтерв'ю Радіо НВ Марія 
Мезенцева, народна депутатка 
від Слуги народу і голова укра-
їнської делегації в ПАРЄ розпо-
віла, як ухвалювалося історичне 
рішення та якими будуть наслід-
ки для Росії.

– Серед журналістів виникла 
бурхлива дискусія, кажуть, що чіт-
кого формулювання оголосити ни-
нішній режим Російської Федерації 
терористичним у резолюції ПАРЄ 
немає. Читала пояснення, що це 
була поправка з голосу. Поясніть, 
будь ласка, за що все ж проголосу-
вали в ПАРЄ?

– Це все неправда. Це не була 
поправка з голосу: я особисто на 
комп’ютері набирала своїми пальця-
ми цю поправку і вона була подана в 
систему. Поправка з голосу була аб-
солютно на іншу тему. Те, що з голосу 

доформульовували та переставляли 
два слова, думаю, маленька деталь, 
яка не впливає на результат.

Насправді, в березні, коли так 
званий дипломатичний Жіночий ба-
тальйон висунувся, ми 4,5 дні їхали 
до Страсбурга, нам говорили: «Слу-
хайте, навряд чи ви досягнете ре-
зультату і виключите Росію. Це на-
магалися зробити з літа 2019 року, 
коли Росію повернули до складу 
ПАРЄ та до лав різних інституцій 
Ради Європи». Напередодні ж ми 
були переповнені впевненістю.

Цикл тексту [резолюції] (це та-
кий же законопроєкт, який ми при-
ймаємо в Верховній Раді, тільки 
він діє для 46 країн – членів ПАРЄ) 
дуже короткий: приблизно 2,5 дні 
або 48 годин від старту написан-
ня до обговорення в Комітеті, про-
ходження поправок, дебатів у залі і 
вже затвердження самого тексту та 
голосування.

– Ось він, турборежим!
– Для нас було пріоритетним не 

просто подивитися на актуальність 
тексту, адже в понеділок сталися ма-
сові терористичні атаки.

Я вам чесно скажу: підтримка, 
яку надавали делегати, підходячи 
до нас, – [неймовірна]. Вони навіть 
не запитували, як наші справи, вони 
не дозволяли це собі. Вони говорили 
так: «Ми вже переговорили з наши-
ми міністрами, представниками уря-
ду, знаємо, що готується нова пар-
тія зброї». Уявити це собі в берез-
ні, у квітні, у червні, щоби делегати 
ПАРЄ, які займаються правами лю-
дини, підходили і говорили зі старту 

про зброю… Зброю і протиповітря-
ну оборону ми теж «зашили» в текст 
[резолюції]. Раніше ми окреслювали 
це максимальною підтримкою для 
України, що включає військову під-
тримку, але тепер ми бачимо як ін-
ституції, які працюють у сфері прав 
людини, трансформують себе. Звіс-
но, ми не можемо захистити жодним 
чином ні право на життя, ні право на 
освіту, ні право взагалі на будь-що, 
що записано в Європейській кон-
венції з прав людини, жодну статтю 
без безпеки і оборони. Абсолютно 
адекватний колективний тут підхід.

Статус [терориста] чітко пропи-
саний. Треба відзначити, що ми оби-
рали між двома поняттями: держа-
ва-терорист і терористичний режим. 
Зважаючи на те, що премію Вацла-
ва Гавела за інакодумство, свободу 
слова отримав російський опозиці-
онер Кара-Мурза, який називав ві-
йну в Україні війною і був ув’язнений, 
отруєний декілька разів… Отже і 
ув’язнення, і депортації людей, і при-
мусова мобілізація, незаконна анек-
сія, намагання анексувати території; 
і так звані «референдуми» – це все 
взагалі підпадає під терористичну 
політику. Це те, що спочатку було в 
тексті. А потім ми це правкою пере-
робили на терористичний режим. Цю 
правку підписали не українці, а всі 
голови п’яти політичних сил ПАРЄ.

Я думаю, що [ПАРЄ] виходить в 
топ пріоритетних організацій, які є 
дороговказом. Зараз на нас бу-
дуть дивитися і партнери зі 
Штатів, і ООН.

Російські агресори 
планують пограбувати 

наші музеї 

«Наступний крок – трибунал» 
Як режим в Росії 46 країн визнали терористичним і що далі – 

інтерв'ю з головою української делегації в ПАРЄ
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Володимиру Путіну стукнуло сім-
десят.

Позаду життєвий шлях, сповне-
ний химерних метаморфоз. Непо-
казний підліток, що виріс у ленін-
градських підворіттях. Скромний 
співробітник КДБ, відомий серед 
товаришів по службі на прізвисько 
«Моль».

Російський чиновник 
дев'яностих, який починав із носіння 
валіз за пітерським мером і поступо-
во зростав до прем'єр-міністра. І на-
решті – біснуватий фюрер XXI століт-
тя, що розв'язав найбільшу війну в 
Європі з 1945 року і загрожує всьо-
му світу ядерним апокаліпсисом.

Бойові успіхи ЗСУ неабияк зіпсу-
вали путінський ювілей, не дозво-
ливши літньому диктатору відчути 
себе переможцем. Ювіляр не отри-
мав у подарунок ні взяття Києва, ні 
виходу на адміністративні кордони 
Донбасу, ні навіть утримання раніше 
захоплених українських територій.

Сімдесятирічному президен-
ту РФ залишається задовольнятися 
тим, що сьогодні його ненавидять і 
проклинають багато мільйонів зем-
лян: отже, чогось у своєму житті він 
таки досяг.

Щоправда, серед наших сучас-
ників, які ганьблять Володимира Пу-
тіна, немає єдності. До осені 2022-
го сформувалися два альтернативні 
погляди на одіозну кремлівську фі-
гуру.

Перша думка передбачає, що 
Путін – це геній зла, який перевер-
нув хід світової історії. Подібно до 
легендарного гамельнського щуро-
лова, російський вождь захопив за 
собою величезну країну і перетво-
рив її на оплот мракобісся, диктату-
ри та воєнної агресії.

З винятковою завзятістю та не-
перевершеною підступністю він руй-

нував звичний світопорядок, дій-
шовши до загрози ядерного арма-
геддона. Спершу вся Росія, а потім і 
вся планета стали заручницями пу-
тінських ідей, путінських рішень та 
путінської манії величі.

А друга точка зору зводиться до 
того, що Путін був і залишився міл-
лю: бляклою та безбарвною. Росій-
ський диктатор не має видатних зді-
бностей і не наділений винятковою 
внутрішньою потужністю.

Для історії він значимий настіль-
ки, наскільки став виразником ма-
сових російських настроїв – імпер-
ського ресентименту, войовничого 
реваншизму, культу сильної руки.

Нинішній мешканець Кремля по-
дібний до порожньої посудини, що 
наповнюється ззовні. Після 2000 
року він не спрямовував власну кра-
їну, а, навпаки, слідував за нею.

Одні звинувачують Путіна у 
руйнуванні російської демокра-
тії, придушенні російських свобод, 
розв'язанні агресивних воєн та фа-
тальному рішенні про вторгнення в 
Україну. Вважається, що опинись на 
його місці хтось інший – Черномир-
дін, Примаков, Лужков, Степашин чи 
навіть Зюганов, – усього перерахо-
ваного могло б не бути.

Інші вважають, що і знищення 
демократії, і придушення громадян-
ських свобод, і збройна агресія про-
ти України відображали волю біль-
шості росіян – а Путін лише довів 
ідеї, що витали в повітрі, до логічно-
го кінця. Не з'явися в Кремлі пітер-
ський чекіст, ті ж самі рішення були 
б неминуче реалізовані кимось ще.

Перші впевнені, що у словоспо-
лученні «путінська Росія» слід на-
голошувати на прикметнику «путін-
ська». Другі без вагань наголошують 
на слові «Росія».

Що ж, як відомо, все нове – це 

добре забуте старе. І фактично пе-
ред нами хрестоматійна суперечка 
про роль мас та особистості в історії. 
Та сама дискусія, яка займала най-
кращі уми людства ще у ХІХ столітті.

Серед мислителів, які звеличу-
вали роль окремої особистості, мож-
на згадати Томаса Карлейля. Його 
перу належить бестселер вікторіан-
ської доби «Герої, шанування геро-
їв та героїчне історія». На думку сла-
ветного британського автора, «всес-
вітня історія є, по суті, історія вели-
ких людей». Карлейль підкреслював, 
що неабиякі правителі та політи-
ки здатні з власної волі «визначати 
форму та напрямок життя народів, 
примовляти їх до миру чи до війни».

Думка про те, що насправді істо-
рію творять народні маси, пропагу-
валась класиками марксизму. Кри-
тикуючи своїх опонентів, товариш 
Енгельс писав: «Уявлення, ніби гучні 
політичні дії є вирішальними в істо-
рії, є таким само древнім, як сама іс-
торіографія. Це уявлення було голов-
ною причиною того, що в нас збере-
глося так мало відомостей про роз-
виток народів, який відбувається в 
тиші, на задньому плані цих галасли-
вих виступів, і є справжньою рушій-
ною силою».

Сьогодні під словами Карлейля 
охоче підписалася б більшість росій-
ської ліберальної опозиції. Невдо-
воленим росіянам можна склада-
ти книгу «Антигерої та антигероїчне 
в історії РФ», де роль головної дійо-
вої особи буде відведена Володими-
ру Путіну.

Саме демонічний Путін, якого 
так необачно вибрав у наступники 
покійний Єльцин, є джерелом усіх 
сусідських бід. Це він збив Росію з 
правильного шляху і перетворив її 
на державу-ізгоя. Це він знущався з 
прав людини і свободи слова. Це він 

спокусив і обдурив нещасне росій-
ське населення. А тепер з волі Путі-
на країна засуджена до жахливої ві-
йни, не потрібної нікому, крім крем-
лівського маніяка.

Навпаки, декомунізованому 
українському суспільству набагато 
ближчий марксистський підхід до іс-
торії. Її рушійною силою є не окремі 
політичні постаті, а широкі народні 
маси. У даному випадку – мільйони 
росіян, на яких покладено відпові-
дальність за все, що відбувається в 
РФ з 2000 року.

Це вони привели до влади Путіна 
та служили його соціальною опорою. 
Це вони видали Кремлю карт-бланш 
на побудову диктатури. Це вони під-
тримували правлячий режим або не 
чинили йому достатнього опору; ві-
тали анексію Криму та не протесту-
вали проти повномасштабного втор-
гнення на українську землю.

Путінська політика є відобра-
женням їхніх інтересів і бажань, їх-
ніх забобонів і страхів, їхньої волі та 
безволі, їхніх дій та їхньої бездіяль-
ності.

Російські опозиціонери пере-
конують Захід у тому, що напад на 
Україну – це особиста війна Путіна, 
у якій не можна винуватити росіян. 
Українці доводять, що це спільна ві-
йна росіян, у якій не можна звинува-

чувати одного Путіна.
Але обом сторонам важко під-

твердити власну правоту, доки сім-
десятирічний господар Кремля за-
лишається при владі.

Для сусідських лібералів важли-
во показати світові альтернативну 
Росію без Путіна, яка чудесним чи-
ном виправиться і перестане бути 
агресивною та небезпечною. А їхні 
українські опоненти мають проде-
монструвати, що альтернативна Ро-
сія без Путіна не зазнає принципо-
вих змін і, як і раніше, становитиме 
загрозу цивілізації.

Літній російський диктатор ви-
являється зайвим – і для тих, хто ба-
чить у ньому одноосібного творця іс-
торії; і для тих, хто вважає його міл-
лю, яка з'явилася в потрібному місці 
в потрібний час.

Обидві групи сперечальників 
подумки звертаються до постпу-
тінської доби. І загалом Путіна слід 
було б умертвити хоча б для того, 
щоб продовжити інтригуючу історич-
ну дискусію.

Михайло 
ДУБИНЯНСЬКИЙ

«Українська 
правда», 

08.10.2022
Pravda.com.ua

Роль молі в історії

У свою резолюцію 
ми додали не тільки це. 

Ми говоримо про нові меха-
нізми обміну полонених. Впев-

нена, всі чули заяву голови Офісу 
президента Єрмака стосовно до-
сить критичних вимог до Міжна-
родного Червоного Хреста, з яким 
ми комунікуємо постійно. Але пи-
тання невиконання їх мандату стає 
критичним і це вартує життів лю-
дей. Зараз ми вписали в резолю-
цію, щоби ПАРЄ своїми структура-
ми та місіями долучалася до обміну 
полонених і визволення з полону 
українців, зокрема з політичного 
полону.

І не менш важливим пунктом у 
нас виявився трибунал. Він згаду-
ється не вперше. У мене дуже хоро-
ші новини: я взяла участь у засідан-
ні керівних органів Ради Європи. 
Парламентська асамблея є тільки 
одним із цих органів, є ще Кабінет 
міністрів (це міністри закордонних 
справ 46 країн) і є Офіс генераль-
ної секретарки Пейчинович-Бурич. 
Всі вони в один голос говорять, що 
нашим наступним важливим за-
вданням є обов’язкове створення 
трибуналу.

Мені дуже приємно було з ко-
легами почути, що впродовж чо-
тирьох днів виступів абсолютно 
на різні теми всі погоджуються, 
що жодного толерування  злочи-
ну агресії – не повинно бути. Так, 
у нас є деякі дискусії щодо форма-
ту. Але у нас є підтримка на всіх ща-
блях. Звісно, я знову ж повертаю-
ся думками в березень, коли дея-
кі посли говорили, що це буде не-
можливим.

– Що нам доведеться до-
мовлятися з «новою владою», 
пам’ятаємо цю історію. А за-

раз шалена підтримка від євро-
пейців,  від європарламента-
рів, від Парламентської асамб-
леї Ради Європи. Про голосу-
вання скажу: 99 людей «За», 
«Проти» – нуль, утримався — один 
депутат. Результати голосування 
красномовні.

– Він голосував проти одні-
єї поправки. Я ще колегам на по-
літичному комітеті відразу сказа-
ла: якийсь фінт буде від нього на 
голосуванні. Думаю, ще важли-
ву роль відіграв виступ президен-
та Зеленського. Не завжди перед-
бачають годину запитань і відпо-
відей, а президент приділив удвічі 
більше часу, ніж планував. Депута-
ти ставили йому запитання, він од-
разу відповідав. Це було настільки 
комфортно, людяно, як завжди, і 
дуже щира атмосфера. Це, напев-
но, сприяло прийняттю документу.

Я думаю, ми станемо дорогов-
казом із цього питання і для ООН, 
яка ніяк не визначиться і ніяк не 
може знайти документ. Ми попро-
сили їх показати, на яких засадах 
Росія долучалась до ООН, особливо 
до Ради безпеки. Росія в Радбезі 
ООН більше ніж 130 разів викорис-
тала право вето, блокуючи всі без-
пекові питання, які зокрема підні-
мали Україна та наші партнери.

Для мене була дуже цікава 
правка про ППО. У вівторок Німеч-
чина вже надала одну з таких сис-
тем…

– Так, і Велика Британія обі-
цяє тепер надати. Але чи означа-
тиме ця поправка, що Франція та 
Італія зголосяться постачати су-
часні системи ППО до України?

– Абсолютно не виключено. Я 
спостерігаю тенденцію, що не на-
давати такі системи вже стає не-

модним. Україна настільки трен-
дова, я просто дивуюся зі слів, які 
ми чуємо. Колеги в січні говорили, 
що Фінляндія та Швеція ніколи не 
стануть членкинями НАТО і взага-
лі розширення Альянсу в найближ-
чі десятиліття не планується. Дина-
міка змін міжнародного ландшаф-
ту відбувається настільки швидко, 
що мені здається, нам інколи не-
має коли спати.

Я не можу не відзначити і куль-
турну дипломатію – Харківський 
театр опери та балету, в який в бе-
резні поцілили російські ракети. 
Він виїхав для того, аби трупа мо-
гла продовжувати концертну ді-
яльність, поширювати інформа-
цію про Харків, про Україну, про 
цю війну. Мистецтво доторкається 
до нашого серця, до душі, воно лі-
кує. Нас усіх ця війна торкається в 
будь-якому разі.

– По суті ПАРЄ стала першою 
міжнародною організацією, яка 
визнала Росію державою-теро-
ристом. Це має прикладний харак-
тер чи резолюція все ж деклара-
тивна?

– Я більше схиляюся до першо-
го варіанту, тому що це вже опра-
цьовується нашими партнерами в 
різних редакціях.

Ви знаєте, з країною-теро-
ристом ніхто вести переговори не 
може, здійснювати економічну, 
будь-які інші види діяльності. Для 
цього повинна бути неабияка смі-
ливість. Я впевнена, що партнери 
можуть бути такими ж сміливими як 
і наші ЗСУ, і кожен, хто сьогодні на-
ближає нашу перемогу. Тому ми за-
лишаємо цей пас…

Хтось перший повинен був по-
чати. Ніхто не думав, що це буде 
ПАРЄ. Про ПАРЄ думали в останню 

чергу. Ми вирішили бути сміливи-
ми та принаймні спробувати. Я була 
здивована, що це було акцептова-
но з самого початку.

Окремо хочу ще зазначити про 
зернову угоду (і це значиться в ре-
золюції, ми знаємо, що вона пови-
нна бути оновлена). Уже сьогодні 
послідувала реакція Росії на пропо-
зицію в нашій резолюції виключати 
їх із ООН: вони зараз погрожують 
непродовженням зернової угоди та 
блокуванням самого процесу.

Тому ми закликаємо партнерів 
продовжувати тиснути на Росію.

І для мене вимальовується, як 
висновок цієї парламентської се-
сії ПАРЄ, дуже цікава картина: Ро-
сія намагатиметься продовжувати 
діяти різними громадськими орга-
нізаціями, які представляють так 
званих «хороших русских», які не 
підтримують Путіна і тут знаходять-
ся. Ми вже стикнулися з певними 
агентурними мережами. І це на-
штовхує нас на розуміння того, що 
Росія намагатиметься через м’яку 
дипломатію заходити у структури 
різних органів, проводити заходи, 
брати інтерв'ю навіть у нас, і про-
сувати свою адженду так званого 
«миру і встановлення діалогу».

Тобто Росія зробить усе для 
того, аби всадити Україну за стіл 
перемовин. Але, як зазначив учора 
президент Зеленський, із країною, 
яка вже відучора має статус країни 
з терористичним режимом, затвер-
джений 46-ма партнерами, жод-
них перемовин вестися не може. 
Коли ми пропонували діалог Росії, 
вони були не готові. Зараз до цьо-
го діалогу не готові ні ми, ні наші 
партнери.

– Одним із серйозних важелів 
впливу з боку Російської Федера-

ції і тиску на світову спільноту є 
ядерне питання. Цим дуже спеку-
лює Путін. ПАРЄ має свої засоби 
впливу на Путіна в цьому питанні? 
Що може зробити?

– Наша колежанка Юлія Овчин-
нікова долучилася до спеціальної 
групи, яка займається питаннями 
екоциду. Геноцид – це терористич-
ні атаки, що здійснює Росія проти 
мирного, цивільного населення че-
рез безсилля своєї армії і нездат-
ність протистояти ЗСУ.

Тут ми спостерігаємо. У резо-
люції ці питання теж окреслені. 
Іпитання співпраці з МАГАТЕ. Ми 
знаємо, що місія планує знову від-
відати Запорізьку область і най-
більшу атомну станцію Європи. Ми 
теж записали в резолюції, що Росія 
здійснює політику ядерного шанта-
жу. Наша ціль була залучити парт-
нерів до процесу, згадавши їх і по-
казавши, як критична інфраструк-
тура була навмисно [атакована] 
впродовж усіх місяців повномасш-
табної агресії, але особливо в по-
неділок і вівторок (10 11 жовтня 
— ред.). Це дивує наших партне-
рів. Вони не можуть зрозуміти, як 
столиця або Харківська область, 
або Запорізька, Львів сиділи без 
світла.

Ми розуміємо зараз, що наші 
гуманітарні потреби будуть трош-
ки видозмінені щодо павербанків, 
ліхтариків, спальників, радіаторів, 
генераторів. Тому саме це ми про-
симо також і від партнерів. Для нас 
важливим є те, що ця група по еко-
циду працюватиме і надалі. Важли-
во, що представниця України до неї 
ввійшла.

Спілкувалася Юлія ПЕТРОВА
НВ, 14.10.2022

«Наступний крок – трибунал»
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Ці заяви лідерів білоруської демократич-
ної опозиції, давнього, відомого Зенона Паз-
няка, і лідерки нинішньої Світлани Тиханов-
ської, викликали доволі бурхливу і неодноз-
начну реакцію в українському суспільстві. 
Вона відбиває загалом ставлення до Білору-
сі, білорусів у середовищі українців. 

Звісно, ми, як і весь світ, бачимо і розуміє-
мо, що Білорусь є учасницею агресивної війни 
Росії проти України. Так само давно зрозуміло, 
що Білорусь є не просто маріонеткою Росії, а 
фактично захоплена і керується нею. Білорусь-
кий народ поневолений. 

Але багато патріотично настроєних укра-
їнців після двох наших Майданів, після жахіть 
нинішньої війни не сприймають таку понуру по-
кірність білорусів окупації, їхню участь у війні 
проти нас. 

Говорімо про найновішу спробу біло-

русів визволитися від московського ярма 
– останні президентські вибори літа 2020 
року. Величезні фальсифікації на користь 
Лукашенка викликали тоді масові про-
тести білорусів. І все ж, вся та хвиля піш-
ла на спад. Чому не відбувся білоруський 
Майдан? 

Не у виправдання помилок і традиційної, 
як і для України, подрібненості білоруських де-
мократичних сил, пасивності самих білорусів, 
варто все ж вказати на ключові відмінності 
двох країн в сенсі революцій і Майданів. Тому 
порівняймо особливо з другим нашим Майда-
ном, більш масовим, радикальним, аж до по-
встання проти проросійського режиму регіо-
налів. 

Цей Майдан мав три основні рушійні 

сили: громадянське суспільство, політична 
опозиція, бізнес. 

Ми дійсно мали активне, пробуджене ще 
першим Майданом громадянське суспільство, 
завдяки чому Майданом стала вся Україна. І 
саме спираючись на цей масовий рух і міг пе-
ремогти Майдан. 

Але також завдяки фактору політичної 
опозиції. У нашому парламенті, Верховній 
Раді України, обраній у 2012 році, була потуж-
на опозиція. Це фракції партій «Батьківщина», 
«Свобода», УДАР. 

Третій фактор – підтримка і участь у Май-
дані українського бізнесу. Це насамперед ма-
лий і середній бізнес, підприємництво. Режим 
регіоналів був несумісний з ним. Але він душив 
і великий капітал, тому цілком природно той 

теж підтримав Майдан. 
Тепер пошукайте ці три фактори в Білору-

сі. Громадянське суспільство ледве животіє. І в 
царині політикуму, з його слабенькими партія-
ми. І щодо громадянського сектора, де дійшло 
до заборони владою Товариства білоруської 
мови і Спілки письменників. 

Парламент Білорусі – це просто філія адмі-
ністрації президента. 

Не ліпша ситуація і щодо бізнесу в країні. 
яка всі три десятиліття «роздвоєна» між колиш-
нім соціалізмом, чим дехто й пишається, і за-
чатками ринку. 

Все це – щодо величезної різниці двох на-
ших суспільств у спроможності провести Май-
дан. Але це не знімає резонного обурення 
українців участю білорусів у війні проти нас. 

Петро АНТОНЕНКО 

Нещодавно я обговорював з 
товаришем з Визвольного Руху 
ситуацію в Білорусі та Україні. 
Між іншим, колега написав мені: 
«Маю констатувати, що біло-
руський напрямок інформацій-
ної війни Україна повністю про-
грала. Розгромна поразка.»

Все правильно. Тільки у 
мене склалося враження, що 
українці на цьому білоруському 
інформаційному фронті взага-
лі не воювали і, як не дивно, на-
вряд чи розуміють його особли-
ве значення для України. Все 
віддається на відкуп російській 
пропаганді, і її перемога тут при-
голомшлива.

