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

Передплатний індекс «Світ-інфо» —
Основні теми газети:
 Події в області, Україні і світі.
 Політика, соціальні проблеми, екологія.
 Публікації раніше невідомої нам історії України, СРСР.
 Проза і поезія відомих письменників світу.
 Культура, мистецтво, спорт.
 Корисні поради. 
 У світі цікавого. 

«Світ-інфо» — газета для кожного з вас!
Передплатна ціна — без змін:  

16 гривень на місяць. 

Триває передплата 
на нашу газету на 2023 рік

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

йомим, колегам, запропонуйте також передплатити.

Газета продовжує хроніку війни, що 
її друкує всі останні місяці.

17 січня 
Після удару російської ракети 14 

січня по багатоповерховому будинку в 
Дніпрі тривало розбирання завалів і по-
шук під ними людей. Станом на день 17 
січня було врятовано 39 осіб (з них 6 ді-
тей), загинула 45 особа (з них 4 дітей), 
травмовано 80 осіб (з них 16 дітей). Три-
вав пошук безвісно зниклих людей. В бу-
динку, зруйновано понад 200 квартир, 
жителів відселили

18 січня 
У результаті падіння гвинтокрила 

поруч з дитсадком у Броварах на Київщи-
ні загинуло вище керівництво Міністер-
ства внутрішніх справ: глава МВС Денис 
Монастирський, його перший заступник 
Євгеній Єнін та державний секретар МВС 
Юрій Лубкович. Станом на 14 годину ви-
явлено 14 загиблих осіб, в тому числі всі 
10, які перебували на борту. Травмовано 
25 осіб. 

19 січня
Німеччина більше не залежить від 

російських енергоносіїв, заявив ні-
мецький міністр фінансів Крістіан Лінд-
нер. Німеччина повністю диверсифікува-
ла свою енергетичну інфраструктуру піс-
ля вторгнення Росії в Україну минулого 
року, знайшла нові джерела енергії. Рані-
ше Німеччина імпортувала з Росії близь-
ко половини газу і більше третини на-
фти. Тепер країна знову відкрила вугільні 
електростанції, відклала плани закриття 
трьох атомних електростанцій, збільшує 
потужності для зберігання природного 
газу, імпортованого з інших країн, таких 
як Норвегія і США.

Європейський парламент проголо-
сував за резолюцію, яка закликає до 
створення спеціального міжнародного 
трибуналу для переслідування злочину 
агресії Росії проти України. Європарла-
мент вважає, що створення спеціально-
го трибуналу заповнить велику прогали-
ну в поточній інституційній структурі між-
народного кримінального правосуддя та 
має ґрунтуватися на стандартах і принци-
пах, які застосовуються до Міжнародного 
кримінального суду. «Європарламент вва-
жає, що спеціальний міжнародний три-
бунал повинен мати юрисдикцію для пе-
реслідування не лише Владіміра Путіна 
та політичного і військового керівництва 
Російської Федерації, але й Александра 
Лукашенка та політичного і військового 
керівництва Білорусі, як держави-співу-
часника, з території якої і за матеріаль-
но-технічної підтримки якої Російська Фе-
дерація веде свою агресивну війну проти 
України», сказано у документі.

Укрзалізниця призначила новий 
потяг Львів – Харків, і у зворотньому 
напрямку. На його маршруті – Київ, Жи-
томир, Суми.

Глава Європейської ради виступив 
у Верховній Раді України. Шарль Мішель 
висловив упевненість, що Україна пере-
може у війні і ЄС буде її підтримувати. 
«Не може бути вільної Європи без вільної 
України», сказав Мішель. «Наразі ми мо-
білізували загалом 11 мільярдів євро на 
військову підтримку». 

У Білорусі засудили до двох ро-
ків колонії Дар’ю Лосік, дружину 
політв’язня, ув’язненого журналіста «Ра-

діо Свобода» Ігоря Лосіка. Її звинувачу-
вали через інтерв’ю про її чоловіка те-
леканалу «Белсат» навесні 2022 року, «в 
якому вона позиціонувала себе як дру-
жину політв’язня».

Дар’ю Лосік затримали вранці 18 
жовтня 2022 року після обшуку в неї 
вдома. У грудні 2021 року Ігоря Лосі-
ка засудили до 15 років позбавлення 
волі за нез’ясованими звинуваченнями. 
Разом із Лосіком до тривалих термінів 
ув’язнення тоді засудили чоловіка біло-
руської опозиціонерки Світлани Тиханов-
ської, Сергія Тихановського, а також чо-
тирьох інших блогерів та опозиційних по-
літиків й активістів. У подружжя Лосіків є 
4-річна дочка, якою зараз опікуються ді-
дусь і бабуся.

З початку повномасштабного втор-
гнення Росії з тимчасово окупованих 
територій до РФ депортували вже по-
над 2 мільйони українців. Цих людей 
шантажем змушують брати російські 
паспорти. Без наявності російського пас-
порта депортовані не можуть отримати 
жодних виплат чи послуг. Спершу росія-
ни створюють гуманітарну кризу у тимча-
сово окупованих регіонах, тоді лякають 
людей нібито наступом ЗСУ і бомбарду-
ваннями, а далі тих, хто піддався паніці, 
вивозять до південного федерального 
округу РФ. Зокрема Краснодарського та 
Ставропольського країв. Це роблять для 
того, щоб «збалансувати демографічну 
ситуацію» у цих регіонах, як останні деся-
тиліття активно заселяють народи Кав-
казу. 

Генеральний секретар НАТО Єнс 
Столтенберг, який брав участь у засідан-
ні міністрів оборони країн НАТО у форматі 
«Рамштайн», привітав повідомлення про 
нові поставки зброї в Україну. Той факт, 
що Україна отримає сотні нових одиниць 
бронетехніки, бойових машин піхоти, а 
також танки, матиме величезне значен-
ня для неї, сказав Столтенберг.

21 січня
Зеленський закликав світ зупинити 

агресії, що ламають продовольчий ри-
нок. Президент Зеленський у зверненні 
до учасників Конференції міністрів сіль-
ського господарства в Берлінію «Просто 
зараз, коли тривають дискусії на цьо-
му форумі, понад сто суден – перевізни-
ків продовольства стоять у черзі побли-
зу Босфору. Чому? Бо вони мають пройти 
огляд, і російські представники в Туреч-
чині блокують цей огляд. Судна затри-
мують на тижні. Для Європи це означає 
зростання цін. Для Азії це означає зрос-
тання загрози соціальної нестабільнос-
ті. Для Африки, для таких країн, як Ефіо-
пія або Судан, це означає порожні столи 
у тисяч і тисяч сімей». Президент заявив, 
що до повномасштабного вторгнення Ро-
сії Україна щомісяця відправляла на екс-
порт 6,5 млн тонн продовольства. Через 
російську агресію та дії Росії з блокуван-
ня українського експорту продовольства 
постачання скоротилося вдвічі.

22 січня
«Сильна, бо єдина». Президент Воло-

димир Зеленський 22 січня у День Собор-
ності опублікував звернення до україн-
ців. «Ця історична подія передала наступ-
ним поколінням українців дві мудрості. 
Якщо не припиняти боротьби, рано чи 
пізно єдину й незалежну державу буде 
відновлено. Якщо не досягти справжньої 

єдності, незалежність буде втрачено… 
Наша Україна єдина, бо сильна. Сильна, 
бо єдина.»

23 січня
Окрім членів Європейського Союзу, 

ще вісім країн Європи приєднались до 
рішення блоку про персональні санкції 
проти осіб у зв’язку з воєнною агресією 
Росії проти України, які були продовже-
ні у вересні 2022 року. Країни-кандида-
ти на членство Північна Македонія, Чор-
ногорія, Албанія, Україна та Боснія і Гер-
цеговина, а також країни Європейської 
асоціації вільної торгівлі й члени Євро-
пейської економічної зони Ісландія, Ліх-
тенштейн та Норвегія приєднуються до 
рішення Ради.

25 січня
В Росії почали мобілізувати укра-

їнських чоловіків, яких раніше депорту-
вали з тимчасово окупованих територій 
України. Це одна з причин прийнятого 
урядом РФ рішення щодо видачі паспор-
тів за місцем проживання. Також росіяни 
продовжують вербувати ув’язнених гро-
мадян України, яких було примусово ви-
везено до російських місць позбавлен-
ня волі.

Українські захисники залишили 
місто Соледар Донецької області. Реч-
ник східного угруповання ЗСУ Сергій Че-
реватий повідомив: «Задля збережен-
ня життя особового складу Сили оборо-
ни відійшли від Соледару і закріпилися 
на заздалегідь підготовлених рубежах 
оборони». Оборонці Соледара створили 
справжній подвиг не зважаючи на пе-
ревагу ворога у 3 - 5 разів, потужно три-
мали свої позиції. «Вони завдали ворогу 
величезні втрати в особовому складі, які 
можна порівняти з втратами агресора в 
двох чеченських війнах».

26 січня
Під час масованого ракетного уда-

ру по Україні Росія здійснила 55 пусків 
різноманітних ракет, 47 було збито. За 
даними Повітряних сил, окупанти засто-
сували високоточні ракети із двох літаків 
з території Росії, крилаті ракети з аквато-
рії Каспійського моря, крилаті ракети із 
кораблів та підводних човнів з акваторії 
Чорного моря.

27 січня
Уряд Бельгії затвердив найбільший 

пакет військової допомоги для України 
на суму 92 мільйони євро.

Йдеться про зенітні ракети, проти-
танкову зброю, кулемети, гранати, боє-
припаси – все це буде надане з оборон-
них складів, а також обладнання, яке зго-
дом буде замовлене і придбане у приват-
ного збройового сектору.

28 січня
Президентом Чехії обраний ексге-

нерал НАТО Павел.
За результатами підрахунку всіх го-

лосів у другому турі президентських ви-
борів у Чехії 28 січня перемогу здобув ге-
нерал Петр Павел. Він отримав 58,32% 
голосів, тоді як його конкурент, чеський 
мільярдер, колишній прем’єр-міністр Ан-
дрей Бабіш – 41,67%. Явка у другому 
турі виборів президента Чехії станови-
ла 70,25%, що стало рекордним показни-
ком з 2013 року, коли в країні відбу-
лись перші прямі президентські 
вибори.

Планета – 
проти російських агресорів

ПАРЄ визнала, що військова агресія 
РФ проти України почалася у 2014 році 

Парламентська асамблея Ради Європи 23 січня схвалила 
звіт та резолюцію за назвою «Сексуальне насильство у часи 
конфліктів», присвячену серед іншого питанню російської агре-
сії проти України.

Замість розмитої і фактично некоректної фрази «у 2022 
році війна повернулася до нашого континенту», депутати ухва-
лили: «З лютого 2014 року Російська Федерація веде агресив-
ну війну проти України, яку вона відновила 24 лютого 2022 року 
масованим вторгненням в Україну». Резолюцію з цією нормою 
затвердили одноголосно: 126 депутатів – «за».

Європейський суд з прав людини визнав 
контроль РФ на окупованому Донбасі

Суд у Страсбурзі 25 січня вирішив, що має юрисдикцію щодо 
розгляду скарг проти Росії з порушення прав людини на тери-
торіях Сходу України, які перебували під фактичним контро-
лем Росії. Оголошено рішення суду щодо спільної скарги урядів 
України та Нідерландів проти Російської Федерації.

Росія під час розгляду справи заперечували можливість 
розгляду справи і пояснювала, що йдеться про територію Укра-
їни, якою керували сепаратисти; натомість, Україна наполяга-
ла, що йдеться про фактично окуповану Росією територією. Суд 
постановив, що території, захоплені сепаратистами, ще з 2014 
року перебували під контролем Російської федерації.

Рада ЄС продовжила економічні 
санкції проти Росії до кінця липня

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити 
на шість місяців, до 31 липня 2023 року, обмежувальні заходи, 
спрямовані проти окремих секторів економіки Росії.

Ці санкції вперше були запроваджені у 2014 році у відпо-
відь на дії Росії, що дестабілізували ситуацію в Україні. Вони 
були значно розширені з лютого 2022 року у зв'язку з військо-
вою агресією Росії проти України.

Наразі санкції складаються з широкого спектру сектораль-
них заходів, включаючи обмеження на торгівлю, фінанси, тех-
нології та товари подвійного призначення, промисловість, тран-
спорт та предмети розкоші.

Вони також охоплюють: заборону на імпорт або транспорту-
вання морським шляхом сирої нафти та певних нафтопродуктів з 
Росії до ЄС, відключення від SWIFT декількох російських банків, а 
також призупинення мовлення та ліцензій кількох підтримуваних 
Кремлем дезінформаційних засобів масової інформації.

У грудні 2022 року Рада ЄС остаточно схвалила дев̀ ятий па-
кет санкцій проти Росії за війну проти України. 
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1 Петр Павел складе присягу й 
стане президентом Чехії 9 березня 

2023 року, замінивши на посаді Міло-
ша Земана, що перебував на ній два термі-
ни – десять років.

Генерал Павел відомий тим, що обі-
ймав посаду голови Військового комітету 
НАТО, що є другою після генсека посадою 
в Альянсі. 

Президент України Володимир Зелен-
ський привітав нового президента Чехії 
Петра Павела із переконливою перемогою 
на виборах. «Ціную вашу підтримку України 
та нашої боротьби проти російської агре-
сії. Буду радий тісній особистій співпраці на 
благо народів України та Чехії та в інтере-
сах об'єдннаної Європи».

Через війну посівні площі зменши-
лись на 25%. Заступник міністра аграр-
ної політики та продовольства Тарас Висо-
цький заявив, що через ведення бойових 
дій або тимчасову окупацію територій на-
разі неможливо використовувати 25% по-
сівної площі. Загалом очікувана посівна 
площа всіх категорій господарств на під-
контрольній території України під урожай 
2023 року має скласти 21,8 млн га, що на 
6,8 млн га менше від показника 2021 року. 
Після деокупації знадобиться багато часу 
на розмінування та очищення територій.

29 січня 
Українські танкові екіпажі прибули до 

Великої Британії, де розпочнуть навчання 
на танках Challenger 2. 15 січня Британія 
підтвердила планипередати Україні еска-
дрон з 14 танців Challenger 2 і близько 30 
САУ калібру 155 мм AS90. Британія стала 
першою країною, яка погодилась відправи-
ти свою важку бронетехніку в Україну.

30 січня
Володимир Зеленський і прем’єр-

міністр Королівства Данія Метте Фреде-
ріксен відвідали Миколаїв та Одесу.

Володимир Зеленський: «Сьогодні 
весь день у відрядженні. Зустріч і перего-
вори з делегацією Данії – з пані прем’єр-
міністром Фредеріксен, представниками 
коаліції партій. Зокрема, з міністром обо-
рони Данії й міністром закордонних справ. 
Вони у складі делегації. Ми дуже детально 
говорили про оборонні потреби України».

Данія взяла шефство на відбудовою 
Миколаєва. Йдеться про проекти у галузі 
енергетики, інфраструктури, у соціальній 
сфері, у виробництві, відновленні нормаль-
ного водопостачання, зруйнованого росій-
ськими загарбниками. У Миколаєві прези-
дент України та прем'єрка Данії відвідали 
шпиталь, у якому лікують українських вої-
нів після поранень.

«Данія підтримала нашу Чорноморську 
експортну ініціативу та приєдналася до 
програми «Зерно з України» – Grain from 
Ukraine. 

Звичайно, я подякував Данії за надану 
оборонну підтримку, за суттєве посилення 
нашої артилерії, за готовність долучитися 
до танкової коаліції». Україна та Данія ко-
ординують дії, щоб посилити санкції проти 
Росії. 

В обох областях президент провів нара-
ди з військовим і обласним керівництвом – 
і про безпеку, і про соціальний стан.

Втрати російських агресорів із 24.02.22 
по 31. 01. 23 склали: особового складу – 
близько 127500 осіб; танків – 3201; бо-
йових броньованих машин – 6378; арти-
лерійських систем – 2197; ракетних сис-
тем залпового вогню – 454; засобів ППО 
– 221; літаків – 293; гелікоптерів – 284; 
безпілотних літальних апаратів  оператив-
но-тактичного рівня – 1951; крилатих  ра-
кет – 796;  кораблів/катерів – 18; автомо-
більної техніки та автоцистерн – 5048.

За нашу 
свободу ПАРЄ ухвалила рішення щодо 

спецтрибуналу: Росія і Білорусь 
спільно відповідатимуть за злочини

Парламентська асамблея Ради Європи 27 січня ухва-
лила рішення, яким затвердила свої вимоги щодо ство-
рення спеціального трибуналу щодо злочину агресії.

Резолюція ПАРЄ щодо правових та правозахисних 
складових агресії РФ проти України стала основним до-
кументом щодо України, який ухвалили на поточній се-
сії асамблеї. У ньому значна увага приділена створенню 
нового міжнародно-правового механізму покарання за 
злочин агресії.

«Не існує іншого міжнародного кримінального три-
буналу, компетентного переслідувати і карати за злочин 
агресії, вчинений проти України», пояснює свій заклик 
ПАРЄ.

Також асамблея приділила особливу увагу тому, що 
відповідальними за злочин агресії мають бути представ-
ники керівництва Росії та Білорусі, які у документі згаду-
ються на одному рівні.

«Російські та білоруські політичні та військові ліде-
ри, які планували, готували, ініціювали або здійснювали 
ці дії, і які мали можливість контролювати або керувати 
політичними або військовими діями держави, повинні 
бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності. 
Без їхнього рішення про розв'язання цієї агресивної ві-
йни проти України не відбулося би звірств, що виплива-
ють з цієї війни», підкреслює документ. ПАРЄ, утім на-
голошує на потребі розслідувати також воєнні злочини, 
злочини проти людяності та звинувачення у геноциді, 
які підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримі-
нального суду.

Планета – проти російських агресорів

«Бій під Крутами – бій за май-
бутнє України! Щодня і щогодини 
сили оборони України наслідують 
подвиг Захисників Крут, захища-
ючи нашу державу, та виганяю-
чи клятого ворога з нашої рід-
ної землі», з такими думками 29 
січня, на 340-й день відкритого 
вторгнення російського агресо-
ра на територію нашої країни, на 
території Меморіального комп-
лексу «Пам’яті Героїв Крут» на 
Чернігівщині, біля станції Крути, 
відбулося вшанування Захисни-
ків України.

29 січня 1918 року українські 
воїни провели тут успішний обо-
ронний бій проти російських за-
гарбників, які йшли на Київ. 

На відзначенні пам'яті Геро-
їв у Крути приїхали представни-
ки влади, на чолі яких був голова 
обласної військової адміністрації 
В’ячеслав Чаус, військові, пред-
ставники громадськості з Черні-
гова, Ніжина, Ічні, деяких інших 
громад.

Учасники заходу поклали кві-
ти до Монументу «Битва під Кру-
тами». Поминальну літію за за-
гиблими відправив протоієрей 
Роман Кіник, секретар Черні-
гівської єпархії Православної 
Церкви України, настоятель ка-
федрального Катерининсько-
го храму. Учасники заходу озна-
йомилися з музейною експози-
цією Меморіального комплексу 
«Пам’яті Героїв Крут». 

Вшанування пам’яті Героїв Крут

11 лютого 2012 року вийшов перший но-
мер нашої газети «Світ-інфо». З початком 
2014 року газета стала виходити кожні два 
тижні (двічі на місяць) і на 16-то сторінках. 

З 2015 року газета є в передплаті на всій 
території області. Причому, з будь-якого насе-
леного пункту її можна передплатити в будь-
який. 

Кілька років тому створено сайт газе-
ти в Інтернеті, його адреса – http://svit11.
wordpress.com. Там розміщені всі номери га-
зети за 11 років. 

Велика вдячність всім, завдяки кому га-
зета виходить.

Це передплатники, автори, поліграфісти 
видавництва «Десна», де всі роки друкуєть-
ся газета, працівники Укрпошти, яка веде пе-
редплату і доставляє газету читачам, бібліоте-
ки, які передплачують газету, спонсори. 

Основні публікації газети за всі роки. 
Вийшло 236 номерів. Це тисячі публіка-

цій. Наведемо головні. В дужках вказано но-
мери газети з цими публікаціями. 

Надруковано книги.
Сергій Леп’явко, «Коротка історія Черніго-
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Оксана Оніщенко, 

«1917 рік на Чернігівщині». (97 – 108).
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(177 – 212).
Сергій Павленко, «Опозиція на Чернігів-

щині». (Поч. в № 109).
Історичні дослідження, публіцистика. 
Петро Антоненко, «Від Рюрика до Миколи 

ІІ. На престолах Києва й Москви». (39 – 57).
Крах комуно-радянської імперії СРСР. (43 

– 47). 
Олександер Колянчук, «Українські емі-

гранти в польській науці і культурі». (61 – 63). 
Сергій Горобець, «Хроніка війни більшови-

ків з народом на 
Чернігівщині». (62 – 72). 
«Цензура в СРСР». (69 – 72). 
Сергій Горобець, «Хроніки області часів 

сталінізму». (127 – 128).
Олег Коцарев, «Іван Багряний. Біг над 

прірвою від Охтирки до Нового Ульма». (142 
– 144).

«Наш древній Чернігів». (168–172).
Володимир Огризко, «Розпад Росії, загро-

за чи шанс?» (208 – 214). 
Просвітницькі проєкти.
«Батурин – Гетьманська столиця». Спіль-

ний проєкт газети і Національного заповідни-
ка «Гетьманська столиця». Триває з 2016 року. 
Надруковано понад близько 300 публікацій 
науковців заповідника. 

«Музеї і заповідники Чернігівщини».
«Славні містечка Чернігівщини». Доля ко-

лишніх райцентрів. 
Література в газеті. Розповіді про пись-

менників, публікації їхніх творів (ось лише де-
які імена).

Світ: Буало-Нарсежак, Бунін, Гашек, О. 
Генрі, Джером, Екзюпері, Коллінз, Івашкевич, 
Крісті, Лондон, Льоса, Маркес, Мопассан, По, 
Прус, Ремарк, Марк Твен, Хемінгуей, Цвейг, 
Чапек, Честертон, Чехов, Шолом-Алейхем, 
Шоу, Сенкевич. 

Україна: Ганна Барвінок, Васильченко, 
Остап Вишня, Вороний, Гончар, Горлач, Гра-
бовський, Гуцало, Довженко, Драй-Хмара, 
Драч, Дрозд, Забашта, Йогансен, Косинка, 
Костенко, Костомаров, Коцюбинський, Ку-
ліш, Маланюк, Маркович, Панас Мирний, 
Мовчан, Нечуй-Левицький, Олесь, Олійник, 
Ольжич, Підмогильний, Самійленко, Сосюра, 
Стус, Олена Теліга, Тичина, Франко, Хоткевич, 
Шкляр, Ярошинська. Українська діаспора: 
Багряний, Зуєвський, Карпенко-Криниця, На-
талена Королева, Лятуринська, Софронів-Ле-
вицький, Шевельов.