Головний фактор, який стри-
мував маріонетку Лукашенка не 
піддатися тиску Путіна і не від-
давати наказ армії воювати з 
Україною, – це антивоєнний на-
стрій білорусів і прихильність на-
роду до українців. Сатрап зрозу-
мів, що може фатально втратити 
владу, бо ні народ, ні армія не хо-
чуть війни з Україною, білоруси 
не збираються стріляти в укра-
їнців і гинути за московські ім-
перські інтереси.

З огляду на інтереси росій-
ської стратегічної дезінформа-
ції та пропаганди (а в нинішньо-
му світі це потужна зброя) по-
трібно було нейтралізувати цей 
страх для Лукашенка (прибрати 
причину), налаштувати білорусів 
проти України і викликати у них 
довіру до Росії. Для росіян було 
дуже важливо зробити україн-
ців та білорусів ворогами і посі-
яти ненависть.

З огляду на інтереси Украї-
ни, українцям в цій ситуації на-
лежало інформаційно та пропа-
гандистськи підтримувати при-
хильну настроєність білорусів до 
України, націлювати білоруські 
знання та почуття проти спіль-
ного ворога – російського оку-
панта і зрадника нації Лукашен-
ка (який пустив окупантів у Біло-
русь).

Прихильність білорусько-
го народу є політичним капіта-
лом для українців та стримую-
чим фактором проти подальшої 
агресії Росії. Його треба було 
зберігати і нарощувати. 

На жаль, цей простий факт 
не був усвідомлений (хоча части-
на українців це знала). Ініціати-
ву перехопила Москва, працю-
ючи ніби з української сторони.

Серед української політич-
ної спільноти практично (за не-
великим винятком) майже не 
знайшлося осіб, які б послі-
довно, постійно і публічно по-
яснювали ситуацію, в якій зна-
ходиться окупована Москвою 
Білорусь, які терор, репресії та 
винищення нації там відбува-
ються, скільки тисяч білорусів 
сидять в тюрмах з жовтими на-
шивками політичних на одязі, 

як їх там катують за те, що вони 
білоруси, за те, що поставили 
в мережі «лайк» на підтримку 
України і т д.

Діючи нібито з української 
сторони, використовуючи «со-
вок» та агентів, російська про-
пагандистська атака, професій-
но опрацьовуючи, захоплюючи 
та використовуючи маси пробу-
джених українців, скерувала їх 
гнів проти білорусів. Мовляв, ди-
віться: москалі напали на Украї-
ну з території Білорусі, з боку Бі-
лорусі вони пускають ракети по 
Україні, а білоруси мовчать, бо 
вони, мовляв, разом з москаля-
ми, бо вони окупанти, бо вони 
мають нести колективну відпо-
відальність і т. д.

З повним знанням справи 
скажу: такої дикої ненависті, та-
кої брудної зневаги, такої зло-
стивості, такого низького і не-
справедливого обзивання і зне-
ваги білоруського народу ще не 
було в історії. Білоруси це все 
чують і читають. І треба знати 
(москалі це фіксують), що обра-
за, несправедлива національна 
зневага провокує захисну пози-
цію у відповідь, яка швидко не 
минає.

Водночас автентична росій-
ська пропаганда (а це потужна 
хмара), спрямована на Білорусь 
з Росії, всіляко поливаючи бру-
дом українців, позитивно від-
гукується про білорусів, підхва-
лює їх, демонструє навіть повагу 
і захоплення. З Москви білору-
сів не обзивають (хоча думають 
про них так само, як і про укра-
їнців). Професійний підхід, мов-
ляв, відчуйте різницю.

А тепер про результат. Згід-
но з білоруським «незалежним» 
дослідженням у травні та верес-
ні, соціологічний зріз суспіль-
ства показав, що за чотири мі-
сяці кількість людей, які співчу-
вають Україні у війні з Росією, 
зменшилася в Білорусі на 17 
відсотків. І при цьому кількість 
співчуваючих Росії зросла май-
же на такі ж відсотки. (Зазна-
чу, що це саме той аспект дослі-
дження, якому можна довіря-
ти, адже воно виявляє динаміку 
опитування, проведеного таким 
же методом. )

Ось що таке грамотна з од-
ного боку і безграмотно з іншо-
го пропагандистська стратегія в 
інформаційній війні.

Картина свідчить, що внаслі-
док успіху російської агентурної 
пропаганди (яка діє через Укра-
їну) поступово збільшується 
можливість введення білорусь-
кої армії у війну РФ з Україною. 
Тим більше, що інформаційна ві-
йна тут триває з повною перева-
гою росіян. Збільшується також 
можливість Путіна тиснути на 
Лукашенка, а Лукашенко знову 
поволі перестає боятися біло-

руського народу, бачачи з якою 
одержимістю українці роблять 
собі ворогів з білорусів. 

Театр абсурду. Але треба ви-
знати: росіяни створили не тіль-
ки найстрашнішу в світі ЧК-ГПУ-
НКВД-КГБ-ФСБ, а й найсильнішу 
у світі та найдієвішу за впливом 
систему пропаганди та дезін-
формації. І не рахуватися з цим 
не можна.

Можна детально уявити, на-
скільки погане і руйнівне зна-
чення мало б для всього регіону 
Східної Європи залучення Біло-
русі до війни Росії проти України. 
Протистояти цьому вже важко, 
бо багато втрачено, але і укра-
їнцям (тим, хто розуміє небезпе-
ку поразки в пропаганді), і біло-
русам, які допомагають Україні, 
потрібно схаменутися, щоб крок 
за кроком повертати позиції, 
дивлячись у майбутнє і розумі-
ючи сенс спільної перемоги над 
«нагромадженням зла» і злочи-
нами двох бандитів.

Зенон ПАЗНЯК
9 жовтня 2022 року

(Переклад з білоруської)

Шановний Пане Президенте та український 
народе! Я звертаюся до вас від імені народу Біло-
русі.

Українська нація пише не лише свою, але й 
усесвітню історію боротьби за свободу, демокра-
тію, права людини.

Я пишаюся тим, що білоруси воюють з україн-
ськими військовими пліч-о-пліч.

Я пишаюся тим, що білоруси беруть участь у 
партизанському русі, незважаючи на загрозу бути 
розстріляними. Збирають гуманітарну допомогу, 
допомагають втікачам, інформують про перемі-
щення російських військових, аби допомагати ар-
мії та народу України.

Я вірю, що росія зазнає поразки, а Україна від-
новить свою територіальну цілісність і захистить 
свою незалежність. Протягом усього цього часу 
білоруси будуть поруч з українцями.

Але білоруси – це не лукашенко. лукашенко 
– ганьба моєї країни. Саме він дозволив із тери-
торії Білорусі запустити ракети, що уражали укра-
їнські міста. Він анонсував розгортання спільного 
угруповання військ із путіним, він допустив пере-
бування на білоруській землі ще більшої кількості 
російських військ.

Це він і путін втягують нашу державу у війну й 
безсоромно брешуть, що загроза йде з боку Укра-
їни.

Яке рішення лукашенко озвучить завтра чи 
післязавтра – невідомо, адже він уже давно не 
приймає їх, за нього це робить кремль. І саме 
лукашенко втягував Білорусь у цю петлю та за-
лежність від росії.

Проте ніхто не зможе поневолити білоруський 
народ.

Ніхто не зможе примусити людей підкорятися 
диктаторській волі. За нашу спільну з вами сво-
боду від окупантів і диктатури впродовж двох ро-
ків понад сорок тисяч білорусів пройшли тюрми за 
божевільними звинуваченнями. Сорок тисяч – це 
населення цілого міста. Але попри все ми й далі 
ведемо свою боротьбу.

Ми розуміємо, що білоруси й українці – не во-
роги. Українці й білоруси воюють на одному боці, 
з одним і тим же злом.

лукашенко й путін – воєнні злочинці, і тому 
мають понести відповідальність за тисячі не-
винних жертв. Білорусь, натомість, має розірва-
ти з росією будь-які воєнні, політичні й економіч-
ні зв’язки, які суперечать національним інтересам 
нашої держави.

Пане Президенте Зеленський, в одному зі сво-
їх звернень ви сказали: «Ми не просимо світ бо-
ротися замість нас, ми просимо надати нам допо-
могу». Білоруси так само не просять боротися за-
мість нас.

Ми пропонуємо Україні й українському наро-
ду створити альянс із демократичною Білоруссю. 
Вести боротьбу разом і підтримувати білорусь-
кий опір. Об’єднаний Перехідний Кабінет готовий 
співпрацювати з Україною і встановлювати ди-
пломатичні та політичні відносини.

Ми готові діяти разом з Україною. Бо без віль-
ної України не буде й вільної Білорусі та Європи. А 
без вільної Білорусі не може бути й вільної Укра-
їни.

За нашу і вашу свободу!
Слава Україні!
Жыве Беларусь!

Світлана ТИХАНОВСЬКА
12.10.2022

«Розгромна поразка 
в інформації»

Без вільної України 
не буде й вільної Білорусі 

та Європи

Коментар редактора «Світ-інфо».

ДОВІДКОВО. Зенон 
Станіславович Позняк 
(нар.24.04.1944, містечко 
Суботники, Ів̀ євський район, 
Гродненська область, Біло-
русь) – один з лідерів націо-
нального відродження, опо-
зиції до проросійського режи-
му Білорусі, один із засновни-
ків «Білоруського Народного 
Фронту «Відродження», голо-
ва Консервативно-Християн-
ської Партії – БНФ.

Закінчив Білоруський дер-
жавний театрально-художній 
інститут. Працював у закладах 
культури, науковим співробіт-
ником Інституту історії.

У 1990 – 1995 рр. – депу-
тат Верховної Ради Білорусі. 
Брав участь у президентських 
виборах 1994 року, отримав 
12,8 % голосів (3 місце). 1996 
року емігрував до США.

Автор майже сотні науко-
вих, політичних і культуроло-
гічних статей, видав близь-
ко десяти книжок і брошур, в 
тому числі літературні твори. 
Кандидат наук з мистецтвоз-
навства.

ДОВІДКОВО. Світлана 
Георгіївна Тихановська до 
шлюбу: Пилипчук, (нар.11. 
09. 1982, Мікашевичі. Біло-
русь) – білоруська політич-
на діячка. Закінчила Мікаше-
вицьку середню школу № 2 із 
золотою медаллю та вступи-
ла до Мозирського держав-
ного педуніверситету, який 
закінчила за фахом «вчи-
тель англійської та німець-
кої мов» (перекладач). Після 
цього жила в Гомелі, працю-
вала перекладачкою англій-
ської мови в різних органі-
заціях, у тому числі в благо-
дійній організації допомоги 
потерпілим від Чобнобиля. 
Вийшла заміж за Сергія Ти-
хановського, володіє спільно 
з ним компаніями ТДВ «Ком-
пас» і ТОВ «Веселка Розваг». 
У 2013 році переїхала до 
Мінська.

Сергій Тихановський – бі-
лоруський опозиціонер, полі-
тичний в'язень, блогер та ре-
зидент сайту «Миротворець». 
Після його арешту ї 29 трав-
ня 2020 року, Тихановська 
заявила, що балотувати-
меться замість нього на пре-
зидентських виборах. 

14 серпня 2020 року ЦВК 
Білорусі голосила Олексан-
дра Лукашенка переможцем 
президентських виборів. Ти-
хановська заявила, що на-
брала від 60 до 70 % голо-
сів та звернулася до західних 
країн з проханням визнати її 
переможницею або заклика-
ти до повторних виборів.10 
вересня 2020 року Сейм 
Литви визнав Світлану Тиха-
новську законним президен-
том Білорусі. Співорганіза-
торка Координаційної ради зі 
зміни влади в Білорусі. 

Зараз Тихановська з ді-
тьми і зі своїми соратниками 
перебуває в політичній емі-
грації в Литві. 
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Закордонне українствоТарас Кремінь: 
«Україна активно 
долучається до формування 
мовної політики в Європі»

11-13 жовтня Уповноважений із захисту дер-
жавної мови Тарас Кремінь в онлайн-форматі взяв 
участь у роботі Генеральної асамблеї Європейської 
федерації національних мовних інституцій (EFNIL) та 
Міжнародної конференції EFNIL «Мова та міграція», 
що відбулися у Вільнюсі (Литва).

«Для нас за велику 
честь вперше приєдна-
тися до 19-ї Генераль-
ної асамблеї EFNIL як 
асоційовані члени і взя-
ти участь в ухваленні рі-
шень, які визначають по-
дальший розвиток голов-
ної мовної організації 
ЄС», сказав Тарас Кре-
мінь у своєму виступі на засіданні Генасамблеїі.

Він наголосив, що для України є привілеєм стати 
частиною такого поважного соціолінгвістичного фо-
руму та долучитися до процесів формування мовної 
політики на європейському континенті.

«Ми розглядаємо приєднання України до EFNIL 
як впевнений крок до стандартів європейської спіль-
ноти, нові можливості для популяризації та вивчення 
української як майбутньої мови Європейського Сою-
зу, для обміну досвідом та кращими європейськими 
мовними практиками», підкреслив Уповноважений.

Він наголосив, що протягом останніх 7-ми місяців 
Україна захищає не лише власні кордони та східні ру-
бежі Європейського Союзу, а й головні принципи де-
мократичних суспільств, якими об’єднані країни єв-
роатлантичної спільноти: повагу до свободи грома-
дян, вибір і самовизначення щодо території держа-
ви, її культури, мови.

«Сьогодні фронт боротьби за Україну – це також 
фронт утвердження української мови. Усі спроби оку-
пантів замахнутися на нашу мову, культуру, ідентич-
ність марні. Об’єднуючись проти ворога, звільняючи 
українські міста та села, ми наближаємо перемогу за 
широкої підтримки світової спільноти. У цей важкий 
для людства час, коли українська мова залишається 
серед мішеней росії у війні проти України, а наші гро-
мадяни є жертвами геноциду, нам потрібна постійна 
підтримка надійних партнерів – мовних інституцій 
Європи», – зазначив Тарас Кремінь.

Найкращі університети світу: 
в їх числі 10 українських 
Британський журнал про освіту Times Higher 

Education оприлюднив міжнародний рейтинг універ-
ситетів. До рейтингу увійшли 1799 університетів зі 
104 країн і регіонів світу. Серед них – 10 українських 
вишів.

Ефективність університету вимірювали на основі 
п'яти категорій діяльності: викладання; дослідження; 
кількість цитувань наукових публікацій; доходи від 
співпраці з промисловістю та приватними підприєм-
ствами; інтернаціоналізація.

Тож до рейтингу потрапили (від навищого показ-
ника і до нижчих):

Сумський державний університет;
Національний університет «Львівська політехні-

ка»;
Харківський національний університет радіое-

лектроніки;
Львівський національний університет імені Іва-

на Франка;
Національний технічний університет «Харків-

ський політехнічний інститут»;
Національний технічний університет України «Ки-

ївський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорсько-
го»;

Дніпровський національний університет імені 
Олеся Гончара;

Київський національний університет імені Тара-
са Шевченка;

Харківський національний університет імені В. Н. 
Каразіна;

Чернівецький національний університет імені 
Юрія Федьковича.

Наші університети зайняли місця в рейтингу від 
400 по 1200. Але вже саме потрапляння в цей пре-
стижний список з майже 1800 університетів є пока-
зовим. Особливо в умовах війни, коли наші навчаль-
ні заклади зазнають руйнації, студенти і викладачі 
мусять евакуюватися, ставати біженцями, навчання 
в багатьох закладах дистанційне. 

Які університети світу є найкращими.
Оксфордський; Гарвардський; Кембриджський; 

Стенфордський; Массачусетський технологічний ін-
ститут; Каліфорнійський технологічний інститут; 
Прінстонський університет; Університет Каліфорнії 
(Берклі); Єльський університет; Імперський коледж 
Лондона.

Генконсул з українськими 
студентами 

Олександр Данилейко, генеральний 
консул України в Едмонтоні (Канада), 
зустрівся зі студентами з України, яких 
більше 80 прибуло на навчання в Універ-
ситеті Альберти, а також керівництвом і 
викладачами цього закладу. Вуз одним із 
перших відреагував на війну в Україні та 
запропонував для українських студентів 
значну фінансову, організаційну й акаде-
мічну допомогу.

Дипломат виступив перед присутні-
ми та подякував університету за суттє-
ву підтримку. Звертаючись до студентів, 
закликав отримувати всі можливі зна-
ння та досвід, який може запропонува-
ти один з найкращих начальних закладів 
Канади, щоб потім використати їх для від-
будови України. Він також провів окрему 
зустріч з президентом Університету, на 
якій обговорили перспективні напрям-
ки двосторонньої наукової й освітньої 
співпраці.

За повідомленням Meest-Online

Союз украї-
нок Америки про-
вів круглий стіл 
щодо нагальних 
потреб україн-
ського жіноцтва. 
Він відбувся в 
Українському ін-
ституті Америки 
в Нью-Йорку. На-
таля Павленко, 
президентка СУА, провела його у співпраці 
з Маріанною Заяць, першою заступницею 
голови Світової федерації українських жіно-
чих організацій (СФУЖО) та членкинею Ради 
директорів СКУ. Від Державного департа-
менту США у заході участь узяли ряд поса-
довців. 

Учасниками круглого столу стали гос-
ті з України: Катерина Шевченко, урядова 
уповноважена з питань політики гендерної 
рівності; Оксана Кісь, стипендіатка програ-
ми ім. Фулбрайта, Марія Дмитрієва з Центру 
розвитку демократії в Києві.

Круглий стіл відбувся в конференц-залі 
історичної будівлі ХІХ ст. Флетчер-Сінклерів, 
де з 1955-го розміщується УІА. Ірина Яро-
севич розпочала дискусію з пояснення не-
обхідности говорити не лише про нагальні 
потреби, породжені сучасними звірствами 
РФ в Україні, але й візуалізувати відбудову 
України у післявоєнному майбутньому.

Катерина Левченко пояснила, що тепе-
рішні випробування України почалися з ро-
сійського насильства й аґресії 2014 року. 
Тоді і зараз незліченна кількість громадян 
України постраждали від фізичного насиль-
ства у воєнний час, сексуального насиль-
ства та зґвалтування, торгівлі людьми з ме-
тою примусу до праці та сексуальної експлу-
атації, викрадення та зникнення на терито-
рії РФ, а також потрапляння в російський 
полон.

Марія Дмитрієва наголосила на тому, 

наскільки гли-
боко сучасна ві-
йна зачепила 
кожного україн-
ця. Значною мі-
рою ця ситуація 
є наслідком ве-
личезної кіль-
кости внутріш-
ньо переміщених 
осіб. Переміщен-

ня спричиняє надзвичайний стрес для ВПО, 
який може довести до відчаю, залежності, 
емоційних проблем. Переселенці дуже по-
требують фінансової допомоги та можли-
востей працевлаштування. 

Оксана Кісь розповіла про складні об-
ставини вищої освіти в Україні. Вона за-
значила, що станом на серпень 2022 року 
131 освітній заклад в Україні (5,5 %) зруй-
нований унаслідок обстрілів. Повністю пе-
реміщений професорсько-викладацький 
склад 72 закладів, які перебували під за-
грозою бойових дій та окупації. Загалом 
українські навчальні заклади втратили 
більше 20 % лабораторій, бібліотек і тех-
ніки. Більше половини навчальних закла-
дів в Україні пропонують навчання дистан-
ційно, решта – у гібридному форматі. Кіль-
кість українських студентів значно скоро-
тилася: більше 24 тис. виїхали з України. 
Існує й велика нестача вчителів. Деякі на-
уковці знайшли тимчасовий притулок у за-
хідних університетах, де продовжують свої 
дослідження та викладають дистанцій-
но. Але постає питання, як довго освітяни 
(більшість із яких – жінки) зможуть це ви-
тримати.

Представниця Держдепартаменту 
Елізабет Трюдо визнала негайні та чис-
ленні наслідки війни та підтвердила дов-
готермінову прихильність Америки до 
України. 

Українські жінки та війна РФ в Україні Шевченківська фундація 
пропонує нові ґранти

Шевченківська фундація відгукнула-
ся на потреби громади у зв’язку з прибут-
тям українців до Канади, оголошуючи три 
нові програми фінансування. Навчальні 
ресурси для українсько-канадських мис-
тецьких та освітніх організацій створили 
в партнерстві з Фундацією родини Темер-
теїв із метою підтримати мистецькі, роз-
важальні, молодіжні, культурні й освітні 
організації української громади в Канаді, 
й освітні установи, які викладають укра-
їнську мову і культуру від дитячого садоч-
ку до 12 класу. Ця програма має можли-
вість виділити загалом $180000 органі-
заціям.

Ось кілька прикладів прийнятних за-
питів: оренда інструментів, спеціальне 
взуття, одяг для репетицій, приладдя для 
мистецтва, а також навчальне прилад-
дя й обладнання для розваг. Заохочують 
організації, які можуть залучити до сво-
їх програм переміщених осіб з України. 
Можуть бути також запрошення мистець-
кою організацією в Канаді викладачів із 
України, мистецтвознавців.

Стипендії для професійного мистець-
кого вишколу доступні для переміщеної 
молоді з України віком від 13 до 18 років, 
яка бажає продовжити навчання у сфе-
рах мистецтва. 

«Ми сподіваємося, що ці нові можли-
вості запропонують українцям, новопри-
булим до Канади, засоби для збережен-
ня своїх культурних цінностей», заявила 
Богдана Башук, виконавча директорка 
фундації.

Щоб дізнатися більше та пода-
ти аплікацію, відвідайте сайт https://
shevchenkofoundation.com/apply-for-
funding/.

Українці з Чикаґо купили 
100 пікапів для ЗСУ

Один із найбільших американських бла-
годійних фондів Help Heroes Of Ukraine заку-
пив у США 100 пікапів вартістю близько 1 млн 
USD для Збройних сил України. Перші 14 вже 
прибули до України, їх передали військовим. 
Решту відправлятимуть поступово.

«Пожертви у фонд надходять із усієї Пів-
нічної Америки. Особливо хочу відзначити па-
рафію храму святих Ольги та Володимира у 
Чикаґо, яка влаштувала Ukrainіan Village Fest 
і зібрала 125 тис. USD. Це колосальна по-
жертва з боку парафії і саме ці кошти ми ске-
рували на купівлю зимового одягу для наших 
захисників», розповів Ігор Терлецький, пре-
зидент і засновник фонду.

Концерти 
«Від УПА до ЗСУ»

14 жовтня – 80-ліття створення героїч-
ної Української повстанської армії. На відзна-
чення цієї річниці у США відбудлися благодій-
ні пропам’ятні концерти: у Виппані (штат Нью-
Джерзі), Філадельфії (штат Пенсільванія) і Чи-
каґо (штат Іллінойс). Концерти під назвою «Від 
УПА до ЗСУ». 

Перший пройшов 15 жовтня в Українському 
американському культурному центрі у Виппані. 
У святковій програмі виступили Аничка, відома 
співачка з України; дует Оля Фриз і Ліля Павлов-
ська; танцювальний ансамбль «Іскра»; музичний 
гурт Soloway та популярна співачка Асанна. Дру-
гий концерт пройшов 16 жовтня в Українському 
освітньо-культурному центрі під Філадельфією. 
Виступили знаний чоловічий хор «Прометей»; те-
атральна група «Язиката Джезва» та відома спі-
вачка Юля Ступень. У Чикаґо концерт відбувся 
15 жовтня в Українському центрі. Виступили 
члени Спілки української молоді.

У Світовому конгресі 
українців

Подяка уряду Альберти за під-
тримку України. Світовий конґрес укра-
їнців висловив подяку Джейсону Кенні, 
прем’єр-міністру провінції Альберта (Ка-
нада), за виділення додаткових 10 млн 
CAD на ініціативу СКУ UniteWithUkraine, 
покликану забезпечити українських во-
їнів захисним і медичним оснащенням. 
Акція є продовженням наданого СКУ фі-
нансування обсягом 5 млн CAD, оголоше-
ного п. Кенні в березні ц. р. «Ми вдячні, 
що прем’єр Кенні та його уряд почули наш 
заклик підтримати захисників України», 
заявив Павло Ґрод, президент СКУ.

Джейсон Кенні наголосив, що для жи-
телів Альберти важливо продовжувати 
підтримувати українців. Генерал у від-
ставці Рік Хіллієр зазначив, що альбертці 
мають пишатися цією пожертвою.

СКУ накопичив кошти на «Армію 
дронів». СКУ оголосив суму пожертв, зі-
браних платформою Unite With Ukraine для 
проєкту United24 «Армія дронів». Це біль-
ше 600 тис. USD. Численні жертводавці, 
спонсори й українські громади й організа-
ції з більш ніж 70 країн відгукнулися на за-
клик СКУ, у т. ч. головний партнер кампанії 
Saint Javelin на чолі з її засновником Кріс-
тіаном Борисом, який зібрав та пожертву-
вав уже більше 350 тис. USD.

Серед амбасадорів кампанії є й Ві-
ктор Ющенко, третій президент України, 
та Шанталь Кревязук, популярна україно-
канадська співачка, тричі лавреатка пре-
мії «Юнона» та кавалерині Ордену Кана-
ди, а також провідники українських гро-
мад у всьому світі.

На закуплені кошти СКУ придбає без-
пілотні літальні апарати Збройним силам 
України.

Джеймс і Луїза Темертеї
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Я детально розповів про ство-
рений у Перемишлі буквально на 
другий день війни, 25 лютого, гро-
мадський Комітет допомоги Укра-
їні. Заснували його дві громадські 
організації – Перемишльський від-
діл Польського Товариства бороть-
би з каліцтвом (тобто підтримки ін-
валідів) і Південно-Східний Інститут 
Науковий. 

Про Інститут я розповідав не 
раз. І в липні, і нині, у жовтні, мене 
приймав і все організував засно-
вник і беззмінний, уже понад 30 ро-
ків, директор цієї громадської орга-
нізації, мій давній і добрий товариш 
Станіслав Стемпєнь (на фото). Док-
тор історії, професор Університе-
ту Перемишля, найбільший у Поль-
щі знавець і дослідник життя і ді-
яльності Симона Петлюри. Інститут 
покликаний зміцнювати контакти 
двох сусідніх народів, веде велику 
дослідницьку діяльність, видає кни-
ги обома мовами. має найбільшу в 
Польщі бібліотеку українських книг. 

Добре слово хочу сказати і про 
голову згаданого Товариства Ан-
джея Берестецького, котрий теж 
сприяв обом моїм журналістським 
візитам. Ще в липні, що я висвіт-
лив у згаданих публікаціях, було ці-
каво подивитися, як поляки не про-
сто загалом, масово допомагають 
Україні, а як це роблять в тому чис-
лі і люди, котрі самі потребують до-
помоги, тобто інваліди. Принагід-
но я і тоді, і зараз хочу сказати про 
ту велику підтримку. яку надає цим 
людям у Польщі держава і громад-
ськість. 

Отже нові зустрічі, нове у трива-
ючій співпраці двох країн щодо під-
тримки України в цей тяжкий для 
нас час. 

Ось що розповідає Станіслав 
Стемпєнь. 

Перемишльський комітет допо-

моги для України з перших днів роз-
горнув активну роботу. В перші тиж-
ні війни головним було приймати 
великий наплив біженців з України, 
забезпечувати їхні найперші потре-
би – у житлі, харчуванні, лікуванні і 
ліках, предметах побуту. Одночасно 
і одразу ж почали збирати і відправ-
ляти в Україну гуманітарну допомо-
гу. Вся ця робота тривала постійно 
і триває зараз. Та з̀ явилися деякі 
нові акценти. На жаль, війна при-
несла тяжкі жертви Україні. В Поль-
щу приїжджають рідні загиблих вої-
нів– дружини, тепер удови, з дітьми. 
Ними Комітет опікується першочер-
гово. 

Наш Комітет об`єднав відомих, 
авторитетних громадських діячів. 
підприємців. Саме ці люди є осно-
вними спонсорами допомоги укра-
їнцям. Причому, ця допомога зна-
чно швидша, оперативніша, ніж та, 
яка, і теж у великій кількості, нада-
ється нашою державо, органами 
влади. Просто ми, як громадськість, 
можемо все робити, оформляти 
швидше. оперативніше. 

Станіслав Стемпєнь розповів 
також про Варшавську Фундацію 
«Свобода і Демократія», яка надає 
велику допомогу Україні і в якій він 
теж співпрацює. В згаданих публі-
каціях є розповідав про один з ви-
дів діяльності Фундації – видавничу 
справу. Зокрема, саме за фінансу-
вання Фундації очолюваний Станіс-
лавом Інститут недавно видав ряд 
книг польською і українською мо-
вами. 

А нині Фундація провадить і ще 
одну дуже важливу справу – під-
тримує українських вчених, які ви-
мушено виїхали з України і зараз у 
Польщі. Організація надає їм сти-
пендії, щоб вони могли на ці кошти 
жити в Польщі і продовжувати свої 
наукові дослідження. Наші науковці 
працюють при університетах Кра-
кова, Лодзі, інших центрах освіти і 
науки. І це дуже відомі вчені, кан-
дидати і доктори наук. Серед них 
– Владислав Верстюк (Київ), Ольга 
Морозова і Ольга Гайдай (Микола-
їв), Євген Сінкевич (Херсон). І дуже 
добре, що вони отримали змогу 
далі вести дослідження, робити пу-
блікації, видавати книги.

Наступний співрозмовник – 
Адам Баліцьки, член правління Ін-
ституту альтернативного розвитку. 
Це досить потужна громадська ор-
ганізація, яка у справі допомого 
Україні тісно співпрацює з іншими 
громадськими організаціями Поль-
щі, що характерно загалом для кра-
їни. а також такими організаціями 
України. Пан Адам розповідає.

– Наша програма допомо-
ги Україні фінансується Польсько-
американською фундацією Свобо-
ди. Зокрема, проєкт «Безпосеред-
ня підтримка біженців з України і 
українського партнера». Наш парт-
нер отримав 26 комплектів термо 
ізольованих костюмів, 18 таких же 
блузок. 4 ковдри, 32 медичні комп-
лекти у спеціальних валізках. Реа-
лізуємо проєкт «Навчання з першої 
допомоги і організації взаємної су-
сідської допомоги». Останнє – дуже 
цікава річ. Ми заохочуємо людей не 
замикатися самотньо лише в своїх 

родинах, а долучати до спільної до-
помоги сусідів, родичів. Люди ма-
ють гуртуватися. Проєкт теж реа-
лізуємо з українським партнером. 
Кожне навчання, а їх було вже 20, 
провадимо для 15-ти учасників, 
отже загалом навчено 300 осіб. 
Партнер отримав ноутбук для ро-
боти. Маємо за проєктом й інше об-
ладнання, у тому числі меблі, для 
навчання в осередках у Львові і тут, 
у Славську.

Пан Адам розповів цікаву іс-
торію такого залучення людей до 
суспільного життя. Молода дівчи-
на-інвалід була вдома фактично як 
в ув̀ язненні, родина не випускала 
її з дому, мешкала вона в окремій 
кімнатці, практично не виходила на 
люди. І ось організація пана Адама 
вирішила долучити дівчину до нор-
мального життя, за згодою роди-
ни. Винайняли для дівчини кварти-
ру, на перших порах поселили з нею 
працівницю, яка допомагала в по-
бутових справах. Дівчина виявила-
ся тямущою, швидко освоювалася з 
нормальним, повноцінним життям, 

займатися рукоділлям, іншими до-
ступними справами. Невдовзі за-
робила перші у своєму житті гро-
ші. І запросила в гості свою родину, 
з гордістю показавши їй, що вона 
таки може жити повноцінним. са-
мостійним життям. Ось така хвилю-
юча мелодрама. 

Партнером Інституту альтерна-
тивного розвитку є Територіальна 
асоціація інвалідів «Серце допомо-
ги», у місті Стебник Львівської об-
ласті. Вона вже отримала від по-
ляків інвалідні візки, комп`ютери, 
продукти. Пан Адам саме готував 
партнерам в Україні нову партію гу-
манітарної допомоги. Але слушно 
сказав про проблему з довжелез-
ними чергами при перетині кордо-
ну. До нього, до Львівщини, з Пере-
мишля якихось 12 кілометрів. кіль-
канадцять хвилин їзди. Але дово-
диться годинами стояти в черзі на 
автомобільному переході. Може, 
польська і українська влади якось 
спільно б вирішили це питання, про-
пускати такий транспорт поза чер-
гою, адже люди везуть в Україну гу-
манітарну допомогу. 

Автомобільні черги на цьому 
переході кордону Шегині –Меди-
ка (це за назвою розташованих на 
кордоні відповідно українського і 
польського містечок) дійсно веле-
тенські. Коли я їхав автобусом зі 
Львова на кордон, то побачив чер-
гу автомашин кілометрів на три. До-
бре, що їхав на піший перехід, який 
можна перейти за годину чи й швид-
ше, люду нині там поменшало. А от в 
чергах на автомобільному перехо-
ді стоять не те що годинами, а дня-
ми. Коли я повертався з Перемиш-
ля на кордон, то черга автомобілів 
починалася ще на околиці міста, 
тобто була більш як у 12 кілометрів! 
В основному, великовантажні хури 
з товаром: торгівля в обидва боки 
йшла і йде дуже жвава. 

Пан Адам зараз пише цікавий 
проєкт для ще одного свого партне-
ра вже згаданого Перемишльського 
відділу Товариства боротьби з калі-
цтвом. Інститут і Товариство теж ак-
тивно співпрацюють. Проєкт цей – 

щодо створення школи Товариства. 
Тут перейду до цієї організації, адже 
її голова Анджей Берестецький 
спільно зі Станіславом Стемпнем 
допомагав мені в цьому візиті. 

В згаданих номерах про мою 
липневу поїздку я вже детально 
розповів про Товариство. Це по-
тужна організація, яка має добре 
фінансування від держави, міської 
і повітової влади, спонсорів. І сама 
теж заробляє гроші. Люди з інвалід-
ністю активно включились у допо-
могу Україні, триває це і зараз. 

Під опікою Перемишльського 
відділення Товариства 270 інвалі-
дів міста і повіту. Відділення налі-
чує близько 100 працівників, серед 
яких частина волонтерів, але 82 лю-
дини – на постійній роботі, в тому 
числі працюють тут і 9 інвалідів.

Головне призначення Товари-
ства – долучення інвалідів до ак-
тивного життя. Для цього товари-
ство має два чудові об`єкти, що 
знаходяться в просторих двоповер-
хових будівлях, в оточенні парків. 
Міський осередок – на вулиці Со-
ботки у самому Перемишлі, на ма-
льовничій околиці, і повітовий у міс-
течку Коритніци, за 14 кілометрів 
від міста, у не менш чарівному ку-
точку Підкарпаття. 

В обох осередках інваліди злу-
чені до цікавих справ десь за де-
сятком різних напрямів. Освоюють 
комп`ютер, інтернет, шиють, малю-
ють, займаються музикою, співом. 
В першому осередку діє столярна 
майстерня, де підопічні під керівни-
цтвом майстрів виготовляють гарні 
меблі – ¬лави, столи, також гойдал-
ки. все це йде на продаж, як і виро-
би рукоділля, поповнює бюджет То-
вариства. 

В Коритніках під опікою майже 
100 інвалідів з сіл і містечок повіту, 
аж з 50-ти. І ось щоранку їх звозять 
автобусами Товариства на заняття, 
а вечором розвозять. Коштів на це 
ніхто не шкодує. 

В липні я побував в обох осе-
редках. Зараз поїхали у міський. 
Нас привітно зустріла директорка 
закладу Анета Блонська (на фото). 
Знову показала класи, майстерні 
для своїх підопічних. А також «пшед-
школу», тобто передшколу, дошкіль-
ний заклад, за суттю – дитсадок. 
Влітку дітки були на канікулах, за-
раз вже почався навчальний рік. 
Милі, симпатичні дітлахи, якось і 
не помічаєш, що вони з аутизмом, 
тобто розумовими проблемами. В 
класах, невеликих, на кілька дітей, 
саме йшли заняття з малювання. 
складання пазлів, машинок. Дітки 
охоче показували їх мені. поясню-
вали, що вони роблять. 

А тепер Товариство починає тут 
великий проєкт – створення школи, 
8-річної. Щоб ці ж дітки після «пшед-
школи» йшли тут до першого кла-
су. Класи знову таки будуть неве-
ликі, загалом у школі буде десь 50 
учнів. Адже це не просте навчання, 
а реабілітація таких діток. І що ціка-

во і важливо– школа буде і для на-
вчання, розвитку й українських ді-
тей. Така дитина приїздитиме сюди 
на певний час разом з мамою, тут 
обоє мешкатимуть. Мам теж навча-
тимуть, як вчити, розвивати таку 
її дитину. Надзвичайно важливий 
проєкт, адже ми, на жаль. з таким 
ще відстаємо від поляків.

Товариство й Інститут пана Ада-
ма завершують написання гранто-
вого проєкту, під який будуть шука-
ти спонсорів. Сама справа не де-
шева, адже поруч, у дворі, буде по-
будована ця нова школа, з̀ єднана 
переходим з існуючою будівлею. 
Але років за два все буде зроблене, 
школа діятиме. 

Хочу відзначити неабияку енер-
гію у суспільних справах керівни-
ків Товариства. Адже і пан Анджей 
і пані Анета мають ще й іншу свою 
роботу, за фахом – обоє вони пе-
дагоги, працюють вчителями у шко-
лах міста. А пан Анджей ще і радний, 
тобто депутат міської ради, відпові-
дає за освітній напрям, як педагог з 
багаторічним стажем. 

І була у мене ще одна чудова, 
чергова зустріч з моїм давнім і до-
брим товаришем. Це відомий поль-
ський історик, заступник директо-
ра Південно-Східного Інституту На-
укового Олександр Колянчук (на 
фото), один з активістів української 
громади Польщі. У газеті № 223 
я дав велику публікацію з нагоди 
90-річчя пана Олександра. Він і його 
дружина, теж українка пані Лідія, за-
просили мене в гості додому. Госпо-
диня приготувала на вечерю справ-
жній український борщ. Ми спілку-
валися кілька годин. Звісно, їх і його 
сина дуже цікавили події в Україні і 
довкола неї. Але я теж охоче слухав 
господаря. Адже пан Олександр є 
визнаним фахівцем історії україн-
ства в Польщі, зокрема, української 
еміграції сюди у 1920 році, після по-
разки наших визвольних змагань. 
Він автор численних книжок, публі-
кацій про цю еміграцію, багато ро-
бить для вшанування пам`яті поле-
глих і похованих тут українців. У свої 
90 років пан Олександр має чудо-
ву пам'ять. Зокрема. розповів мені 
хвилюючу історію по долю двох си-
нів петлюрівського офіцера, тобто 
військового армії УНР. Цих підлітків 
арештував і відправив в ув̀ язнення 
комуністичний режим СРСР лише за 
те, що вони сини воїна УНР. 

Словом, у пана Олександра свій 
фронт підтримки України – історич-
ний. І тут, як і загалом, Польща, її 
громадяни, і поляки, і українці, ра-
зом з нами, з Україною.

Петро АНТОНЕНКО

Польща – Україна
Нове моє журналістське відрядження до поль-

ського Перемишля стало продовженням липне-
вого, про яке я написав у циклі публікацій у номе-
рах газети 223 – 225. Головною темою знову ста-
ла співпраця двох країн у нашому спротиві росій-
ській агресії, та велика допомога, яку надає нам 
Польща. 

Плакат Комітету допомоги для 
України
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Нобелівську премію щорічно 
присуджують за визначні наукові 
дослідження, революційні вина-
ходи чи значний внесок у культу-
ру або розвиток суспільства. За-
снована у 1895 році шведським 
ученим-винахідником та філан-
тропом Альфредом Нобелем, 
премія вручається з 1901 року. 
З 1968 року Центробанк Швеції 
вручає премію пам'яті Нобеля з 
економіки. Точний перелік номі-
нантів традиційно засекречений.

Премія миру присуджена пра-
возахиснику Алесю Беляцькому з 
Білорусі, російській правозахис-
ній організації «Меморіал» та укра-
їнській правозахисній організації 
«Центр громадянських свобод».

Лауреати премії миру пред-
ставляють громадянське суспіль-
ство у своїх країнах, зазначили 
в Нобелівському комітеті. «Вони 

протягом багатьох років пропагу-
вали право критикувати владу та 
захищати основні права грома-
дян. Вони доклали видатних зу-
силь, щоб задокументувати вій-
ськові злочини, порушення прав 
людини та зловживання владою. 
Разом вони демонструють важли-
вість громадянського суспільства 
для миру та демократії», йдеться у 
заяві комітету.

Премію з літератури отрима-
ла французька письменниця Анні 
Ерно. Вона також є професоркою 
літератури, народилася в 1940 
році і виросла в невеликому міс-
течку Івето в Нормандії. Батько й 
мати Анні походили із селян. По-
чали працювати на заводі, згодом 
відкрили продуктовий магазин 
і кафе. Про їхній шлях Ерно опо-
відає у своїх відвертих спогадах 
«Майдан. Жінка».

Анні Ерно навчалася в універ-
ситеті Руана, а потім у Бордо. Після 
навчання здобула диплом вчителя 
літератури, а у 1971 році стала до-
центом кафедри сучасної літера-
тури. На початку 1970-х років Ерно 
викладала у навчальних закладах.

Перший роман Ерно виданий 
у 1974 році. У роботі присутні ви-
разні автобіографічні ноти, що ха-

рактерно і для її подальших творів.
Ерно – лауреат низки літера-

турних премій. Твори французької 
письменниці приковують увагу чи-
тачів своєю відвертою життєвою 
правдоподібністю.

Премію в галузі економіч-
них наук отримали колишній гла-
ва Федеральної резервної сис-
теми США Бен Бернанке, а також 
ще два американські вчені Дуглас 
Даймонд і Філіп Дібвіг – за дослі-
дження банків в економіці під час 
фінансових криз. 

Премію у галузі фізіології та 
медицини отримав Сванте Паабо 
(Швеція) за дослідження геномів 
гомінінів, що вимерли, та еволю-
ції людини. Він виявив, що переда-
ча генів відбулася від нині вимер-
лих гомінінів до Homo sapiens. Цей 
давній потік генів для сучасних 
людей має фізіологічне значення 

сьогодні, наприклад, впливає на 
те, як наша імунна система реагує 
на інфекції. 

Премію з фізики отримали 
Ален Аспе із Вищої школи оптики 
при Університеті Париж-Сакле у 
Франції, Джон Клаузер із компанії 
J.F. Clauser & Associates, а також 
Антон Целлінгер з Віденського уні-
верситету. Вони провели в Австрії 
новаторські експерименти з вико-
ристанням квантових станів. Такі 
результати дають новий шлях май-
бутнім технологіям, заснованим 
на квантовій інформатиці.

Премію з хімії отримали Каро-
лін Р. Бертоцці, Мортен Мелдал і К. 
Баррі Шарплесс. Каролін Бертоц-
ці вивела хімію кліків на новий рі-
вень і почала використовувати її 
у живих організмах. Баррі Шарп-
лесс та Мортен Мелдал заклали 
основу функціональної форми хі-
мії – клік-хімії.

Єгипет вимагає 
від Британського музею 

повернути реліквію, з якої 
почалася єгиптологія

Розетський камінь датується 196 роком 
до нової ери і був виявлений армією Наполе-
она в північному Єгипті 1799-го. Після пораз-
ки Наполеона за умовами Олександрійського 
договору 1801 р. стела перейшла до британ-
ців разом з іншими старожитностями, зна-
йденими французами. З 1802 року артефакт 
знаходиться в Британському музеї. Саме цей 
камінь Жан-Франсуа Шампольон використо-
вував для дешифрування єгипетської писем-
ності, порівнюючи з текстами демотичною та 
давньогрецькою мовами.

В ч е н і 
сподівають-
ся, що де-
далі частіші 
спроби за-
хідних музе-
їв поверну-
ти артефак-
ти, вивезені 
з колишніх 
колоній, до-
п о м о ж у т ь 
справі. 

П р е д -
с т а в н и к 
Б р и т а н -

ського музею заявив, що офіційного запи-
ту від єгипетського уряду про повернен-
ня Розетського каменю не надходило. У 
музеї також зазначили, що було виявле-
но 28 стел, на яких вигравіровано той са-
мий указ, і 21 з цих стел залишається 
в Єгипті.

Єгипетські чиновники зазначають, що 
повернення артефактів стимулює туристич-
ний сектор країни, що є важливим джере-
лом валюти. У найближчі кілька місяців має 
відкритися великий новий музей поряд з пі-
рамідами Гізи, де демонструватимуться най-
відоміші давньоєгипетські колекції.

Нобелівські премії 2022 року

Після Нобелівської премії 
миру – новий суд проти 

«Меморіалу» в Росії
7 жовтня московський суд ухвалив накласти 

арешт на московську штаб-квартиру «Меморіалу» 
в рішенні, ухваленому за кілька годин після того, 
як правозахисній групі було присуджено Нобелів-
ську премію миру.

Тверський районний суд столиці постановив, 
що московська штаб-квартира групи має «пере-
йти в державну власність».

«Меморіал», найвідомішу російську право-
захисну організацію,започатковану ще за СРСР, 
влада офіційно розпустила у грудні минулого року.

Представник Генеральної прокуратури Росії 
в суді звинуватив «Меморіал» у «реабілітації на-
цистських злочинців, дискредитації влади і ство-
ренні помилкового образу СРСР».

З моменту свого заснування 1989 року «Ме-
моріал» документує злочини сталінської епохи, 
створюючи великий історичний архів.

Унаслідок дій Кремля зросла стурбованість 
з приводу долі та збереження архіву групи після 
її розформування. Представник «Меморіалу» Ян 
Рачинський сказав, що групі було запропонова-
но вивезти архіви за кордон, але активістами ор-
ганізації було ухвалено рішення залишити архіви 
в  Росії. «Архів було зібрано тут, і люди віддавали 
нам свої документи не для того, щоб ми їх кудись 
везли. Наша мета – зберегти архів», сказав він.

Водночас у штаб-квартирі групи регулярно 
проводилися виставки, відкриті для публіки. Те-
пер штаб-квартиру влада відбирає. 

Іспанія скасувала амністію за 
злочини фашистської епохи

Законопроект про демократичну пам’ять, 
розроблений коаліційним урядом на чолі з соці-
алістом Педро Санчесом, спрямований на вирі-
шення проблем, пов’язаних із жертвами прав-
ління фашистського диктатора генерала Фран-
ко в 1939 –1975 роках, а також його армії у гро-
мадянській війні.

«Сьогодні ми віддаємо історичний борг тим, 
хто захищав демократію, коли її було повалено, 
і зазнав ув’язнень, вигнання та переслідувань 
протягом десятиліть, причому багатьох розстрі-
ляли біля стін цвинтаря або в канаві, де все ще 
зберігаються їхні останки», сказала Єва Грана-
дос, сенаторка–соціалістка.

Відповідно до закону, будуть проводитися 
ексгумації людей, похованих у братських мо-
гилах. За оцінками іспанського уряду, близь-
ко 114 000 мирних жителів зникли за лініями 
військ Франко під час громадянської війни та 
диктатури.

Закон також забороняє Фонд Франциско 
Франко, приватну організацію, яка зберігає 
спадщину диктатора.

Асоціація відновлення історичної пам’яті, 
яка стверджує, що закон заходить недостатньо 
далеко, заявила: «Він говорить про правду, але 
не розповідатиме ні про франкістів у школах, ні 
про Католицьку Церкву [керівництво якої під-
тримувало режим]. «Це говорить про справед-
ливість, але не судитиме нікого, і говорить про 
відшкодування, але не компенсуватиме сім’ям 
зниклих».

Храм у Чолули затьмарює 
Велику піраміду у Гізі, найбіль-
шу з пірамід Древнього Єгипту. 
Переховуючись під травою, де-
ревами і грунтом, Велика піра-
міда Чолула вважається най-
більшою пам'яткою, яка коли-
небудь побудована на Землі, з 
основою, що в чотири рази пе-
ревищує розмір Великої піра-
міди Гізи. 

Велика піраміда Чолула, 
відома місцевим жителям як 
Тлачіуальтепетль (штучна гора), 
має висоту близько 66 метрів 
та ширину 450 метрів. Архе-
ологи вважають, що таємни-
чий комплекс був збудований 

близько 300 р. до н. е., хоча не 
можуть дійти єдиної думки, хто 
саме його збудував.