Чернігівщина: Адаменко, Антоненко, Буд-
лянський, Деко, Дідович, Казка, Кезля, Клоч-
ко, Корж, Куровський, Москалець, Валентина 
Мастєрова, Любов Пономаренко, Фриз, Чу-
мак, Чухліб, Шкварчук, Шкуліпа.

Золотий фонд української естради.
Десятки публікацій про співаків (зокрема, 

це Дмитро Гнатюк, Василь Зінкевич, Ніна Мат-
вієнко, Анатолій Мокренко, Юлія Пашковська, 
Тарас Петриненко, Назарій Яремчук, Анатолій 
Солов̀ яненко), композиторів і поетів (Олек-
сандр Білаш, Володимир Верменич, Анатолій 
Гочинський, Володимир Івасюк, Платон Май-
борода, Андрій Малишко, Анатолій Пашкевич, 
Ігор Поклад, Юрій Рибчинський, Ігор Шамо).

Нашій газеті 11 лютого – 11 років

Заслін спорту 
агресора

Володимир Зеленський звер-
нувся з листом до президентів про-
відних міжнародних спортивних 
федерацій із закликом визначи-
тися щодо рішення Міжнародного 
олімпійського комітету, який хоче 
повернути російських спортсме-
нів у міжнародні змагання. «Якщо 
російські спортсмени з’являться 
на міжнародних змаганнях, то це 
лише питання часу, коли вони по-
чнуть виправдовувати агресію Ро-
сії та використовувати символіку 
терору».

27 січня президент Володимир 
Зеленський оголосив про поча-
ток «марафону чесності», який буде 
спрямований на очищення керів-
ництва міжнародних олімпійських 
структур від лицемірства та будь-
яких намагань витягнути у світовий 
спорт представників Росії.

Президент Міжнародного 
олімпійського комітету Томас Бах 
заявив, що хоче «вивчити можли-
вість» повернення атлетів з Росії 
та Білорусі у міжнародний спорт 
навіть попри те, що це може бути 
причиною бойкоту змагань з боку 
України.

До Кримської платформи 
приєдналася ще одна 

країна: тепер там більше 
60 держав

До переговорного майданчика з део-
купації «Кримська платформа» приєднала-
ся Коста-Рика. Про це 26 січня повідоми-
ла  перша заступниця міністра закордонних 
справ Еміне Джапарова. Тепер цей унікаль-
ний формат об’єднує вже понад 60 держав 
та міжнародних організацій з Європи, Пів-
нічної та Південної Америк, Азії та Африки.

На думку Джапарової, розширення 
Кримської платформи за рахунок країн Гло-
бального Півдня – підтвердження того, що 
питання деокупації Криму є пріоритетним 
для всього світу.

Дипломатка наголосила, що завдяки 
платформі Україна повернула Крим у між-
народний порядок денний та мобілізувала 
цілу коаліцію держав довкола нашого наці-
онального інтересу.

Вона анонсувала у 2023 році ще більше 
розгортання діяльності Кримської платфор-
ми. Адже вона має потенціал та вже стає 
майданчиком для деокупації не лише Кри-
му, а й усіх інших українських територій. «За-
раз ми активно готуємо Чорноморську без-
пекову конференцію, а також інші спільні 
заходи з партнерами по КП напередодні ро-
ковин з початку агресії та повномасштабно-
го вторгнення рф в Україну».
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Президент України Володимир Зе-
ленський у онлайн-зверненні до Всес-
вітнього економічного форуму в Даво-
сі закликав країни світу діяти швидше 
й рішучіше, аби випередити нові агре-
сивні кроки Росії та завершити війну в 
Україні. 

«Три роки тому я вперше взяв участь 
у Всесвітньому економічному форумі. 
Тоді світ боровся проти COVID-19. Бо-
ровся й переміг. Зараз світ бореться 
проти Путіна. І через три роки в Даво-
сі ми будемо говорити про нові викли-
ки й загрози. Що це означатиме? Що 
ми точно переможемо нинішню загро-
зу. Історія повторюється. Спочатку світ 
не помічає або недооцінює загрозу. По-
тім гуртується та протидіє їй. А потім 
світ перемагає. В усі часи фінал завжди 
один.

Світ переміг нацизм, апартеїд, пан-
демії, байдужість до кліматичних змін, 
фінансові кризи й кремлівський штам. 
Світ переможе знову. Настав час зроби-
ти це швидше».

«До криз глобальної безпеки, еколо-
гії, продовольства й енергетики слід до-
дати ще одну. Це криза часу. До закликів 
до рішучих, ефективних та спільних дій 
слід додати ще один. Це заклик до швид-
кості. Швидкості ухвалення рішень. Ре-
акції цивілізованого світу. Трагедії ви-
переджають життя. Тиранія випереджає 
демократію.

Щоб почати війну, Росії знадобило-
ся менше однієї секунди. Щоб упровади-
ти за це перші санкції, світу знадобили-
ся дні. Час, який вільний світ витрачає на 
роздуми, держава-терорист витрачає на 
вбивства.

Україна разом із союзниками проти-
діє цьому майже рік. Цей час довів: усі 
наші швидкі рішення дали позитивний 
результат: відкриття Європою кордонів 
для українців, зернова угода, енергетич-
на єдність. Все це врятувало мільйони 
людей. Не лише в Україні. Не лише Укра-
їні, а й усьому світу потрібен саме такий 
темп рішень і дій».

Зеленський сказав, що «світ вагався 
у 2014 році, коли Росія без вагань оку-
пувала Крим», і «світ вагався у 2022-му, 
коли Росія без вагань зробила війну по-
вномасштабною». «Світ не має вагатися 
сьогодні й ніколи більше».

«Росія експортує терор. Росія ширить 
світом штам війни. Україна пропонує 
світу формулу миру. Прошу. Десять кро-
ків, які світ має зробити швидше, ніж РФ 
зробить нові кроки».

Міністерство культури та ін-
формполітики підтримує демон-
таж так званого храму УПЦ МП 
біля Десятинної церкви. Міністр 
культури Олександр Ткаченко за-
явив: «Будівля каплиці, так звана 
церква Десятинного Храму Пре-
святої Богородиці, яка незакон-
но розташована на території На-
ціонального музею історії Украї-
ни, є самочинним будівництвом та 
споруджена Релігійною громадою 
Української православної церкви 
московського патріархату».

Ткаченко нагадав, що ділян-
ка, на якій збудували споруду, за-
хопили у 2008 році, спочатку вона 
мала вигляд трьох зблокованих кі-
осків. У 2012 році за часів Януко-
вича почалося «узаконення» не-
законного будівництва. Але жод-
них дозволів на будівництво, як і 
на використання земельної ділян-
ки УПЦ МП ніколи не отримувала. 
Сама будівля споруджена без за-

твердженого проєкту, без отри-
мання дозволів на будівництво, в 
експлуатацію її у встановленому 
порядку не введено.

З 2020 року триває суд за по-
зовом від Національного музею 

історії України щодо усунення пе-
решкод у користуванні земельною 
ділянкою шляхом знесення само-
чинного об’єкта.

Передісторія. Все це відбува-
ється в самому історичному цен-

трі столиці України, який назива-
ється «Град Володимира». Великий 
Князь Київський, Хреститель Русі 
Володимир Святославич після хре-
щенння русичів збудував тут пер-
ший кам`яний християнський храм 
держави – Десятинну Церкву. В 
ньому він пізніше був і похороне-
ний, а також тут перепохована 
його бабуся, Свята Княгиня Ольга. 

На жаль, час не помилував 
святиню. У 1240 році храм руйну-
вали монголо-татари, при штур-
мі Києва, саме в храмі пробувала 
врятуватися частина киян. Потім 
наступні руйнації. До ХХ століття 
від церкви зосталися лише залиш-
ки руїн, фундаменти. 

Історія не зберегла навіть опи-
су і зображення Десятинної церк-
ви. Тому не було втілено ідею від-
новити храм на тому ж місці. Так, 
як відновили в столиціі Михайлів-
ський собор непордалік та Успен-
ський Києво-Печерської лаври. 

Адже для цього, за правилами 
ЮНЕСКО, треба було мати точний 
опис будівлі. 

Несподівано у 2011 році, до 
приблизної дати 1000-ліття хра-
му, відновити його запропонував 
Московський патріархат і зробити 
його своїм діючим храмом. 

Обурена українська громад-
ськість не допустила, щоб у серці 
України, на її святинях, стояв мос-
ковитський храм. 

Тоді Московський патріархат 
пішов іншим шляхом. Створив тут 
так званий «Десятинний чоловічтй 
монастир», для якого збудував ка-
плицю, названу «Володимиро-Оль-
гинським храмом» монастиря. На-
справді ж, «каплиця, є доволі чи-
малою церквою, спорудженою і 
експлуатованою незаконно, без 
всяких дозволів, про що і сказано 
вище. До того ж, це територія, що 
належить Національному Музею 
історії України. 

Храм Московського патріархату біля Десятинної церкви давно треба демонтувати

Самозваний «храм» в серці столиці. 
На другому плані – знаменита Андріївська церква. 

Пушкін відправлений у заслання, зго-
дом вбитий на дуелі. 

Лермонтов засланий на Кавказ, заги-
нув там на дуелі. 

Достоєвський засуджений до смертної 
кари, в останній момент заміненої на ка-
торгу.

Лев Толстой відлучений від церкви.
Радищев засуджений до смертної 

кари, заміненої засланням.
Герцена вислали з країни в еміграцію. 
Огарьов також був висланий за 

кордон.
Чаадаєва цькували і офіційно оголоси-

ли божевільним. 
Гумільов розстріляний чекістами.
Мандельштам відправлений у заслан-

ня, потім вбитий. 
Цвєтаєва мусила виїхати в емігра-

цію, повернувшись в СРСР, покінчи-

ла самогубством. Доньку її відправили 
в концтабір.

Пастернака цькували, припинили дру-
кувати, змусили відмовитися від отриман-
ня Нобелівської премії. 

Бабеля розстріляли.
Маяковського тричі арештовували, до-

вели до самогубства, але є версія про його 
вбивство. 

Єсєнін покінчив самогубством, хоч є 
версія про вбивство. 

Ахматову цькували, заборонили пу-
блікації, чоловіка розстріляли, сина 
ув̀ язнили.

Солженіцина судили, ув̀ язнили, згодом 
вислали з СРСР.

Шаламова двічі ув̀ язнювали в табори.
Аксьонова, Бродського, Войновича, 

Коржавіна, Довлатова Нєізвєсного після 
цькувань вислали з СРСР.

Руйнації війни
На грудень 2022 року прямі збитки інфраструктурі Укра-

їни через розв’язану Росією війну сягають 137,8 млрд дол. 
Збитки від руйнувань житлового фонду оцінюються у 54 

млрд дол. За понад десять місяців війни загалом пошкодже-
но або зруйновано 149 тисяч житлових будинків, найбільше 
– приватних будинків, 131 тисячі. Найбільш постраждалими 
від війни сферами залишаються інфраструктура, із завда-
ними збитками на 35,6 млрд, промисловість та втрати під-
приємств – 13 млрд. Росія продовжує завдавати руйнувань 
і освітнім закладам України. Сума збитків цієї сфери зросла 
на 400 млн дол і становить 8,6 млрд. Внаслідок бойових дій 
вже пошкоджено або зруйновано понад 3 тисячі освітніх за-
кладів. Збитки сфер культури, спорту та релігії, і оцінюються 
у 2,2 млрд. 

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні 
було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 
64 великі і середні підприємства, 84 тис одиниць сільгосп-
техніки, 31 інтернат, 44 соціальні центри, майже 3 тис мага-
зинів, 593 аптеки, майже 195 тис приватних легкових авто, 
14 тис комунального транспорту, 330 лікарень, 595 адмінбу-
дівель державного та місцевого управління.

Зеленський на форумі в Давосі закликав світ діяти швидко

Пам̀ яті Мирослава 
Симчича

На Івано-Франківщині 18 січня 
помер сотенний УПА, Герой України 
Мирослав Симчич. 5 січня 2023 року 
сотнику УПА виповнилося 100 років, 
а 6 січня він передав Зеленсько-
му шаблю та книги про УПА зі своїм 
підписом. 

Мирослав Симчич народився у 
селі Вижний Березів, а у віці 19 років вступив до лав УПА. Брав 
участь у багатьох успішних боях. У 1948 році військового зааре-
штували. Спершу присудили 25 років, потім скоротили термін. Піс-
ля повернення з російського заслання сотенному УПА заборони-
ли повертатись на захід України – він жив у Запоріжжі, одружив-
ся, мав двох дітей.

Вдруге Симчича заарештували у 1968 році. Загалом він про-
вів 32,5 роки у радянських концтаборах і вийшов на свободу 
лише в 1985 році.

Минулого року він отримав звання Героя України з орденом 
«Золота зірка». Також був кавалером орденів «Свободи» та «За за-
слуги», почесним громадянином Львова та Коломиї. 

На 2007 рік Україна мала 3094 
танки, з яких потім 783 машини 
продали здебільшого африкан-
ським країнам, а частина була ути-
лізована.

Про це йдеться у статті «Еконо-
мічної правда» з посиланням на дані 
Договору про звичайні збройні сили 
в Європі (CFE).

Танки з України продавали до та-
ких африканських країн як Ефіопія, 
Судан та Нігерія. Йдеться переваж-
но про радянські танки Т-72, мен-
ше – Т-55. Крім того, у 2015 – 2018 
роках Україна продавала машини 
до Таїланду: у контрактах були БМ-
Оплот та Т-64БВ-1.

В результтаті загальна кількість 
танків скоротилась до 1818. І не всі 
були готові до бою, адже машини по-
требують ремонту та модифікації.

В останні роки цього експор-
ту продаж танків скоротився: у 
2014 – 2018 роках продали 107 
танків, в тому числі останні 23 – 
у 2018 р.

Нині викупити продані раніше 
танки для підсилення армії може 
бути недоцільним, адже вони вже 
експлуатувалися в Африці протягом 
10 – 15 років. Доведеться прово-
дити щонайменше капітальний ре-
монт, і результат буде непередбачу-
ваним.

Незадовго до початку великої 
війни Україна мала 858 танків, пе-
реважно на базі радянських Т-64. 
Ще близько 300 могли бути в ре-
зерві. Інші зберігалися на скла-
дах та заводах. ЗСУ в боях з росі-
янами втратили 449 танків. Однак 
тут ідеться лише про підтверджені 

втрати, тому реальна цифра, імовір-
но, більша.

Разом з тим, відновлення танко-
вої армії постійно триває.

По-перше, Україна продовжує 
модифікувати танки, які були на збе-
ріганні. По-друге, українські військо-
ві захопили 535 російських танків. 
Щоправда, далеко не всі вони боєз-
датні.

По-третє, з початку війни Укра-
їна отримує покращені радянські 
танки Т-72 від Польщі, Чехії, Македо-
нії, Словенії та не вказаної африкан-
ської країни. Сприяють їм у цьому Ні-
меччина, США та Нідерланди.

Є домовленість про постачання 
понад 400 танків радянської роз-
робки. Не всі з них ЗСУ отримають 
одразу. Потрібен час на їх модерні-
зацію і транспортування.

Україна продавала танки аж по 2018 рік включно

Стали відомі переможці 
премії імені Максима Риль-
ського Кабінету міністрів 
України за 2022 рік. 

Премією відзначаються лі-
тератори за переклад україн-
ською мовою творів зарубіж-
них авторів та переклад тво-
рів українських авторів мова-
ми народів світу.

Лавреатами премії стали:
у номінації «За переклад 

українською мовою творів ви-
датних зарубіжних авторів» 
– Іван Мегела за переклад з 
німецької мови твору «Казки, 
легенди, притчі» Германа Гес-
се (видавництво «Фоліо»);

у номінації «За переклад 
творів українських класиків 

і сучасних авторів мовами 
народів світу» – Раїса Бож-
ко (Карагезян) за переклад з 
української мови на вірмен-
ську мову твору «Кайдашева 
сім’я» Івана Нечуя-Левицького 
(видавництво «Антрес»).

Іван Мегела – перекла-
дач, доктор філологічних 
наук, професор, академік АН 
Вищої освіти України. Пере-
кладає твори угорських, ав-
стрійських, німецьких, швей-
царських, чеських письмен-
ників. Раїса Божко – пись-
менниця-перекладачка. В 
її перекладах з середини 
70-х років минулого сторіч-
чя окремими виданнями та 
у вірменській періодиці ви-

йшли твори понад тридцяти 
українських письменників: І. 
Франка, М. Коцюбинського, 
П. Загребельного, В. Земля-
ка, Ю. Мушкетика, Є. Гуцала, 
В. Шевчука та ін.

Загалом на здобуття пре-
мії надійшло 13 творів.

Премія імені М. Рильсько-
го була заснована 1972 року 
і відновлена 2013 року за 
ініціативи Держкомтелера-
діо, благодійної організації 
«Фонд Максима Рильського 
«Троянди й виноград», Україн-
ського фонду культури Украї-
ни та НСПУ. Розмір грошової 
частини премії становить 20 
тисяч гривень у кожній номі-
нації.

Премія імені Максима Рильського Чим «пишатися» російській культурі?
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«Місто мільйона троянд».
Після окупації у 2014 році московський 

агітпроп із задоволенням згадав та підхо-
пив один із радянських слоганів, які форму-
вали позитивний образ індустріальної «сто-
лиці Донбасу».

Репортажі місцевих журналістів-сепа-
ратистів про те, як комунальники продо-
вжують висаджувати квіти та тримати фор-
пост «русского міра» в ідеальній чистоті, 
швидко перекочували в ефіри федераль-
них ЗМІ РФ та на сторінки кремлівських 
блогерів.

«Ах, яка краса!» – захоплювались вони 
«Титаніком», який на всіх парах наближався 
до айсберга.

Телебачення закріпило у свідомості 
російського глядача героїчну картину: під 
безперервними обстрілами «укрофашис-
тів» Донецьк і надалі живе своїм гордим, 
російськомовним та затишним життям.

Всі ці роки двірники брали до рук міт-
ли. Сантехніки – розвідні ключі. Легендар-
ні «шахтарі» та «трактористи» – зброю, щоб 
сантехніки та двірники з мітлами та розвід-
ними ключами могли продовжувати свою 
справу, яку їм заважав робити «київський 
режим». 

Перед вторгненням росіян 2014-го од-
ним із головних ньюзмейкерів у Донецьку 
був мер Олександр Лук'янченко.

Маючи необмежений адмінресурс та 
лояльні ЗМІ, міськрада розхвалювала ко-
жен свій крок: від посадки троянд та замі-

ни бордюрів до реконструкції котелень та 
будівництва доріг.

Те, що влада піариться за бюджетні (і не 
тільки) гроші, перетворюючи свою звичай-
ну роботу на вічну передвиборчу агітацію 
– справа для постсовка традиційна. І досі, 
бува, трапляється в різних регіонах країни. 

Але, як би там не було, тоді в Донецьку 
дійсно робили чимало.

Прийнявши Чемпіонат Європи з фут-
болу, довоєнне місто виходило на пік сво-
їх інфраструктурних досягнень. З багатьма 
реалізованими проєктами та реальними 
планами на майбутнє. 

У 2014 році окупанти зберегли пі-
ар-традиції колишніх керівників і життє-
ствердну стилістику пресрелізів комуналь-
них підприємств. Але тільки це.

З приходом «русского міра» одне з най-
розвиненіших міст України перетворилося 
на задвірки цивілізації. Це сталося без ма-
сованих та частих обстрілів високоточними 
ракетами критичної інфраструктури, якими 
намагається зруйнувати Україну Кремль.

Так сталося тому, що інакше не могло 
бути. 

Вісім років пропаганда годувала скрі-
поносних розповідями про рай, де завжди 
чисто та тепло. Де не підвищують тарифи 
житлово-комунальні господарства (ЖКГ), 
на відміну від решти України. 

Але халява прогнозовано закінчилася. 
Марево развіялося.

Цього року в «ДНР» вже заявляють про 

поетапне підвищення тарифів, щоб було 
«відповідно до російського рівня». Причому 
роблять це на тлі реального комунально-
го колапсу, якого Донецьк не знав, мабуть, 
навіть у суворі 90-ті. Та на тлі божевільних 
цін на продукти, які намагаються врегулю-
вати вручну.

Сучасний Донецьк живе вкрай архаїч-
но: з водопостачанням у найкращому разі 
один раз на три дні. 

Безперебійна подача опалення немож-
лива через комунікації, що лопаються від 
морозу. Привести їх до ладу нереально: не-
має грошей, немає доступу до величезної 
кількості квартир, що стоять пусткою після 
2014 року.

Багато фахівців ЖКГ або поїхали, або, 
потрапивши під примусову мобілізацію, 
загинули, стираючи в пилюку сусідні міста 
Донбасу та самих себе.

Попри очевидну катастрофу краю, ко-
лись успішного в межах пострадянської 
реальності, РФ продовжує пускати туман у 
вічі не дуже розумним, але численним лю-
дям. 

Будуючи стаханівськими темпами кіль-
ка багатоповерхівок на місці знищеного 
Маріуполя, Кремль щосили намагається 
показати, що несе благо, а не смерть і ру-
їни.

До брехливого, цинічного «плану Мар-
шалла» підключилися й браття з Мінська.

«Белорусская сторона привезла 
гуманитарный груз – 12 тонн обоев. 14 

000 рулонов высококачественной продук-
ции используют для восстановительных и 
ремонтных работ в южных городах, постра-
давших от обстрелов», – танцюють на кіст-
ках пропагандисти.

Для тих, хто пам'ятає Донецьк по-
справжньому квітучим, новина про біло-
руські шпалери – не межа абсурду. Найкра-
ще про те, на що росіяни по-справжньому 
перетворили місто та весь регіон, каже ре-
кламне оголошення в одному з пабліків:

«Куда переехать за лучшей жизнью? 
Уютный, чистый и современный г. Белго-
род ждет Вас. И уже сейчас вы можете при-
обрести квартиру в комфортабельном ЖК 
«Донецкий» по самой выгодной цене. 

Чистая экология. Парки, леса и 
водоемы. Без выбросов промышленных 
предприятий. Умеренный климат с теплым 
летом и снежной зимой».

Купити квартиру в ЖК «Донецький» у 
Білгороді, куди вже теж прийшла війна, до-
нецькі комунальники навряд чи зможуть. 
Навіть якщо б змогли, назва «Донецький» в 
новому ЖК не замінить справжнього дому.

Скоро ті з них, хто лишився та не заги-
нув, знов вийдуть на вулиці «міста мільйона 
троянд» із лопатками та саджанцями. 