Чолула знаходилася неда-

леко від столиці Теночтітлану і 
була одним із найважливіших 
міст імперії ацтеків. У ньому 
проживало близько 100 000 

чоловік, воно був відоме свої-
ми галасливими ринками та чу-
довими товарами. Місто вва-
жалося неймовірно священ-
ним, і люди будували священну 
піраміду щодня.

В 1519 року іспанські за-
войовники, на чолі яких був 
Ернан Кортес, увійшли в міс-
то і вирізали 10 відсотків на-
селення, Іспанці побудувавши 
крихітну церкву на вершині ма-
сивного пагорба на знак свого 
завоювання. Церква стала за 
суттю «капелюхом», після того, 
як її неусвідомлено помістили 
на вершину Великої піраміди 
Чолули.

У Мексиці знайдено найбільшу піраміду світу

500 000 безкоштовних 
квитків туристам 
Уряд Гонконгу роздасть пів-

мільйона безкоштовних авіа-
квитків у спробі відродити турис-
тичну галузь, що постраждала 
від суворих коронавірусних об-
межень. Такі квитки поширюва-
тимуться наступного року адміні-
страцією міського аеропорту. Ад-
міністрація аеропорту вже отри-
мала приблизно 225 мільйонів 
фунтів стерлінгів на покупку пів-
мільйона авіаквитків у кількох 
авіакомпаній.

За перші вісім місяців цього 
року в Гонконгу було зареєстро-
вано лише 184 000 іноземних 
мандрівників, тоді як до пандемії 
місто приймало до 56 мільйонів 
туристів на рік.

Регіон в Італії 
оплачуватиме 

туристам проїзд 
у поїздах

Регіон Фріулі-Венеція-Джулія 
на північному сході Італії покри-
ватиме вартість проїзду поїздом 
для туристів, щоб сприяти розви-
тку екологічного туризму. Про це 
йдеться у повідомленні на офі-
ційному сайті влади горбисто-
го регіону на березі Адріатич-
ного моря, також відомого сво-
їми винами. «Виберіть екологіч-
ний відпочинок і дістаньтеся до 
Фріулі-Венеції-Джулії поїздом. 
Забронюйте квиток в одному 
з наших філій в Градо, Ліньяно-
Сабб’ядоро, Удіне і Трієсті, і Фрі-
улі-Венеція-Джулія надасть вам 
квиток на поїзд», йдеться в по-
відомленні. Акція діятиме до 31 
травня 2023 року.

За останні 10 років у світі 
вбили щонайменше 

1733 екоактивістів 
За даними міжнародної громадської ор-

ганізації Global Witness, у 2012 – 2021 роки 
було вбито щонайменше 1733 захисники 
землі та навколишнього середовища. Їх вби-
ли кілери, на замовлення організованих зло-
чинних груп та їхніх урядів. Понад дві трети-
ни цих злочинів сталися в Латинській Амери-
ці. Так 342 екоактивістів були вбиті в Брази-
лії, у Колумбії – 322, у Мексиці – 154 та 117 
у Гондурасі. Однак дослідники вважають, ці 
цифри значно занижені та не відображають 
повного масштабу проблеми. Гірничодобув-
на промисловість, лісозаготівля та агробіз-
нес були найпоширенішими причинами вбив-
ства, коли причина була відома.

Автори звіту зазначили, що 39% жертв 
належали до корінного населення громад, 
а вбивства непропорційно вплинули на кра-
їни з низьким рівнем доходу. «Ми не просто 
переживаємо кліматичну надзвичайну ситу-
ацію. Ми знаходимося в передгір’ї шостого 
масового вимирання, і ці захисники є одни-
ми з небагатьох людей, які стоять на цьому 
шляху. Вони заслуговують на захист не лише 
з основних моральних причин. Майбутнє на-
шого виду та нашої планети залежить від 
цього», сказала індійська екологиня доктор-
ка Вандана Шіва у передмові до звіту Global 
Witness. У доповіді зазначили, що за цей час 
було кілька значних перемог екоактивістів. 
Так у 2021 році громади корінного населення 
Дикого узбережжя Східної Капської провінції 
Південної Африки здобули юридичну перемо-
гу над Shell, змусивши компанію припинити 
розвідку нафти в місцях розведення китів. У 
травні 2022 року громади на острові Сангіхе, 
Індонезія, виграли позов проти канадської 
компанії, яка планувала видобувати золото 
на їхньому острові. 

Екоактивісти у звіті закликали уряди 
створити безпечний громадянський простір 
для захисників навколишнього середовища.
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Крах 
недоімперії

Попри видиму слабкість наці-
ональних рухів, суперечність між 
ними та російськими опозиційни-
ми «лібералами» (які хочуть збе-
регти «єдину й неділиму»), а також 
нав'язаний страх самостійнос-
ті й вивчену безпорадність, – де-
конструкція цієї недоімперії буде 
швидка й невідворотна.

Про демонтаж російської фе-
дерації спочатку говорили як про 
неможливий, нині як про можли-
вий, незабаром будуть говорити як 
про бажаний, згодом як про осно-
вний сценарій, нарешті як про не-
минучий. Характерно, що нещо-
давно почали з'являтися тексти на 
кшталт того, що написав Янеуш Бу-
гайський. У своєму тексті співзас-
новник Громадянської Платформи 
Нова Країна Валерій Пекар, хоче 
не стільки передбачити перебіг по-
дій, як пояснити засадничі причини 
та фактори неминучого демонтажу 
російської федерації.

Історична паралелі
Сьогодні чимало людей, які хо-

чуть передбачити характер наступ-
них подій, тримають на столі кни-
гу видатного історика Сергія Плохія 
«Остання імперівя» Це історія розпа-
ду Радянського Союзу – від початку 
року, коли він був могутньою держа-
вою, громадяни якої проголосували 
на референдумі за її збереження, до 
кінця того ж року, коли Радянський 
Союз припинив своє існування як 
політичний суб'єкт, а громадяни 
України майже одностайно проголо-
сували за незалежність.

У 1991 сталася перша фаза роз-
паду імперії, але не остання. На-
ступна фаза відбуватиметься най-
ближчим часом, тож уроки попере-
дньої фази стануть нам в пригоді. З 
вищезгаданої книги (та й з власних 
спостережень тієї епохи, в кого вони 
є) нам знадобляться кілька важли-
вих речей.

По-перше, імперія розпадаєть-
ся дуже-дуже повільно, а потім рап-
тово. Всі «скрепи» (джерела легітим-
ності) поступово послаблюються, 
але до сильного поштовху система 
тримається докупи — адже вона на-
лежить до «колективного уявлено-
го», заякореного в мисленні, а воно 
інерційне. Ми побачимо нижче, що 
російська федерація мала чимало 
таких «скреп», але всі вони нині над-
звичайно послабились, тож, окрім 
їхніх залишків, все тримає докупи 
лише звичка. Це не означає, що ім-
перія впаде просто завтра зранку, 
— вона може протриматися ще по-
рівняно тривалий час. Але її розпад 
буде стрімким, за історичними мір-
ками майже моментальним, як це 
сталося у 1991.

По-друге, ключову роль у фор-
муванні нових держав відіграють 
старі управлінські еліти, а зовсім не 
націоналістично налаштовані дис-
иденти. Нагадаю, що незалежність 
України була проголошена Верхо-
вною Радою, де комуністи складали 
більшість. Вони ж відіграли ключову 
роль в усіх інших процесах демон-
тажу СРСР. Харизматичні дисиденти 
показують напрямок руху та насна-
жують своїх послідовників, але фак-
тично ключова роль належить не їм, 
а старим елітам.

По-третє, основою розпаду ім-
перії є, як не дивно, прагнення збе-
реження старого, а не прагнення 
творення нового. Як маси, так і елі-

ти намагаються зберегти безпеку й 
стабільність. Але якщо раніше центр 
тримався на тому, що був провайде-
ром цієї безпеки, то після перелам-
ної точки він вже є джерелом небез-
пеки й нестабільності, тож всі по-
чинають шукати нового провайде-
ра. Будемо чесними, проголошення 
незалежності України для більшос-
ті тодішніх народних мас й еліт було 
намаганням зберегти «радянський 
союз» у менших кордонах – в умо-
вах, коли від Москви стали чекати 
лише негараздів.

Нарешті, четверте. Процеси де-
зінтеграції живляться передусім 
економічними чинниками, ідентич-
ність тут скоріше надає процесу пев-
ної форми, ніж є її двигуном. Націо-
нальні рухи у більшості радянських 
республік були досить слабкими по-
рівняно з економічними прагнен-
нями (а в українському випадку – 
також екологічними прагненнями, 
пам'ятаймо про Чорнобиль). Потуж-
ні національні рухи існували лише у 
балтійських республіках, але вони, 
при всій повазі, не відіграли ключо-
вої ролі у демонтажу СРСР.

Щоб відчути контекст епохи, 
раджу свою статтю, написану на 
смерть Л.М. Кравчука, який став уо-
собленням цих суперечливих проце-
сів.

Нині надворі 2022. І ми побачи-
мо, що ця історія нині повториться, 
з поправками на різницю між тодіш-
ньою і нинішньою ситуаціями.

Що зараз інше порівняно з 1991:
1. Ступінь готовності та зрілос-

ті локальних управлінських еліт ро-
сійських регіонів значно нижча, ніж 
у провідних радянських республіках 
зразка 1991 (див. нижче про радян-
ську/російську управлінську культу-
ру тоді й зараз).

2. Кількість потенційних уламків 
імперії значно вища (десь під 30, а 
не 15).

3. Ймовірність міжрегіональних 
та міжнаціональних конфліктів сут-
тєво вища (навмисна розбіжність 
між етнічними та адміністративними 
межами).

4. Все відбувається на тлі війни 
та фактичної воєнної поразки, в умо-
вах доступності зброї та знецінення 
життя.

Що зараз те саме, як і в 1991:
1. Вищенаведені чотири фактори:
нелінійність процесу розпаду,
ключова роль старих управлін-

ських еліт,
прагнення стабільності та без-

пеки, =економічні чинники.
2. Надзвичайно низька ступінь 

готовності Заходу (Америка, Європа) 
до розпаду імперії. Про це треба по-
говорити детальніше.

У 1991 році Захід був не готовий 
до розпаду Радянського Союзу (зга-
дайте провальний виступ американ-
ського президента в Києві за лічені 
тижні до проголошення незалежнос-
ті). Так само Захід і нині не готовий 
навіть слухати про розпад росій-
ської федерації.

Позиція великих держав є важ-
ливим фактором. Вони прагнули 
зберегти цілісну імперію у 1917-
1922 – по суті, всі народи Європи, 
окрім українців, отримали незалеж-
ність, але українцям було в ній від-
мовлено для збереження цілісної 
росії (це детально розглядає Ярос-
лав Грицак у «Нарисі історії України». 
Вони марно прагнули зберегти ціліс-
ну імперію у 1991, але швидко огов-

талися та визнали нові геополітичні 
реалії. І нині вони прагнуть зберегти 
цілісну імперію.

Для цього є об'єктивні причини: 
розпад РФ несе неприйнятні ризики.

1. Ризик неконтрольованого по-
ширення ядерної зброї. Замість рук 
одного московського авторитарного 
правителя зброя може опинитися в 
руках десятків невідомих і малозро-
зумілих нових лідерів, які конкурува-
тимуть за статуси та території, а та-
кож, не виключено, будуть готові мі-
няти цю зброю на підтримку більших 
держав.

2. Ризик надмірного посилення 
Китаю за рахунок Сибіру. Ексклю-
зивні умови доступу до ресурсів най-
багатших російських регіонів зро-
блять Китай не лише сильнішим, а й 
нахабнішим у міжнародних справах.

3. Ризик радикального ісламіз-
му. Розвалом РФ скористається не 
лише Китай, а й ті або інші конкуру-
ючі лідери ісламського світу, щоб на-
бути більшої значущості та впливу. 
Цей процес може мати як позитив-
ні наслідки для міжнародного миру і 
співпраці, так і негативні – у випад-
ку, коли переможцем у боротьбі за 
вплив виявиться радикальний ісла-
мізм.

4. Ризик внутрішніх конфліктів, 
етнічних чисток та локальних війн, 
що призведуть до наймасштабні-
шої кризи біженців у новітній історії 
людства – йдеться про десятки міль-
йонів людей. (Не будемо забувати й 
про штучно викривлені кордони на-
ціональних республік, щоб переміс-
тити частину представників націо-
нальності за межі республіки, а по-
більше етнічних росіян всередину.)

Заради уникнення таких ризиків 
Захід буде готовий піти на будь-що, 
аби зберегти цілісність російської 
федерації, легітимність та спромож-
ність московської влади.

Але справа в тому, що зберегти 
цілісність цієї системи неможливо.

Крихкість імперії
Слово «крах» однокорінне зі сло-

вом «крихкість». Щоб зрозуміти, на-
скільки ймовірним є крах росії та як 
він буде виглядати, треба дослідити 
систему з точки зору крихкості.

Чимало людей вважає, що крах 
росії настане внаслідок економіч-
них проблем. Але самі по собі еко-
номічні проблеми не здатні зруйну-
вати країну, важливо їх розглядати 
в контексті наявної управлінської 
системи.

1. Крихка управлінська система
Нинішня росія є надзвичайно 

централізованою управлінською 
системою: фактично все замикаєть-
ся на одній людині. Така система є 
дуже крихкою через низку причин.

По-перше, централізована 
управлінська система («червона» 
в термінах інтегральної динаміки ) 
не переживає свого лідера. В такій 
системі немає механізмів ні право-
наступництва, ні розв'язання кон-
фліктів – це робить лідер одноосіб-
но, на основі особистих стосунків з 
людьми зі свого оточення. Щоб сис-
тема розсипалася, лідеру зовсім не 
обов'язково помирати (хоча часто 
йому допомагають), достатньо про-
явити слабкість («Акела промахнув-
ся») – ось чому у древніх «черво-
них» управлінських системах убив-
ця царя стає царем замість нього: 
адже якщо цар став настільки слаб-

ким, що дозволив себе вбити, то так 
і треба, адже слабкість несумісна із 
сакральністю; натомість претендент, 
очевидно, має «знак богів» («хариз-
ма» давньогрецькою).

Навіть в умовах ієрархічної 
управлінської системи («синьої» в 
термінах інтегральної динаміки), на 
кшталт комуністичного Радянського 
Союзу, новим лідерам (Сталіну піс-
ля Леніна, Хрущову після Сталіна, 
Брежнєву після Хрущова, Горбачову 
після Брежнєва) був потрібен трива-
лий час для консолідації влади. І це 
при наявності колегіального орга-
ну, який міг забезпечити правонас-
тупництво (Політбюро). В умовах же 
«червоної» системи неминучою є ві-
йна кланів, яка посилає всім елітам 
чіткий сигнал про те, що центр біль-
ше не є гарантом безпеки, стабіль-
ності, порядку та грошових надхо-
джень.

По-друге, централізована «чер-
вона» управлінська система проду-
кує управлінські рішення дуже низь-
кої якості. В ієрархічній «синій» сис-
теми є спільна ідеологія та хоч якісь 
соціальні ліфти: в Радянському Со-
юзі була комуністична ідеологія, над 
якою в часи пізнього СРСР підсмі-
ювалися, але вона давала принай-
мні спільний світогляд еліт, а ліфти 
забезпечував апарат комуністич-
ної партії й комсомолу. Натомість 
«червона» управлінська система не 
має ні ідеології, ні ліфтів, тож єди-
ним шляхом наближення до центру є 
особиста лояльність. Це створює ат-
мосферу брехні, підлабузництва та 
взаємного підставляння. Правдива 
інформація не здатна пробитися до 
центру прийняття рішень, бо лідер 
винагороджує за приємну інформа-
цію й карає за неприємну. Це збіль-
шує кількість і вагу помилок.

Крихка управлінська система 
може існувати досить довго у ста-
більних умовах, але при кризі роз-
сипається.

2. Економічні проблеми
Про економічні проблеми ро-

сії пишуть досить багато, і я не буду 
повторювати відомі тези. Зазначу 
лише кілька важливих моментів.

По-перше, основна маса насе-
лення завжди жила бідно, тож для 
них нинішні економічні проблеми 
росії майже не відчутні («не жили 
добре, то не варто й починати»). На 
додачу до цього значна частка росі-
ян готова майже голодувати зара-
ди величі своєї країни (так, як вони 
її розуміють). Натомість економіч-
ні проблеми б'ють по соціальному 
прошарку, який можна узагальне-
но назвати «гедоністами» (бо термін 
«середній клас» в цьому контексті 
звучить надто вузько), сюди входять 
кваліфіковані працівники, креатив-
ний клас, малі й середні підприємці, 
нижчий рівень державних чиновни-
ків та силовиків тощо. Режим бага-
то років плекав їхню політичну па-
сивність та лояльність – в обмін на 
скромний чи не дуже скромний до-
бробут. Нині цей добробут швидко 
зникає.

По-друге, є величезний роз-
рив між центром та регіонами. Нам 
в Україні (майже однорідній з точки 
зору економічного розвитку) досить 

важко уявити такий рівень розри-
ву. Скорочення доступних ресурсів 
означає, що субсидованим регіонам 
дістанеться ще менше, а регіони-до-
нори задумаються над доцільністю 
годувати інших (у першу чергу центр, 
який живе найкраще). Скорочення 
ресурсів не є значною проблемою 
в умовах однорідності, але в умовах 
значного розриву стає руйнівним.

3. Руйнування «скрепів»
Навіть в умовах кризи крихкі 

системи можуть вижити, якщо здат-
ні до ідеологічної чи силової мобілі-
зації своїх членів.

Державні утворення у сучасно-
му світі тримаються або на націо-
нальній ідентичності (як більшість 
мононаціональних країн, крайнім 
прикладом є Японія), або на грома-
дянській ідентичності (як США). Дер-
жави з дуже розмаїтим населенням 
ґрунтують свою легітимність або на 
максимальній децентралізації (на-
приклад, Індія), або на жорсткій 
ідеології та репресивному апара-
ті (Китай чи СРСР). Країна, яка має 
і сильну національну ідентичність, 
і жорстку ідеологію, і репресивний 
апарат, може триматися дуже стійко 
(Іран). Нарешті, є чимало країн, які 
не мають нічого з вищепереліченого 
й тримаються докупи лише до пер-
шої серйозної кризи (подивіться на 
Ірак чи Сирію). Звичайно, ця модель 
дуже спрощена, але вона дозволяє 
зрозуміти, на чому тримається росія.

На відміну від СРСР, росія не має 
«скрепів» у вигляді ідеології. «Рускій 
мір» виявився непривабливим за 
межами рф та для національних рес-
публік, релігії є розмаїтими, а «побє-
добєсіє» пропонує лише картину ми-
нулого – об'єднати же здатна лише 
картина майбутнього (яскравий при-
клад – комунізм). Нинішня росія не 
має картини майбутнього.

Отже, легітимність російської 
держави тримається лише на ста-
більності (що включає порядок та до-
бробут) та силовому примусі. Все це 
спрацьовує, коли стабільність є. Коли 
її нема, залишаються силовики.

Але силовики належать до се-
реднього прошарку, ураженого еко-
номічною кризою (окрім верхівки), 
та нині певною мірою знищені чи ви-
ведені з ладу. Російське вторгнен-
ня передбачало активну участь Рос-
гвардії та поліцейського спецназу в 
другому ешелоні наступу (зачистка 
тилу, ось для чого були списки, плас-
тикові пакети та мобільні кремато-
рії), але у загальному хаосі часто 
опинялися на першій лінії. Нині сило-
вий ресурс вже не безмежний.

Іншими словами, нині росія три-
мається майже ні на чому. Це не 
означає, що вона розпадеться негай-
но: навіть і в такому стані вона може 
існувати відносно довго. До того мо-
менту, коли поштовх виведе її з рів-
новаги й оприявнить відсутність ме-
ханізмів скріплення системи.

І тут відсутність спільної ідеоло-
гії, релігійна та національна розма-
їтість, розрив у рівнях економічно-
го розвитку зіграють свою руйнівну 
роль.

А підґрунтя цього всього — ім-
перський характер російської 
«федерації», федерації лише 
на словах.
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У Києві в Музеї 
Миколи Лисенка 

вперше грали 
унікальні записи 

українського «Щедрика»
У залі прозвучали грамофонні записи 

української пісні на раритетних платівках із 
США у виконанні найвідоміших американ-
ських музикантів: Westminster Choir (1941 
р.), Fred Waring and his Pennsylvanians 
(1942 р.), Robert Show Chorale (1946 р.) 
New York Philharmonic (1956 р.).

«5 жовтня рівно сто років, коли «Ще-
дрик» було виконано на сцені найпрестиж-
нішої концертної зали Америки – Карнегі-
Гол. Це був прем'єрний концерт і кульміна-
ція світового турне хору Олександра Ко-
шиця, який гастролював за дорученням 
уряду УНР та особисто головнокомандува-
ча армії УНР Симона Петлюри.

Проводився з метою лобіювання між-
народного визнання щойно проголоше-
ної Української народної республіки, під-
тримки західного світу у війні з РФ та про-
тидії російський пропаганді, яка оголо-
сила, що українського народу не існує», 
сказала дослідниця історії «Щедрика» Тіна 
Пересунько.

Упродовж 1919 – 1924 років «Щедрик» 
прозвучав у понад 200 містах 17 країн 
світу. 

Пересунько додала, що нинішня пре-
зентація – це нагода згадати про похо-
дження всесвітньо відомої пісні, про хор 
Олександра Кошиця, який вперше привіз 
цей твір до Америки, а також наголосити 
на авторстві Миколи Леонтовича, який на-
писав цей шедевр.

Також під час заходу представили ори-
гінал партитури Carol of the Bells (Нью-
Йорк, Carl Fischer Music, 1936 р.) та ноти 
першої англомовної версії «Щедрика» – 
пісні The Bluebirds (Нью-Йорк, Witmark and 
Sons, 1933 р.).

Крах недоімперії
4. Мозаїчність іден-

тичностей
Головна ознака імперії 

– різниця у статусі та правах між 
представниками домінантної іден-
тичності та представниками друго-
рядних автохтонних (не іммігрант-
ських) ідентичностей.

Радянський Союз активно на-
саджував спільну ідентичність («ра-
дянський народ»), водночас ниніш-
ня росія такої моделі не може за-
пропонувати. Спроба запровадити у 
вжиток різні поняття для етнічної та 
громадянської приналежності («рус-
ский» та «россиянин») лише підкрес-
лює вторинність інших народів та 
штучність подібних конструкцій. Ра-
дянська ідентичність була спільною 
(свого роду «другим поверхом», що 
претендував стати головним), нато-
мість «россіянська» ідентичність не 
означає нічого.

Ідентичність, як підкреслює 
Френсіс Фукуяма, є потужною силою 
громадянського руху. В основі неї 
лежить відчуття колективної гіднос-
ті, протистояння колективній прини-
женості. Ця сила може бути потуж-
нішою за економічні чинники. І хоча 
сьогодні, на перший погляд, націо-
нальні рухи пасивні, ця пасивність 
оманлива (особливо за умов відсут-
ності надійних соціологічних даних).

З одного боку, видимі національ-
ні рухи надто слабкі, політичне та ін-
формаційне поле активно «зачи-
щене», національні республіки зна-
чною мірою русифіковані.

З іншого боку, нові харизматич-
ні лідери вже проявилися, економіч-
ні проблеми та послаблення імпер-
ського тиску підживлюють місцеві 
ідентичності, а постійні мовні й куль-
турні утиски та, врешті, великі втра-
ти «нерусских» народів росії на війні 
з Україною постійно тримають коло-
ніальне приниження у фокусі уваги.

Лише за офіційними даними 22% 
населення не є росіянами. Насправ-

ді ця цифра вище (можливо, навіть 
вдвічі): люди активно записують-
ся «русскими», нам це знайомо. Ди-
наміка зміни національного складу 
між переписами підтверджує цю гі-
потезу.

Одночасно з давніми національ-
ними ідентичностями можуть досить 
швидко формуватися нові («сибіря-
ки» будуть сильно нагадувати аме-
риканців, що відокремилися від ан-
глійців) та реконструюватися старі, 
ретельно знищені в радянський пе-
ріод («казаки»). Регіональні ідентич-
ності можуть виникнути буквально 
на порожньому місці, але насправ-
ді у них є певне підґрунтя (Ураль-
ська республіка, Далекосхідна рес-
публіка тощо). Економічна самодос-
татність регіонів буде підживлювати 
цей процес.

Етнічні конфлікти будуть підси-
люватися: всі звинувачуватимуть 
усіх у власних проблемах, а зростан-
ня російського націоналізму підігрі-
ватиме національні рухи в республі-
ках і навпаки. Якщо (коли) спалахне 
в кількох місцях одночасно, не ви-
стачить ні силового ресурсу, ні гро-
шей, щоб загасити. А далі матимемо 
«ефект доміно».

Отже, ми розглянули чотири 
складові крихкості імперії: управ-
лінська система, економічні про-
блеми, відсутність ідеологічних та 
послаблення силових факторів 
об'єднання, розмаїтість ідентичнос-
тей.

Іншими словами, є все більше 
сил відцентрового руху та все менше 
сил, що тримають докупи. Основни-
ми факторами єднання продовжу-
ють бути грошові дотації та силовий 

тиск. Обидва ці фактори нині значно 
послаблюються.

Висновки
Отже, маємо послаблення ліде-

ра у надто централізованій управ-
лінській системі, відсутність консо-
лідації та тертя у вищому прошарку 
еліт (хоча путін й залишається єди-
ним суб'єктом ухвалення рішень), 
економічний занепад, послаблення 
ідеологічних та силових чинників єд-
ності, а також зростання національ-
них та регіональних ідентичностей.

Послаблення факторів, що три-
мають імперію докупи, не є винятко-
вою ситуацією: час від часу подібні 
виклики виникають. По суті, можли-
вих реакцій з боку імперського цен-
тру є дві: закручування гайок та від-
кручування гайок. Третя опція – ста-
більність – може існувати лише в 
умовах тривалого миру та постійно 
високих цін на нафту.

Закручування гайок може спи-
ратися або на гроші (міняємо сво-
боду на добробут, як це було в перші 
роки путіна), або на силовий апарат 
(як у Сталіна). Якщо грошей нема, а 
силовий апарат некомпетентний, це 
може закінчитися вибухом (ГКЧП та 
подальші події).

Відкручування гайок викорис-
товується для консолідації влади в 
центрі. Це робив Ленін для маргі-
налізації незалежницьких рухів при 
створенні Радянського Союзу. Це 
робив Горбачов для подолання жор-
стких комуністів старого ґатунку. Це 
робив Єльцин, запропонувавши ре-
гіонам «стільки суверенітету, скільки 
зможете проковтнути», і якби нафто-

ві ціни не пішли вгору, то ухвалені 
національними республіками декла-
рації про суверенітет врешті були би 
втілені в життя.

Путін може вдатися до закру-
чування гайок, і це призведе до ви-
буху. Наступники путіна будуть від-
кручувати гайки, щоб консолідувати 
владу в центрі, і це призведе до роз-
літання в різні сторони.

Отже, ми маємо:
1. Крах імперії неминучий.
2. Ризики, які він несе, є непри-

йнятними.
З цих двох тез випливає висно-

вок: Оскільки крах імперії немину-
чий, але несе неприйнятні ризики, 
— цей процес має бути контрольо-
ваним, щоб мінімізувати ризики та 
пом'якшити наслідки.

Тим, хто вважає, що крах імпе-
рії не є неминучим, зауважу: ризики 
настільки великі, що навіть якщо цей 
сценарій не є основним, все одно 
він потребує серйозного розгляду та 
підготовки.

Неконтрольований колапс за-
грожує всіма вищенаведеними ри-
зиками одночасно. Це надто ве-
ликі ризики, щоб можна було їх 
ігнорувати.

Контрольована реконструкція 
дасть можливість вийти з кризи з 
мінімальними втратами: завчасно 
встановити контакти з майбутніми 
лідерами, домовитися про майбут-
ній статус, завчасно запобігти кон-
фліктам тощо.

Україна як ніхто зацікавлена в 
контрольованості процесу рекон-
струкції російської федерації — з 
одного боку, політичні зміни в росії є 
єдиним способом отримати остаточ-

ну перемогу України, з іншого боку, 
всі негаразди неконтрольованого 
колапсу вдарять передусім по нашій 
країні.

Як буде розвиватися процес, 
добре описано у вже згаданому на 
початку цієї статті тексті Януша Бу-
гайського, тож нема сенсу дублю-
вати його опис. Все це частково на-
гадуватиме 1991, але водночас по-
родить ще небачену суміш старих 
місцевих бюрократів, харизматич-
них національних дисидентів, регіо-
нальних промисловців та місцевих 
силовиків.

Позитивними рисами контро-
льованого процесу є:
• Можливість досягнення дену-
клеаризації нових незалежних дер-
жав.
• Мінімізація міграційних криз та 
терористичних загроз.
• Більша ймовірність знаходжен-
ня порозуміння з новими лідерами 
порівняно з путіним чи його наступ-
никами.
• Можливість знизити загрозу від 
Китаю, адже неконтрольований ко-
лапс призводить до перетворення 
всієї росії на китайського сателіта, 
а контрольована реконструкція до-
зволяє вивести частину регіонів в 
орбіту демократичного світу, в тому 
числі використовуючи антикитай-
ські настрої тюркських народів.

Попри видиму слабкість націо-
нальних рухів, суперечність між 
ними та російськими опозиційни-
ми «лібералами» (які хочуть збе-
регти «єдину й неділиму»), а також 
нав'язаний страх самостійності й ви-
вчену безпорадність, — деконструк-
ція імперії буде швидка й невідво-
ротна. Яким чином її прискорити та 
полегшити, зменшити ризики — ви-
ходить за рамки цієї статті.

Валерій ПЕКАР
Опубліковано у виданні site.ua

Сайт «Аргумент», 16.07.2022

Триває конкурс фото 
пам'яток України

З 1 по 31 жовтня 2022 року триває 
черговий щорічний конкурс «Вікі любить 
пам'ятки».

Мета конкурсу – зібрати фотографії 
пам'яток культурної спадщини світу і роз-
містити їх у Вікісховищі, що дасть змогу 
проілюструвати статті Вікіпедії – вільної 
енциклопедії, яку щодня переглядають 
мільйони людей в усьому світі.

Важливість цього конкурсу для нас 
полягає і в тому, що через широкомасш-
табне вторгнення росії в Україну, з 24 лю-
того 2022 року сотні пам'яток були зруй-
новані й багато з них не підлягають від-
новленню. Щодня кількість руйнувань 
збільшується, тому наразі кожна світлина 
має вагому цінність для увічнення пам'яті 
про культурну спадщину нашої країни.

Участь у конкурсі можуть взяти всі 
охочі. Для цього треба зайти на сторінку 
конкурсу за адресою: vlm.photo. Далі – ді-
яти за поясненнями.

Помер останній 
в Росії носій 

алеутської мови
4 жовтня помер 86-річний Геннадій 

Яковлєв, остання в Росії людина, що во-
лоділа алеутською мовою.

Алеути – малочисельний народ, що 
проживає на Алеутських островах. У ХІХ 
столітті росіяни переселили частину але-
утів на Командорські острови. Відтоді чи-
сельність алеутів суттєво скоротилась. В 
США зараз проживає близько 6,5 тисяч 
алеутів і близько 300 осіб в Росії.

Алеутською мовою володіють 150 
мешканців США. До 2021 року в Росії 
було двоє людей, що розмовляли алеут-
ською мовою. Торік померла алеутка Віра 
Тимошенко. Тепер не стало останнього 
носія алеутської мови в Росії.

У Канаді вийшла англомовна книга про 
український визвольний рух 1940-50-х

Ганна Іваницька 
(Бардин) народила-
ся 31 березня 1925 
року в с. Дмитрови-
чі Мостиського райо-
ну. У 1941–1944 ро-
ках навчалася в Дер-
жавній учительській 
семінарії в Яворові, 
після закінчення якої 
працювала в Укра-
їнському допомого-

вому комітеті в Судовій Вишні, вчителювала 
в початковій школі с. Сусолів і водночас була 
зв'язковою в підпіллі ОУН.

1945 року вступила на фізико-матема-
тичний факультет Львівського педагогічного 
інституту, проте вже 5 жовтня її заарештува-
ли. Пройшла через жорстокі тортури у Львові, 
казанську «психушку». 1954 року повернула-
ся до Львова, закінчила Львівський політех-
нічний інститут (хіміко-технологічний факуль-
тет). Працювала на ВО «Кінескоп», у відновле-
ній «Просвіті». Померла 7 жовтня ц. р.

Англійською мовою пе-
реклали головні документи 
ОУН і УПА та їхнього воро-
га КГБ – щоб наблизити для 
англомовної аудиторії оригі-
нальні джерела про історію 
багаторічного протистояння

До 80-ї річниці створен-
ня Української повстанської 
армії Центр досліджень ви-
звольного руху повідомляє 
про вихід у світ книги «Ворожі 
архіви. Радянські протипов-
станські операції та Укра-
їнський націоналістичний 
рух» (Enemy Archives. Soviet 
Counterinsurgency Operations 
and the Ukrainian Nationalist 
Movement – Selections from 
the Secret Police Archives). Її 
мета – мовою фактів та до-
кументів із розсекречених 
архівів КҐБ розповісти за-
хідній аудиторії про особливо 
міфологізовані совєтською 
пропагандою сторінки укра-
їнсько-російських відносин.

Авторами праці є україн-
ський історик, ексголова Ін-

ституту національної пам'яті, 
д-р Володимир В'ятрович, 
дослідник історії Другої сві-
тової війни та українського 
визвольного руху, та канад-
ський історик, географ д-р 
Любомир Луцюк, який до-
сліджує українське питан-
ня в зовнішній політиці США 
та Великої Британії, а також 
проблеми українських мі-
грантів після Другої світо-
вої війни. Переклала кни-
гу журналістка, редакторка 
та дослідниця Марта Дарія 
Олійник. 

«Видавничий проєкт, ро-
бота над яким тривала впро-
довж останніх 10 років, вий-
шов в Канаді у видавництві 
університету МакГілл англій-
ською мовою», повідомляє 
директорка Центру дослі-
джень визвольного руху Да-
рія Гірна. 

Співавтор книги «Во-
рожі архіви» д-р Володи-
мир В'ятрович пояснює: 
«Це – найбільша колекція, 

яка дає можливість зрозу-
міти історію повстанського 
руху 1940–50-х років. Коли 
я працював у Сполучених 
Штатах Америки в Гарварді, 
то побачив, як мало первин-
них джерел з історії Укра-
їнської повстанської армії, 
Організації українських на-
ціоналістів, доступні для 
західних вчених, як мало 
вони використовуються. Це 
– найважливіші документи 
структур підпілля, а з іншо-
го боку – найголовніші доку-
менти радянської каральної 
системи про боротьбу з по-
встанським рухом». 

В книзі зібрано 161 до-
кумент з архіву Служби без-
пеки України: документи УПА 
та ОУН, конфісковані радян-
ськими спецслужбами, та до-
кументи самого НКВД-КГБ, 
де йдеться про боротьбу із 
українськими повстанцями. 
Світлини у книзі теж походять 
із архівів СБУ та Центру до-
сліджень визвольного руху.

Померла колишня політув'язнена Ганна Іваницька
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Як більшовики 
до РСФРР долучили 

заселені українцями землі
 У постанові Конституційного 

суду Російської Федерації про анек-
сію частини України наведений аргу-
мент, за умови реального виконання 
якого до України мають перейти дея-
кі терени Росії

Ми всі неодноразово мали і ма-
ємо можливість спостерігати, як ро-
сійська пропаганда власні злочинні 
наміри і дії приписує українцям. Ро-
сіяни створили і розвивають пара-
лельну фактам реальність і живуть у 
якомусь дивному спотвореному сві-
ті, де на словах цінності наближені 
до цивілізаційних, а в реаліях – все 
навпаки. Причому це мало кого з ро-
сіян бентежить. Включно з тими, які 
не схвалюють війну.

То ж нічого дивного, що росій-
ський державний орган, який з яко-
гось дива називається «Конституцій-
ний суд Російської Федерації», теж 
долучився до спотворення реаль-
ності. Зокрема, на сторінці 5 низки 
датованих 2-м жовтня постанов «по 
делу о проверке конституционнос-
ти не вступившего в силу междуна-
родного Договора между Россий-
ской Федерацией…» і частково оку-
пованими Росією областями Укра-
їни виголошується відвертий фейк: 
«территория Украинской ССР в зна-
чительной степени сфомирована из 
земель с преобладающим русским 
населением».

У чому полягає те спотворення і 
що засвідчують ретельно перевіре-
ні факти?

Якщо коротко, то аргумент про 
етнічний (національний) склад на-
селення у постанові суду вказано 
з точністю до навпаки. Це до скла-
ду Російської СФРР увійшла значна 
частина населених переважно укра-
їнцями районів. В УСРР районів з 
переважно російським населенням 
майже не було.

А тепер детальніше.
Етнічний (національний) склад 

населення найточніше можна ви-
вчити за переписами населен-
ня. Найближчим до дати створен-
ня СРСР (а в Росії і зі знаннями про 
цю дату плутаються, вважаючи, що 
СРСР було проголошено у 1922 році, 
тоді як насправді це сталося у 1923) 
був Всесоюзний перепис 1926 року. 
Тоді кордони УСРР з РСФРР були 
майже ті ж самі, що й нині між Укра-
їною та РФ. За винятком Криму, якій 
увійшов до складу УРСР у 1954 році. 
Але про Крим наразі не будемо, бо, 
зрештою, у постановах Конституцій-
ного суду РФ від 2 жовтня про нього 
не йдеться.

То якими ж були результати пе-
репису 1926 року? Картографічно 
загалом вони зображені на застав-
ній карті, на якій видно, що межа на-
селених переважно українцями зе-
мель на межі з радянською Росією 
виходить далеко за кордони УРСР. 
Причому карта взята зі шкільного 
радянського атласу 1941 року, тобто 
про якусь фальсифікацію на користь 
українців і мови йти не може.

І якщо адміністративні та дер-
жавні кордони на тій карті зазна-
чено станом на 1940 рік, то етнічне 
розселення – саме за переписом 
1926 року, оскільки такі дані за пе-
реписами 1937 та 1939 не були у пу-
блічному доступі – результати нові-
ших переписів були або скасовані 
(перепис 1937 р.) або засекречені 
(перепис 1939 р.). Щоб підтверди-

ти слушність наведеної радянської 
карти вже для тих українців, які не 
сприймають нічого радянського, до-
дам аналогічний фрагмент карти ав-
торства Володимира Кубійовича, 
зробленої у 1934 році. Бачимо, що 
загальні риси територій, заселених 
переважно українцями, схожі.

Тепер конкретніше. Що пере-
пис каже нам про більшість росі-
ян в тих чи інших адміністративних 
одиницях радянської України? Ви-
являється, з усієї УСРР назбирало-
ся «аж»… 9 районів, де росіяни ста-
новили більшість. Уточню – дев’ять 
районів із наявних на час перепи-
су 622. І ще в одному – Макіївсько-
му – росіяни переважали за раху-
нок містян, але то при районуванні 
не враховувалося.

Тим більше, що частина робітни-
ків, які «стали» макіївськими містя-
нами на час перепису у грудні 1926 
року, приїжджали працювати на 
промислові підприємства на кіль-
ка місяців, тоді як на посівну та зби-
ральну кампанії їхали назад до себе 
в Росію. 

Таким чином бачимо дев’ять ро-
сійських районів УСРР, лише три з 
яких безпосередньо межували з 
РСФРР. Причому два з цих трьох так 
«врізалися» в територію України, що 
свого часу (Станично-Луганський у 
1920 та Путивльський у 1925) були 
доєднані до УСРР саме з економіч-
но-адміністративних мотивів.

Як змінювався кордон між ра-
дянськими Україною та Росією вже 
добре досліджено. Образним на-
слідком таких досліджень стала зро-
блена Дмитром Вортманом карта 
формування кордонів між УСРР та 
РСФРР у 1918-1928 роках. Вона вже 
кілька років поширюється в мережі 

Інтернет, то ж тут ми її просто нага-
даємо.

Таким чином, твердження з по-
станови КС Російської Федерації 
про переважно російське населен-
ня значної частини сучасної Украї-
ни при створенні УСРР відверто і не-
приховано суперечить фактам. Бо 
дев’ять з тогочасних наявних в УСРР 
622 районів, розкиданих до того ж 
по різним регіонам республіки (і це 
ж все без західної частини сучасної 
України!), аж ніяк не підходять озна-
чення «земель з переважно росій-
ським населенням». Тим більше, що 
на окупованих нині теренах перебу-
ває лише 5 з 9 тих районів.

Однак окрім цілковитої фейко-
вості самого твердження про пе-
реважання росіян, у постанові КС 
важливе інше – нею де-факто етніч-
ний склад населення сторічної дав-
нини визнається реальним аргу-
ментом для зміни кордону сьогодні. 
Але якщо твердження переважан-
ня в той час росіян на значній час-
тині території України – це фейк, то 
виникає одразу питання: а що було 
в Росії?

І тут з’ясовується, що Росія сама 
дає нам у руки аргумент щодо пере-
гляду її кордонів. Звичайно, і кордо-
нів України теж, бо якщо межі сучас-

ної Росії обґрунтовувати етнічним 
розселення росіян сторічної давни-
ни, то вони мають бути відчутно зву-
жені, а територія України, відповідно, 
розширена.

Справа в тому, що у великих ма-
сивах прилеглих до України теренів 
сучасної Російської Федерації україн-
ці реально становили більшість. І це 
добре видно як по карті з радянсько-
го атласу 1941 року, так і по складе-
ній Володимиром Кубійовичем карті.

Проєкт Lікбез. Історичний фронт 
на цю проблему увагу звернув давно. 
І ще у виданні 2016 року було опри-
люднене текстове підтвердження 
переважання українців у низці при-
леглих до УСРР регіонів. У джерелах 
там вказані були тогочасні видані в 
РСФРР книги, де, власне, той перелік 
районів був систематизований. Але 
за потреби його завжди можна під-
твердити посиланням на інші публі-

кації з результатами перепису 1926 
року. Так от, у Центрально-Чорнозем-
ній області (ЦЧО), до складу якої вхо-
дили і сучасні межуючі з Україною 

Білгородська та Воронезька області, 
тоді було 26 районів, де українці ста-
новили абсолютну більшість. Даємо 
скан з переліком цих районів:

До речі, за бажання кожен читач 
може погратися та розмалювати у 
себе на комп’ютері чи на надрукова-
ному листі ті райони тогочасної ЦЧО, 
де за переписом 1926 року більшість 
становили українці. Даю для цього 
карту з районним адмінподілом ЦЧО 
станом на 1 жовтня 1930 року. За-
значу, що 26 районів з наявних 155 
(на відміну від 9 з 622), до того ж роз-
ташовані компактно на півдні регіону 
– це вже реальні аргументи для твер-
дження, що ЦЧО було значною мірою 
сформоване з земель з українською 
більшістю населення. А якщо взяти до 
уваги сучасні терени Вороніжчини та 
Білгородщини, то частка «укра-
їнської» території в них ви-
явиться значно більшою.

Етногафічна карта України і сумежніх країв. В. Кубійович, М. Кулицький, 
1934 р.,Львів. Літографія. Оригінал. ЦДІАЛ України. 

Ф. 742. Оп. 1. Спр. 802. Фрагмент

Формування українсько-російського радянського адміністративного 
кордону (1918 – 1928). Карту для проєкту Likбез.Історичний фронт 

уклав Дмитро Вортман

Єфіменко Геннадій. Східний кордон // Народження країни. 
Від краю до держави. Назва, символіка, територія і кордони України – 

Х.: КСД, 2016. – С.251.

Єфіменко Геннадій. Східний кордон // Народження країни. 
Від краю до держави. Назва, символіка, територія і кордони України – 

Х.: КСД, 2016. – С.252.

Частка українців у районах
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Календар 
всесвітньої історії

Ще більше районів, населених 
переважно українцями, було у того-

часному Північно-Кавказькому краї, до 
складу якого, зокрема, входили і сучасні Рос-

товська область та Краснодарський край. Ось 
перелік тих районів:

Мало того, якщо врахувати, що донці і дер-
жавність свою у 1918-му році мали, і субет-
носом з претензіями на перетворення в ет-
нос вважалися (а при переписі 1926 року при 
вказівці на національність писалося і те, «ка-
зак» чи ні), а зараз від цього відмовилися, то 
кордон, якщо керуватися «логікою» постанови 
Конституційного суду РФ, українці мають вима-
гати до самої Калмикії.

Звичайно, я не закликаю до аналогічних 
російським рішень українських органів влади. 
І загалом є прихильником міжнародно визна-
них кордонів. Але те, що Росія своїми сучасни-
ми рішеннями та їхньою мотивацією сама по-
ставила свої кордони під сумнів – то факт, і 
факт беззаперечний.

У разі його (виголошеного КС РФ критерію) 
реального застосування, територія РФ має 
бути лише зменшена, а не збільшена. Адже у 

1920-ті роки була втілена ще дореволюцій-
на настанова Леніна. Ще до повалення само-
державства він, усвідомлюючи реалії та розу-
міючи, що після вдосконалення адміністратив-
но-територіального поділу в майбутньому дове-
деться враховувати етнічний склад населення, 
наголошував: «Національні центри потрібно 
оцінювати за територіальним мінімумом, а не 
максимумом». Щодо України ця настанова була 
виконана з «перевищенням» плану.

До речі, ідея СРСР – вона … теж україн-
ська. Боротьбисти, які в 1919 році були союз-
никами більшовиків, вже тоді наполягали на 
радянській, а не російській майбутній державі, 
на союзі радянських республік. Тоді як у Крем-
лі навесні того ж таки 1919 року, коли говори-
ли про інші окрім російської незалежні радян-
ські республіки, то згадували лише Угорську та 
Баварську. Тобто Україну та інші радянські рес-
публіки, що на той час постали на теренах ко-
лишньої Російської імперії, вони бачили скла-
довою радянської Росії. Але під тиском подій, 
під тиском боротьби УНР під проводом Симона 
Петлюри та наполягань радянських українців, 
вже у грудні 1920 РСФРР формально визнала 

незалежність радянської України.
І хоча на озвучену на початку 1921 року 

пропозицію Володимира Затонського про по-
требу створення «радянської», а не «російської» 
федерації Ленін наклав своє «Ха-ха», але вже 
через півтора року він сам на цьому ж наполіг 
– запропонував для «своєї» держави назву без 
слова «російська». І спротив українців та напо-
легливість керівництва УСРР зіграли у цій зміні 
позиції «вождя» вирішальну роль.

Ще одна цікава деталь: як гасло першими 
назву «СРСР», щоправда, в іншій послідовності 
– «союз соціалістичних радянських республік», 
ще наприкінці 1919 року виголосили у сво-
їй пресі українські незалежники (з січня 1920 
– укапісти). Тобто Ленін і тут не був оригіналь-
ним. Але те, як і коли створювався СРСР – то 
вже тема іншої розповіді.

Геннадій ЄФІМЕНКО, 
історик, кандидат історичних наук

Опубліковано у виданні 
«Ділова столиця». 
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21 жовтня
1947 – почалося масове вивезення 

українців до Сибіру, операція «Захід». Протя-
гом доби виселили 26 644 родини, загалом 
76 192 осіб: 18 866 чоловіків, 35 152 жінки 
і 22 174 дитини.

1950 – Китайська армія захопила Тибет.
1993 – на Всеукраїнському Православ-

ному Соборі Володимир Романюк обраний 
Патріархом Київським і всієї Руси-України.

Народився: 1672 – Пилип Орлик, геть-
ман України у вигнанні в 1710 – 1742 роках.

Помер: 1964 – Григорій Верьовка, укра-
їнський композитор і хоровий диригент.

22 жовтня
Народилися: 1811 – Ференц Ліст, угор-

ський композитор, піаніст; 1870 – Іван Бу-
нін, російський письменник, лауреат Нобе-
лівської премії з літератури 1933 року; 1935 
– Борис Олійник, український поет і громад-
ський діяч; 1943 – Катрін Деньов, французь-
ка актриса.

Помер: 1835 — Устим Кармалюк, керів-
ник повстанського руху на Поділлі.