Але все це буде схоже на наведення 
ладу та краси на могилі покійника. 

Євген РУДЕНКО
«Українська правда», 29.01.2023

Pravda.com.ua

«Ми знаємо дві історії з сара-
товських зон, із жахливих абсо-
лютно зон, там одна є дуже спе-
ціальна. Звідти взяли маніяка, у 
якого, так би мовити, у портфо-
ліо канібалізм. Він теж поїхав на 
війну», – так описує вербування 
пригожинський бійців опозицій-
на журналістка та голова фонду 
«Русь сидящая» Ольга Романова.

Звісно, історія про канібала, 
відправленого воювати в Украї-
ну, виглядає шокуюче. Але за ба-
жання російські пропагандисти 
могли б легко реабілітувати мо-
білізованого людожера в очах 
співвітчизників.

Скабєєвій і Соловйову було 
б достатньо розповісти сво-
їй аудиторії, що сліди канібаліз-
му виявлено в Іспанії – на най-
давнішій європейській стоянці 
Атапуерка. І в Італії – на черепі 
неандертальця, знайденому в 
Саккопасторе, на південно-схід-
ній околиці Риму. І в Німеччині – 
у похованнях поблизу села Герц-
гайм, вік яких становить близько 
7000 років. 

Отже, канібалізм повсюдно 
поширений у країнах, і сучасним 
росіянам не варто його сороми-
тися.

За всієї гротескності цей гі-
потетичний приклад добре впи-
сується в кремлівські пропа-
гандистські шаблони. Росія XXI 
століття намагається обілити 
власне сьогодення, копирсаю-
чись у чужому минулому.

«Путін нагадав США про 
анексію мексиканських терито-
рій», «Путін згадав про Хіросіму 
та Нагасакі», «Путін нагадав про 
імперські амбіції Британії у ві-
йні через Фолклендські остро-
ви», «Путін згадав про стару ідею 
Польщі поглинути Україну»: при-
близно так виглядає типова до-
бірка новин із РФ. 

Мабуть, немає такої сучас-
ної російської мерзенності, яку 

в Москві не спробували б ви-
правдати, пославшись на захід-
ний досвід 40-річної, 100-річної 
чи 170-річної давнини.

«Ми не гірші за інших» – ось 
меседж, який кремлівська про-
паганда старанно просуває в 
маси. Це відрізняє нинішню Ро-
сію від покійного Радянського 
Союзу, який експлуатував прин-
ципово інший пропагандист-
ський мотив: «Ми найкращі».

Будучи людожерською дер-
жавою, СРСР надавав величез-
ного значення власному пози-
тивному іміджу і докладав ко-
лосальних зусиль, щоб уникнути 
звинувачень у людожерстві.

Все, що могло дискредиту-
вати Країну Совєтів в очах про-
гресивного людства, старанно 
замовчувалося. Масові репре-
сії, Голодомор, ГУЛАГ, секрет-
ний протокол до пакту Молото-
ва-Ріббентропа, Катинь, депор-
тації неугодних народів: увесь 
радянський бруд і кров ретельно 
вичищали з інформаційного про-
стору.

Для російських реваншистів 
цей шлях був закритий від са-
мого початку: в роки Перебудо-
ви і в 1990-ті назовні спливло 
забагато непривабливої прав-
ди. Готовий фарш не прокрутиш 
назад, і в пострадянські часи на 
зміну запереченню прийшло ви-
правдання. 

Публічна реабілітація СРСР 
у 2000-х і 2010-х будувалась на 
тому, що в діях радянського ре-
жиму нібито не було нічого га-
небного.

Приректи мільйони селян на 
голодну смерть, вкрити вели-
чезну країну таборами, висила-
ти цілі народи, таємно домовля-

тися з нацистами про поділ сфер 
впливу Східної Європи – усе це 
оголосили нормальними і допус-
тимими витратами будівництва.

Хоча у 1960-ті чи 1970-ті уя-
вити подібну прорадянську рито-
рику було просто неможливо.

По суті, моральна деградація 
російського суспільства почала-
ся саме з цього: з громадських 
виправдань радянського каніба-
лізму, який у СРСР замовчувався 
і заперечувався. 

Пострадянські росіяни ви-
явились розбещеними набага-
то більшою мірою, ніж радянські 
люди епохи застою, яких інфор-
маційна блокада таки рятувала 
від морального розбещення. 

Радянський міф дозволяв 
людині зберегти якісь етичні 
орієнтири ціною незнання. По-
страдянський міф такої можли-
вості не залишив. І, почавши з 
виправдання людожерського 
минулого, Росія закономірно ді-
йшла до виправдання будь-яких 
сучасних злочинів.

Сьогоднішня Російська Фе-
дерація захищає власне людо-
жерство, звинувачуючи в ка-
нібалізмі всіх підряд і підштов-
хуючи цільову аудиторію до ви-
сновку, ніби нічого поганого в 
цьому немає. Людожерами бу-
цімто населено весь світ, і на 
загальному тлі РФ анітрохи не 
виділяється.

Щоправда, через брак сві-
жих прикладів доводиться апе-
лювати не до чужої сучасності, а 
до чужої історії.

Коли треба виправдати анек-
сію Криму 2014-го, Путін посила-
ється на анексію Техасу в серед-
ині 19-го століття.

Коли потрібно виправдати 

повномасштабне вторгнення на 
українську землю 2022-го, у Мо-
скві говорять про політику Речі 
Посполитої після Першої світо-
вої війни.

А коли необхідно виправда-
ти ядерний шантаж у XXI століт-
ті, у Кремлі згадують про «преце-
дент», створений Сполученими 
Штатами далекого 1945-го року.

Логіка країни-агресора про-
ста: якщо сімдесят, сто чи двісті 
років тому кимось на Заході було 
щось зроблено, значить, це за-
гальносвітова норма, і нинішня 
російська держава має право 
чинити так само.

Щоб реабілітувати себе, Ро-
сія заперечує саму ідею прогре-
су. Ідею про те, що з роками люд-
ство може і має ставати кращим 
– гуманнішим, справедливішим, 
спроможнішим доходити домов-
леностей. Ідею, яка є основою 
всієї нашої цивілізації і завдяки 
якій колишні варварські терито-
рії стали сьогоднішнім Європей-
ським Союзом.

В історії Заходу достатньо 
темних сторінок і ганебних плям: 
імперіалізм, колоніалізм, фа-
шизм, гноблення, дискриміна-
ція, загарбницькі війни.

Але сила західного світу – 
не в історичній безгрішності, 
а в здатності рік у рік еволюці-
онувати на краще. Переосмис-
лювати помилки минулого.

Каятися за скоєні злочини. 
Скидати з п'єдесталів колишніх 
героїв: чи то расистів XIX століт-
тя, чи кумира 1990-х Гарві Вай-
нштейна. Саме це, а не ідеаль-
ний історичний анамнез, відріз-
няє сучасне західне суспільство 
від Росії.

Після 24.02.2022 серед укра-

їнців стало модним порпатися в 
багатовіковій російській історії, 
вишукуючи компрометуючі ма-
теріали проти нашого ворога. 
Але головно любителі історично-
го компромату лише підіграють 
кремлівській пропаганді – їхні 
звинувачення легко відбиває 
компромат з історії інших країн.

Якщо ви згадуєте жорстоко-
го деспота Івана IV, вам можуть 
відповісти, що його західний су-
часник Карл IX особисто роз-
правлявся з гугенотами під час 
Варфоломіївської ночі.

Якщо ви дорікаєте Петру I за 
будівництво держави на кістках 
своїх підданих, те саме може бути 
інкриміновано і Людовику XIV.

Якщо ви звинувачуєте Росію 
19 століття в агресивній імпері-
алістичній політиці, вам можуть 
заперечити, що це було мейн-
стримом, і тодішні англійці, фран-
цузи, німці та навіть бельгійці по-
водилися не краще за росіян.

Тому варто правильно роз-
ставляти акценти.

Проблема не в тому, що 
двісті чи триста років тому Ро-
сія була людожерською імпері-
єю – а в тому, що вона залиша-
ється такою у ХХІ столітті.

Виступає потворним релік-
том минулого. Відновлює ті прак-
тики, які так важко вдалося ви-
корінити на Заході.

Наш супротивник не просто 
вправляється в канібалізмі – він 
намагається представити відро-
джений канібалізм як норму в 
очах усієї планети.

І залишити Росію безкарною 
означає не тільки заохотити Пу-
тіна і Ко, але й виростити сотні 
інших канібалів у різних точках 
земної кулі.

Михайло ДУБИНЯНСЬКИЙ
«Українська правда», 

21.01.2023
Pravda.com.ua

Мільйон троянд на могилі Донецька. 
Як росіяни перетворили одне з найкращих міст України на глушину

З життя канібалів
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Відзнака 

імені Олеся Гончара
Журнал «Бористен», що виходить 

у місті Дніпро (головний редактор – 
письменник Фідель Сухоніс, пред-
ставник Міжнародної Фундації імені 
Івана Багряного в Дніпрі) визначив 
лауреатів щорічної міжнародної Від-
знаки імені Олеся Гончара – відомим 
діячам українства. Ось хто стали ла-
уреатами. 

Віра Боднарук (штат Флорида, 
США), професор, голова Міжнародної 
Фундації імені Івана Багряного і То-
вариства Української Мови (США) – 
за багаторічну діяльність у справі на-
ціонального відродження в Україні та 
за її межами.

Ірина Ващук (м. Торонто, Канада) 
– за творчу і самовіддану працю на 
посаді голови Суспільної служби Сві-
тового конгресу українців.

Володимир Могучий (штат Нью-
Джерсі, США) – за багаторічну меце-
натську діяльність на ниві світового 
українства.

Ірина Цюп`як (м. Дніпро, Украї-
на) – за популяризацію творів Олеся 
Гончара та внесок у патріотичне ви-
ховання молоді.

Олена Молошна (м. Дніпро, Укра-
їна) – за формування місцевого са-
моврядування на європейських за-
садах.

Василь Колодій (м. Дніпро, Укра-
їна) – за самовіддану капеланську 
працю під час російсько-української 
війни.

Євген Безус (м. Верхньодні-
провськ, Україна) – за плідну пись-
менницьку творчість, спрямовану на 
виховання національної духовності.

ГО «Офіс на Банковій» (м. Київ, 
Україна) – за організацію ефектив-
ного громадянського спротиву в ході 
російсько-української війни 2014 
–2022 років. 

Канада: українська 
дитяча театральна 

студія – для України
У місті Едмонтон (провінція Аль-

берта) відбулася прем’єра патріотич-
ної вистави «Котигорошко» у вико-
нанні діаспорної дитячої театральної 
студії «Джерело». 

Прем’єру відвідав генеральний 
консул Олександр Данилейко. Він 
привітав «Джерело» з 30-річним юві-
леєм колективу. «Діти не лише чудо-
во грають, а ще й активно допома-
гають Україні. Разом із членкинями 
Організації українок Канади ім. Оль-
ги Басараб (Едмонтон) ліплять варе-
ники, печуть ласощі, а зароблені 1 
тис. CAD передали на закупівлю лі-
ків для маля, позбавлених піклуван-
ня т в Україні. Ще 400 CAD передали 
на допомогу Збройним силам Укра-
їни. І ця робота триває», зазначив 
дипломат.

Українка – 
чемпіонка 

Європи 
Анастасія Меркушина 

перемогла у другій індиві-
дуальній спринтерській гон-
ці серед жінок та стала чем-
піонкою Європи з біатлону 
у спринті. 28-річна Анаста-
сія показала час 23 хвили-
ни 14,5 секунди і не припус-
тилася жодного промаху на 
вогневих рубежах. Другою 
була шведка Тільда Йоганс-
сон, третьою – німка Ване-
са Гінц. 

Результати інших украї-
нок: Анна Кривонос – 22-е 
місце, Юлія Джима – 39-те, 
Любов Кип'яченкова – 52-
е, Олена Білосюк - 55-те. За-
галом стартували 107 біат-
лоністок.

У медальному заліку ев-
ропейської першості збірна 
України вийшла на перше 
місце, маючи 1 «золото» та 
2 «срібла».

115-річна 
іспанка стала 
найстарішою 

людиною світу
Марія Браньяс Морера, 

яка народилася у США, ста-
ла найстарішою людиною у 
світі після смерті французь-
кої монахині сестри Андре, 
яка померла на початку січ-
ня у віці 118 років.

Марія Браньяс Морера 
народилася 4 березня 1907 
року в Сан-Франциско, 
США. Це менш ніж через чо-
тири роки після того, як бра-
ти Райт здійснили перший в 
історії політ, і за два роки до 
того, як почалося будівни-
цтво «Титаніка».

Її сім'я прибула з США 
до Барселони під час Пер-
шої світової війни. Жінка 
пережила дві світові війни 
та громадянську війну в Іс-
панії. Останні 22 роки про-
вела в будинку літніх людей 
в Іспанії.

Марія з невеликою до-
помогою доньки викорис-
товує Twitter, де спілкується 
в комп`ютері зі своїми тися-
чами підписників. 

У серії твітів жінка, яка 
має трьох дітей, 11 онуків і 
13 правнуків, сказала, що 
вона «здивована і вдячна» 
за зацікавленість її стату-
сом найстарішої людини 
в світі, але останні кілька 
днів були «напруженими», і 
вона більше не буде дава-
ти інтерв'ю. «Мені потрібен 
мир і спокій. Я прожила в бу-
динку літніх людей «Тура» 22 
роки і не хочу, щоб повсяк-
денне життя мешканців або 
персоналу, який піклується 
про нас, змінювалося», на-
писала вона у Twitter.

Жінка хворіла на 
COVID-19 у травні 2020 року 
та успішно вилікувалась.

Титул найстарішої люди-
ни за всю історію людства 
належить Жанні Луїзі Каль-
мент. Вона народилася 21 
лютого 1875 року, прожила 
122 роки і 164 дні.

29 січня у Києві на 94-
му році помер видатний 
український поет, полі-
тичний і громадський діяч 
Дмитро Павличко. 

Він народився в селян-
ській багатодітній родині. 
28 вересня 1929 року в 
селі Стопачів, нині Косів-
ський район Івано-Фран-
ківської області. Тоді, у 
міжвоєнний період, ці зем-
лі входили до складу Поль-
ської Республіки, тому за 
польським адміністратив-
ним поділом це був Коло-
мийський повіт Станіслав-
ського воєводства. 

Початкову освіту здо-
був у польськомовній шко-
лі в Яблунові, продовжив 
навчання в Коломийській 
гімназії, потім – у Яблунів-
ській середній школі.

З осені 1945 року 
по літо 1946 року – 
ув'язнений за справою 
щодо звинувачення в на-
лежності до Української 
Повстанської Армії. 

У 1953 році закінчив 
філологічний факультет 
Львівського університе-
ту. Член КПРС з 1954 по 
1990 рік. Завідував від-
ділом поезії львівського 
журналу «Жовтень» (нині – 
«Дзвін»). Після переїзду до 
Києва працював у секре-
таріаті Спілки письменни-
ків України. У 1971 – 1978 
pp. Павличко був редакто-
ром журналу «Всесвіт». 

Перша збірка пое-
зій «Любов і ненависть» 

з'явилася у 1953 році. 
Пізніше побачили світ по-
етичні книги «Моя зем-
ля» (1955), «Чорна нит-
ка» (1958), «Правда кли-
че» (1958) (але 18-тисяч-
ний тираж цієї книжки 
було знищено за вказів-
кою партійних цензорів). 
У 1968 році вийшла збір-
ка «Гранослов», згодом 
«Сонети подільської осе-
ні» (1973), «Таємниця твого 
обличчя» (1974), «Сонети» 
(1978), «Спіраль» (1984), 
«Поеми й притчі» (1986), 
«Покаянні псалми» (1994, 
інші книжки. 

Літерат урно-критич-
ні праці зібрані в книж-
ках «Магістралями сло-
ва» (1978), «Над глибина-
ми» (1984), «Біля мужнього 
слова» (1988).

Дмитро Павличко – 
один із організаторів На-
родного Руху України, Де-
мократичної партії Укра-
їни (очолював її), перший 
голова Товариства україн-
ської мови ім. Т. Шевченка 
( 1989 – 1990), трансфор-
мованого у нинішню «Про-
світу». 

У 1990 – 1994, 1998 – 
1999, 2005 – 2006 роках 
депутат Верховної Ради 
України трьох скликань. 
Один з авторів Деклара-
ції про державний суве-
ренітет України, ухваленої 
Верховною Радою 16 лип-
ня 1990 року. У 2002 році 
став почесним професо-
ром Національного уні-
верситету Києво-Могилян-
ська академія. 

На IV Всесвітньому фо-
румі українців, що відбув-
ся в Києві 18 – 20 серпня 
2006 року, Дмитра Пав-
личка було обрано Голо-
вою Української всесвіт-
ньої координаційної ради, 

яку очолював по 2011 рік. 
24 жовтня 2019 року у 

приміщенні Національно-
го музею літератури Укра-
їни відбувся ювілейний 
вечір присвячений 90-річ-
чю Дмитра Павличка, де 
було презентовано п'ятий 
і анонсовано вихід шосто-
го (останнього) томів ме-
муарів «Дмитро Павлич-
ко. Спогади», видавництва 
«Ярославів Вал». 

Дмитро Павличко був 
один з найвизначніших 
українських переклада-
чів. Перекладав з англій-
ської, іспанської, італій-
ської, французької, порту-
гальської, ідиш та багатьох 
слов'янських мов. Завдя-
ки зусиллям Павличка 
вперше українською мо-
вою з'явилося повне зі-
брання творів Шекспіра в 
шести томах (видання «Дні-
про» 1986 рік). Своїми пе-
рекладами Павличко за-
пропонував нове прочи-
тання творів Данте, Пе-
трарки, Мікеланджело, 
Лорки, Марті, Вальєхо, Да-
ріа, Гете, Гейне, Рільке, Іб-
сена, Стаффа, Івашкевича, 
Ронсара, Ередіа, Незвала, 
Ботева та багатьох інших 
письменників.

Захоплення Павличка 
сонетною формою вили-
лось у створення антології 
«Світовий сонет» (1983), 
яку свого часу готував, 
але не встиг реалізувати 
Микола Зеров. У цій анто-
логії українською мовою 
були опубліковані вели-
кі добірки сонетів Данте, 
Мікеланджело, Шекспіра, 
Бодолера, Орсага, Янки 
Купали. Розширене ви-
дання антології, до якого 
крім перекладів увійшли 
й оригінальні сонети Пав-
личка, з'явилося 2004 

року у видавництві «Гене-
за» під назвою «Сонети».

Дмитро Павличко має 
великий доробок і як лі-
тературний критик. Най-
повнішим виданням літе-
ратурно-критичних праць 
Павличка є двотомник «Лі-
тературознавство. Кри-
тика», виданий видавни-
цтвом «Основи» у 2007 
році. В першому томі пред-
ставлено літературно-кри-
тичні розвідки, статті, до-
повіді та виступи автора, 
присвячені українській лі-
тературі. Тут також опу-
бліковано матеріали про 
окремі літературні постаті, 
явища чи події. В другому 
томі представлено літера-
турно-критичні розвідки, 
статті, доповіді та виступи 
автора про світову літера-
туру. 

Павличко – дипломат. 
Від жовтня 1995 до трав-
ня 1998 року Павличко 
був Надзвичайним і По-
вноважним Послом Укра-
їни у Словацькій Республі-
ці. Павличко був також По-
слом України в Республіці 
Польщі з весни 1999 року 
по лютий 2002 року. За-
вдяки його клопотанню в 
центрі Варшави у березні 
2002 року було спорудже-
но пам`ятник Тарасу Шев-
ченку. 

Державні нагороди. 
Державна премія Украї-
ни ім. Т. Шевченка ( 1977). 
Орден «За заслуги» ІІІ ст. 
(1977). Орден князя Ярос-
лава Мудрого V ст. (1999). 
Звання Герой України з 
врученням ордена Дер-
жави (2004). Орден кня-
зя Ярослава Мудрого IV 
ст. (2009). Орден Свободи 
(2015).

Пам̀ яті Дмитра Павличка

Два кольори 
Знаменита на весь світ пісня, що 
з̀ явилася 1964 року і яку на вірш 
Дмитра Павличка написав компо-
зитор Олександр Білаш.

Як я малим збирався навесні

Піти у світ незнаними шляхами,

Сорочку мати вишила мені

Червоними і чорними

Червоними і чорними нитками.

Приспів:

Два кольори мої, два кольори,

Оба на полотні, в душі моїй оба,

Два кольори мої, два кольори:

Червоне — то любов, а чорне — 

то журба.

Мене водило в безвісти життя,

Та я вертався на свої пороги,

Переплелись, як мамине шиття,

Щасливі і сумні мої,

Щасливі і сумні мої дороги.

Приспів

Мені війнула в очі сивина,

Та я нічого не везу додому,

Лиш згорточок старого полотна

І вишите моє життя,

І вишите моє життя на ньому.

Приспів

Вірші з книги «Таємниця 
твого обличчя» 
(1998)

* * *

Моя любове, ти як Бог, –

Я вже не вірю, що ти є.

У безлічі земних тривог

Згубилося ім’я твоє.

Та я належу ще тобі,

Хоч сам від себе це таю,

Хоч не в молитві, а в клятьбі

Я силу згадую твою.

Жорстоко в правоті своїй

Невірство не суди моє.

З’явись, благослови, зігрій,

Якщо ти є, якщо ти є!

* * *

Де ждав я тебе, як свята

Натруджений жде чоловік,

Там птахи, дерева й звірята

Закохані в тебе навік.

Де запах твого волосся

Розквітнув, як синій без,

Там серце моє вознеслося

В сліпучі верхів’я небес.

Де я в молодому бентежжі

Під руками твоїми горів,

Там світять зоряні вежі

Найкращих моїх вечорів.

* * *
Зніми мені легенькою рукою
Сніжинку із брови, а з серця – лід
Поважності, печалі, супокою,
Всього, що я надбав за стільки літ.

Ні, не знімай, бо в серці ворухнеться
Краси твоєї молоде жало;
Ту кригу я приклав, як ніж, до серця,
Аби не так боліло і пекло.

* * *
Ти – як дощ. А я – мов явір.
Хочу листям тебе зловить.
Але в кроні, як сни в уяві,
Крапелини твої – лиш мить.

Щоб листки мої, наче свічі,
Твоїм світлом засяяли в млі,
Ти повинна приходити двічі:
Спершу – з неба, а вдруге – з землі.

* * *
Ніч була ясна, я стежками біг.
Стопи опікав кам’яний моріг.

Линула зоря на круті плаї,
Як метелика, я впіймав її.

Під вікном твоїм я відкрив кулак,
Показав зорю, мов червоний мак.