23 жовтня
1956 – в Угорщині почалося антирадян-

ське повстання.
Помер: 1937 – Михайль Семенко, укра-

їнський поет, загинув у засланні на Соло-
вецьких островах.

24 жовтня
1857 – у Шеффілді (Англія) заснований 

перший футбольний клуб. 

25 жовтня
Народилися: 1825 – Йоганн Штраус-син, 

австрійський композитор, король вальсу. 
1881 – Пабло Пікассо, іспанський художник. 

Помер: 2008 – Муслім Магомаєв, радян-
ський співак.

26 жовтня
1492 – був винайдений олівець із гри-

фелем. 
1863 – у Женеві утворений Міжнарод-

ний Червоний Хрест. 
1900 – у Нью-Йорку відкрили першу лі-

нію метрополітену

27 жовтня
Народився: 1782 – Нікколо Паганіні, іта-

лійський композитор і скрипаль. 

28 жовтня
1636 – заснований Гарвардський уні-

верситет (штат Массачусетс), найстаріший 
вуз США. 

1886 – офіційне відкриття Статуї Свобо-
ди в Нью-Йорку. 

29 жовтня
1945 – у Нью-Йорку, через 57 років піс-

ля отримання патенту, в продаж надійшли 
кулькові ручки. 

30 жовтня
Померли: 1910 – Анрі Жан Дюнан, ініці-

атор створення Міжнародного товариства 
Червоний Хрест, перший лауреат Нобелів-
ської премії миру; 1947 – Юрій Клен, україн-
ський поет, перекладач. 

31 жовтня
1888 – шотландський винахідник Джон 

Бойд Данлоп запатентував пневматичні 
шини для велосипеда. 

Померли: 1984 – прем’єр-міністр Індії 
Індіра Ганді вбита своїми охоронцями-сик-
хами; 1993 – Федеріко Фелліні, італійський 
сценарист і кінорежисер, зняв фільми «Доро-
га», «Ночі Кабірії», «8 1/2».

1 листопада
Помер: 1955 – Дейл Карнегі, американ-

ський педагог, психолог, автор знаменитої 
книги «Як здобувати друзів і впливати на лю-
дей».

2 листопада 
Помер: 1950 – Бернард Шоу, британ-

ський письменник, Нобелівський лауреат 
1925 року. 

3 листопада 
Помер: 1937 – Микола Куліш, україн-

ський драматург, загинув у радянських та-
борах. 

Як більшовики до РСФРР долучили 
заселені українцями землі

Фільми та серіали, які вар-
то переглянути кожній україн-
ській родині. Щоб знати, зрозу-
міти, пам'ятати, щоб ніколи не 
забути своєї історії. Рік виходу 
фільмів. 

1967: Тіні забутих предків. 
1971: Білий птах з чорною 

ознакою. Захар Беркут. 
1979: Вавилон ХХ.
1986: Дім батька твого. 
1991: Голод 33 Із житія 

Остапа Вишні. 
1992: Вінчання зі смертю. 

Вишневі ночі. Голос трави. 
1993: Фучжоу. Гетьманські 

клейноди. Кайдашева сім'я. Сад 
Гетсиманський. 

1994: Тигролови. Дорога на 
Січ.

1995: Осіннє вбивство в 
Мюнхені. Страчені світанки. 
Москаль-чарівник. 

2000: Нескорений. 
2003: Один в полі воїн. 
2004: Залізна сотня. 
2006: Собор на крові. 
2011: Той, хто пройшов 

крізь вогонь.
2013: Код нації. Іван Сила. 

Хайтамара. 
2014: Поводир. 
2016: Століття Якова. Жива. 

2017: Червоний. Кіборги. 
Мама. Чужа молитва. 

2018: Чорний козак Спадок 
нації. Позивний «Бандерас». Ле-
генда Карпат. 

2019: Чорний ворон. Крути 
1918. Захар Беркут. Черкаси. 
Соловей співає. Заборонений. 
Ціна правди. Додому. 

Іловайськ. Тарас. Повер-
нення. 

2020: Толока. Мати апос-
толів. Гіркі жнива. Пекельна 
хоругва. І будуть люди. Добро-
вольці Божої Чоти. Наші Котики. 
Рутенія. Доброволець. 

2021: Сага. 
2022: Снайпер. Білий 

ворон.

Будинок «Слово». Роман до-
вжиною в життя

Чорнобиль
Чорнобиль. Втрачені стріч-

ки…
Серіали для сімейного пере-

гляду:
Гвардія (2015), 
Гвардія-2 (2017)
Спіймати Кайдаша (2020).

Джерело: 
Українська діаспора світу.

Юхим Мартич: 
В які гри він грав? 

Якими цікавився? 
«Пороків багатьох не 
міг я обминути і ти-
сячі спокус за вік 
свій перейшов., про-
те уник-таки картяр-
ської отрути і легко 
пристрасті азарту по-
боров», писав Риль-
ський.

Молодість мина-
ла під стукіт крокет-
них молотків – тоді це 
була дуже популярна 
гра, під посвистуван-
ня ковзанів, що ви-
робляли хитрі кола на 
кризі.

До футболу був байду-
жим. А от теніс дуже подобав-
ся йому естетичністю своїх пра-
вил, гнучкою легкістю його май-
стрів.

Плавав він дуже добре. Ди-
вував тим, як довго міг плисти 
на спині і в той же час курити 
цигарку.

В одній із «Вечірніх розмов» 
зауважив: «не всім дано добре 
грати в шахи…» Він сам нале-
жав до тих, кому «не дано». За-
любки читав повідомлення про 
турніри шахістів, знав подро-
биці біографій Альохіна, Капа-
бланки, Ласкера, Ботвинника 
та інших…

Терень Масенко: 
– Чому ви переселилися з Ір-

пеня у Голосіївський ліс?– запи-
тую якось Максима Тадейовича, 

– І тепер скучаю за ним. Не 
покинув би, та зіпсували річку 
Ірпінь. Почали розчищати, ство-
рювати гучну Ірпінську запла-
ву… річка пересохла. На одній 
сесії головний винуватець тієї 
справи радив москвичам вивча-
ти досвід нашої заплави… Я не 
витерпів, кажу: «Капусти там ще 
нема, а Ірпеня вже нема».

Сергій Воскрекасенко: 
Якось Андрій Малишко роз-

повів, що в нього на риболовлі, 
коли він трохи здрімнув, хтось 
стягнув спінінга. Максим Таде-
йович, усміхаючись, пожарту-

вав: «Та то, мабуть земляки ваші 
з Обухова ( а рибалив Малиш-
ко на Дніпрі поблизу Плютів), і 
не «стягнули», а просто взяли на 
спогад про свого земляка, «ве-
ликого Малишка». Згодом, цей 
каламбур М. Рильського («вели-
кий Малишко») став дуже попу-
лярний у письменницькому се-
редовищі.

Дмитро Гнатюк:
Для мене було відкриттям, 

що Рильський, видатний поет, 
учений, громадський діяч, од-
ночасно великий знавець му-
зики й особливо української 
народної пісні. Хоч у Максима 
Тадейовича не було співацько-
го голосу, наспівував він з ве-
ликим почуттям і, головне – з 
тонкою інтерпретацією. Ті пісні, 
які я давно знав, виріс із ними, 
розкривалися для мене зовсім 
в іншому світлі після того, як 
Максим Тадейович проспіває 
якусь із них або розповість про 
неї.

На одному з концертів я 
проспівав козацьку думу «Віє 
вітер, віє буйний». Максим Та-
дейович, схвильований, зай-
шов за куліси, з великою сер-
дечністю подякував мені за піс-
ню і тут же зауважив: «Ви, Дми-
тре, співали тільки три куплети, 
а їх є ще три». І тут же почав спі-
вати те, що не доспівав я. Піс-
ля цього він назвав ще з деся-
ток козацьких дум, про які я й 
не чув….

Українське кіно

«Вавилон ХХ» – один з найзнаменитіших українських фільмів. 
Знятий у 1979 році на київській кіностудії ім. О. Довженка, 

за романом Василя Земляка «Лебедина зграя». Шедевр Івана 
Миколайчука. Він – режисер-постановник, співавтор сценарію, 

разом з Василем Земляком, автор музичного оформлення. 
І виконавець головної ролі – сільського філософа Фабіана 

(на фото). В ролі Мальви – Любов Поліщук. 
У фільмі також знімалася ціла когорта чудових акторів: Анатолій 

Хостікоєв, Лесь Сердюк, Іван Гаврилюк, Ярослав Гаврилюк, Таїсія 
Литвиненко, Борислав Брондуков, Віталій Розстальний, Дмитро 

Миргородський, Костянтин Степанков, Ольга Матешко, 

Невідомий 
Максим Рильський

Із циклу «Спогадай мене»

На фото – в колі друзів, мистецької еліти 
тих років: Наталія Ужвій, Зоя Гайдай, 

на другому плані Дмитро Гнатюк 
з дружиною.
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За яких обставин у Черніго-
ві утворилася єврейська грома-
да? Який відсоток населення вони 
складали в ХІХ ст. та в яких сфе-
рах були задіяні? Які будівлі нашо-
го обласного центру з’явилися за-
вдяки євреям? Де розташовува-
лися місцеві синагоги раніше, а де 
нині? Який внесок зробили місцеві 
євреї в економіку, освіту, культуру 
Чернігова?

Цікаву інформацію на цю тему 
чернігівці та гості міста отримали 
під час чергової зустрічі в рамках 
проекту «Чернігів - #МістоСили», 
що відбулася у форматі екскурсії. 
Нашим гідом став місцевий кра-
єзнавець Сергій Колотуша. Роз-
повідь екскурсовода доповнював 
Олександр Чеван – голова Черні-
гівської міської єврейської грома-
ди та обласного об’єднання єврей-
ських общин і організацій. 

Коли євреї з’явилися 
на цих землях?

– Коли в Російській імперії 
формувалася «смуга осілості єв-
реїв», то за «Положенням про єв-
реїв» 1835 р., до неї увійшла і Чер-
нігівська губернія, – пояснив Сер-
гій Колотуша. – Після цього єврей-
ська громада Чернігова почала 
швидко зростати. За звітом міської 
поліції, станом на 1850 р. з 6394 
мешканців Чернігова 2741 осіб 
були євреями, що становило 42,9% 
населення. В документі зазначено, 
що євреї, крім ремісників, служать 
за наймом, торгують. А єврейський 
цвинтар у нашому місті діяв вже на 
поч.ХІХ ст.

«Але про євреїв на терито-
рії Чернігово-Сіверщини було ві-
домого набагато раніше, – додає 
Олексндар Чеван. – Дуже мало ін-
формації про єврейську громаду 
знаходимо в джерелах доби Геть-
манщини. А в домонгольський пе-
ріод в писемних джерелах зустрі-
чаємо згадку про чернігівського 
раввина. Вона датується Х – ХІ ст. 
ст.» Сергій Колотуша зазначив, що 
йому зустрічалася інформація про 
те, що в тогочасний Лондон прибу-
вав купець з Чернігова, якого ніби-
то звали Аарон. Отже, єврейська 
громада на цих землях існувала з 
давніх-давен. 

В Чернігові ХІХ ст. євреї се-
лилися переважно в районі вул. 
П’ятницької (цей мікрорайон на-
віть можна було назвати «гетто») та 
на Лісковиці. За словами Олексан-
дра Чевана, молільний будинок (чи 
синагога) в мікрорайоні Лісковиці 
(до слова, це приміщення збере-
глося) утримували біндюжники – 
тобто особи, котрі займалися ван-
тажними перевезеннями. На Ліс-
ковиці також було багато будинків, 
де мешкала переважно єврейська 
«біднота» ремісники та дрібні тор-
говці. 

Чим займалися євреї 
в Чернігові?

З деяких документів відомо, 
що певні види ремесел у Чернігові 
в ХІХ ст. цілком перебували в руках 
у євреїв: шапкарі, ювеліри, годин-
никарі, сажотруси, мідники, склярі. 
А в заняттях кравецтвом, чоботар-
ством, столярством євреї перева-
жали. Нарівні з християнами вони 
працювали мулярами, ковалями, 
слюсарями, і лише теслями, пічни-
ками та пекарями були християни. 
Ремеслами зазвичай займалися 
найбідніші євреї. 

В сфері торгівлі були задіяні 
864 особи єврейського походжен-
ня (26,7%), у тому числі 183 жін-
ки. Зороховичу належав великий 
магазин залізних товарів, Халфін 
спритно торгував мануфактурою. 
У Ципіна та Уріна можна було ку-
пити меблі, килими та інші пред-
мети розкоші. Великий вибір това-
рів був у магазині купця Гозенпуда. 
Ювелірними виробами займався 
Шлепянов. Були також євреї-тор-
говці, що тримали бакалійні крам-
ниці на ринках. 

Однією з найбільш відомих біз-
нес-леді того часу була Фанні Ме-
трик-Данюшевська. Їй належав 
універсальний магазин на розі ву-
лиць Шосейної та Богоявленської 
(нині це вхід на Алею Героїв). Ма-
газин мав декілька відділів, у тому 
числі галантерейний, музичний, 
взуттєвий, дорожний, канцеляр-
ський та креслярський, відділ го-
ловних уборів, відділ патефонів, 
швейних та друкарських машинок, 
велосипедів та багато інших. Він 
був доволі популярним закладом 
торгівлі, в якому за каталогами 
можна було замовляти модні речі 
з Європи. 

А ще більше обговорень у Чер-
нігові ХІХ ст. викликало особисте 
життя мадам, адже вона у віці 50+ 
і будучи вдовою (поховала двох чо-
ловіків – купця та лікаря) вийшла 
заміж за сина свого прикажчи-
ка Гальперіна, якому було всього 
17 років. До слова, один із синів 
Фанні одружився з дочкою Михай-
ла Коцюбинського Іриною. В цьо-
му шлюбі народився син – Флорі-
ан Абрамович, який став відомим 
скульптором (він автор пам’ятника 

Михайлу Коцюбинському, що сто-
їть при вході в садок Коцюбин-
ських у Чернігові, а також меморі-
алу на Савур-Могилі в Донецькій 
області). 

Жінки з бідних єврейських ро-
дин працювали переважно при-
слугою та наймалися на поден-
ну роботу. Деякі чоловіки грома-
ди (5%) служили у війську, 92 осо-
би (2,8%) займалися навчальною 
та виховною діяльністю, 18 (0,5 %) 
– лікарняною та санітарною спра-
вою.

Соціальне 
підприємництво

Серед найбільш відомих гро-
мадських діячів міста можна на-
звати Ісаака Маркельса. Його 
батько, єврей-лахмітник Калман 
Маркельс, виграв за державною 
лотереєю 200 тис. руб. У заповіті 
він розпорядився щомісячно пере-
раховувати 150 руб. на утримання 
єврейської богадільні. Цю справу 
продовжував його син, провізор 
Ісаак-Максим Маркельс. 

З цією родиною в нашому міс-
ті пов’язані одразу два будинки, що 
збереглися до нашого часу. Пер-
ший був житловий. Це прекрас-
на двоповерхова будівля напроти 
Макдональдсу (нинішня санепід-
станція, на розі Проспекту перемо-
ги і вулиці Княжої). Другий – най-
старіша приватна аптека в місті 
(на розі Мстиславської та Шевчен-
ка, де кілька років тому розташу-

валася фірма «Абвер», що продає 
двері). 

Відомо, що під час неврожаю 
1891 р. І-М. Маркельс запропону-
вав місту безпроцентну позику у 5 
тис. руб. Іншим відомим благодійни-
ком у Чернігові був почесний гро-
мадянин міста Володимир Петро-
вич Гутман, що пожертвував Черні-
гівській міській думі 35500 руб. на 
стипендії здібним учням. У складні 
часи єврейська громада, викорис-
товуючи коробочний збір та ство-
ривши єврейський комітет, швидко 
допомагала своїм біднякам.

На початку ХХ ст. єврейська 
громада складала вже близько 44 
% мешканців міста. Відповідно до 
Міського положення 1892 р., єв-
реї були обмежені у праві голосу 
та пропорційному представництві 
у міській думі. Євреї-гласні не оби-
ралися, а призначалися за квотою 
всього 3 – 4 представники з 37 – 
60 думців (депутатів) початку ХХ ст. 

Де навчалися 
єврейські хлопці 

та дівчата? 
Освітні реформи Російської ім-

перії спрямовувалися на те, щоб 
викорінити традиційну єврейську 
освіту, виховати нове поколін-
ня «у дусі російської державності 
та християнської церкви». Однак, 
традиційні єврейські початкові за-
клади – хедери, де навчали зако-
ну віри та єврейській грамоті, ви-
стояли в цій боротьбі, в тому числі 
у Чернігові. У нашому місті існува-
ла Талмуд-тора – громадський без-
коштовний хедер, що утримувався 
за рахунок громади, хоча це примі-
щення було пристосованим. 

Питання з приміщенням було 
вирішено у 1906 р. коштом меце-
наток А. П. Гутман та К. І. Красиль-
щикової. У 1910-1911 рр. у закладі 
виховувалися 165 хлопчиків. Вла-
да створила казенне єврейське 
училище, де викладали загальні 
предмети та працювали таланови-
ті викладачі Рашкінд та Шикін. Ці ж 
учителі відкрили в Чернігові жіно-
че єврейське училище. 

В 1910 р. у Чернігові було три 
чоловічі приватні єврейські учи-
лища та три жіночих. У 1913 р. 
відкрилося чотирикласне єврей-
ське ремісниче училище на 160 
місць, де вчили слюсарно-меха-
нічну справу, оскільки таких фахів-
ців не вистачало. Середню освіту 
у Чернігівській гімназії або реаль-
ному училищі євреям здобути було 
вкрай складно, бо існували 10-15 
% квоти на вступ. Якщо їх не вста-
новлювала держава, то створюва-
ли директори закладів. Винятком 
у Чернігові стала трикласна тор-
говельна школа, де єврейські учні 
на початку ХХ ст. становили більшу 
частину. Це приміщення з червоної 
цегли збереглося, і саме там була 
кінцева точка нашого маршруту. 

Чи можна було 
сповідувати 

свою релігію?
В ХІХ ст., якщо вірити «вікіпедії», 

в Чернігові діяла синагога та шість 
молитовних будинків. Олександр 
Чеван каже, що на поч. ХХ ст. в на-
шому місті було 4 синагоги. Впро-
довж 30 років XIX ст. на посаді чер-
нігівського громадського рабина 
служив Єфрем Фрейдін. Наприкін-
ці XIX – на початку ХХ ст. цю поса-
ду обіймав Езевоїль-Олександр Ту-
рін, що мав освіту юридичного фа-
культету Київського університету. 
У Чернігові обирали ще й духовних 
рабинів – релігійних наставників 
громади. Серед них відзначилися 
Йосип Тумаркін та Перець Хейн.

В хоральній синагозі, що збе-
реглася в Чернігові, нині розта-
шований Молодіжний театр. Єв-
рейська громада колись піднімала 
питання про те, що було би добре 
повернути цю будівлю у власність 
громади, а театру виділити інше – 
більш пристосоване приміщення. 
Багато діячів культури сприймають 
цю ідею негативно. 

Загалом екскурсія вийшла до-
волі цікавою. Насамкінець гіда 
Сергія Колотушу очікував сюрп-
риз. Олександр Чеван подарував 
йому одну зі збірок «Євреї Ліво-
бережної України», яку єврейська 
громада Чернігова майже щоро-
ку видає за матеріалами науково-
практичної конференції. Знайти це 
та інші видання, які розповідають 
про історію єврейської громади, 
можна в бібліотеках нашого міста. 

Екскурсія «Єврейська громада 
в історії Чернігова» відбулася за-
вдяки проекту «Чернігів - #Місто-
Сили», що реалізується у рамках 
програми «Діалог» центру міжкон-
фесійного та міжрелігійного діало-
гу «Лібертас». 

#ЦентрЛібертас #Діалог #Між-
релігійнийДіалог #LibertasCenter 

Підготувала Вікторія Сидорова

Вона вручила Подяки голови Ніжинської 
РДА На урочистому заході, присвяченому від-
значенню поважної дати була присутня пер-
ша заступниця голови Ніжинської районної 
державної адміністрації Інна Горобей. Вона 
вручила Подяки голови Ніжинської РДА ви-
кладачам медичного коледжу та побажала 
колективу начального закладу процвітання, 
натхнення та міцного здоров.

Серед гостей урочистостей були: народ-
ний депутат України Валерій Зуб, заступни-
ця голови обласної державної адміністрації 
Жанна Шерстюк, начальник управління охо-
рони здоров’я Чернігівської обласної дер-
жавної адміністрації Андрій Лінник.

14 серпня 1907 року з ініціативи лікаря 
П. А. Буштедта та на підставі рішення Черні-
гівського правління у Ніжині була відкрита 
приватна жіноча фельдшерсько-акушерська 
школа лікаря П. А. Буштедта.

У 1920 році за розпорядженням Упроф-
бюро і повітового відділу народної освіти 
фельдшерсько-акушерська школа була пере-
творена на державну фельдшерсько-фарма-
цевтичну школу. У 1936 році медтехнікум пе-
рейменовано на фельдшерсько-акушерську 
школу, яка і проіснувала до початку Великої 
Вітчизняної війни.

У 1954 – 1955 роках фельдшерсько-аку-

шерська школа була реорганізована у ме-
дичне училище, що готувало середніх медич-
них працівників: акушерів, фельдшерів, ме-
дичних сестер на базі неповної середньої 
освіти.

22 грудня 2005 року рішенням сесії об-
ласної ради Ніжинське медичне училище 
перейменовано у Ніжинський медичний ко-
ледж Чернігівської обласної ради. 22 травня 
2020 року рішенням сесії обласної ради році 
Ніжинський медичний коледж було перейме-
новано у комунальний заклад «Ніжинський 
фаховий медичний коледж» Чернігівської об-
ласної ради.

Ніжинський медичний фаховий коледж відзначив 115-ту річницю

Єврейська громада в історії Чернігова

Магазин Фанні Метрик-Данюшевської (архівне фото) 

Учасники екскурсії біля Молодіжного театру, де колись була синагога
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Батурин — гетьманська столиця

Кочубеї – український 
козацько-старшинський рід, 
представники якого сприяли 
стрімкому розвитку агроно-
мії України. Зокрема, Петро 
Аркадійович Кочубей (1825 
– 1892 рр.) присвятив сіль-
ському господарству значну 
частину свого життя, і був 
першим українським агроно-
мом, який використовував у 
своїй діяльності інноваційні 
знання європейських агрохі-
міків. Йому вдалося накопи-
чити великий практичний до-
свід меліоративних робіт, об-
лаштування агроландшаф-
тних парків, ефективного 
обробітку ґрунту, виведен-
ня та вирощування високов-
рожайних сортів агрокуль-
тур та ефективного ведення 
племінного тваринництва.

Петро Кочубей (на фото) 
докладав чималих зусиль 
для популяризації та поши-
рення отриманих ним знань. 
Цю функцію, найбільшою мі-
рою, виконувала заснована 
ним у 1872 р. навчально-до-
слідна ферма у селі Згурівка 
Прилуцького повіту Полтав-
ської губернії (нині с. Згурів-
ка Броварського р-ну, Київ-
ської обл.). Це був перший в 

Україні галузевий навчаль-
ний заклад. Однак, він мав, 
скоріш, регіональний авто-
ритет.

Щоб розповсюдити свій 
досвід за межі Полтавської 
губернії, Петро Аркадійович 
представляв результати сво-
їх досліджень на сільсько-
господарських та промис-
лових виставках. Із середи-
ни ХІХ ст. вони проводилися 
у найбільших містах України 
(Києві, Харкові, Полтаві, Ка-
теринославі (нині м. Дніпро) 
та Одесі) і стали важливим 
явищем торгівлі та популя-
ризації науки. Організатори 
і учасники виставок готува-
лися до цієї події заздале-
гідь, дбали, щоб вона про-
йшла на високому рівні і за-
цікавила якомога

більше відвідувачів. З 
цією метою навіть будували 
спеціальні павільйони. Час-
то вони були справжніми ви-
творами мистецтва, схожи-
ми на казковий палац або ж 
на товар, який в ньому пред-
ставляли (наприклад, діжку).