Та не вийшла ти, тільки у вікні
Стала й знак дала – геть іти мені.

Я назад помчав темним путівцем,
Біжачи крізь ніч, плакав я тихцем.

Я в руці стискав, наче бите скло,
Мертвої зорі неживе крило.

Ніч була ясна, я відкрив кулак,
Ах, моя рука – мов червоний мак.
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Китай – лідер у будівництві енер-
гетичних гігантів, але не тільки він 
страждає на гігантоманію. ЕП зро-
била добірку найбільш масштабних 
проєктів. До переліку увійшли як 
вже введені в експлуатацію об'єкти, 
так і ті, що продовжують будуватися.

ГЕС «Три ущелини»
Найбільша гідроелектростан-

ція в світі встановленою потужніс-
тю в 22,5 ГВт має цікаву історію 
створення.

Розташований на найдовшій в 
Китаї річці Янцзи об’єкт планував-
ся близько 100 років. Ще в 1918 
році пропонувалося побудувати дам-
бу в трьох ущелинах, щоб покращити 
маршрут судноплавства та зберег-
ти водні ресурси річки Янцзи. Проте 
масштабність проєкту надовго затри-
мала його реалізацію.

У підсумку будівництво греблі три-
вало 20 років – з 1992 до 2012-го 
року і коштувало близько 29 млрд до-
ларів. З них понад 10 млрд було ви-
трачено на масштабне переселення 
1,3 млн осіб, без якого будівництво 
ГЕС було б неможливим.

Сьогодні «Три ущелини» за рік ви-
робляє понад 100 млрд кВт-год, що є 
найбільшим показником у світі, і за-
безпечує електроенергією мільйони 
людей в провінціях.

Сонячна електростанція 
Bhadla Solar Park

У світі існує одразу декілька масш-
табних проєктів, що перебувають на 
різних стадіях будівництва, і претен-
дують на звання найбільшої СЕС.

Сьогодні найпотужнішою соняч-
ною електростанцією, повністю вве-
деною в експлуатацію, є Bhadla Solar 
Park потужністю 2,7 ГВт, в штаті Ра-
джастхан, Індія.

Вона запрацювала у 2017 році. 
Територія, на якій розташований 
об’єкт, вважається непридатною для 
життя, оскільки середня температу-
ра в регіоні становить 46 – 48 гра-
дусів. Також тут часто бувають пилові 
бурі та різкий гарячий вітер, що зму-
сило інвесторів встановлювати ав-
томатичну систему очистки сонячних 
панелей від пилу. Згодом потужність 
цього енергетичного об'єкта плану-
ють збільшити до 3,5 ГВт.

Вугільний розріз
У найбільшому в світі вугільно-

му розрізі North Antelope Rochelle 
в американському штаті Вайомінг 
шахтарі щороку видобувають по-
над 100 млн тонн вугілля, а запа-
си палива перевищують 2 млрд 
тонн. Весь видобуток на найбільшо-
му кар’єрі в світі здійснюється ви-
буховим методом. Вугілля, видобуте 

тут, постачається понад 40 виробни-
кам електроенергії, які експлуатують 
быльше 80 електростанцій по всій 
країні.

Вважається, що на цьому кар'єрі 
виробляється найчистіше вугілля в 
США, вміст сірки якого становить 
лише 0,2%.

Нафтопереробний 
завод

Джамнагарський НПЗ, що розта-
шований в Індії та належить холдингу 
Reliance Industries, є найбільшим на-
фтопереробним заводом у світі.

На 2021 рік його потужність ста-
новила 1,24 млн барелів на день. На-
фтовий барель – це 159 літрів, отже 
це 187160 тисяч літрів на добу. Згід-
но з планами уряду Індії до 2030 року, 
потужність НПЗ планується збільши-
ти до 2 млн барелів на добу.

Бензин і дизельне паливо, виро-
блені в Джамнагарі, відправляються 
на експорт, переважно в Сполучені 
Штати та Європу.

На додаток до палива завод виро-
бляє поліпропілен, який використову-
ється для створення таких продуктів, 
як труби, плівки та побутові пластико-
ві вироби.

Якщо всі труби, які використову-
ються на нафтопереробному заво-
ді, прокласти одну за одною, вони 
з’єднали б всю Індію з півночі на пів-
день.

Бурова платформа
Серед величезної кількості гігант-

ських об'єктів нафтогазової промис-
ловості найбільш вражаючою спору-
дою можна назвати платформу Пе-
троніус. Її загальна висота становить 
майже 610 метрів, з яких надводна 
частина – лише 75 метрів. Загальна 
вага надводної конструкції 43 тисячі 
тонн. Розташована вона у Мексикан-
ській затоці.

Морське дно розташоване за 535 
метрів від поверхні океану. На її па-
лубах встановлена 21 свердловина, 
з яких щодня видобувається до 3 ти-
сяч тонн нафти та близько 2 млн кубів 
природного газу.

Супертанкер-виробник 
зрідженого газу

Prelude FLNG – перший в світі за-
вод з виробництва зрідженого при-
родного газу, поміщений на плаву-

чу основу. Підприємство призначене 
для видобутку, підготовки, зрідження, 
зберігання та відвантаження ЗПГ у 
море на газовози. Сьогодні – це один 
з найбільших плавучих об’єктів на 

Землі. Довжина судна становить 443 
метри, а водотоннажність перевищує 
600 тисяч тонн.

Компанія Shell, для якої був побу-
дований морський гігант, не розкри-
ває його вартості. За оцінками екс-
пертів, він коштує від 10,8 до 12,6 
млрд доларів. Shell очікує, що Prelude 
буде відпрацьовувати вкладені у ньо-
го кошти найближчі 25 років.

Найвищі у світі 
опори ЛЕП

На початку цього року дві 385-ме-
трові опори ліній електропередачі 
були зведено у провінції Цзянсу на 
сході Китаю. За висотою об'єкта бу-
дівельники встановили новий сві-
товий рекорд. Гігантські вежі висо-
кої напруги розташовані за 2,6 км 
один від одного на обох берегах річ-
ки Янцзи. Вони виявилися на п'ять 
метрів вищими за колишніх «рекор-
дсменів», які були побудовані в су-
сідній провінції Чжецзян у 2018 році. 
Загальна вага двох опор – близько 
13 тис. тонн.

Вишки є складовою проекту ЛЕП 
напругою 500 кВ, який дозволить що-
річно передавати 28,9 млрд кВт-год 
електроенергії з лівого берега най-
більшої річки Китаю на правий і за-
безпечувати електроенергією 8 млн 
домогосподарств.

Найбільша АЗС у світі
Техаська мережа автозаправних 

станцій та магазинів Buc-ee's, яка ві-
дома у США низькими цінами на бен-
зин, може похвалитися найбільшим 
об'єктом цього типу у світі.

Найбільший і найпопулярніший 
комплекс запрацював у лютому 2022 
року у штаті Теннесі. Площа всього 
комплексу становить понад 74 тис кв 
м із 120 місцями для заправки і 1 тис 
паркувальних місць.

Вугільна електростанція
Найбільшою ТЕС у світі є китай-

ська Тогто встановленою потужніс-
тю 6600 МВт. Станція складається 
з п'яти енергоблоків, кожен з яких 
включає два блоки потужністю 600 
МВт. Крім основного обладнання на 
станції встановлено два блоки сумар-
ною потужністю 600 МВт для власних 
потреб ТЕС. Уся електроенергія, що 
виробляється, постачається в Пекін 
через 500 кВ лінію електропередачі.

Вітряна електростанція
Вітряна електростанція Ганьсу 

розташована на заході однойменної 
провінції в Китаї, на околиці пустелі 
Гобі.

Із запланованою потужністю 20 
ГВт це найбільша у світі вітряна елек-
тростанція. Цей проєкт вартістю 17,5 
млрд доларів є частиною намірів ки-
тайського уряду щодо інвестування 
$360 млрд у відновлювані джерела 
енергії.

«Українська правда» – 
«Економічна правда», 04.01.2023.

Учасник першої висадки 
на Місяць Олдрін одружився 

у 93-й день народження
Колишній американський астронавт Базз Олдрін пові-

домив, що одружувся з давньою подругою, 63-річною лікар-
кою, Анкою Фор. «Ми з'єдналися у священному шлюбі на не-
великій приватній церемонії в Лос-Анджелесі». Для чоловіка 
це четвертий шлюб.

Анка Фор з 2019 року працює 
в компанії Олдріна Buzz Aldrin 
Ventures LLC та обіймає посаду 
віцепрезидентки компанії. Астро-
навт має трьох дітей, онука, три 
правнуки та одну правнучку.

Олдрін став відомим у всьо-
му світі після участі в місії США 
«Аполлон-11», першому польо-
ті людей на Місяць у липні 1969 
року разом із колегами-астронавтами Нілом Армстронгом і 
Майклом Коллінзом. Базз Олдрін – друга людина, яка сту-
пила на Місяць і єдиний нині учасник місії, який залишився 
в живих. Армстронг став першим землянином, що ступив на 
Місяць, слідом був Олдрін. 

Базз Олдрін завершив кар'єру в NASA в 1971 році, після 
чого очолив Школу льотчиків-випробувачів ВПС США на базі 
Едвардс (штат Каліфорнія). 1972 року він пішов у відставку.

Останні 8 років були 
найспекотнішими за історію 

спостережень 
Минулого року світ залишався у лещатах потепління, 

а екстремальні літні температури в Європі, Китаї та інших 
країнах сприяли тому, що 2022 рік став п'ятим найспекот-
нішим роком за всю історію спостережень, заявили єв-
ропейські дослідники клімату. Загалом же, вісім поспіль 
найтепліших років за всю історію спостережень відбули-
ся з 2014 року, повідомили вчені зі Служби зміни клімату 
Європейського Союзу «Коперник». А 2016 рік залишаєть-
ся найспекотнішим роком за всю історію.

У цілому світ зараз на 1,2 градуса за Цельсієм спекот-
ніший, ніж у другій половині 19 століття, коли викиди вуг-
лекислого газу, що зігріває планету, стали дуже пошире-
ними в результаті спалювання викопного палива.

Глобальні кліматичні особливості 2022 року, концен-
трація парникових газів та значні кліматичні та погодні 
події показують, що було побито кілька температурних ре-
кордів як в Європі, так і в усьому світі. Екстремальні яви-
ща, такі як посуха та повені, зачепили великі регіони.

Наслідки такого теплого року були відчутні і в інших 
частинах світу. Східний та Центральний Китай, Пакистан 
та Індія пережили тривалі та екстремальні хвилі спеки у 
2022 році, а мусонні повені в Пакистані спустошили зна-
чну частину країни. Спека і супутня їй сухість також спри-
яли виникненню масштабних лісових пожеж на заході 
США.

Населення Китаю скоротилося 
вперше за понад 60 років

Минулого року в КНР народилося 9,56 млн людей, по-
мерло 10,41 млн. Востаннє смертність перевищувала наро-
джуваність за часів «Великого стрибка» 1958 – 1960 років, 
економічної політики Мао Цзедуна, яка призвела до масо-
вого голоду.

Народжуваність зменшується шостий рік поспіль. Очіку-
ється, що до 2035 року 400 млн людей в КНР будуть старше 
60 років. 

У 2016 році в КНР пом'якшили політику «однієї дитини», 
яка діяла протягом 35 років, дозволивши сім'ям мати двох 
дітей. У 2021 році обмеження підвищили до трьох. Крім того, 
Пекін запропонував цілий ряд стимулів для пар і молодих сі-
мей, щоб заохотити їх народжувати дітей, включаючи грошо-
ві виплати, зниження податків і майнові поступки.

У Франції померла найстаріша 
людина світу

В будинку для людей похило-
го віку на 119-му році померла 
найстаріша людина світу – чер-
ниця сестра Андре. Жінка на-
родилася 11 лютого 1904-го. 
Справжнє ім'я француженки – 
Люсіль Рандон, утім, вступивши 
до католицького благодійного 
ордену в 1944 році, вона взяла 
ім'я сестри Андре.

Люсіль Рандон працювала гувернанткою і репетитор-
кою. А у віці 40 років пішла у монастир.

У будинку престарілих Сент-Катрін-Лабуре жінка прожи-
вала з 1979 року, а з 2009-го – у будинку Тулона.

Минулого року Рандон пережила масштабний спалах ко-
ронавірусу у пансіонаті. Тоді COVID-19 забрав життя 10 ін-
ших мешканців, але довгожителька подолала хворобу. Після 
смерті японки Кане Танака, Люсіль Рандон стала найстарі-
шою людиною на Землі. Танака, яку в 2019-му визнали най-
старішою людиною у світі, померла у квітні 2022 року у віці 
119 років.

Енергетичні гіганти
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Історія неодноразово показа-
ла, що великодержавні марення та 
імперські устремління вкрай небез-
печні і смертоносні. Останнім тра-
гічним прикладом цього є війна Ро-
сії проти України. Адже повномасш-
табна війна стала намаганням Ро-
сії відродити свою імперську велич 
і однозначно повернути Україну у 
своє лоно.

Яке історичне коріння росій-
ської агресії проти України і її наро-
ду? До розмови на цю тему на Поль-
ському радіо запросили професора 
Тетяну Таїрову-Яковлєву – одного 
з найбільших російських спеціаліс-
тів з історії України XVII-XVIII століть, 
зокрема з дослідження гетьмана 
Івана Мазепи і його доби. Серед її 
книг можна виділити наступні: «Іван 
Мазепа і Російська імперія. Історія 
«зради»», «Повсякдення дозвілля і 
традиції козацької еліти Гетьман-
щини», «Коліївщина: великі ілюзії» 
та інші.

Донедавна вона була дирек-
тором центру з вивчення історії 
України Інституту історії Санкт-
Петербурзького державного уні-
верситету і членом Російської ака-
демії наук, але після відкритого за-
судження війни в Україні вона була 
звільнена і змушена була виїхати з 
Росії.

Тетяна Таїрова-Яковлєва від-
значає, що процес пробудження 
імперського монстра своєчасно не 
був помічений фахівцями.

– Ми, як історики, проґавили 
цей момент, перебуваючи в сво-
їх наукових, академічних дискусіях. 
Ми вели мову про Україну, україн-
ську історію. Ми писали книжки. За-
галом якоїсь домінуючої парадигми 
в російській історичній спільноті не 
було. От ця ностальгія за імперією, 
вона жила у політизованій части-
ні суспільства і в тих книжках й пу-
блікаціях, які виходили з під пера, 
скажімо, політологів і пов'язаних з 
ними людей.

Що стосується імперських ідей 
та амбіцій, то вони в ХХІ столітті 
звучать цілковито анахронічно і як 
щось недоречне. Це якби от сьогод-
ні Великобританія заявила, що вона 
хоче приєднати Індію або Франція 
захотіла б якісь там острови і. т. д.

В ХХІ столітті імперії як такі вже 
перестали існувати, а найголовні-
ше те, що більшість метрополій збе-
регла дуже хороші стосунки зі свої-
ми колишніми колоніями. Прекрас-
ний приклад — це Великобританія, 
у якої чудові відносини з Канадою, 
також Індією та іншими державами. 
Тому насправді колишні імперії по-
винні використовувати свій вплив 
на територію колишніх колоній для 
того, щоб створювати міцні, дружні, 
союзницькі відносини, а, на жаль, у 
випадку Росії так не сталося.

Звідкись взялося неймовірне 
заперечення України, яке ґрунтуєть-
ся на невігластві, на незнанні осно-
воположних історичних фактів. Це 
те, що було в ХІХ столітті створено як 
імперський міф, який будувався сві-
домо. Причому, якщо читати доку-
менти цензорів Третього відділен-
ня, то розумієш, що вони прекрас-
но знали, що є Україна, українська 
мова, українська культура.

Вони все це свідомо забороня-
ли, намагаючись затиснути в якісь 
рамки і т. д. Це була свідома полі-
тика, скерована на створення яки-

хось загальноімперських ціннос-
тей. Але у ХХІ столітті на багато цих 
пропагандистських речей, створе-
них у ХІХ столітті, почали дивитися 
як на щось, що є правдою. Для спе-
ціалістів звучить і виглядає смішно, 
коли говорять, що в ХІХ столітті не 
існувало України і української мови. 
Достатньо згадати того ж Костома-
рова з його книгою «Буття україн-
ського народу» чи почитати Шевчен-
ка. Ну, як можна говорити, що в ХІХ 
столітті не було України і української 
мови?

– Тим не менше, Путін, який 
себе в Росії, так би мовити, прого-
лосив верховним жерцем Кліо й ін-
терпретатором історичних фактів, 
заперечує суб'єктність України й 
українців. Чи він справді вірить в 
те, що пише і проголошує з амво-
ну? 

– Мені дуже складно сказати, в 
то що вірить, у що не вірить і що ду-
має пан Путін, але мені здається, що 
він та деякі представники його най-
ближчого оточення справді вірять в 
те, що вони кажуть.

У всякому разі, мені доводило-
ся зустрічатися з людьми, не скажу, 
що з його близького його оточен-
ня, але з людьми, які вірять у всі ці 
ідеї. Навіть складно підібрати сло-
во до всього цього. Це суміш неві-
гластва і якоїсь божевільної віри, 
якогось фетишизму. Причому все 
це не піддається аргументам і пе-
реконанню.

– Сьогодні ведеться жахли-
ва війна, геноцидальна війна. Чи 
впродовж путінського правління 
було конструювання образу Укра-
їни як ворога, чи все ж тут все 
дещо складніше? Мається на ува-
зі те, що Росія заявляє, що вона не 
воює проти України, а проти яко-
гось «київського режиму», і що це 
війна передусім з НАТО і страш-
ним Заходом, який з давніх пір за-
грожує існуванню Росії, як держа-
ві і народу. 

– Ні, насправді в них все це 10 
разів змінювалося і була спроба 
сконструювати те, за що вони бо-
рються. Але все виходило з точ-
ки зору цього жахливого міфу про 
«рускій мір». При цьому він базуєть-
ся на нерозумінні реалій, бо я бага-
то років постійно бувала в Україні і 
в мене там величезна кількість дру-
зів, частина з них російськомовні, 
які живуть в Україні, але вони при 
цьому українці. І от нерозуміння 
того, що ці російськомовні в Україні 
не є росіянами і не пов’язані з тим, 
що називають «рускім міром», – це, 
на мою думку, головна хиба всієї 
цієї конструкції.

Це теж саме, якщо говориш ан-
глійською, то виходить, що тоді 
ти великобританець, але ж ти на-
справді американець, австралієць 
чи ще хтось. Тобто, насправді мова 
не є парадигмою, що визначає са-
мосвідомість, ідентичність. Так що, 
мені здається, що було тут питання 
України як ворога – для них Украї-
на взагалі не існує, а є «рускій мір», 
який потрібно захищати.

І, до речі, дуже важлива думка. 
Мені здається, що цей особливий 
шлях Москви, Московської держа-
ви якраз суперечить всьому цьому, 
що робив той же Петро І. Він якраз-
то намагався вирвати із дрімучос-
ті Московську державу, намагався 
зробити її європейською.

Іншими словами, от така неймо-

вірна мішанина лежить в ідеологіч-
ній основі, яка намагається все це 
виправдати. Професіоналів вона 
просто вражає.

На самому початку повномасш-
табної російсько-української війни 
професор Таїрова-Яковлєва запи-
сала українською відеозвернення 
до українців. В ньому вони відкри-
тим текстом засудила дії Кремля, 
назвала його режим фашизмом, і 
зізналася, що їй соромно, що вона 
росіянка. Історик розповіла як ото-
чення відреагувало на її вчинок.

– На мене зробили декілька до-
носів. Потім мене звільнили з уні-
верситету, потім звільнили з Росій-
ської академії наук. Я отримала до-
сить багато листів на мою підтримку 
від колег і студентів, що було осо-
бливо приємно. Проте також вели-
ка кількість моїх колег перестали зі 
мною спілкуватися.

У згаданому відеозверненні 
Тетяна Таїрова-Яковлєва заявила, 
що вона не сумнівається у пере-
мозі України, яку вона бачить як 
процвітаючу європейську держа-
ву, але вона дуже туманно бачить 
майбутнє Росії. Багато хто гово-
рить, що Російську Федерацію че-
кає розпад. Ось, що історик думає 
з цього приводу.

– Поки що рано про щось гово-
рити. Питання, коли це відбудеться, 
але чим швидше це буде, тим краще. 
В будь-якому випадку, я думаю Ро-
сію доведеться пройти дуже склад-
ний шлях переосмислення, покаян-
ня. І тут вже мова не про якусь пе-
ребудову, а про те, щоб все знести і 
заново побудувати політичну струк-
туру країни. Необхідно наздогнати 
втрачене в 90-ті роки, тобто побуду-
вати незалежну, демократичну кра-
їну. В яких кордонах? Це покаже іс-
торія.

Історик також спробувала 
спрогнозувати російсько-україн-
ські відносини після війни.

– Безумовно, будуть десятиліт-
тя дуже й дуже важких відносин, 
однак від геополітики не втечеш, в 
тому сенсі, що Україна і Росія – це 
сусіди. Тому рано чи пізно необхід-
ні будуть економічні чи ще якісь від-
носини. Все буде дуже непросто і 
буде залежати від уряду, який тоді 
буде в Росії і від її політики. Я дуже 
добре пам'ятаю, яке впродовж де-
сятиліть було ставлення до німців і 
Німеччини.

Навіть в моїй юності, коли піс-
ля війни минуло 20 – 40 років. Я ду-
маю ми говоримо тут про період від 
30 до 50 років. Проте все набагато 
складніше. Я особисто знаю в Росії 
дуже багато етнічних українців, які 
займають не тільки не антивоєнні 
позиції, а навпаки активно виступа-
ють за війну. Вони відіграли активну 
роль у розпалюванні всієї цієї істе-
рії. Все тут складно. І щоб прийти до 
нового етапу відносин, потрібні де-
сятиліття.

Матеріал підготував 
Назар Олійник, опубліковано 
на сайті «Польськогор радіо».

Сайт «Аргумент», 20. 01. 2023

Календар 
всесвітньої історії

3 лютого
Народився: 1864 – Володи-

мир Самійленко, поет, драма-
тург, певний час жив і працював 
у Чернігові.

Померли: 1924 – Вудро Віль-
сон, 28-й Президент США (1913–
1921); 2009 – Павло Загребель-
ний, письменник.

4 лютого
1793 – другий поділ Польщі, 

внаслідок якого Волинь і Поділля 
приєднано до Російської імперії

1945 – в Ялті відкрилася 
Кримська конференція глав уря-
дів СРСР, США і Великої Британії, 
на якій союзники погодили вій-
ськові плани і повоєнний устрій 
Європи.