Виставки отримува-
ли широкий розголос через 
журнали і газети, а резуль-
тати їх проведення наводили 
у спеціальних каталогах та 
брошурах.

У вересні–жовтні 1886 
р. П. Кочубей взяв участь у 
Полтавській насіннєвій ви-
ставці. В ній було задіяно 
56 учасників, які продемон-
стрували 774 зразки насіння 
зернових, олійних, технічних, 
овочевих, кормових та інших 
культур. Кочубей предста-
вив 5 зразків культур: ярої 
пшениці сорту Білотурка та 

Тредвель французький, ози-
мого ріпаку сорту Бракий 
(Шведський) та проса сортів 
Червоне оренбурзьке і Біле 
перлинне. Експоноване ним 
насіння, вирощене на се-
лекційних полях Згурівської 
навчально-дослідної фер-
ми, отримало срібну медаль 
Полтавського товариства 
сільського господарства.

В наступному, 1887 р. 
Петро Аркадійович долучив-
ся до Киівської сільськогос-
подарської виставки. Його 
товари були високо оцінені 
організаторами. За 12 овець 
елітного штофного типу Згу-
рівська ферма Петра Кочу-
бея була нагороджена брон-
зовою медаллю. Це і не див-
но, вівці цього типу високо 
цінувались серед вівчарів, 
оскільки їхня густа вовна 
використовувалась для до-
рогих шовкових тканин та 
сприяла легкій зимівлі тва-
рин. За представлене на-
сіння озимого рапсу, гороху, 
рижію, квасолі, озимої пше-
ниці сорту Банатка, чорного 
вівса та проса комісія сіннє-
вого відділу виставки відмі-
тила Згурівську ферму вели-
кою срібною медаллю.

Всі набуті знання і мате-
ріальні статки Петро Арка-
дійович передав у спадок 
єдиному сину Василю Кочу-
бею (1868 – 1940 рр.). Він, 
будучи власником 20 тис. 
га в Чернігівській і Полтав-
ській губерніях, продовжив 
справу батька у сфері сіль-
ського господарства, але 
спрямував зусилля на роз-
виток лісорозведення, ви-
рощування жита та пшени-

ці і розведення коней.
Дослідна установа Васи-

ля Петровича достойно пред-
ставила результати своєї ді-
яльності на Київській сіль-
ськогосподарській і промис-
ловій виставці 1897 р. Вона 
долучилася до діяльності 4-х 
виставкових відділів (ріль-
ництва, лісництва, навчаль-
но-наукового та фабрично-
заводського), представивши 
зразки лісового та польово-
го господарювання, резуль-
тати діяльності власного це-
гельного заводу та вироби 
згурівських майстрів.

Готуючись до цієї події, 

лісництва В. П. Кочубея ви-
пустили брошури з описами 
своєї діяльності у поліському 
та степовому регіонах («Ко-
роткий нарис Старогутської 
лісової дачі», упорядник П. 
Я. Павлович; «Короткий опис 
степового лісорозведення» 
та «Короткий опис дерев і 
кущів, штучно виведених в 
степових маєтках В. П. Кочу-
бея», упорядник Г. Г. Розен). 
Для експонування був збу-
дований власний павільйон.

Переймаючись пробле-
мою укріплення схилів ярів, 
Старогутський маєток Ва-
силя Кочубея (нині с. Ста-

ра Гута, Шосткинський р-н, 
Сумська обл.) представив 
на виставці зразки листя-
них та вічнозелених дерев 
і 40 видів лози, придатних 
для укріплення піщаних ґрун-
тів, гірських схилів і плетіння 
кошиків. Дослідники лісни-
цтва наочно продемонстру-
вали публіці дієві системи 
укріплення схилів деревами 
та лозою і надали інформа-
цію щодо різних аспектів лі-
сорозведення і користуван-
ня лісовими ресурсами. До-
сконале вивчення і фахове 
представлення ведення лі-
сового і польового госпо-
дарства отримало від членів 
виставкової комісії почес-
ний відгук та золоту медаль. 
За організацію навчально-
наукового процесу та фа-
брично-заводського вироб-
ництва Василь Петрович 
отримав, відповідно, велику 
і малу срібні медалі.

З огляду на сказане, пе-
реконуємося, що Петро Ко-
чубей і його син Василь Ко-
чубей мали важливі досяг-
нення в багатьох сферах 
сільського господарства, 
спрямованих на вирішення 
глобальних питань. Щоб по-
ширити та популяризувати 
свої знання та досвід серед 
населення, вони використо-
вували найефективніші за-
соби і джерела. Ними у ІІ пол. 
ХІХ ст. були сільськогоспо-
дарські виставки.

Алла БАТЮК
Автори публікацій – нау-

ковці Національного істори-
ко-культурного заповідни-
ка «Гетьманська столиця».

Гетьманщина лишила глибокий 
слід в історії державотворення на-
шого народу. Це був час військових 
протистоянь, успіхи яких залежа-
ли від кількості і якості озброєння 
та забезпечення війська. Без залі-
за виробництво зброї було немож-
ливе. Його потребували і сільське 
господдарство та будівництво, роз-
квіт якого припадає на часи геть-
манування Івана Мазепи. 

Зростання воєнних та госпо-
дарських потреб сприяло збіль-
шенню кількості підприємств чор-
ної металургії, тим більше, що си-
ровини по всій території лісосте-
пової частини Гетьманщини було 
достатньо. Такі підприємства, що 
називали руднями, забезпечували 
своєю продукцією ремісників-ме-
талообробників у всіх містах Ліво-
бережжя.

Батурин на кінець XVII ст. став 
значним центром металообробки і 
використовував продукцію залізо-
рудних підприємств. Її потребували 
місцеві ковалі, яких у переписі на-
селення міста за 1666 рік згадуєть-
ся 12. 

Коли Батурин став гетьман-
ською столицею, їх кількість збіль-
шилася. В переписі населення за 
1726 рік згадується вже коваль-
ський цех, куди входило 15 май-
стрів. При кожній рудні була кузня, 
ковалі якої надавали потрібну фор-
му отриманій продукції, зручну для 
транспортування та виготовляли з 
неї металеві речі для продажу, пе-
реважно сільськогосподарського 
призначення.

Далі товарне залізо відправ-
ляли замовникам, де з нього май-
стри-ковалі виготовляли зброю, ін-
струменти, побутове приладдя, ре-
манент, деталі для гужового тран-
спорту та багато іншого.

Рудні були невеликими мета-
лургійними підприємствами. На 
відміну від ремісничих майсте-
рень, тут сформувався чіткий по-
діл обов'язків кожного працівни-
ка. Використовувалась механіза-
ція деяких трудомістких процесів 
за допомогою водяних коліс, що 
значно полегшило процес вироб-
ництва. 

Найбільш поширеним видом 
металургійного підприємства на 
території Гетьманщини була рудня 
на два горна, кожен – з двома міха-

ми для нагнітання повітря, один ве-
ликий молот. Міхи та молот приво-
дилися в рух трьома водяними ко-
лесами. Процес виплавки руди по-
чинався з того, що в горн засипали 
деревне вугілля, чергуючи його з 
шарами руди. Для процесу віднов-
лення заліза з його оксиду, тобто з 
руди, потрібен був якомога більший 
відсоток вмісту заліза. Чим біль-
шим був цей вміст, тим нижча тем-
пература потрібна була для про-
цесів відновлення в печі. Тому на 
розташування залізорудного ви-
робництва впливала, переважно, 
кількість і якість сировини. 

Рудні будували на берегах рі-
чок, безпосередньо біля місць ви-
добування залізної руди. Важли-
вою умовою була наявність лісу. 

Процес виробництва заліза вклю-
чав у себе добування руди, її збага-
чення, вигтовлення деревного ву-
гілля, виварювання заліза, оброб-
ку залізних «криць» куванням.

Слід розуміти, що все, що зараз 
ми називаємо «залізом», є стал-
лю або чавуном. В тих виробничих 
умовах вдавалось отримати «кри-
цю» – великий шматок пористого 
заліза з домішками і шлаком. Для 
отримання значної міцності залізо 
багаторазово перековували, отри-
муючи сталь невисокої якості.

Виварювання заліза тривало 
від 8 до 12-ти годин. В результа-
ті отримували тістоподібну заліз-
ну масу. Це і була криця. Її спочат-
ку оббивали дерев’яними молота-
ми-киянками, а потім проковували 
важким механічним молотом, пе-
ретворюючи пористу структуру на 
щільне товарне залізо вагою до 4-х 
пудів. Далі її рубали на кілька час-
тин і надавали форму коржів. Така 
продукція була різної якості. Залізо 
нижчої якості називали «крушне», а 
вищої – «гнуче».

Залізорудне виробництво да-
вало високі прибутки, але й ви-
магало значних матеріальних ре-
сурсів. Тому найчастіше власника-
ми рудень були монастирі, козаць-
ка старшина, іноді – міщани. Були 
і державні рудні, або «військові», 
їх можна розглядати як гетьман-
ські і навпаки. Серед найвпливо-
віших власників був гетьман Іван 
Самойлович, що володів руднею на 
р. Івоті, яку він купив «за військові 
гроші, тисячу рублів». Після нього 

власниками її були Іван Мазепа та 
Іван Скоропадський. Також І. Мазе-
пі належала рудня біля села Карпо-
вич.

Генеральний писар Пилип 
Орлик, отримавши маєтності в 
Стародубському полку, села Кри-
вець і Риловичі, збудував тут рудню 
біля села Орликівка. Кирило Розу-
мовський володів Щербиницькою 
руднею. В Румянцевському описі 
(1765–1769 рр.) вона вказується 
як його власність.

Зростав інтерес старшин до за-
лізорудної промисловості через на-
явність державного замовлення та 
попит на ринку. Так, у Полуботків в 
різний час було до семи рудень, у 
Лизогубів до дванадцяти, у Борозд-
ни до п’яти. 

Згідно гетьманських універса-
лів та актів купівлі-продажу відо-
мо, що найбільше зосередження 
рудень було на території Стародуб-
ського та Чернігівського полків.

Як бачимо, саме кінець XVII ст. 
відзначається бурхливим розви-
тком чорної металургії на землях 
Гетьманщини, що було пов’язане 
з потребами часу та наявністю ре-
сурсів.

Але на кінець XVIII ст. відбува-
ється зменшення видобутку руди 
через виснаження мінеральних ре-
сурсів, що призводить до занепа-
ду цього промислу і стимулює нові 
способи видобутку руди та появу 
нових технологій виготовлення ста-
лі та чавуну.

Андрій ДОНЕЦЬ

Залізорудне виробництво у Гетьманщині 

Ковальський молот. Гравюра Вільяма ф. Дерфі, XVIII ст.

Поширення Кочубеями агрономічного джосвіду

Павільйон Василя Кочубея на Київській 
сільськогосподарській і промисловій виставці, 1897 р.
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У рамках онлайн-проєк-
ту про музейні колекції На-
ціонального архітектурно-іс-
торичного заповідника «Чер-
нігів стародавній» презенту-
ємо творчість чернігівського 

художника і краєзнавця Ге-
оргія Петраша.

Георгій Йосипович Пе-
траш (1901 – 1985 рр.) наро-
дився у Києві в родині агро-
нома-винороба. Його батько 
був чехом за національністю, 
і цей факт вплинув на подаль-
шу долю Георгія.

З раннього дитинства Ге-
оргій почав малювати, а до-
помагав йому в цьому рідний 
дядько Олександр. Після за-
кінчення Київської класичної 
гімназії в 1919 р. Георгій Пе-
траш працював діловодом. 
У 1925 р. Георгій Петраш по-
ступив на факультет живопи-
су Київського художнього ін-
ституту.

Трагічна подія в житті Ге-
оргія Петраша сталася у 1929 
р. Під час хвилі репресій, яка 
торкнулася багатьох студен-
тів та викладачів інституту, 
він став одним із обвинувачу-
ваних. Додатково його звину-
ватили у зв’язках із чеським 
урядом тільки на тій підста-
ві, що він був чехом за націо-
нальністю, а його батько був 
особисто знайомий з прези-
дентом Чехословаччини Е. 
Бенешем. 

Кілька місяців Георгій 
Йосипович провів у застінках 
ОГПУ та був засуджений до 
10 років таборів із відбуван-
ням покарання на Соловках. 
Разом із ним на Соловках 
відбував термін ув’язнення 
відомий український науко-
вець, археолог, професор 
Микола Омелянович Мака-
ренко, який був автором ар-
хеологічних та архітектур-
них досліджень чернігів-
ського Спасо-Преображен-
ського собору – найдавнішої 
пам’ятки Русі-України. До-
вгими тюремними вечорами 
Микола Макаренко захопле-
но розповідав Георгію про 
свої дослідження, старовину 
Чернігова. Таке спілкування 
з видатним вченим не про-
йшло для Петраша безслідно, 
для себе він вирішив: «Якщо 
вийду на волю – продовжу 
справу Миколи Макарен-
ка по дослідженню пам’яток 
Чернігова».

У 1939 р. Георгій Йосипо-
вич Петраш, після десяти ро-
ків ув’язнення, повернувся 
до України. Через заборону 

оселятися в столичних містах 
майбутній художник обирає 
своєю домівкою Чернігів. До 
початку війни він працював в 
артілі «Пензель», а його кар-
тини цього періоду експону-
валися на художніх вистав-
ках художників-початківців 
у Чернігові та Києві. Під час 
війни, коли місто окупували 
німецькі та угорські війська, 
він почав працювати «куста-
рем» і фіксувати архітектурні 
пам’ятки й руйнування в Чер-
нігові.

З 1943 р. Георгій Оси-
пович працював у мистець-
кій майстерні при відділі 
мистецтв облвиконкому, а у 
1944 – 1946 рр. став співро-
бітником Чернігівського іс-
торичного музею. Впродовж 
1946 – 1948 рр. він працю-
вав у Товаристві художни-
ків і став його головою, а з 
1948 р. повернувся до істо-
ричного музею, де і трудився 
до виходу на пенсію у 1964 
р., створюючи художні по-
лотна на замовлення закла-
ду. Саме тут повною мірою 
розгорнулось обдарування 
Георгія Йосиповича як до-
питливого дослідника давніх 
пам’яток чернігівської землі, 
який проводив багато часу 
за оформленням експози-
цій та збиранням експонатів 
для фондів. І після досягнен-
ня пенсійного віку він продо-
вжував працювати у музеї, 
створивши низку художніх 
робіт для музею та Чернігів-
ського архітектурно-історич-
ного заповідника. Його пен-
злю належать чудові історич-
ні картини Чернігова та міс-
течок області.

Георгій Петраш дочекав-
ся своєї персональної ви-
ставки тільки у 1981 р., та 
місцева преса оминула її 
увагою, адже про репресо-
ваних у ті роки намагались не 
писати. Помер Георгій Йоси-
пович Петраш у 1985 р. в Ки-
єві в будинку для людей похи-
лого віку.

Загалом він створив по-
над 100 акварелей та при-
близно таку ж кількість кар-
тин олією. Вже після віднов-
лення радянської влади в 
місті 53 акварелі художника 
були викуплені Київським іс-
торичним музеєм, а інші ро-
боти залишилися для експо-
нування у місцевому музеї. 

Доволі плідними в ро-
боті Георгія Петраша 
видалися1950-ті рр. В цей 
час він активно збирав екс-
понати для історичного му-
зею, опанував мистецтво фо-
тографії і об’їздив на велоси-
педі Чернігів, Седнів, Мену, 
Сосницю, Сновськ, інші міс-
течка області. Саме в цей 
час він робить більшість сво-
їх фотознімків архітектурних 
пам’яток, народних промис-
лів та житлових будиночків.

У фотодокументальному 
фонді заповідника «Черні-
гів стародавній» зберігають-
ся 695 світлин Георгія Пе-
траша. На фотографіях за-
фіксовані Спасо-Преобра-
женський, Борисоглібський, 
Троїцький та Успенський со-
бори, П’ятницька, Катери-
нинська та Іллінська церк-
ви, дерев’яні будинки та ву-
лиці старого Чернігова, кра-
євиди міста. Автор світлин 
зафіксував також руйнуван-
ня історичних пам’яток та ву-

лиць Чернігова під час Другої 
світової війни, відновлення 
пам’яток самого міста впро-
довж 1940-50-х рр.

Георгій Йосипович напи-
сав для нашого заповідни-
ка два великих панно Чер-
нігівської фортеці ХІІІ ст. та 
середини ХVIII ст. Для ство-
рення панно митець проана-
лізував велику кількість на-
укових публікацій, врахував 
результати археологічних до-
сліджень та літописну інфор-
мацію. 

Після закінчення роботи 
в історичному музеї Георгій 
Петраш більше зусиль при-
діляв науковій роботі, багато 
часу присвятив досліджен-
ню сонячних годинників у 
конструкціях давньоруських 
храмів Чернігова. Так, най-
більше його увагу приверну-
ла художня композиція орна-
ментів на західному фасаді 
та на північно-західній ба-
шті Спасо-Преображенсько-
го собору. Окрім сонячного 
годинника автор вбачав в 
орнаментальному убранстві 
на західному фасаді собору 
відображення деяких зна-
ків зодіаку, а також найпро-
стіший календар. На осно-
ві цього відкриття в 1975 р. 
виходять статті «Годиннику 
940 літ» та «Сонячний годин-
ник Мстислава Хороброго». 
Продовжуючи наукові пошу-

ки, він виявив 
в тій чи іншій 
мірі сліди соняч-
них годинників 
в Успенському 
та Борисогліб-
ському собо-
рах, П’ятницькій 
церкві. 

Можна пе-
рерахувати на-
ступні наукові 
розвідки Георгія 
Петраша: «Про 
що говорять 
знаки сузір’їв 
зодіаку при со-
нячному годин-
нику Спаського 
собору XI ст. у 
Чернігові» (1960 
р.); «Формуван-
ня давньорусь-
кої держави (пе-
редмова до пра-

ці з історії Чернігова)» (1970 
р.); «Чернігів – місто-форте-
ця X-XVIII ст.» (1970-1974 рр.). 
Нотатки та малюнки про іс-
торичні пам’ятники: «Черні-
гів та Чернігівщина» (1972-
1974 рр.); дослідження Геор-
гієм Петрашем сонячного го-
динника на північно-західній 
сходовій башті Спаського со-
бору та фотографії, малюнки, 
креслення до них (1974 р.); 
дослідження табеля-кален-
даря, знаків зодіаку, соняч-
них годинників – інтер’єру 
Борисоглібського собору, 
П’ятницької церкви (1975 р.); 
дослідження, креслення, фо-
тографії давньоруських цер-
ков XII сторіччя (1975 р.); до-
слідження про пам’ятки чер-
нігівської школи архітектури 
XI - XII ст. (1976 р.).

Означений матеріал має 
неабияку історичну цінність. 
Зважаючи на це, донька кра-
єзнавця Марина Георгіївна 
Петраш на початку 1980-х рр. 
передала до заповідника на-
уковий архів батька.

Підготували: Данило Рига 
і Олександр Шугалій, 

молодші наукові співробітники 
Національного 

архітектурно-історичного 
заповідника 

«Чернігів стародавній»

«З повагою і шаною…: чер-
нігівці – захисники терито-
ріальної цілісності України», 
— під такою назвою облас-
на бібліотека ім. В. Короленка 
видала рекомендаційний біблі-
ографічний покажчик до Дня 
захисників України. Його мате-
ріали зібрано у вересні, а руко-
пис підготовлено восени мину-
лого року.

Видання нагадує, що ро-
сійська агресія проти України 
розпочалася з 20 лютого 2014 
року, а вже з 24 лютого 2022 
року стала відкритим повно-
масштабним вторгненням.

Вісім років героїчного 
спротиву нашого народу підго-
тували ґрунт до нинішньої бо-
ротьби з російським імперіаліз-
мом. Вагомий внесок зробили 
у захисті державного суверені-
тету Захисники України з Чер-
нігівщини. 189 наших земляків, 
як свідчать останні дані, у 2014 
– 2021 роках в обороні Бать-
ківщини віддали найдорожче – 
своє життя.

Покажчик представляє чи-
тачам 276 друкованих джерел, 
присвячених подвигу військо-
вослужбовців із Чернігівщини 
у російсько-українській війні 
2014 – 2021 років.

Він складається з розділів: 
«Література загального харак-
теру»; «Вони життя прикрили со-
бою (загиблі, полонені, зниклі 
безвісти воїни); «Їм випала доля 
залишитися живими»; «Клят-
ви священної не сплямували 
(чернігівські правоохоронці)»; 
«У волонтера не завжди є час - 
у нього є серце»; «Вшанування 
пам’яті загиблих земляків».

Можна тільки подякувати 
упорядникам Ірині Кагановій, 
завідувачці відділу краєзнав-
ства, та Людмилі Студьоновій, 
співробітнику цього відділу, ре-
дактору Інні Аліференко, дирек-
тору бібліотеки. Їхня праця над-
звичайно важлива й корисна 
насамперед викладачам, до-
слідникам, студентам й учням, 
бібліотечним і музейним пра-
цівникам, військовослужбов-
цам, а також всім, хто реалізує 
українську політику національ-
ної пам’яті.

Всі зацікавлені можуть 
ознайомитися з виданням у від-
ділі краєзнавства бібліотеки.

 
Сергій БУТКО,

Сергій ГОРОБЕЦЬ
Український інститут 
національної пам’яті

Чернігів

В гетьманській столи-
ці України місті Батурин про-
водиться культурно-просвіт-
ницький захід «Пилип Орлик. 
Шлях Гетьмана». З нагоди 
350-річчя з дня народження 
гетьмана. Дата – 21 жовтня, 
якраз у річницю народження. 
Проводить Національний істо-
рико-культурний заповідник 
«Гетьманська столиця». Місце 
проведення – Палац гетьмана 
Кирила Розумовського. Поча-
ток о 12.00. 

Українська справа була 
змістом життя видатного по-
літичного, державного та вій-
ськового діяча, гетьмана Укра-
їни в екзилі і упорядника «Кон-

ституції» Пилипа Орлика. Саме 
він поширив у Європі ідею не-
залежної України і перший 
формував у Європі антимос-
ковську коаліцію. Осмислен-
ня ролі і значення особистос-
ті гетьмана і його спадщини є 
особливо актуальними у кон-
тексті сучасних подій. 

Мета заходу – популяри-
зація видатних діячів Украї-
ни, історії Батурина, пам’яток 
заповідника та писемних 
джерел з історії України; ак-
туалізація уваги до історич-
ного досвіду співпраці Укра-
їни з європейськими країна-

ми у боротьбі проти москви. 
Захід проходить за участі 

українських державних та гро-
мадських діячів, провідних іс-
ториків України, благодійників.

У програмі – презентація 
виставки «Пилип Орлик. Шлях 
Гетьмана», яка вперше розкриє 
головні віхи шляху державного 
діяча Пилипа Орлика і на якій 
будуть представлені предмети 
із зібрання заповідника, копії 
унікальних документів із архі-
вів Швеції, Франції та росії.

Презентація археографіч-
ного видання «Пилип Орлик і 
мазепинці. Джерела». Упоряд-
ник – Тетяна Таїрова, відома 
дослідниця української історії 
доби Івана Мазепи. Це перша 
публікація архівних документів 
доби Івана Мазепи та Пилипа 
Орлика, що висвітлюють полі-
тичну ситуацію в Гетьманщині, 
створення європейської коалі-
ції, спрямованої проти москви, 
долю мазепинців. Комплекс 
цих документів зберігається у 
москві і не доступний україн-
ським науковцям. Тетяні Таї-
ровій вдалося вивезти цифро-
ві копії документів, коли вона 
емігрувала, відкрито висло-
вивши свою проукраїнську по-

зицію, і таким чином поверну-
ти Україні унікальні документи.

Видання здійснено на ви-
сокому фаховому рівні видав-
ництвом «Кліо» за благодійного 
фінансування українців.

Організатори: Заповід-
ник «Гетьманська столиця», Ви-
давництво «Кліо», Благодійний 
фонд «Спадок Гетьманщини», 
Cowo.guru (керівники – Наталія 
Реброва, Віра Соловйова, На-
талія Дорога, Андрій Мельник).

Контактна особа – Наталія 
Реброва (067)5429772.