Народився: 1746 – Тадеуш 
Костюшко, керівник антиросій-
ського польського повстання, 
учасник війни за незалежність 
США,

5 лютого 
1850 – американська ком-

панія «Фелікс» запатентувала 
арифмометр, настільну механіч-
ну машину для чотирьох арифме-
тичних дій. 

6 лютого
1945 – створена Всесвітня 

федерація профспілок. 
1952 – у день смерті Георга 

VI на престол зійшла Єлизавета 
II, як королева і голова держави 
Сполученого Королівства Вели-
кої Британії та Північної Ірландії, 
глава 15 держав Співдружності.

7 лютого
1863 – у США Алансон Крей 

запатентував перший вогнегас-
ник.

Народилися: 1804 – Мико-
ла Маркевич, український іс-
торик, етнограф, письменник, 
фольклорист, композитор; 1812 
– Чарльз Діккенс, англійський 
письменник; 1847 – Олександр 
Русов, український етнограф, 
фольклорист.

8 лютого 
1904 – початок російсько-

японської війни. 
Народився: 1828 – Жюль 

Верн, французький письменник, 
класик пригодницької літерату-
ри і наукової фантастики.

9 лютого 
1667 – у селі Андрусові по-

близу Смоленська укладено 
перемир’я між Річчю Посполитою 
і Московською державою, що 
завершило російсько-польську 
війну 1654 – 1667 рр. Відповід-
но до умов Андрусівського миру, 
Україну поділили між Польщею 
і Московією, кордон пройшов 
по Дніпру. Росії було повернуто 
Смоленське і Чернігівське воє-
водства, визнано возз’єднання 
з нею Лівобережної України, пе-
редано на два роки Київ (в умо-
ві було кілька застережень, які 
давали змогу залишити Київ за 
Росією назавжди). Запорізька 
Січ оголошувалася під спільним 
керівництвом, Правобережна 
Україна і Білорусь – за Річчю По-
сполитою. 

1918 – у Бресті підписано 
мирний договір, за яким Німеч-
чина, Австро-Угорщина, Туреч-
чина і Болгарія визнали Україн-

ську Народну Республіку само-
стійною державою і укладали з 
нею мир. Брестський договір – 
перший мирний договір у Першій 
світовій війні.

10 лютого
1940 – У Кракові радикаль-

на частина ОУН створила Рево-
люційний провід ОУН на чолі зі 
Степаном Бандерою. Фактичний 
розкол організації на «бандерів-
ців» і «мельниківців», 

Народилися: 1773 – Василь 
Каразін, просвітник, метеоро-
лог, агроном, ініціатор створен-
ня Харківського університету, 
що нині носить його ім`я; 1898 – 
Бертольд Брехт, німецький дра-
матург, режисер-новатор. 

11 лютого
1809 – американський інже-

нер Роберт Фултон запатентував 
пароплав.

1989 – установча конферен-
ція Товариства української мови 
ім. Тараса Шевченка (тепер – 
Всеукраїнське товариство «Про-
світа» ім. Тараса Шевченка).

Народилися: 1847 – Томас 
Едісон, видатний американ-
ський винахідник; 1873 – Ми-
кола Міхновський, український 
правник, публіцист, ідеолог і лі-
дер самостійницької течії україн-
ського руху.

12 лютого
Народився: 1809 – Авраам 

Лінкольн, 16-й президент США, 
який звільнив американських 
рабів.

13 лютого 
1895 – французькі винахід-

ники Огюст і Луї Люм’єри запа-
тентували сінематограф, комбі-
націю кінокамери й кінопроек-
тора.

14 лютого 
1876 – американський ви-

нахідник Александр Белл подав 
патентну заявку на перший те-
лефон.

1897 – помер Пантелеймон 
Куліш, український письменник, 
фольклорист, етнограф, пере-
кладач, критик, редактор, вида-
вець.

1918 – Радянська Росія пе-
рейшла на григоріанський ка-
лендар (1 лютого за юліанським 
календарем). 

1956 – у Москві відкрив-
ся XX з’їзд КПРС, відомий засу-
дженням культу особи Сталіна. 

15 лютого 
Народився: 1564 – Галілео 

Галілей, видатний італійський 
учений.

1947 – постановою уряду в 
СРСР заборонено шлюби між ра-
дянськими громадянами й іно-
земцями.

1989 – завершено виведен-
ня радянських військ з Афганіс-
тану (почато 15 травня 1988 р.). 
Кінець афганської війни СРСР, 
що почалася у 1979 році вве-
денням радянських військ у цю 
країну. 

16 лютого 
Народився: 1813 – Семен Гу-

лак-Артемовський, композитор, 
співак, автор першої української 
опери «Запорожець за Дунаєм».

Професор Таїрова-Яковлєва: 
«Смішно, коли росіяни говорять, 
що в ХІХ столітті не існувало 
України й української мови»
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90 років від гірких жнив: 
радянсько-російська влада цілеспрямовано 

знищувала українців голодом
Верховна Рада України у 

2006 році офіційно визнала Го-
лодомор 1932–33 рр. геноцидом 
українського народу. Публічне 
заперечення Голодомору вважа-
ється протиправним.

У 2010 році Апеляційний суд 
Києва довів геноцидний харак-
тер Голодомору і намір Сталіна та 
його соратників знищити частину 
української нації.

Голодомор визнали геноци-
дом українців 16 держав. Ще ві-
сім країн засудили Голодомор як 
акт винищення людства або вша-
нували пам’ять мільйонів знище-
них голодом українців.

Шлях до визнання цього чи не 
найтрагічнішого в історії україн-
ського народу факту був надзви-
чано довгий і складний... Шлях у 
довгі 1990-ті роки.

Період із кінця 20-х до почат-
ку 30-х років XX століття довгий 
час залишався білою плямою на 
карті української і світової історії.

Голод, спрямований на ви-
нищення цілого народу, став 
об’єктом навмисного замовчу-
вання та ідеологічного табу.

Сама лише згадка про ньо-
го кваліфікувалася як контрре-
волюційна діяльність, згодом як 
антирадянська агітація і пропа-
ганда.

Населення ж на тлі тоталітар-
ної кривавої вакханалії вправно 
освоювало практики мовчання і 
замовчування, що згодом несві-
домо засвоювались і підростаю-
чими поколіннями.

Усе ж, незважаючи на захо-
ди радянської влади, звістки про 
трагедію українців проникали до 
цивілізованого світу.

Вже навесні 1932 р. в укра-
їномовних газетах Галичини та 
Буковини були надруковані свід-
чення голодних українських се-
лян, яким вдалося перетнути кор-
дон із Польщею та Румунією.

Поодинокі публікації про ста-
новище в Україні виходили в бри-
танській, французькій, бельгій-
ській, американській, чеській, 
польській, західноукраїнській 
пресі.

Валлійський журналіст Ґарет 
Джонс написав понад 20 статей 
про голод в Україні у провідних 
західних виданнях із закликами 
про необхідність політичного ре-
агування.

Носіями інформації також 
були закордонні робітники, які 
бачили жахливі наслідки «соціа-
лістичної реконструкції» сільсько-
го господарства.

Так австрійський інженер 
Александр Вінербергер зробив 
десятки фото, що на сьогодні за-
лишаються чи не єдиними фото-
документальними свідченнями 
про Голодомор.

У 1939 р. у Зальцбурзі він ви-
дав книгу спогадів «Тяжкі часи. 
15 років інженера у Радянській 
Росії», дві глави якої присвячено 
саме Голодомору.

Прорвати «залізну інформа-
ційну завісу» та докричатись до 
урядів і громадськості західних 
країн намагалися митрополит 

Української греко-католицької 
церкви Андрей Шептицький (ви-
дав пастирське послання «Укра-
їна в передсмертних судорогах») 
та створений 25 липня 1933 р. у 
Львові Український громадський 
комітет рятунку України.

Лише через багато років ста-
ло широко відомим ще одне дже-
рело свідчень про Голод – доне-
сення 1931–1934 рр. від італій-
ських дипломатів. Їх упорядкував 
та опублікував у 1987 р. профе-
сор Неапольського університету 
Андреа Ґраціозі у збірнику «Листи 
з Харкова».

22 травня 1933 р. консул Ко-
ролівства Італія у Харкові та Ки-
єві Серджо Ґраденіґо у своєму 
черговому повідомленні до По-
сольства Італії в Москві писав: 
«...Теперішня катастрофа спричи-
нить колонізацію України пере-
важно російським населенням. 
Це змінить її етнографічну при-
роду. Можливо, в дуже близько-
му майбутньому не доведеться 
більше говорити ні про Україну, ні 
про український народ, а отже, не 
буде й української проблеми...».

31 травня 1933 р. приголо-
мшений Серджо Ґраденіґо пише: 
«Голод далі чинить масове людо-
вбивство серед населення у та-
ких грандіозних масштабах, що 
геть незрозуміло, як світ може 
залишатися байдужим до поді-
бної катастрофи... Шляхом без-
жальних конфіскацій (про які я 
неодноразово повідомляв) мос-
ковський уряд влаштував не те 
що голод, бо це мало сказати, а 
повний брак будь-яких засобів до 
існування...».

А 30 жовтня 1933 р. консул 
зазначає: «У Дніпропетровську 
2000 осіб померли від отруєння 
птомаїном (трупною отрутою)».

У листах дипломатів є свід-
чення про розмови з впливови-
ми чекістами, які отримали моно-
польне право реєструвати смер-
ті, блокували потiк інформації 
про голод, здійснювали караль-
ні акції.

Так, у травні 1933 р. Серджо 
Ґраденіґо пише донесення, що 
доволі реалістично змальовує то-
дішню трагічну ситуацію: «Това-
риш Френкель, член Колеґії ҐПУ, 
звірився одному нашому знайо-
мому, що в Харкові на дорогах 
щоночі збирають близько 250 
трупів померлих від голоду...

Оскільки поряд з консуль-
ством будуються три великі квар-
тали, вантажівка зупинилася пе-
ред парканом, і двоє співробітни-
ків, озброєних вилами, увійшли, 
шукаючи там трупи. Я бачив, як 
цими вилами було підібрано iз 
землі 7 осіб, тобто двох чолові-
ків, одну жінку і четверо дітей. 
Інші люди прокинулися і зникли, 
мов тіні».

Ці документальні свідчення 
вражають! Однак вони, по суті, 
виявилися непотрібними дуче 
Муссоліні, який волів зберігати 
доброзичливі взаємини з СРСР.

Так само ані уряди інших за-
хідних країн, ані Ліга Націй, не-
зважаючи на підтримку деяких 

впливових союзників (кардинала 
Теодора Іннітцера, голови Ради 
Ліги Націй Йогана Мовінкля), теж 
ніяк не реагували на інформацію, 
що проривалась з СРСР.

Навіть коли вдалося вине-
сти на обговорення Ради Лiги 
Нацiй 29 вересня 1933 р. питан-
ня надання допомоги УСРР, пред-
ставники великих держав не 
пiдтримали цього заклику. Всьо-
го чотири держави з 14 проголо-
сували «за».

Доктор історичних наук Геор-
гій Касьянов твердить, що тема 
голоду 1932–1933 рр. була вкрай 
непопулярною в країнах Заходу, 
які були зацікавлені в підтримці 
економічних зв’язків і в торгівлі з 
Радянським Союзом.

Історик і публіцист Сергій Кот 
зазначає, що у час Голодомору 
Україна стала ареною боротьби 
між моральними цінностями та 
реальними економічними інтер-
есами Європи та Росії.

Адже СРСР, грабуючи влас-
ний народ, купував величезну 
кількість західної техніки, залу-
чав західних фахівців, оплачуючи 
програми індустріалізації і колек-
тивізації твердою валютою.

Таким чином тема Голодомору 
не з’явилася в інтелектуальному 
просторі ні по гарячих слідах, ні в 
роки хрущовської «відлиги», коли 
вона мала всі шанси бути акту-
алізованою під час «подолання 
культу особи Сталіна».

Лише наприкінці 1970-х – на 
початку 1980-х рр. ситуація якіс-
но змінилась. Повоєнне поколін-
ня української еміграції, вдало 
адаптувавшись на теренах Пів-
нічної Америки, сформувало по-
тужні громадські та наукові орга-
нізації, здатні лобіювати чутливі 
для україців питання.

Після заснування Українсько-
го наукового інституту Гарвард-
ського університету (1973) та Ка-
надського інституту українських 
студій Альбертського універси-
тету (1976) українознавчі дослі-
дження успішно «вмонтувалися» 
в академічний світ Заходу, від-
окремились від Soviet Studies та 
від російських студій.

Напередодні 50-ї річниці го-
лоду 1932 – 1933 рр. Крайово-
му комітету вшанування жертв 
геноциду в Україні, організації 
«Американці на захист прав лю-
дини в Україні» та Українському 
народному союзу вдалось органі-
зовувати масштабні публічні ак-
ції: у 1984 р. знято фільм «Жнива 
розпачу»; у жовтні 1984-го ство-
рено спеціальну Комісію Конгре-
су США з розслідування штучно-
го голоду в Україні, результатом 
роботи якої став опублікований 
у 1988-му звіт для Конгресу США 
та тритомник 204 усних свідчень, 
зроблених за методикою oral 
history (кінець 1990-х); забезпе-
чено роботу Міжнародної Комісії 
з розслідування голоду в Україні, 
організовано публічні слухання в 
семи штатах США, під час яких ви-
ступили 57 свідків голоду (1988 – 
1990).

Із 1986-го по 1990 роки ви-

конавчим директором Комісії 
був молодий американський іс-
торик, спеціаліст з історії Укра-
їни доктор Джеймс Мейс, який 
разом з Р. Конквестом своєю 
подвижницькою працею, вико-
риставши неспростовні дока-
зи злочину сталінського режи-
му проти українців, що чинили 
спротив радянській владі, про-
рвали блокаду мовчання щодо 
Голодомору.

Таким чином тема Голодомо-
ру набула міжнародного розго-
лосу, стала предметом не лише 
політичних дискусій, а й об’єктом 
юридичного аналізу на найвищо-
му фаховому рівні в рамках між-
народного права.

Усі ці заходи серйозно впли-
нули і на «материкову Україну» – 
вперше зусилля української діа-
спори безпосередньо активізу-
вали ідеологічні та академічні 
процеси в УРСР.

З початку 1980-х, менш ніж 
за десятиліття, Голодомор став 
об’єктом бурхливих політичних 
суперечок і наукових дискусій, 
приводом для масштабних гро-
мадських акцій, складовою про-
цесу інструменталізації історії. 
Ця тема стала одним із потужних 
аргументів в дискредитації і по-
валенні комуністичної влади та 
прямій чи опосередкованій агіта-
ції за незалежність України.

Одними з перших, хто ще за 
комуністичної влади в 1987 р. 
взявся системно досліджувати 
тему Голодомору в Україні, були 
Володимир Маняк і його дружи-
на Лідія Коваленко-Маняк. Зна-
йдені архівні документи, тисячі 
свідчень очевидців вони опублі-
кували у 1991 році в книзі «33-
й: Голод: Народна Книга-Мемо-
ріал», що стала однією з перших 
у незалежній Україні серйозних 
документальних праць про Голо-
домор.

Спогади людей, статистичні 
дані, документи радянських орга-
нів свідчать, що влада цілеспря-
мовано діяла, щоб знищити час-
тину українського народу, і ці дії, 
без сумніву, підпадають під ви-
значення геноциду, сформульо-
ване Генеральною Асамблеєю 
ООН у Конвенції 1948 р. «Про по-
передження злочину геноциду і 
покарання за нього».

У 1953 р. Рафаель Лемкін, 
завдяки старанням якого й було 
розроблено цей документ, харак-
теризував Голодомор як «класич-
ний приклад радянського гено-
циду, його найдовший і найшир-
ший експеримент русифікації — 
винищення української нації».

Дійсно, вбивчі хлібозаготівлі 
й контрольні постріли по україн-
ському селу – продовольчі штра-
фи для тих, хто не впорався з 
фантастичним зерновим планом, 
скосили, за різними даними, до 
12 млн. українців.

Одночасно з кількістю мо-
гил зростав експорт українсько-
го зерна. За три роки він під-
скочив у 20 разів – з 260 тис. 
тонн у 1929 р. до 5,2 млн тонн у 
1932-му.

7 серпня 1932 р. вийшов за-
кон «Про посилення криміналь-
ної відповідальності за крадіж-
ку та розкрадання соціалістичної 
власності», більш відомий як «за-
кон про п’ять колосків», за яким 
лише по грудень 1933 року було 
репресовано 125 тисяч доведе-
них голодом до відчаю людей, з 
них 5 тис. 400 розстріляно.

Згідно з постановою радян-
ського уряду від 22 січня 1933 р. 
за підписами Молотова та Сталі-
на, не допускався масовий виїзд 
селян з території УСРР у інші регі-
они СРСР.

На його виконання прирече-
ні райони оточували військами, 
місцеві керівники забороняли 
видавати будь-які документи на 
проїзд для селян, водночас вста-
новлювали заслони на залізнич-
ному і водному транспорті, а та-
кож брали під контроль ґрунтові 
шляхи. Тільки за перший місяць 
дії постанови ОГПУ відрапорту-
вало про затримання 219 тис. 
460 осіб.

Так Сталін покарав українців, 
які, борючись із колективізацією, 
лише в 1930 році підняли понад 
4 тисячі повстань – 1,2 млн зако-
лотників по всій країні. Він добре 
засвоїв учення «мудрого вож-
дя і вчителя» Леніна про те, що 
«хлібна монополія, хлібна карт-
ка – страшніша за гільйотину!» і 
що «розподіляючи... ми панува-
тимемо над усіма сферами пра-
ці» (1917).

Як із цими словами перегуку-
ється твердження одного з най-
брутальніших сталінських став-
леників – секретаря Дніпропе-
тровського обкому комуністич-
ної партії М. Хатаєвича, який у 
1933 р. зазначав, що «між селя-
нами і нашою владою точиться 
жорстока боротьба. Це бороть-
ба на смерть. Цей рік став випро-
буванням нашої сили і їхньої ви-
тривалості. Голод довів їм, хто тут 
господар. Він коштував мільйони 
життів, але... Ми виграли війну!». 
Таким чином каральна хлібозаго-
тівля повинна була стати уроком 
для нескорених.

Джеймс Мейс, аналізуючи 
наслідки Голодомору для україн-
ського суспільства, вважав, що 
наше суспільство є «постгено-
цидним» і що сталінська політика 
«до певної міри знищила Україну 
як таку, в сенсі, що вона зроби-
ла кардинальний розрив у проце-
сі нормального розвитку україн-
ського народу».

Однак існування незалежної 
України, наша героїчна бороть-
ба проти путінської росії дово-
дять, що український народ, не-
зважаючи на всі потрясіння й 
випробування, вистояв і сам ви-
значає своє майбутнє. Ми під-
твердили своє право називати-
ся нацією.

Ярослава РІЗНИКОВА
Опубліковано у виданні 

«Україна Молода». 

Сайт «Аргумент», 26.11.2022
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У 1937 – 1938 роках під час 
Великого терору в СРСР відбулася 
Польська операція: розстріляно де-
сятки тисяч людей, звинувачених у 
роботі на польську розвідку. Ким 
були кати та жертви, як проходила 
операція та що ми знаємо про неї 
зараз, – в інтерв’ю Бартломєю Ґа-
йосу для проєкту Polihistor розпові-
дає історик Мацєй Вирва, який по-
над 20 років вивчає совєтські ре-
пресії.

Бартломєй Ґайос. Якщо у Поль-
щі згадати тему совєтських репре-
сій щодо поляків, то першою асо-
ціацією буде Катинський розстріл, 
під час якого загинуло щонаймен-
ше 22 тисячі польських громадян. 
Водночас у масовій свідомості не 
існує такого злочину, як Польська 
операція НКВС 1937 – 1938 років, 
в ході якої загинуло щонаймен-
ше 111 тисяч осіб польського по-
ходження, тобто вп’ятеро більше. 
Чому нам так мало відомо про цю 
операцію?

Мацєй Вирва. Чому ми так 
мало знаємо про це? Насамперед 
тому що ми взагалі пізно довідали-
ся про Польську операцію. Це був 
1993 рік і це була робота істориків 
міжнародного «Меморіалу», які на-
решті потрапили в совєтські архі-
ви і, серед іншого, виявили там до-
кументи, які стосувалися Польської 
операції. Раніше ми чули лише про 
жертви Великого терору загалом; 
втім, у Польщі у зв’язку з цим домі-
нував дискурс про комуністів, які 
також були серед репресованих. 
Водночас слід пам’ятати, що в рам-
ках Польської операції члени Поль-
ської комуністичної партії станови-
ли лише 3 % жертв.

Чому ми так мало говоримо про 
Польську операцію? Думаю, причин 
декілька. Перша полягає в тому, що 
просто не було кому пам’ятати про 
конкретні жертви. У випадку Катин-
ського злочину  в Польщі залишали-
ся близькі, рідні, знайомі. Нерідко 
ці люди, представники польської ін-
телігенції, незважаючи на тиск у пе-
ріод Польської Народної Республі-
ки, могли нагадувати про це. Якщо 
ж говорити про Польську операцію, 
то родичі жертв живуть у Росії та ін-
ших країнах колишнього СРСР і зо-
всім інакше ставляться до питань, 
пов’язаних із совєтськими репресі-
ями. Багато років ця тема була та-
буйована. Навіть тепер, коли їздиш 
по селах та опитуєш людей, вони зі 
страхом розповідають про те, що 
тоді відбувалося, а минуло вже по-
над 80 років.

БҐ: На сайті, присвяченому 
Польській операції, є спогади ро-
дичів репресованих. Один із них 
– про Лєокадію Ґолінєвську, бать-
ко якої 1937 року не повернувся з 
роботи. Про його смерть вона ді-
зналася лише 1942-го. Офіційна 
причина — уремія, тобто він ніби-
то просто помер у в’язниці від яко-
їсь хвороби. Вона розповідає про 
те, як з’ясовувала все про цей зло-
чин, і переломним моментом тут 

стала Перебудова, потім створен-
ня «Меморіалу» і стаття професора 
Пєтрова. Скільки таких історій нам 
узагалі відомо саме від родичів ре-
пресованих?

МВ: Думаю, їх досі замало. Ма-
теріали, про які ти говориш, узяті з 
фондів петербурзького «Меморі-
алу», і вони також неповні. Тобто в 
деяких випадках ми не знаємо на-
певно, чи була та чи інша особа ре-
пресована в рамках Польської опе-
рації, чи в рамках якоїсь іншої опе-
рації під час Великого терору. Як ти 
згадав, тільки під час Перебудови, 
на початку 1990-х років у науковий 
обіг, та й узагалі в ужиток в Росії 
ввійшло таке поняття, як Польська 
операція. До того ця жінка просто 
знала, що її батька вбили під час 
Великого терору.