Web: www.baturin-capital.
gov.ua 

Чернігів та його архітектурні 
пам’ятки очима Георгія Петраша

Вшановуємо гетьмана 
Пилипа Орлика

Видання про Захисників України 

Панно Чернігів у ХІІІ ст. Полотно, олія

Борисоглібський собор. Південно-західний фасад. 
1940-ті роки.

Катерининська церква. 1950-ті р.
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Вісті з районів
Напередодні Покрови та Дня захисни-

ків України учні, батьки і вчителі Ріпкин-
ського ліцею, передали гостинці військо-
вослужбовцям Збройних сил України, які 
зараз захищають північні кордони Укра-
їни. Зібрали посилки з теплими речами, 
засобами гігієни, солодощами, чаєм, ка-
вою, фруктами, домашньою консерваці-
єю тощо. Школярі також підготували чи-
мало малюнків та листів з підтримкою 
солдатам.

Офіцери ОК «Північ» завітали до на-
вчального закладу, розповіли про ситу-
ацію у зонах бойових дій, подякували ді-
тям, батькам та вчителям за активну па-
тріотичну позицію.

У Прилуках волонтери виготовили та 
відправили на фронт понад тисячу окоп-
них свічок. Їх волонтери виготовляють 
із гофрованого картону та бляшанок, які 
збирають у містян, а залити їх воском до-
помагає місцевий пасічник Василь Курка.

Ініціаторами їх створення стала роди-
на Фесенків. «Йде зима, осінь із затяж-
ними дощами, хлопці хворіють. Вирішили 
отак допомогти. Дати частинку тепла із 
дому», каже волонтерка Марія Фесенко. 
Згодом підключили друзів та сусідів. На 
рахунку родини Інни Ярошенко близько 
120 готових окопних свічок. Їх виготовляє 
майже кожного вечора у себе на кухні.

Вісім металевих бляшанок із-під «ту-
шонки» повністю висушують бліндаж. 
Вони допоможуть зігрітись, висушити 
речі, щось приготувати.

Менська громада взяла участь в 
спільній ініціативі Дитячого Фонду ООН 
(ЮНІСЕФ) в Україні та Асоціації міст Украї-
ни «Громада, дружня до дітей та молоді» та 
отримала 50 тисяч доларів США на реалі-
зацію власного проєкту. Ці кошти грома-
да спрямувала на облаштування нового 
простору інклюзивно-ресурсного центру.

«Коли ми дізналися, що можемо спря-
мувати гроші на будь-які потреби сімей 
з дітьми, які постраждали внаслідок вій-
ськової агресії Росії, вирішили, що інклю-
зія дуже важлива. Збільшується кількість 
дітей, які під час війни почали потребува-
ти особливої підтримки та уваги психоло-
гів, реабілітологів, логопедів тощо. Окрім 
того, на кінець травня в громаді нарахо-
вувалось більше 500 дітей з числа вну-
трішньо переміщених осіб», розповів Юрій 
Стальниченко, секретар міської ради

Раніше інклюзивно-ресурсний центр 
працював у приміщенні навчального за-
кладу. Місця для занять там було зама-
ло. Адже Центр надає послуги не лише 
жителям Менської громади, а й сусідніх: 
Березнянської, Корюківської, Сновської, 
Сосницької та Коропської громад. Тому у 
липні на сесії міської ради виділили інше, 
більш просторе приміщення, що знахо-
диться поблизу центральної частини міс-
та.

Кошти, отримані в рамках проєкту, ви-
користали на ремонт приміщення та за-
купівлю обладнання, а також облашту-
вання дитячого майданчика з елемента-
ми інклюзії, придбання дидактичних мате-
ріалів для роботи з дітьми з особливими 
освітніми потребами.

До 20 жовтня в громаді очікують на 
поставку та встановлення спеціалізова-
них меблів для центру. Його відкриття за-
плановано на кінець місяця. 

З нагоди Дня захисників та захисниць 
України серед молоді Ніжина було прове-
дено змагання з міні-футболу. Вони від-
булися на міському стадіоні «Спартак» на 
міні-футбольному полі зі штучним покрит-
тям, з дотриманням правил та умов воєн-
ного стану.

В боротьбі за перемогу перше місце 
зайняла команда учнів 11-тих класів міс-
та, яка здобули кубок.

Ще 5 сучасних «швидких»
Заступниця начальника Чернігівської ОВА 

Жанна Шерстюк 13 жовтня передала ключі 
від сучасних «швидких» авто типу «С» представ-
никам п’ятьох громад. Транспорт отримали Ні-
жинська станція обласного центру екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф та 
її Бобровицька підстанція, а також Городнян-
ська, Ріпкинська та друга підстанції Чернігів-
ської станції.

«Гарним прикладом є глобальна ініціатива 
United24, в межах якої на Саміті перших леді за 
участі Олени Зеленської були зібрані кошти на 
авто класу «С» – найбільш укомплектовані зраз-
ки швидких допомог, які зараз є в світі. Вони об-
ладнані всім необхідним для реанімації людини 
та підтримки її стану на шляху до закладу охоро-
ни здоров’я. Чернігівщина отримала п’ять таких 
машин. Подібних уже маємо 15. Вони розподі-
лені громадам», зазначила Жанна Шерстюк.

Так, автівки облаштовані кисневими бало-
нами, кардіомоніторами та дефібриляторами, 
електрокардіографами й апаратами штучної 
вентиляції легень. 

Загалом автопарк екстреної швидкої ме-
дичної допомоги Чернігівщини налічує 96 авто-
мобілів.

Обережно: шахраї
11 жовтня до поліції звернулася 37-річна 

мешканка Малківської громади із повідомлен-
ням, що з її банківського рахунку зникло біль-
ше 5 тисяч гривень. Жінка розповіла поліцей-
ським, що в Інтернеті вона побачила посилан-
ня про оформлення «грошової допомоги». Вона 
перейшла за посиланням, де їй запропонували 
ввести номер телефону та реквізити картки для 
нібито оформлення грошової виплати. Потерпі-
ла виконала ці умови, після чого з її картки зни-
кли кошти. Нині поліція розшукує причетного до 
шахрайства у рамках відкритого кримінального 
провадження.

Поліція наполегливо рекомендує: по теле-
фону або в Інтернеті нікому не повідомляйте 
жодних відомостей про свої банківські картки. 
Пам’ятайте: інформацію про справжні державні 
виплати та порядок їхнього отримання потрібно 
перевіряти лише з офіційних джерел.

Чернігів – одне із міст, яке 
РФ намагалася знищити із пер-
ших днів повномасштабного 
вторгнення в Україну. Поки оку-
панти скидали авіабомби та об-
стрілювали місто, фельдшер 
«екстренки» Олександр Гнип їз-
див поміж снарядів, аби допо-
могти пораненим.

Його історіюо прилюднив 
спільний проєкт Міністерства 
охорони здоров'я за підтримки 
ВООЗ та ЄС «Дякуємо серцем».

Перший виклик «швидка» 
Олександра отримала вже о 
4:30 ранку 24-го лютого. Тоді 
треба було їхати на прикордон-
ну територію.

«Були одними серед перших. 
Наступними днями почалися об-
стріли міста, стало гаряче. Ко-
жен новий робочий день прино-
сив поранення різного ступеня 
тяжкості і постійне відчуття не-
безпеки», –говорить чоловік.

За словами фельдшера, 
80% викликів, на які йому до-
водилося виїжджати, складали 
поранення. Медикам надходи-
ло до 10 викликів на добу. При 
цьому серед постраждалих були 
й діти.

«Це специфічна допомога, 
яка виснажує емоційно. Коли 
дивишся в очі постраждалій ди-
тині або потрапляєш під обстріл 
під час виклику. Я вже не кажу 
про блокадні умови без води, 
світла і можливості купити про-
дукти. Та погане швидко забува-
ється. Ми гідно тримались – на 
позитиві та з упевненістю в пе-
ремозі», наголошує Олександр.

Зізнається, що, йдучи на 
чергову добову зміну, найваж-
чим було залишати вдома рід-
них, адже у Чернігові не було 
безпечного місця – від росій-
ських «прильотів» страждали 
усі райони міста.

«Ми виїжджали на виклик 
і не знали, буде приліт по нас 
чи ні. Артилерія працювала по-
стійно. А якось біля будинку, де 
я жив, скинули бомбу. Там була 
воронка завглибшки метрів 
сім, і це – за 50 метрів від мого 
будинку», згадує Олександр.

Чоловік зізнається, що жив 
у хронічній напрузі, аж доки не 

евакуював сім'ю у більш без-
печне місце. Після цього він по-
чав працювати по три доби на 
зміні і викликів ставало деда-
лі більше. Олександр пам'ятає 
усі виклики, та найтяжче – це 
травмовані діти.

«Невинні, які прожили ще 
так мало і опинилися у пеклі ві-
йни. Після мінометного обстрі-
лу ми забирали дитину. У неї 
був відкритий перелом стегна, 
закритий перелом другої ноги, 
геморагічний шок.

Переді мною досі її сіре від 
пилу й пороху обличчя і ці очі, 
які дивляться на тебе. Емо-

ційно дуже важко. При цьо-
му обстріли тривають. Нада-
вали допомогу, вивозили ді-
тей, а поруч прилітали снаряди. 
Так і працювали», розповідає 
фельдшер.

Попри постійні обстріли та 
психологічну напругу, ніхто із 
медиків не скаржився і не па-
нікував, каже Олександр. Ба 
більше, вони спільно з волон-
терами поповнювали запаси 
медикаментів та розвозили їх 
чернігівцям.

«У нас дуже круті люди в 
Чернігові. Мої медики на швид-
кій, дівчата по 20-25 років, без 
води, без продуктів, але за-
вжди були на позитиві. Волон-
тери могли віддати останні ко-
шти, щоб накупити нам меди-
каментів. Була у них хоч 1000 
гривень, хоч більше – їздили, 
купували ліки, розвозили по бу-
динках, куди ми просили. Не-
ймовірні люди», наголошує чо-
ловік.

Зараз Олександр намага-
ється згадувати лише приємні 
моменти і додає, що пережитий 
жах «забувається»:

«Так, готували їжу на вогні, 
нас обстрілювали, було страш-
но. Але все це забувається. У 
пам’яті залишається, як допо-
магали одне одному, відволіка-
ли, посміхалися, трималися». 

Діана КРЕЧЕТОВА,
журналістка «УП Життя»

«Українська правда», 
06.10.2022

Pravda.com.ua

Відзнаки волонтерам 
5 жовтня відбулася зустріч із представника-

ми волонтерського руху Чернігівщини. Вислови-
ти вдячність тим, хто координував, допомагав па-
кувати та доставляти продукти харчування, ліки, 
одяг та інші необхідні речі цивільним та військо-
вим, завітали перший заступник голови обласної 
ради Ніна Лемеш, засновник Благодійного фон-
ду «Підтримую добрі справи», народний депутат 
України Валерій Зуб та керівниця фонду Інна Зуб.

Подяки обласної ради оголошено представ-
никам волонтерської спільноти: Аллі Озяві, Ка-
терині Железняковій, Іллі Заровному, Оксані Гри-
шиній, Кристині Завтур, Марині Сластьонкіній, 
Юлії Хахуді, Денису Гаврусенку, Лесі Снєгур, Вірі 
Шевцовій, Тимуру Михеєнку, Роману Мироньку, 
Владиславу Ремизову та Сергію Лисиці.

Чернігівщина та Франція 
поглиблюють партнерство

Найближчим часом до області надійде 6 мос-
тів, будматеріали та інша гуманітарна допомога 
від Франції.

Про це під час робочого візиту голови Верхо-
вної РПади України Руслана Стефанчука разом з 
Головою Національних зборів Франції Яель Брон-
Піве та делегацією Посольства Французької Рес-
публіки в Україні на чолі з Надзвичайним і Повно-
важним Послом Етьєном де Понсеном повідомив 
начальник облдержадміністрації В’ячеслав Чаус.

Нагадаємо, Чернігівська ОВА задекларувала 
співпрацю з регіоном Іль-де-Франс, тісно співп-
рацює з Посольством Франції в Україні, фран-
цузькими благодійними фондами та організаці-
ями.

Делегація поспілкувалася з жителями мо-
дульного містечка у Новоселівці, оглянула руй-
нування на вулиці В. Чорновола – кардіологіч-
ний центр та житлові будинки – та ознайомилася 
з ходом ремонтних робіт на автошляхах області.

«Побачене вражає. Наступна сесія Націо-
нальних зборів Франції розпочнеться з дебатів 
про Україну. Ми будемо вашими очима, вашим го-
лосом у Парламенті Франції. Ми зацікавлені роз-
вивати співпрацю не лише між нашими країнами, 
а й регіонами та громадами безпосередньо», ре-
зюмувала пані Яель Брон-Піве.

Аграрії залучають 
кошти за програмою 
«Доступні кредити»
За програмою «Доступні кредити 

5–7–9%» 33626 аграріїв цьогоріч залучи-
ли 62,509 мільйона гривень кредитів.

Під посівну кампанію до 1 червня 
2022 року було залучено 38, 551 мільйо-
на гривень кредитів, із 1 червня по 29 ве-
ресня залучено ще 23,958 мільйона гри-
вень.

У десятку регіонів за обсягами кре-
дитування за весь період дії програми 
увійшла і Чернігівська область: загалом 
отримано 3,37 млрд грн, це 8 місце серед 
областей. 

Центр підвищення 
кваліфікації –   серед 

переможців конкурсу 
За результатами цьогорічного конкур-

су «Кращі практики впровадження освіт-
ніх інновацій у системі професійного на-
вчання державних службовців, голів міс-
цевих державних адміністрацій, їх перших 
заступників та заступників, посадових 
осіб місцевого самоврядування та депу-
татів місцевих рад», що проводився На-
ціональним агентством України з питань 
державної служби та за підтримки Про-
грами Рада Європи, практика «Створення 
та просування освітнього кейсу з рефор-
ми галузі освіти територіальних громад на 
Чернігівщині» виборола друге місце (пе-
ріод впровадження освітньої інновації – 
2021–2022 навчальний рік.

Це регіональна частина проєкту, що 
реалізовувався за ініціативою благодій-
ної організації «Центр освітніх ініціатив» 
(Львів) у партнерстві з НГО Сіверський ін-
ститут регіональних досліджень (м. Черні-
гів) та Чернігівським центром за підтрим-
ки посольства США в Україні в Львівській 
та Чернігівській областях.

«Найтяжче – травмовані діти»
Як фельдшер рятував постраждалих під обстрілами у Чернігові
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У День захисників та за-
хисниць України в Черніго-
ві розгорнули найбільший 
в'язаний державний прапор 
України.

Стяг представили на схи-
лі Катерининської церкви 14 
жовтня, таким чином було 
встановлено рекорд України. 
Загальний розмір в'язаного 
прапора – 30 м 54 см на 20 
м 20 см. Найбільшим прапор 
визнали у Національному ре-
єстрі рекордів.

Над його виготовленням 
працювали майже 350 май-
стринь з усіх областей Украї-
ни. До створення прапора до-
лучились майстрині з тимча-
сово окупованих територій і 

ті, хто виїхав наразі з країни.
Готові фрагменти надси-

лали з Польщі, Італії, Фран-
ції, Німеччини, Канади. Робо-
та тривала з квітня до серпня.

«Ми вирішили у такий спо-
сіб об'єднати в'язальниць зі 

всієї України. Тому що всі були 
в депресії, в горі. До нас при-
єдналося дуже багато май-
стринь», говорить організа-
торка створення прапору і за-
сновниця фонду «Чарівниці 
добра» Альона Розумієнко.

У міськраді зазначають, 
що якщо розпустити нит-
ки з прапора, то їх загаль-
на протяжність складе не 
менше 700 км, що дорівнює 
відстані від Чернігова до 
Херсона.

Після цього зі стяга пла-
нують зробити один невелич-
кий прапор для Чернігова, а з 
решти зроблять ковдри, час-
тину з яких передадуть пере-
селенцям, а інші продадуть 
на благодійному аукціоні для 
ЗСУ.

Михайло ЗАГОРОДНІЙ
журналіст «УП Життя»
«Українська правда», 

14.10.2022

Новини Чернігова
Допомогу при народженні дитини отримає ще 115 

чернігівських родин
Кожна родина чернігівців при народженні дитини отримує 

підтримку від міста. Виконком міської ради 6 жовтня погодив 
черговий список таких сімей.

Тож одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 1 млн 
155 тис грн отримає 115 чернігівських сімей з немовлятами. А 
саме: 47 сімей – по 5 тис грн на першу дитину; 48 сімей – по 10 
тис грн на другу дитину; 15 сімей – по 20 тис грн на третю дитину; 
2 сім'ї – по 20 тис грн на четверту дитину; 1 сім'я 20 тис грн, що на-
родила дев'яту дитину; 2 сім'ї – по 40 тис грн, що народили двійню.

Така допомога видається батькам, які постійно прожива-
ють з дитиною та мають свідоцтво про її народження, а також 
зареєстровані в місті Чернігові.

Пакет документів батьки подають до відділу звернень грома-
дян Чернігівської міської ради (вул.Шевченка, 9). Звернутися за 
допомогою можна протягом року з дня народження дитини.

Ця Програма підтримки народжуваності у Чернігові на 
2017 – 2022 роки затверджена рішенням міської ради від 
21.09.2017 року.

Допомога власникам пошкоджених приватних 
будинків

Місто продовжує підтримувати чернігівців, приватні будин-
ки яких пошкоджені під час активних бойових дій. У рамках від-
повідної Програми, рішенням виконкому від 6 жовтня, однора-
зову матеріальну допомогу нададуть 110 чернігівцям, на за-
гальну суму 1 576 077 грн.

Раніше цю матеріальну допомогу від міста вже отримали 
988 власників приватних житлових будинків на загальну суму 
18 074 267 гривень.

Це не є компенсацією за пошкоджений чи повністю зруйно-
ваний будинок, адже ці зобов'язання взяла на себе держава. У 
такий спосіб органи місцевого самоврядування хочуть фінан-
сово підтримати власників приватних будинків. 

Отримати цю допомогу з міського бюджету зможуть ті чер-
нігівці, хто подасть необхідний пакет документів до 1 грудня 
2022 року. 

Допомога власники квартир в одноповерхових 
будинках

Внесені зміни до Програми надання одноразової матері-
альної допомоги мешканцям Чернігова – власникам приват-
них житлових будинків, знищених та пошкоджених внаслідок 
російської військової агресії. Рішення затвердили на засіданні 
виконавчого комітету 6 жовтня. 

Власникам квартир зазначених будинках також передбаче-
на фінансова допомога з міського бюджету:

повністю зруйнована квартира – 20 000 грн;
значно пошкоджена квартира – 10 000 грн.
Якщо місце проживання власника приватного житлового 

будинку/квартири не зареєстровано у місті Чернігові, однора-
зову матеріальну допомогу має право отримати член сім’ї влас-
ника приватного житлового будинку/квартири, місце прожи-
вання якого зареєстровано в цьому приватному житловому бу-
динку/квартирі. 

Прес-служба Чернігівської міської ради

Наша газета – на сайті в Інтернеті 
Вже кілька років існує в Інтернеті сайт нашої газети «Світ-

інфо». На цьому ж сайті розміщуються і всі номери нашого дочір-
нього видання – обласної літературно-мистецької газети «Стру-
на». На сайті є всі номери обох газет за всі роки їх видання: «Світ-
інфо» – за понад 10 з половиною років, «Струна» – за майже два 
роки. Всі публікації й ілюстрації можете легко скопіювати. 

Адреса сайту: http://svit11.wordpress.com. 

У Чернігові розгорнули найбільший в'язаний прапор України

Відновлюємо класику. 
На чернігівській сцені 4 жов-
тня відбувся показ ще одні-
єї поновленої вистави, яка 
упродовж багатьох років вхо-
дить до афіші театру. Це одна 
з найвідоміших вітчизняних 
класичних комедій «За двома 
зайцями», за однойменною 
п’єсою Михайла Старицького.

Поставлена у 2007 році 
та поновлена через десять 
років режисером, засл.дія-
чем мистецтв України Вірою 
Тимченко, ця комедійна ви-
става у вересні 2021 року 
була всоте представлена ша-
нувальникам театру. 

Нині глядачі з радістю піз-
навали своїх улюблених акто-
рів у сценічних образах, зо-
крема, заслужених артистів 
України Антоніну Баглій, Еду-
арда Брагіду, Любов Колес-
никову, Наталію Максимен-

ко, артистів Миколу Бичука, 
Світлану Бойко, Петра Вели-
кого, Наталію Гнатенко, Ва-
лентина Кореня, Миколу Ле-
мешка, Владислава Лещенка, 
Олександра Манастирського. 
Успішним дебютом у ролі Галі 
став виступ молодої актриси 
Оксани Ленчевської.

«Загадкові варіяції». 
Увечері 7 жовтня було знову 
запропоновано переглянути 
майже детективну історію – 
як визначив жанр своєї по-
становки режисер Денис Фе-
дяшов – виставу «Загадкові 
варіяції». за п’єсою сучасно-
го французького драматурга 
Е.-Е.Шмітта. Прем’єра виста-
ви відбулася у червні минуло-
го року. З перших хвилин ця 
захоплива детективна істо-
рія занурила глядачів у вир 
шалених пристрастей, чуттє-
вих любовних історій та не-

повторного французького гу-
мору. 

Вистави – дітям. Щосубо-
ти театр запрошує дітлахів ра-
зом з батьками на перегляд 
цікавих казкових історій. Ось 
і нині відбувся показ захо-

пливої казки «Чарівна лампа 
Аліддіна» за п’єсою Саши Ли-
хого, яка вже багато років не 
сходить зі сцени театру. Щас-
ливий дитячий сміх і сяючі очі 
юних театралів були найкра-
щою нагородою акторам.

«Золотий лев-2022» – 
Молодіжному театру

Виставу черні-
гівського Молодіж-
ного театру визна-
ли кращою на фес-
тивалі у Львові. По-
новив цю виставу 
Геннадія Касьяно-
ва «Бравий вояка 
Швейк» режисер та 
художній керівник 
нашого театру Ігор 
Тихомиров, разом 
з артистами які є 
учасниками вистави: засл. арт України Любов Веселова (саме 
вона грає Швейка), засл. арт України Олексій Биш, арт. Тетяна 
Салдецька, Руслана Остапко, Євген Сидоренко, Руслан Бугай.

Актори показали виставу на днях «Золотого лева», що 
пройшли у Львові. У програмі були представлені вистави 
українських та канадського театрів, які є рефлексіями на 
теми війни. Вистава чернігівців перенесла глядачів до Ав-
стро-Угорщини початку Першої світової війни. 

Театр ім. Т. Шевченка – глядачам

Прем’єра нового літера-
турно-музичного проєкту Ка-
пели бандуристів ім. О. Вере-
сая обласного філармонійно-
го центру під керівництвом 
заслуженої артистки України 
Раїси Борщ «Непереможні ЗСУ 

– непереможна Україна» від-
булася 14 жовтня у храмі Св. 
Катерини у Чернігові, що не-
дарма здавна називається ко-
зацьким.

 У соборі зібралося чимало 
вірян, аби відзначити і одне з 
головних християнських свят – 
Покрову Пресвятої Богородиці 
і чи не найактуальніше свято у 
часи війни – День захисників 
України. 

У виконанні капели під ди-
ригуванням головного хор-
мейстера колективу, заслу-
женого працівника культури 

України Миколи Борща компо-
зиція звучала щемно і прони-
кливо. Пролунала пісня Раїси 
Борщ «Прийшла весна» (аран-
жування Миколи Борща). Ряд-
ки її вірша лягали на звучання 
пісні «Пливе кача»:

«І знову лине «Плине кача»... 
На очі набіга сльоза. 
За сином Україна плаче, 
А він не встиг, не все сказав…»

Біль в словах читця, що 
ніби промовля від імені заги-
блого Героя. Але програма за-
кінчується словами надії: 
«Вже не звучать кремлівськії 

куранти, 
Вже згинули московські 

окупанти,
І сонце їх повік зайшло,
Наше зійшло, вкраїнське 

зійшло!»

«Непереможні ЗСУ – 
непереможна Україна»

Батурин: Національний заповідник 
«Гетьманська столиця»

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

Книжкова декомунізація
Чернігівський Культурно-мистецький центр «Інтермеццо» 

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