БҐ: З чого взагалі складався 
Великий терор? Які акції та проти 
кого проводив НКВС?

МВ: Національні операції – це 
лише частина ширшого процесу ре-
пресій, який ми називаємо Вели-
ким терором. Крім них ще прово-
дилися репресії, спрямовані проти 
партійних діячів, керівництва краї-
ни та Червоної армії. Це були ті ве-
ликі показові процеси, коли раптом 
виявлялося, що найближчі сорат-
ники Лєніна – Камєнєв, Зінов’єв, 
Радек, Бухарін – зрадники, шпигу-
ни. Це був перший елемент. Другим 
елементом стала так звана Кур-
кульська операція, спрямована, по 
суті, проти залишків заможного се-
лянства, тих, хто пережив початок 
30-х років, і так званих антисовєт-
ських елементів. А наступним ета-
пом стали якраз національні опера-
ції, серед яких Польська операція – 
одна з багатьох, найбільша.

БҐ: Я навіть виписав собі ці 
операції: була польська, була ні-
мецька, румунська, латиська, ес-
тонська, фінська, грецька, афган-
ська, іранська, китайська, болгар-
ська та македонська. У чому спе-
цифіка Польської операції, чим 
вона вирізнялася на тлі інших?

МВ: Ти не згадав ще Харбін-
ську операцію, яку дуже часто від-
носять до національних лише тому, 
що вона проводилася відповідно до 
тієї ж матриці. Nota bene, в основі 
цієї матриці лежала Польська опе-
рація. Саме вона слугувала зраз-
ком для всіх інших, які ти перера-
хував.

БҐ: Як це відбувалося, в чому 
полягала ця матриця? Яким був 
план дій НКВС?

МВ: Підставою для Польської 
операції був наказ Єжова №00485 
від 11 серпня 1937 року, в якому 
дуже чітко вказувалося, кого заа-
рештовувати і що з цими арештова-
ними робити далі.

БҐ: І хто це були?
МВ: У документі міститься дуже 

докладний перелік категорій. По-
перше, це були особи, які вважа-
лися діячами Польської військової 
організації (ПОВ) (таємна військова 
організація, що виникла з ініціати-
ви Юзефа Пілсудського і діяла на те-
риторії Королівства Польського та 
Росії у 1914 – 1921 роках), як уже 
«виявлені», так і ті, яких ще потрібно 
було знайти.

По-друге, полонені польські 
солдати, що залишилися в Радян-
ському Союзі після Першої світової 
та совєтсько-польської війни. 

По-третє, «перебіжчики з Поль-
щі, незалежно від часу їхнього пе-
реходу». Четверту категорію стано-
вили члени Польської соціалістич-
ної партії та інших «польських ан-
тисовєтських політичних партій». І, 

зрештою, жертвами операції стали 
найактивніші представники «анти-
совєтських націоналістичних еле-
ментів» із польських національних 
районів. У СРСР існували Мархлів-
ський польський національний ра-
йон УРСР (1925 – 1935) та Дзер-
жинський польський національний 
район БРСР (1932 – 1937). Це були 
основні групи.

БҐ: Хто і за якими критеріями 
готував цей наказ, і чому взагалі 
таку операцію вирішили проводи-
ти саме у серпні 1937 року, а не, 
скажімо, на початку 1938-го?

МВ: Історики та дослідники досі 
сперечаються про те, що взагалі 
призвело до цього посилення ре-
пресій у 1937 –1938 роках. Згаду-
ються внутрішні чинники, тобто ба-
жання замінити стару більшовицьку 
еліту новими людьми, повністю під-
порядкованими Сталіну. Деякі гово-
рять і про синдром обложеної фор-
теці, тобто про початок будівництва 
комунізму в одній країні, зміцнен-
ня держави через очищення від во-
рожих елементів. І ось до питання 
про обложену фортецю: всі репре-
совані групи, які ти згадував, – це 
насправді представники титульних 
національностей держав, з якими 
межував Радянський Союз. І це не 
випадковість. Саме вони (на дум-
ку Сталіна, звичайно) становили ту 
п’яту колону, яка у разі війни могла 
стати на бік супротивника.

Серед можливих причин наво-
дяться і зовнішні чинники, такі як 
міжнародна ситуація, підписання 
антикомінтернівського пакту, піз-
ніше приєднання Риму до осі Токіо-
Берлін… Як важливий елемент зга-
дується також війна в Іспанії, яка 
була своєрідною прихованою ві-
йною між фашизмом і комунізмом.

Крім того, частина дослідників, 
особливо у Польщі, звертає увагу 
на постать самого Сталіна та осо-
бливості його психіки, нерідко наго-
лошуючи на його антипольських фо-
біях. Хоча, ідучи за такою логікою, 
можна сміливо сказати, що Сталін 
не любив жодної нації Радянсько-
го Союзу, включно з грузинською та 
російською, адже серед них також 
були жертви репресій.

БҐ: На якому етапі жертва ді-
знавалася, у чому її звинувачують?

МВ: Насправді людина так і не 
дізнавалася, на підставі якої статті 
її звинувачують, адже жодної статті 
у цьому випадку не було. Усі справи 
в рамках Польської та інших наці-
ональних операцій розглядалися у 
позасудовому порядку, до того ж та-
ємному. Цим займалася спеціаль-
на двійка, що складалася з Вишин-
ського та Єжова, а на місцях такі 
списки аналогічним чином склада-
ли прокурор та голова НКВС.

Це виглядало так: був допит, на 
якому заарештованого змушували 
дати свідчення, після чого склада-
ли коротку характеристику. На під-
ставі таких характеристик ця міс-
цева двійка що десять днів склада-
ла списки. Вони відразу визнача-
ли: або перша категорія – розстріл, 
або друга – табір.

БҐ: Ти вважаєш, що цей націо-
нальний, етнічний польський чин-
ник відігравав тут ключову роль? 
Чи, можливо, совєтський репре-
сивний апарат оперував іншими 
категоріями?

МВ: Тут думки дослідників знову 
розходяться. Деякі наголошують на 
антипольському характері цієї опе-
рації, але мені ближче мислення 
дослідників «Меморіалу», які вва-
жають, що якби Сталін хотів убити 
всіх поляків, він би це зробив. Тож 

я думаю, що йшлося про конкретні 
групи – категорії, які згадуються у 
наказі Єжова. Водночас виконати 
цей наказ дуже часто виявлялося 
неможливо: адже якщо в Україні, 
Білорусі можна було знайти потріб-
ну кількість поляків, щоб задоволь-
нити центральне керівництво, то в 
інших регіонах це вже було надзви-
чайно важко. Втім, неможливо до-
кладно описати механізм Польської 
операції, не вдаючись до деталей 
функціонування всієї складної сис-
теми, що діяла на той час у Радян-
ському Союзі. Безперечно, ця сис-
тема трималася тільки тому, що діяв 
терор, від самого початку існуван-
ня СРСР і до самого його кінця; у 
найкращому випадку змінювалася 
лише інтенсивність цього терору.

БҐ: Звідки такий енкавеесник, 
скажімо, на Житомирщині знав, 
що та чи інша людина є поляком? 
На підставі чого він вирішував, що 
це поляк і його можна піддати ре-
пресіям?

МВ: По-перше, у рамках Поль-
ської операції засуджували не лише 
поляків. Жертвами могли стати та-
кож росіяни, українці, білоруси та 
представники, мабуть, усіх етніч-
них груп, які населяли Радянський 
Союз. По-друге, використовувала-
ся мережа інформаторів. По-третє, 
з 1934 року запровадили внутрішні 
паспорти, в яких зазначалася наці-
ональність, тому достатньо було пе-
реглянути таку картотеку, щоб вио-
кремити поляків.

Крім того, як я згадував, Ста-
лін дозволив застосовувати торту-
ри, так що одна людина, яка зазна-
ла «обробки», могла повідомити з 
півтора десятка інших прізвищ. І та-
ким чином раптом виявлялося, що 
якийсь умовний консьєрж стоїть на 
чолі величезної змови, в яку замі-
шано понад десяток людей. Відразу 
наголошу, що насправді Польська 
військова організація припинила 
існування 1921 року і вся ця ідея, 
ці сотні шпигунів у Росії були типо-
вою вигадкою Сталіна та Єжова. 
Такої розвиненої агентурної мере-
жі Польської держави не існувало. 
Звичайно, вона, як і будь-яка інша 
держава, намагалася вести поді-
бну діяльність, але з польських до-
кументів відомо, що створити цю 
мережу було неймовірно важко: 
вона налічувала лише кілька десят-
ків людей на території всього Ра-
дянського Союзу.

БҐ: Якщо порівняти Великий 
терор, включно з національними 
операціями 1937 – 1938 років, з 
тим, що відбувалося, наприклад, у 
20-ті або ще раніше, в період Гро-
мадянської війни, то в чому поля-
гала його специфіка?

МВ: Насамперед у масштабі. У 
той період, про який ми говоримо, 
тобто в 1937 – 1938 роках, репре-
сували щонайменше півтора міль-
йона людей.

БҐ: Такий масштаб усе ж таки 
вимагав якоїсь «логістичної» під-
готовки та організації. Як це ви-
глядало з погляду центру? Чи дохо-
дили до них якісь відомості, звіти 
з провінції чи вони взагалі не сте-
жили за цим: віддано наказ, а ви 
на місцях робіть, що хочете?

МВ: Слід відзначити безпосе-
редню участь Сталіна в ухваленні 
рішень. Це не те, що Єжову прийшла 
ідея репресувати поляків та інші на-
ціональні групи – безперечно, іні-
ціатива походила від Сталіна. Кни-
га відвідувань у 1937–1938 роках, 
тобто під час Великого терору, по-
казує нам, що Єжов провів зі Ста-
ліним загалом близько 850 годин, 

відвідавши його 300 разів.
Повернімося на хвилину до на-

казу №00485, в якому дуже деталь-
но описувався порядок розгляду 
справ. Внизу цим займалися двій-
ки, які складалися з прокурора та 
голови місцевого НКВС. Вони скла-
дали списки осіб за цими категорі-
ями, тобто засуджували людей або 
до розстрілу, або до табірного тер-
міну від п’яти до десяти років. Щоб 
не витрачати часу на окремого об-
винуваченого, вони збирали їх до-
купи, створювали список із кількох 
десятків людей. Такі горизонтальні 
аркуші паперу з прізвищами зши-
вали по короткому краю, звідси їх 
розмовна назва: альбомні спис-
ки. Їх направляли до Москви, де їх 
уже затверджували Вишинський та 
Єжов. Звісно, вони не заглиблюва-
лися в жодні справи, оскільки їх не 
отримували. До них просто надхо-
див список із короткими характе-
ристиками.

БҐ: Імовірно, таких списків 
були тисячі; в якийсь момент ке-
рівництво вже не встигало, не 
було в змозі все це обробити, що 
стало великою логістичною про-
блемою. Як вони намагалися впо-
ратися з цим?

МВ: По-перше, Вишинський та 
Єжов намагалися перекласти це 
на плечі своїх заступників, яких 
самі призначали, але це все одно 
не дало жодного результату. У серп-
ні виявилося, що нерозглянутими 
залишилися справи ста тисяч осіб, 
тож із вересня 1938 року компе-
тенція засуджувати і до вищої міри, 
і до табірного терміну передавала-
ся вниз – трійкам (до колишніх двій-
ок додався місцевий партійний ке-
рівник). І вони вже самі ухвалювали 
такі рішення, при цьому зберігала-
ся та сама альбомна система, тоб-
то, звісно, окремі справи не розгля-
далися, а знову складалися списки. 
У цьому випадку, крім основних да-
них, там містилася також головна 
інформація про саме звинувачен-
ня, три-чотири речення. Оскільки 
копії списків надходили до Москви 
і їх завжди могли перевірити, то це 
була свого роду страхівка з боку 
верхів.

БҐ: І що містилося в такому 
звинуваченні?

МВ: Контрреволюційна шпигун-
ська діяльність, зазвичай дуже час-
то пов’язана з троцькістсько-буха-
ринською змовою, діяльність на 
користь польської розвідки, участь 
у ПОВ або керівна роль у ній. Все 
відбувалося у позасудовому поряд-
ку, тож не було судових засідань, не 
було захисника, а обвинувачений 
так і не дізнавався, за що його за-
суджено, хіба що міг здогадуватись, 
поки з нього вибивали свідчення.

БҐ: Але ти згадав, що Сталін 
теж контролював цей процес і за-
лишав записи, які сьогодні зву-
чать драматично. Наприклад: «По-
бити Уншліхта за те, що він не ви-
дав агентів Польщі по областях» чи 
інша, товаришу Єжову: «Дуже до-
бре! Копайте і вичищайте й надалі 
цей польсько-шпигунський бруд». 
Звідки в нього бралася ця емоцій-
ність, як ти собі це пояснюєш?

МВ: Відверто кажучи, я навіть 
не намагаюся якось собі це поясни-
ти. Він був спроможний дуже бага-
то читати, щодня опрацьовував ти-
сячі документів, і на більшості з них 
щось залишав, записки саме тако-
го типу. Це, до речі, спростовує дум-
ку, що Сталін нічого про це не знав: 
він був чудово поінформований 
про кожен елемент Вели-
кого терору.

Польська операція. Як совєтська НКВС 
убила 111 тисяч польських «шпигунів»

Мацєй Вирва та Бартломєй Ґайос. 
Фото: Марек Ґорчинський
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Польська операція. 
Як совєтська НКВС 

убила 111 тисяч 
польських «шпигунів»

БҐ: Якщо говори-
ти про катів, які здій-

снювали Польську опера-
цію, ми передусім згадуємо гуч-

ні імена – Сталіна, Вишинсько-
го, Єжова. Але ти кажеш, що в 
якийсь момент ці справи почали 
розглядати трійки. Якби ми за-
хотіли скласти колективний пор-
трет співробітника НКВС, то ким 
була ця людина?

МВ: По-перше, це був ставле-
ник Єжова. Коли Єжов прийшов 
до влади, він провів у структурах 
НКВС тотальну чистку, прибрав-
ши людей Яґоди. Це були молоді 
люди, чия рання молодість при-
пала саме на період революції 
та Громадянської війни, і вони, по 
суті, виховувались на цьому на-
сильстві. Нерідко в них була лише 
початкова освіта, вони не були 
глибокими інтелектуалами, як, 
скажімо, у випадку залізного Фє-
лікса Дзєржинського та його спів-
робітників. Найчастіше це були 
люди селянського, робітничого 
походження. Насправді ми може-
мо відновити їхні імена та пріз-
вища, оскільки збереглася зна-
чна частина протоколів двійок і 
трійок.

БҐ: Чи траплялися ситуації, 
коли люди виносили вирок своїм 
родичам?

МВ: Звісно, бувало й таке. Але 
теж потрібно пам’ятати, як закін-
чили самі ці енкавеесники. Кінець 
Єжова став кінцем і для них. Бє-
рія, замінивши його і добившись 
прихильності Сталіна, провів ще 
більшу чистку. З 1938 – 1941 ро-
ків збереглися дуже цікаві прото-
коли допитів чекістів. Саме з них 
видно, як насправді відбувався 
Великий терор, зокрема Поль-
ська операція. Цікаво, що до їх-
ніх свідчень додавалися також 
свідчення жертв, які підтверджу-
вали історії про побиття, тортури, 
зґвалтування.

БҐ: Ти вважаєш, що ці енка-
веесники дійсно вірили в те, що 
в СРСР існує велика польська 
шпигунська мережа, яку потріб-
но розгромити? Чи вони просто 
діяли за таким опортуністичним 
сценарієм, що є наказ зверху і 
він підлягає виконанню?

МВ: Однозначно друге; там 
важко знайти ідейних комуніс-
тів, які до кінця вірили в те, що 
вони роблять: мовляв, був запит 
зверху, ось ми його й виконува-
ли. Ми ж не винні, адже якщо рі-
шення ухвалили нагорі, то нашої 
вини немає. Ми лише виконува-
ли наказ.

БҐ: Наприкінці 1938 року 
Польська операція починає за-
тихати. Чому саме тоді?

МВ: Не лише Польська опе-
рація: з літа 1938 року весь Ве-
ликий терор почав зупинятися. 
По-перше, змінилася внутрішня 
ситуація. Єжов набрав силу. У ку-
луарах казали про те, що він зби-
рає досьє на членів найближчого 
оточення Сталіна і навіть на само-
го вождя, що він має документи, 
які свідчать про співпрацю остан-
нього з царською охоронкою. По-
друге, наростав культ Єжова: про 
нього знімалися документаль-
ні фільми, його ім’ям називали 
міста та піонерські дружини, на 
його честь писали пісні. Але сон-
це могло бути лише одне, і ним був 
Сталін.

БҐ: Як закінчив Єжов і як ці 
репресії проти нього пояснюва-
ла совєтська еліта?

МВ: Передусім Сталін без зго-
ди Єжова нав’язав йому Бєрію як 
заступника, і Єжов уже розумів, 
що його кінець близький. Його 
перемістили на другорядну поса-
ду і зрештою заарештували. Зго-
дом він зізнався у всьому, зокре-
ма в шпигунстві на користь Поль-
щі. Єжова розстріляли, найімо-
вірніше, 4 чи 6 лютого 1940 року.

БҐ: Сьогодні відомо, що в 
рамках Польської операції ре-
пресували щонайменше 144 ти-
сячі людей, щонайменше 111 
тисяч загинуло. Як людина, яка 
займається цією темою, чого ти 
досі не знаєш і хотів би дізнати-
ся? Які питання ще потребують 
вивчення істориками?

МВ: Насамперед мені хотіло-
ся б дізнатися імена всіх жертв 
Польської операції. На сьогод-
ні наша співпраця з архівом СБУ 
в Україні та «Меморіалом» пока-
зує, що це можливо. Нам вдалося 
встановити майже 58 тисяч імен 
та прізвищ жертв Польської опе-
рації в Українській Радянській 
Соціалістичній Республіці.

БҐ: Коли йдеться про циф-
ри, ми говоримо: щонайменше 
111 тисяч, щонайменше 144 ти-
сяч. Чи не вважаєш ти, що жертв 
могло бути значно більше? Чи, 
говорячи про 144 і 111 тисяч, 
ми вже близькі до остаточної 
цифри?

МВ: Я це називаю «проклят-
тям «щонайменше»». У випадку 
такого злочину – а Польська опе-
рація, безсумнівно, була злочи-
ном – це, на мій погляд, непри-
пустимо. Я вважаю, що і вчені, і 
польська держава повинні праг-
нути до того, щоби з’ясувати іме-
на і прізвища всіх. По-друге, як 
уже йшлося на початку, ми досі 
не знаємо, що схилило Сталіна 
до настільки широкої репресив-
ної операції саме в 1937-1938 
роках. Думаю, відповідь на це ми 
знайдемо в закритих досі росій-
ських архівах.

БҐ: Чому зі 144 тисяч репре-
сованих нам відомі за іменами 
та прізвищами саме ці 58 тисяч? 
Звідки ми знаємо про них?

МВ: Ті, про кого я згадував, 
їхні дані й уся інформація взяті 
саме з протоколів двійок і трійок, 
які нам вдалося отримати в Укра-
їні й доповнити їх даними з Росії.

БҐ: Тобто, наприклад, про 
Польську операцію в Білорусі ми 
поки що нічого не знаємо? Ці ар-
хіви для нас закриті?

МВ: Ми досі говоримо «що-
найменше».

БҐ: Чи є якісь пам’ятні міс-
ця, тобто меморіальні дошки чи 
пам’ятники, в Польщі, Росії чи 
Україні, присвячені саме Поль-
ській операції або іншим націо-
нальним операціям?

МВ: Парадоксально, що ми з 
2017 року виборюємо пам’ятник 
у Варшаві. Такого монумента 
немає, натомість з’являються 
пам’ятні дошки. Вони є у Крако-
ві, Познані, ще у кількох містах, 
а також в Україні – у Житомирі, 
наприклад, є такі пам’ятні міс-
ця. Звісно, у Росії та Білорусі їх 
немає.

Бартоломей ГАЙОС

Опубліковано у виданні 
«Нова Польща»

Переклала Марія Шагурі.
Сайт «Аргумент», 20.12.2022

У Єгипті знайшли 
16-метровий папірус 

із текстами 
з «Книги мертвих»

Сувій знайшли в археологічній зоні Саккара – це 
перша знахідка повного папірусного документа за сто-
ліття. 

Артефакт реставрували у лабораторії Єгипетсько-
го музею в Тахрірі. Папірус уже переклали і згодом 
його виставлять у Єгипетському музеї. 

Відкриття 16-метрового папірусу може пролити 
нове світло на вірування стародавніх єгиптян про пе-
рехід у загробний світ.

«Книга мертвих» – це збірка похоронних текстів ча-
сів стародавнього Єгипту, що містить гімни та закли-
нання, щоб допомогти померлому в загробному жит-
ті. Її найчастіше писали ієрогліфічним або ієратичним 
шрифтом на сувої папірусу та ілюстрували символами, 
що зображували померлих і їхню подорож у загробне 
життя. Папірус із заклинаннями вкладали у гробницю 
– це було поширено у період Нового царства приблиз-
но з 1500 року до нашої ери.

Перші тексти з «Книги мертвих» були знайдені у ре-
гіоні Саккара. Це величезний некрополь стародавньої 
єгипетської столиці Мемфіс, об’єкт Всесвітньої спад-
щини ЮНЕСКО, де збереглися десятки пірамід, місць 
поховання тварин і стародавніх коптських християн-
ських монастирів.

Британські археологи розкопа-
ли на північному сході Англії поселен-
ня мисливців-збирачів, які населяли 
територію близько 10,5 тисяч років 
тому. Про відкриття повідомив Ман-
честерський університет на своєму 
сайті. 

У середньокам'яну добу на тери-
торії Британії не використовували ке-
раміку чи метал, натомість поширені-
шим матеріалом були кістки тварин і 
деревина. Вони погано зберігаються, 
від чого нова знахідка археологів Уні-
верситету Честера та Манчестерсько-
го університету є ще більш цінною.

Проводячи розкопки у Північному 
Йоркширі, вчені натрапили на неве-

лике поселення мисливців-збирачів, 
що існувало там приблизно 10,5 ти-
сяч років тому, якраз після закінчен-
ня останнього льодовикового періо-
ду. Поселення було розташоване на 
березі острова в озері, яке з роками 
заповнювалося осадом і зрештою за-
ховало сліди людей.

Серед численних знахідок були 
кістки тварин, яких люди вполювали, 
а також інструменти з кісток, рогів та 
каменю. Вчені встановили на осно-
ві артефактів, що древні люди полю-
вали на таких великих тварин як лосі 
та олені, але водночас і на менших бо-
брів та водних птахів.

Після того, як туші тварин обро-

били, частини їхнього тіла навмисне 
ховали в болотах на острові. Части-
на зброї з кісток і рогів мала декора-
ції і її розібрали на частини, перш ніж 
залишити на березі острова. На дум-
ку науковців, це вказує на існування 
у древніх людей правил щодо утилі-
зації останків та предметів убивства 
тварин.

Наступні дослідження допомо-
жуть з'ясувати більше про життя цих 
людей, але вже зараз зрозуміло, що 
вони не страждали від голоду та не 
перебували у постійному русі задля 
пошуків їжі, як це можна було б очі-
кувати після суворого льодовикового 
періоду. 

Вчені розгадали таємницю 
стійкості римських споруд

Римський бетон у багатьох випадках виявився довговіч-
нішим, ніж його сучасний аналог. Вчені стверджують, що вони 
розкрили таємний інгредієнт, який дозволив римлянам зробити 
свій будівельний матеріал таким довговічним. Їм вдавалося бу-
дувати складні споруди у важкодоступних місцях, таких як доки, 
каналізація і зони землетрусів.

Науковці зі США, Італії і Швейцарії проаналізували зразки 
бетону з міської стіни на археологічній ділянці Приверно, в цен-
тральній Італії, і схожі за складом на інші зразки бетону, знайде-
ні по всій Римській імперії. Усім понад 2 тисячі років.

Вони дослідили, що білі шматочки в бетоні, так звані вапня-
ні класти, надавали здатність загоювати тріщини, які утворюва-
лися з часом. Раніше на них не звертали уваги, вважаючи їх на-
слідком недбалого змішування або неякісної сировини.

«Для мене було дійсно важко повірити, що давньоримські 
будівельники могли неякісно виконати роботу, тому що вони 
дійсно докладали ретельних зусиль при виборі та обробці ма-
теріалів. Вчені записували точні рецепти і впроваджували їх 
на будівельних майданчиках», сказав автор дослідження Ад-
мір Масіч.

Нове відкриття може допомогти зробити виробництво су-
часного бетону більш стійким, як це колись зробили римляни.

«Бетон дозволив римлянам здійснити архітектурну револю-
цію», – сказав Масіч. – Римляни змогли створити і перетворити 
міста на щось надзвичайне і прекрасне для життя. І ця револю-
ція, по суті, повністю змінила спосіб життя людей».

Один зі знайдених раніше папірусів 
«Книги мертвих»

Рим, знаменитий Колізей, якому вже 2 тисячі років

Озерне поселення середньокам'яної доби

Цікаві фото видатних людей

Едгар По і Авраам Лінкольн, 1849 р. Уінстон Черчіль, 1895 р.Марк Твен, 1850 р.

Ернест Хемінгуей, 1918 р.
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«Я «по жизни» журналіст, 
редактор і видавець...»

Це інтерв'ю із Сергієм Набо-
кою я записав 1 листопада 2002 
р. у кав'ярні на Хрещатику, непо-
далік офісу радіо «Свобода». Гово-
рили ми довго, залишилося дві по-
вні касети його голосу. Сергій лег-
ко погодився розповісти – «все, що 
пам`ятаю, старий» – для майбут-
ньої книги про український самви-
дав кінця 80-х років. У роки окса-
митової національно-демократич-
ної революції йому довелось вод-
ночас бути і громадським діячем 
(голова Українського культуроло-
гічного клубу), і політиком (член 
Всеукраїнської координаційної 
ради Української Гельсінської Спіл-
ки), і, ясна річ, журналістом.

Сергій вважав, що самвидав-
ний «Голос відродження», який він 
редагував у 1989 – 1991 роках, 
– це перша незалежна антикому-
ністична газета в Україні. Це не зо-
всім так, це дійсно одна з перших 
непідцензурних газет, але не пер-
ша. Проте, саме його «Голос» став 
криголамом, який величезними – 
як на ті часи – накладом у десять, 
а то й двадцять, тисяч примірників 
ламав стереотипи, відкрито прого-
лошував – наша мета – самостійна 
Україна. А головне – подавав масу 
цікавої, змістовної, об'єктивної ін-
формації.

Скажу чесно, я не мав наго-
ди тримати в руках підручник з іс-
торії української журналістики ХХ 
століття. Та впевнений, що в роз-
ділі «Сучасна українська журна-
лістика» поруч з іменем редакто-
ра журналу «Український вісник» 
В'ячеслава Чорновола має стояти 
ім'я Сергія Набоки.

Він був супержурналістом – 
розкутим, вільним. Він думав лег-
ко, говорив класно: цікаво, іроніч-
но, відверто. Списавши з диктофо-
на десь із дві години цього остан-
нього інтерв̀ ю, зауважив, що на 
папері забагато русизмів (далі їх 
виділено курсивом). Я не встиг по-
казати цей текст співавтору, тож 
і не маю – тим більше сьогодні – 
у день його похорону – правити 
мову. Та й придивіться уважніше 
– які саме нюанси розмови Сергій 
вважав за потрібне виділити та-
ким чином – «таваріщі», «гебуха», 
«по жизни»...Це те, що йому стра-
шенно не подобалось – те, що за-
лишилось нам у спадок від імперії, 
рабом якої Сергій Набока ніколи 
не був.

Рік 1987. УКК
...Тоді ми з дружиною ходи-

ли в Хрестовоздвиженську церк-
ву на Подолі, куди вчащала части-
на української інтелігенції і части-
на отсідєнтов. Серед парафіян цієї 
церкви було кілька достатньо й 
тоді, і зараз відомих людей, і один 
із них – мною на той час високоша-
нований Євген Сверстюк. Я дуже 
добре пам`ятаю той момент, коли 
наша четвірка – ми тоді ще спілку-
валися – Леонід Мілявський, Ла-
риса Лохвицька, Інна Чернявська 
і я (всі – засуджені за справу «т.зв 
Київського демократичного клу-
бу» 1981 р. – В.К.) – звернулися до 
нього, просто як до старшого то-
вариша, який довго сидів, багато 
більше, ніж я, що треба щось роби-
ти, щось організовувати.

Кажу: Україна є мертвою, ось 
Прибалтика, Москва, давайте 
щось закрутимо. Мені тоді сказа-
ли: «Народ за вами не піде! Рано! 
І взагалі викиньте такі думки! Нічо-
го не буде!». Я тоді плюнув на стар-
ших таваріщей – і тоді ми закру-
тили цей УКК. Було це зроблено в 
основному силами оцієї четвірки. 
Іще приєдналися до нас двоє ціка-
вих євреїв – це Мар'ян Бєлєнькій, 
який зараз тримає дуже популяр-
ний сайт в Ізраїлі та Росії, і Олек-
сандр Карабчієвський, теж такий 
білялітературний хлопець. Теж у 
цьому взяла участь член Україн-
ської Гельсінської групи Ольга Гей-
ко-Матусевич. На останніх підго-
товчих етапах приєднався Олесь 
Шевченко, і ще кілька людей, яких 
зараз я вже точно не назву. В осно-
вному або отсідєнти, або близькі 
до того.

Карабчієвський і Бєлєнькій 
крутилися в різноманітних колах, 
мали гарні знайомства на рівні 
райкомів комсомолу, а може на 
рівні міськкому, чи навіть ЦК, я 
точно не знаю. Ми вирішили вико-
ристати це і саме на цих зв'язках 
й народилася можливість зняти 
кав'ярню і провести там диспут. 
На моїй друкарській машинці на-
клацали маленькі запрошення – 
такого-то числа відбудеться те-то, 
щось про українську культуру. При-
лізло стільки народу, що всі облєз-
лі, ми не чекали такого ажіотажу. 
Це було, здається, кафе «Любава», 
на якихось висілках типу Оболоні.

– Коли це сталось?
– (трохи кокетливо) Не 

пам'ятаю я! 88-й рік...
– За літературою відомо, що 

рік створення Українського куль-
турологічного клубу – це 1987-й.

– Значить, 87-й рік. Звичайно, 
туди прийшли і старшиє таваріщі, 
взяли участь в обговоренні. Ви-
йшло блискуче – може не за фор-
мою, а за сміливістю. Потім, зви-
чайно, почалися непорозуміння. 
Приходимо на призначену зустріч у 
якусь кав'ярню, а там зачинено – 
сантехніки закрили... І досі, між ін-
шим, все це продовжується – осо-
бливо перед виборами. Тоді ця тех-
нологія була відпрацьована й досі 
чинна, на жаль.

Тоді ми збиралися під відкри-
тим небом. Знаходились ціка-
ві люди, хтось тепер поетом став, 
хтось романи пише, хтось пішов 
священникувати, хтось виїхав за 
кордон. В основному це були й ак-
тивні, і розумні люди.

– Хотілося б дізнатись про на-
зву Український культурологічний 
клуб. Хто був її автором?

– Очевидно, я.
– Слово «культурологічний» у 

назві організації, яку створювали 
колишні політв'язні, це лише при-
криття?

– Безперечно, це була ширма. 
Ми всі чудово усвідомлювали, що 
це організація антісовєтская, ан-
тикомуністична й націоналістична. 
Але ми мали намір трошечки поду-
рити ідеологічну владу – і комсо-
мол, і компартію – і нам це вдало-
ся на початковому етапі.

Ніколи не забуду, якось, коли 
ми збирались на приватній хаті 
на Подолі у Дмитра Федоріва, до 
нас прийшов тодішній перший се-
кретар Подільського райкому пар-
тії Іван Салій, із яким ми вели тоді 
дуже серйозну, навіть злобну, дис-

кусію. Але він нам тоді дуже сподо-
бався – принаймні, пішов на діа-
лог. Ми на нього всі наїхали, накри-
чали, а потім я подумав, що можна 
було спокійно поговорити. Але він 
не боявся, один із небагатьох, який 
не боявся вступати в діалог і нама-
гався реально щось зрозуміти.

...Мене таки обрали головою 
цього клубу. І я був його головою 
до самого кінця, доки ми де-юре не 
стали колективним членом Україн-
ської Гельсінської Спілки, і не роз-
чинилися в УГС. Хоча народ (йдеть-
ся про членів УКК – В.К.) хотів збе-
регти організацію, зупинитись на 
культурологічній функції, але мені 
це було нецікаво. Якось мене ви-
кликав на розмову в парк нєкій 
полковник КДБ, уже не пам'ятаю – 
якесь російське тіпа Смірнова, Іва-
нова – прізвище.

Мені завжди було цікаво, що 
вони від мене хочуть. Він сказав, 
що ви, а я тоді вже був членом Все-
української координаційної ради 
УГС, у нас номер чотири або три на 
«посадку». Я потрапив у симпатич-
ну компанію – із Хмарою, Чорново-
лом і іншими. Мені це дуже сподо-
балося, але ж він ще сказав – ви ж 
не екстремісти в культурологічно-
му клубі, ви ж не ставите питання 
«самостійної України».

Наступного дня я скликав клуб 
у Федоріва і сказав: давайте не бу-
демо забувати, яка наша мета. Всі 
це знають, всі розуміють, що ми за 
самостійну Україну, за від'єднання 
від Совєтського Союзу, чому ж тоді 
вголос ніхто не каже. Так би мови-
ти, по умолчанію. В той день було 
не стільки зібрання, скільки «на-
гадування» – не забуваймо, чиї ми 
діти і яка у нас мета. Наша мета – 
самостійна Україна. І все.

Мною особисто рухало бажан-
ня щось зробити. Я не знав, що ро-
бити, але знав, що щось треба ро-
бити, попри переконаність мож-
ливо стомлених, можливо занадто 
млявих, можливо занадто старих – 
деяких – отсідєнтов, або можливо 
занадто розумних, будемо так ка-
зати, – переконаних, що нічого не 
треба робити, бо все одно нічого 
не вдасться.

Коли В'ячеслав Чорновіл від-
новлював свій журнал «Україн-
ський вісник», а може, панімаєш, 
вже й випустив – уже не пам'ятаю 
– перше число, він запросив нас 
увійти до редколегії. Ми подума-
ли – а ми були доволі нарвані – і 
сказали: ні, не підемо в редколегію 
«Українського вісника», бо ви там 
заявляєте, що тіпа не проти марк-
сізма, ми, блін, віруючі християни 
– раз, націоналісти – два, антико-
муністи – три. Який марксизм, ви 
чого? У Чорновола це теж фішка 
була – це зрозуміло, така ж як наш 
«культурологічний клуб».

– Сергію, події, про які ви що-
йно розповіли, стосуються 1987 – 
1988 років. Але ж ви звільнились 
з ув'язнення за декілька років до 
того?

– Після відсидки ми продовжу-
вали триматися разом – «четвір-
кою», товаришували, кінець кін-
цем, закохались й побралися – ви-
йшло дві пари. За нами весь час 
стежили. Ми з Мілявським вийшли 
на волю у 1984 році. Здається в 
85-му, якщо я не помиляюсь, ми 
одружилися з Інною Чернявською і 
поїхали провести медовий місяць у 
Прибалтику.

Не було жодної секунди, щоб 
за нами не ходили топтуни. По всій 
Прибалтиці: Таллінн, Рига, Віль-
нюс, села якісь, костьоли, Тракай. 
Все абсолютно було під контролем. 
Точно так потім продовжувалось у 
Києві. А крім того до нас була при-
ставлена одна людина зі Львова, 
яка працювала на КДБ, і в якій ми, 
на жаль, серйозно помилилися. 
Через неї ми намагалися щось пе-
редавати в певні львівські кола, на 
Захід. Але згодом виявилось, що то 
все робота гебух (від «ГБ», тобто ор-
ганів державної безпеки – В.К.).

– Ви, звичайно, не називати-
мете її імені?

– Скажу так. Ця людина була 
посаджена в тюрму, відсиділа 
практично все і її поставили перед 
вибором: або працюєш на КДБ, 
або родина просто загине. Людину 
вимусили погодитись працювати і, 
я думаю, що можливо й її діти теж 
погодилися працювати на КДБ. Це 
страшна трагедія. Мені зі Льво-
ва знайомі казали: не спілкуйся 
з нею, це провокатор – у гіршому 
разі, у кращому – це просто «сту-
кач».

Ну, не вірилося – така щира лю-
дина, хороша, нещасна і так далі. Я 
повірив остаточно в те, що ця лю-
дина точно стукачка, тільки після 
того як прикупив собі шматочок ге-
бістського архіву і порівняв там де-
які події, вирахував кличку цієї лю-
дини і переконався.

– Це часом не той документ, 
який ви показували пару років 
тому в програмі у Миколи Верес-
ня? Той папірець?

– Угу, угу (курить люльку). Там 
не один папірець, там багато вся-
ких. Ну, та добре.

– А як з'явилась ідея видавати 
свою газету?

– Тоді налагоджувались 
зв'язки: Київ-Мєнськ, Київ-Віль-
нюс, Київ-Таллінн, Київ-Рига, і час-
тенько мені надходили запрошен-
ня – на найрізноманітніші з'їзди, 
тусовки у Прибалтику. І я заува-
жив, як у них розвинена підпільна 
преса. Почав приставати до керів-
ництва УГС, ставити це питання на 
координаційній раді – треба, рєбя-
та, треба! Уже пора видавати бо-
євой лісток. Всі погоджувалися, 
але ніхто і не ворушився. За груд-
ки просто хапав старших таварі-
щєй – та ви шо поєхалі – білору-
си вже кілька газет видають... Так-
так, пане Сергію, час, час (Набока 
когось перекривляє зміненим го-
лосом – В.К.). І нічого.

Проходить тиждень, два, ніхто 
не кує, не меле. І тоді ми з дружи-
ною сідаємо: я пишу тексти, дружи-
на вирізає, клеїть, робимо макет. 
Я везу тихцем, тишком-нишком, 
електричками з пересадками че-
рез Мєнськ у Вільнюс. Даю – я вже 
не пригадую, здається, сто рублєй 
чи сто «баксів»... Яких тоді «баксів»? 
Ні, сто рублєй. Пробний наклад - 
тисячу примірників. Так ми зроби-
ли «Голос відродження».

Кілька номерів ми випусти-
ли вдвох із дружиною вдома. Я ні 
в кого не питав дозволу: на влас-
ні гроші. Мені хотілося це робити, 
я по жизни, так би мовити, журна-
ліст, редактор і видавець. Мені це 
хотілося робити, мені це було ці-
каво робити. Як зараз пам'ятаю – 
дипломат був, макет у нього помі-
щався, великий такий дипломатик, 
і я з ним їздив. А на чому газета 

розмножувалась? Щось вискочи-
ло в мене з голови. Це не ксерокс. 
Я забув як цей спосіб називаєть-
ся. Може лінотіп? Нє! Я на ліноті-
пє працював! Це набірна машина 
така. Не ротапринт.

– Може, гектограф?
– Нє! Гектограф – це вручну, 

сумасшедшая робота. А це в дер-
жавній друкарні, але підпільно все 
це робилося, так би мовити, бан-
дитським способом.

– Перший номер «Голосу від-
родження» вийшов у березні 
1989 року. Днями я записав у 
Львові інтерв'ю з Романом Турі-
єм, це людина, яка возила до Лит-
ви «Поступ», він мені розповів, а 
буквально вчора Сашко Кривен-
ко підтвердив, що їхня – згодом 
суперпопулярна – газета вийшла 
на кілька тижнів раніше, ніж «Го-
лос відродження». Але львівські 
старшиє таваріщі, як ви кажете, 
теж наполягали, що не треба ні-
чого поширювати, це тільки збіль-
шить репресії проти неформалів. 
І газета вже віддрукована лежа-
ла кілька тижнів у Львові, і тільки 
коли Турій з Києва привіз «Голос 
відродження», почали поширюва-
ти. Мовляв, чого чекаємо, скільки 
можна! Ось Київ уже видає!

– (із задоволенням) Значить, 
у будь-якому разі наша газета 
перша.

Вахтанг КІПІАНІ, 
журналіст, історик, 

головний редактор сайту 
«Історична Правда»
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Довідково. Сергій Вадимович 
Набока ( 25. 04. 1955, Тула – 18. 
01. 2003, Вінниця). Мати відома 
українська журналістка і громад-
ська діячка Катерина Зеленська, 
батько Вадим Іванович, також жур-
наліст. Сергій навчався на факуль-
теті журналістики Київського дер-
жавного університету ім. Т. Шев-
ченка, але не встиг його заверши-
ти через ув̀ язнення у 1981 році. 
Закінчив навчання незадовго до 
смерті.

Був заарештований 11 січ-
ня 1981 року. Йому інкримінували 
розповсюдження антирадянських 
листівок, написання «наклепниць-
ких» віршів і статей, участь у скла-
данні маніфесту про внутрішньо-
політичне становище СРСР і тек-
сту «Перспективи заповнення ду-
ховного вакууму радянського 
суспільства». За ст. 187-1 КК УРСР 
засуджений до 3 років позбавлен-
ня волі. 

Звільнившись у 1984, повер-
нувся до Києва. Раптово помер 18 
січня 2003 року, під час службово-
го відрядження, у відомчому готе-
лі при одному з виправно-трудо-
вих закладів Вінниці. Обставини 
смерті належно не з̀ ясовані. Один 
з провідних діячів УГС, був чле-
ном Товариства української мови 
ім. Т. Шевченка, «Меморіалу», На-
родного Руху. Вів передачі на «Ра-
діо Свобода». До арешту працював 
редактором у видавництві «Мис-
тецтво». Також працював сцена-
ристом на студії «Укртелефільм» ( 
1993 – 1994). Засновник і гене-
ральний директор першої в Україні 
незалежної інформаційної агенції 
УНІАР.
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Календар 
лютого

Чернігівська обласна уні-
версальна наукова бібліотека 
ім. В. Короленка видала що-
річний календар «Знаменні і 
пам’ятні дати Чернігівської об-
ласті на 2023 рік». Укладачі: Л. 
В. Студьонова, І. Я. Каганова. 
Відп. за вип: І. М. Аліференко. 
Друкуємо лютневу частину ка-
лендаря. 

4 – народився Семен Степа-
нович Гулак-Артемовський (1813 
– 1873) – композитор, співак, ав-
тор опери «Запорожець за Дуна-
єм». Влітку 1838 р. перебував у 
Качанівці, у маєтку Тарновських, 
де співав пісні свого друга М. 
Глинки на вірші В. Забіли.

11 – народився Анатолій Мак-
симович Пашкевич (1938 – 2005), 
народний артист України, компо-
зитор, художній керівник народ-
ного хору Чернігівської обласної 
філармонії. Останні роки життя 
жив і працював у Черкасах.

12 – народився Василь Іва-
нович Штернберг (1818 – 1845), 
художник, який тривалий час про-
живав у свого покровителя, помі-
щика і мецената з Качанівки Г. С. 
Тарновського. Створив полотна 
«Альтанка Г. С. Тарновського в Ка-
чанівці», «Глинка в Качанівці», «Яр-
марок в Ічні».

Народився Микола Никифо-
рович Ткаченко (Чорновус) (1948 
– 2006) – поет і журналіст, жив 
у Прилуках, де очолював місцеву 
газету «Правда Прилуччини».

13 – в Чернігові народив-
ся Микола Андрійович Вербиць-
кий-Антіох (1843 – 1909), пись-
менник, журналіст, педагог, ав-
тор першого куплету гімну «Ще не 
вмерла Україна». Дід українсько-
го поета доби Розстріляного від-
родження Марка Вороного і тесть 
поета Миколи Вороного, теж ре-
пресованого і розстріляного.

У м. Стародуб Чернігівської гу-
бернії народився Петро Юрійович 
Дятлів (Дятлов) (1883 – 1937), 
український політик, видавець, 
перекладач. 21 березня 1933 р. 
заарештований ДПУ УРСР у справі 
«Української військової організа-
ції». Відбував покарання у Солов-
ках. Особливою трійкою НКВС за-
суджений до найвищої кари. Роз-
стріляний в урочищі Сандармох.

20 – В с. Козел (смт. Михайло-
Коцюбинське Чернігівського р-ну) 
народився Максим Загривний 
(псевдонім Максим Грива) (1893 
(за ін. даними 1891) – 1931), поет, 
військовий і політичний діяч, со-
тник Армії УНР, один із засновни-
ків ОУН. Інтернований у польські 
табори. Помер у Празі. У Чернігові 
є вулиця його імені.

21 – в Чернігові народився 
Геннадій Геннадійович Дем`янчук 
(1963), піаніст, заслужений артист 
України, переможець Міжнарод-
них конкурсів, викладач-методист 
Чернігівського фахового музично-
го коледжу ім. Л. Ревуцького.

23 – в с. Матіївка Бахмаць-
кого р-ну (нині Ніжинського р-ну) 
народився Костянтин Вілійович 
Москалець (1963), письменник, 
автор поетичних, прозових і літе-
ратурознавчих книг, лауреат На-
ціональної премії України імені 
Т. Шевченка, обласних літератур-
них премій імені Олекси Десняка 
та Михайла Коцюбинського, інших 
престижних премій. Живе у Києві.

Вершинним твором класика сві-
тового живопису Іллі Рєпіна є зна-
мените полотно «Запорожці пишуть 
листа турецькому султану». Репро-
дукції цього твору прикрашають по-
мешкання багатьох українців. Ще 
не так давно інтер єр районної ав-
тостанції «Ічня» прикрашала досить 
майстерна великоформатна копія 
знаменитого твору, нагадуючи гля-
дачам, що багатолітня наполеглива 
робота Рєпіна над цим шедевром 
починалася в сусідній Качанівці.

Робота над картиною забрала 
у митця понад 13 років напруженої 
праці, багатьох поїздок, численних 
наукових консультацій з фахівця-
ми, супроводжувалася звернення-
ми до спеціальної літератури та архі-
вів, вивчення музейних і приватних 
колекцій. Цей шедевр Рєпіна наро-
дився не лише завдяки колосальній 
працездатності митця, але також і 
потужній підтримці численних ша-
нувальників його таланту, особли-
во земляків, котрі сприйняли працю 
Іллі Юхимовича як справу патріотич-
ну, загальноукраїнську.

У цій досить численній шерензі 
видатних діячів культури треба зга-
дати насамперед істориків Миколу 
Костомарова, Володимира Антоно-
вича, Олександра Лазаревського, 
Дмитра Яворницького, мецената і 
колекціонера Василя Тарновсько-
го та генерала і впливового громад-
ського діяча Михайла Драгомирова. 
Всі вони, кожний по-своєму , прислу-
жився Рєпіну в роботі над головним 
твором його життя. 

На початку роботи над «Запо-
рожцями» Рєпін уже був визнаним 
майстром, автором знаменитих 
творів – «Воскресіння доньки Іаі-
ра» (1871, його дипломна робота), 
«Бурлаки на Волзі» (1873, твір, ко-
трий приніс йому європейську сла-
ву), «Садко» (1876, за це 
полотно митець отримав 
звання академіка живопи-
су) та багатьох чудових пор-
третів. Час показав, що це 
був лише початок великого 
творчого шляху: попереду 
були вершинні твори худож-
ника, серед яких полотна 
на українську тематику за-
ймали дуже вагоме місце, а 
«Запорожці» принесли йому 
безсмертя.

Живучи переважно в 
Петербурзі, тривалий час у 
Москві та у Франції, Рєпін 
постійно згадував Україну, 
де він народився, провів мо-
лоді роки та зробив перші 
кроки як художник. На схилі 
свого життя, яке він завер-
шив громадянином Фінлян-
дії, групі радянських художників, ко-
трі провідали його в 1926 р., митець 
зізнався – «Україну дуже люблю». 
Подібні ж одкровення ми знаходимо 
в його листах до свого вчителя Іва-
на Крамського та впливового крити-

ка Володимира Стасова з Парижа, 
де він перебував у ролі стипендіата 
імператорської Академії художеств.

Повернувшись додому з Європи, 
Рєпін біля року (з жовтня 1876 по ве-
ресень 1877) живе у рідному Чугуєві 
на Харківщині, а потім переїздить до 
Москви.

Влітку 1878 року художник пе-
ребував в Абрамцево в маєтку за-
можного промисловця Сави Мамон-
това, де одного разу український іс-
торик Д. І. Яворницький прочитав 
листа турецькому султану Магоме-
ту ІV. Султан вимагав від них покір-
ності. Відповідь запорожців була 
сміливою,зухвалою, повною дотеп-
них знущань над султаном. В цьому 
епізоді проявився гордий, незалеж-
ний, відчайдушно сміливий характер 
народу. Рєпін був у захваті від листа 
запорожців і тоді ж зробив перший 
ескіз олівцем. В ньому уже зрозумі-
лий основний композиційний задум: 
навколо столу, за яким сидить писар, 
зібрались запорожці, які диктують 
відповідь султану. З того часу впро-
довж довгих років Рєпін працював 
над темою. В 1880 був виконаний 
перший ескіз олією, а в 1891 році 
було завершене велике полотно.

Безперечно, на вибір сюже-
ту твору не могла не вплинути пе-
реможна російсько-турецька війна 
1877 – 1778 рр., героєм якої став 
Михайло Драгомиров – уродженець 
Конотопа. Саме з нього Рєпін писав 

одного із персо-
нажів картини – 
кошового отама-
на Запорозького 
війська Івана Сір-
ка, який зображе-
ний з демонічним 
виразом очей, з 
люлькою в роті 
й у шапці, критій 
чорним сукном 
і підбитій сірим 
смушком, з розрі-
зом попереду. До 
того ж, Іван Сірко 
був земляком ху-
дожника (митець 
народився в Чу-
гуєві, а Сірко – в 
Мефері, поблизу 
Харкова).

Картина Рєпі-

на «Запорожці» (1891) займає осо-
бливе місце в житті та творчості ве-
ликого майстра. Вона вражає гля-
дачів своїми незвично великими 
розмірами ( 203х358 см.), доверше-
ністю композицій, блискучим коло-
ритом та глибокою психологічною 

трактовкою персонажів. Ілля Юхи-
мович надзвичайно вимогливо і са-
мокритично відносився до своїх тво-

рів; нерідко багаторазово їх пе-
реробляв та був незадоволеним 
навіть найкращими з них. Карти-
ну ж «Запорожці», як і його ша-
нувальники, він цінував надзви-
чайно високо. Митець уклав у 
цей твір і свій унікальний талант 
блискучого живописця, і рідкіс-
ний дар портретиста-психолога 
та майстра багатофігурної ком-
позиції, а найголовніше – висо-
ко мистецьки втілив позитивний 
образ колективного перемож-
ного героїчного оптимізму свого 
рідного українського народу.

Опрацювавши доступні йому 
громадські музеї, Рєпін звернув-
ся до вивчення приватних збі-
рок. Уже 1880-го року, починаю-
чи багатолітню роботу над « За-
порожцями», Рєпін відвідав має-

ток Качанівка на Чернігівщині, який 
належав знаменитому українсько-
му меценату і колекціонеру Васи-
лю Васильовичу Тарновському–мо-
лодшому. Маючи унікальне зібран-
ня старожитностей доби Козаччини, 
він люб'язно надав Рєпіну можли-
вість оглянути, дослідити та зама-
лювати їх.

Про перебування в Качанів-
ці свідчить недатований автограф 
«Ілля Рєпін» в «Альбомі» господарів, 
але достеменно відомо, що худож-
ник перебував тут протягом серпня-
вересня 1880 за маршрутом, підка-
заним істориком Миколою Косто-
маровим. 

За основу образу козацького 
полковника на картині художник 
узяв типаж самого господаря Кача-
нівки – В. В. Тарновського. Він си-
дить серед гурту козаків у темній 
смушковій шапці. Зліва стоїть моло-
дий красень з благородними риса-
ми лиця і якось «по-панському» по-
сміхається. Це майбутній зять гос-
подаря, чоловік доньки Софії Васи-
лівни. Справа вгорі з простягнутою 

рукою зображений рудий кучер Тар-
новського Нікішка, у якого немає 
кількох зубів у верхній щелепі і, за 
словами Д. І. Яворницького, був 
«заводний» і «найуїдливіший» сміх .

До родини Тарновських безпо-
середнє відношення має ще один 
персонаж – Георгій Петрович Алєк-
сєєв, предводитель дворянства Ка-
теринослава (теперішнього Дніпра), 
родич Ганни Дмитрівни Тарновської 
(дружини Григорія Степановича). За 
спогадами Яворницького, у колек-
ціонера була триповерхова поти-
лиця, дивлячись на яку здавалось, 
«… що потрібно сто років, щоб її на-
їсти». Довелось докласти немало 
зусиль, щоб замалювати її, адже 
Алєксєєв навідріз відмовився позу-
вати. І вдалося зробити це без його 
згоди лише тоді, коли Георгій Петро-
вич уважно розглядав старовинні 
монети, які Рєпін і Яворницький за-

хопили із собою, ідучи 
в гості до пристрасно-
го нумізмата.

Сам Дмитро Іва-
нович Яворницький 
зображений на кар-
тині у ролі січового 
писаря. Писар – одна 
із центральних поста-
тей картини. Його лу-
кава посмішка пробі-
гає по всьому облич-
чю, утворюючи ледь 
помітні зморшки біля 
очей і неглибокі ямоч-
ки коло щільно стуле-
них губ. З усього ви-
дно, що це особа хи-
тра. Писар добре чує 
всі ці круті дотепи й 
ущипливі, дошкуль-

ні слова, які йому диктують, але він 
не квапиться писати їх на папері до-
вгим гусячим пером.

У листопаді 1891 року Ілля Рє-
пін нарешті закінчив роботу над 
своїм вистражданим полотном. Жо-
ден інший твір митця не мав такого 
широкого громадського розголо-
су як «Запорожці» після його пред-
ставлення 4 листопада 1891 року 
на персональній виставці майстра 
в столиці імперії. У 47 річному віці, 
у розквіті сил, художник створив 
свій справжній шедевр – вершин-
ний твір усього тривалого і надзви-
чайно щедрого на видатні мистець-
кі здобутки життя.

День 3 січня 1892 року був од-
ним з найщасливіших у житті Рєпі-
на і став тріумфальним визнанням 
його в особі самого імператора. 
Олександр ІІІ заплатив Рєпіну за це 
полотно 35 тисяч рублів, попере-
дньо провівши його доскіпливу іс-
торичну експертизу. Імператор не 
сховав куплену ним картину в якусь 
віддалену кімнату одного зі сво-
їх численних палаців, а виставив її 
для загального огляду в заснова-
ному ним же «Музеї Олександра ІІІ» 
(нині – «Російський музей» у Санкт-
Петербурзі). Після цього шедевр Рє-
піна став доступним для огляду всім 
відвідувачам музею, незмінно ви-
кликаючи у них щире захоплення та 
відчуття справжнього естетичного 
катарсису.

Для свідомого ж українства твір 
став справжнім святом торжества 
національного духу, потужним по-
пуляризатором української мови 
та культури, який сильно посприяв 
прискоренню наукових студій в га-
лузі дослідження вітчизняної історії 
козацької доби.

Оксана ПЕТРЕНКО,
завідувачка культурно-освітнім 

відділом Національного 
історико-культурного 

заповідника «Качанівка»

«Україну дуже люблю» 
До історії створення «Запорожців…» Іллі Рєпіна

В.В.Тарновський

Д.І.Яворницький

М.П.Драгомиров
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Батурин — гетьманська столиця

Друзі, ми продовжуємо нашу 
розповідь про те, що їли в Батури-
ні в ХІХ столітті. І сьогодні поговори-
мо про КАПУСТУ – продукт, який має 
давню історію і давні традиції вико-
ристання в кулінарії українців.

В Батурині капусту широко спо-
живали окремо – свіжою (восени і 
на початку зими) і квашеною (про-
тягом більшого періоду календар-
ного року). Свіжу капусту варили чи 
тушкували у печі, готували з неї са-
лати, квашену – варили, тушкували, 
використовували для приготування 
страв чи вживали в чистому вигля-
ді як закуску. Капусту квасили окре-
мо або заквашували в бочці разом 
з огірками, грибами, морквою та 
яблуками.

Всі страви з капусти заправля-
ли олією чи салом, а як не було цього 
– то просто їли з хлібом. Вона часто 
слугувала начинкою для вареників, 
пиріжків, пирогів тощо.

Жителька Батурина Катерина 
Іванівна Парфененко (1951 р. н, м. 
Батурин) розповідає, що найбільш 
популярною стравою з капусти в Ба-
турині була традиційна страва укра-
їнської кухні – капусняк, що готуєть-

ся на основі «кислої», тобто кваше-
ної капусти. Інгредієнти капусняка 
варіювалися в залежності від регі-
ону. Він може бути вегетаріанським, 
м’ясним, рибним чи грибним. Але в 
будь-якому разі страва має особли-
вий кислуватий смак, характерний 
для квашеної капусти. Складники 
капусняка змінюються ще й в залеж-
ності від сезону. Під час посту стра-
ву готували без м’яса, з додаванням 
рослинної олії.

Взимку та на свята капусняк го-
тували зі свининою. На початку ХХ 
століття, коли почали активно куль-
тивувати помідори, їх також додава-
ли до страви.

Катерина Іванівна й нині готує 
в печі «святковий капусняк» за ре-
цептом своєї бабусі, Ганни Махте-
ївни Лось (1901 – 1985 рр.): «Ва-
риться з м’ясом (свіжим або соло-
ниною). М’ясо заливаємо водою та 
варимо до готовності. Миємо 2– 4 
ложки пшона та додаємо до м’яса. 
Коли закипає з пшоном, додаємо 
дрібно порізану картоплю. Коли 
все разом закипить, кладемо «кис-
лу» капусту. Наприкінці приготу-
вання додаємо засмажку з цибулі 

та моркви. Подається з сметаною. 
Капусняк з м’ясом або тушена ка-
пуста з м’ясом були обов’язковими 
стравами на батуринських 
весіллях».

Ще однією популярною стра-
вою в Батурині з ХІХ століття й до-
нині є голубці. В моїй родині (Лом-
ко Оксана Миколаївна, 1991 р.н.) 
найчастіше готували «пісні голубці» 
з квашеної капусти, рецепт якого 
зберігся ще від моєї прабабусі, Ксе-
нії Сергіївни Чечель (1900 – 1998). 
Для Батурина прізвище Чечель має 
особливе значення. Адже саме пол-
ковник Дмитро Васильович Чечель, 
виконуючи функції наказного геть-
мана, виправдав довіру кермани-
ча Івана Мазепи і забезпечив на-
дійну оборону Батурина протягом 
24-31 жовтня 1708 року проти мос-
ковської навали. На сьогодні ми мо-
жемо лише припусти про родинні 
зв’язки Чечелів.

Старинний рецепт записаний 
від Ганни Ісаківни Чечель (Полян-
ської) (1946 р. н.): «Для того, щоб 
приготувати «пісні голубці» перш 
за все потрібно заквасити капус-
ту… В дерев’яну бочку для соління 

та квашення (10 літрів) насікти ка-
пусти, додати моркви, можна гри-
бів та яблук та пів фунта солі, між 
січеною капустою покласти неве-
ликі цілі качанчики капусти, все на-
крити полотняним рядном, закрити 
кружком та поставити гніт. Кислої 
капусти завжди було вдосталь, тож 
«пісні голубці» були звичною стра-
вою. Потрібно зварити пшоно, до-
дати смажену на олії цибулю, добре 
перемішати та начинити квашені 
пелюстки капусти. Сформовані го-
лубці залити «росілом» та тушкува-
ти в печі. До пшона можна додати 
грибів, ми зазвичай додавали сухі 
опеньки чи рибу, в залежності від 
посту чи що є в наявності.

На свята робили більш звичні 
для сьогодення голубці. Капусту (за-
парену або квашену) начиняли фар-
шем з крупи, смаженої цибулі, м’яса 
або свинячих шкварок. До страви 
додавали цибулю, моркву, засмаже-
ну на салі або олії.

Потім складали все це в ка-
зан і тушкували до готовності у печі 
з м’ясною юшкою або ж з квасом, 
якщо це в піст. Подавали до столу зі 
сметаною. А перед тим дітям могли 

загадку загадати: «Пташину назву 
має, та не літає».

У 20 – 30-х роках ХХ століття го-
лубці змінилися до того варіанту, 
який більш знайомий нам сьогодні: 
з рисово-м’ясною начинкою і томат-
ною пастою.

Як бачимо, страви теж мають 
свою історію, розвиваються, зміню-
ються і навіть забуваються.

У сучасному Батурині, як і всій 
Україні, улюбленим лишається смак 
квашених (ферментованих) овочів 
– капусти, огірків (з давнього часу) 
та помідорів, баклажанів і перців (із 
ХХ століття). Квашені овочі, особли-
во капусту, вживають у чистому ви-
гляді як закуску або ж використову-
ють для приготування різноманітних 
страв. Недаремно українське народ-
не прислів’я говорить «Як є борщ і 
капуста, то хата не пуста.»

Оксана ЛОМКО

Автори публікацій – науковці 
Національного історико-культур-
ного заповідника «Гетьманська 
столиця».

Найвиразнішими висотними об’єктами 
українських міст і сіл за часів Гетьманщини 
були церкви. Муровані або дерев’яні, їх бу-
дували щоб зробити архітектурними домі-
нантами місцевості.

Чи не найпершою у Батурині було збу-
довано дерев’яну церкву на замку (Цитаде-
лі). Там завжди знаходився двір володарів 
міста, а з 1669 р. батуринський замок став 
осідком гетьманів Лівобережної України.

Перша згадка про дерев’яну церкву у 
замку відноситься до кінця 1680-х рр. Опи-
суючи майно усунутого тоді від влади геть-
мана Івана Самойловича, переписувачі за-
значали й те, де саме воно знаходиться. 
Зокрема, і в церкві стояло кілька чималих 
скринь із гетьманським добром.

У жодному відомому на сьогодні доку-
менті не вказано назви цієї церкви. Істо-
рики припускають, що вона була освячена 
на честь Воскресіння Господнього. Непря-
мі свідчення цього дослідники вбачають, 
наприклад, у ктиторському написі на дзво-
ні «Голуб», відлитому коштом гетьмана Іва-
на Мазепи в 1699 р. для Батуринської Во-
скресенської церкви. Дзвін зберігся. Зараз 
він знаходиться на дзвіниці Миколаївської 
церкви м. Оренбурга (росія). 

У матеріалах так званої «Бендерської ко-
місії», створеної після смерті І. Мазепи, опи-
сано витрати гетьмана. З документа відомо, 
що він пожертвував 15 тисяч золотих на бату-
ринські Воскресенську і Покровську церкви. 
Дерев’яна Покровська церква стояла в райо-
ні сучасного базару і згоріла у 1783 р. Відомо, 
що у садибі І. Мазепи на Гончарівці також була 
дерев’яна церква і назва її теж невідома.

Таким чином, маємо відомості про дві 
дерев’яні церкви і одну назву – Воскресен-
ська. Дерев’яна замкова церква згоріла під 
час штурму Батурина російським військом 
13 листопада 1708 р.

Який вигляд мала батуринська замкова 
церква? Можемо припустити, що вона була 
споруджена у тогочасних традиціях і належа-
ла до так званого «баштового» типу. Такі хра-
ми повторювали архітектуру зрубних обо-
ронних башт і їхнього накриття. Найпевніше, 
у плані вона мала чотиригранний бабинець, 
восьмигранний центр і шестигранний вівтар. 
Була однобанною. Зразком цього типу цер-
ковної побудови була і Введенська церква 
у батуринській садибі Кочубеїв, яка згодом 
була перенесена для мешканців правобе-
режних передмість Матіївки і Городищечка. 
Ця церква не збереглася. Збереженим зраз-
ком цієї архітектури сьогодні є Георгіївський 
храм у м. Седневі на Чернігівщині.

Де саме стояла замкова церква? Її роз-
ташування встановили під час археологіч-

них досліджень території Цитаделі. Навко-
ло церкви був цвинтар. Концентрація похо-
вань у північно-західній ділянці замку вка-
зала на місце храму. 

В 2008 р. у Цитаделі, на колишньому 
цвинтарі замкової церкви було побудовано 
новий дерев’яний храм, освячений 14 листо-
пада 2008 р. на честь Воскресіння Господ-
нього. Під час зачистки стінок будівельного 
котловану було виявлено особливо товстий 
шар вугликів – ймовірно, від спаленої зам-
кової церкви. Тому відбудована нині церква 
стоїть практично на місці своєї попередниці.

Поховання на цвинтарі замкової церкви 
були виявлені під час археологічних дослі-
джень у 1995 – 2008 рр. Та 2017 р. Станом 
на 2017 р. було досліджено 124 похован-
ня, з них 40 дитячих. Фахівці виокремили 
3 горизонти (яруси) могил, що відповідають 
трьом періодам існування цвинтаря. Пер-
ший ярус поховань відноситься до 1648–
1669 рр., другий – до 1669–1708 рр., третій 
представлений переважно дитячими моги-
лами жертв погрому 13 листопада 1708 р. 
Загальна площа цвинтаря замкової церкви 
становила близько 1382 м2.

Сьогодні відбудована на Цитаделі Бату-
ринської фортеці Воскресенська церква – 
не лише діючий храм та туристичний об’єкт. 
Її крипта (нижній храм) слугує місцем похо-
вання захисників і цивільних мешканців Ба-
турина, що загинули, виборюючи нашу не-
залежність, у 1708 р.

Наталія САЄНКО

Життя Кирила Розумов-
ського не раз ставало об’єктом 
наукових досліджень, не лише 
істориків, а й мистецтвознавців 
та бібліофілів, які свідчать про 
неймовірні приватні колекції 
українського гетьмана.

Серед великої та унікальної 
бібліотеки гетьмана особливе 
місце посідає колекція 
рукописів.

Найпершим з відо-
мих нам сьогодні руко-
писів, який Кирило Ро-
зумовським додав до 
своєї колекції, став курс 
лекцій німецького хіміка 
Генкеля з Фрайбурзького 
університету. Дані лекції 
з металургійної хімії були 
записані російським сту-
дентом Дмитром Вино-
градовим у 1741 році під ла-
тинською назвою «Collegium 
C h y m i k o - M e t a l l u r g i u m 
Experimentale Henkelianum 
Freiburgae Hermundorum». За 
свідченням Володимира Вер-
надського на 1988 рік, даний 
рукопис зберігався в бібліотеці 
Московського товариства ви-
пробувачів природи.

Колекція рукописів гетьма-
на значно розширюється в часи 
його гетьманування (1750 – 
1764 роки). Так «по случаю изб-
рания его на Гетманское досто-
инство» Кирило Розумовський 
особисто замовив у Генераль-
ної Військової канцелярії збір-
ку, яка містила б журнали, гра-
моти, накази, що регламенту-
вали діяльність усіх гетьманів 
(від Данила Апостола до Богда-
на Хмельницького) та козацької 
старшини. Збірка мала назву 
«Экстракт в генеральной вой-
сковой канцеляріи по справ-
ки с имеючимися великихъ 
Императоров Самодержцовъ 
всероссійскихъ грамотамы 
такожъ с привилегиями коро-
лей Польских и великих кня-
зей Литовских на волності пра-
ва и преимущества Малорос-
сіи Гетмана и протчих чинов 
выписанний на 87 листах». У ній 
містилися документи, які мали 
описи засідань, подорожей та 

церемоніалу козацької верхів-
ки. «Экстракт» був підготовле-
ний та надісланий до гетьмана 
Кирила Розумовського 9 черв-
ня 1750 року. Він містив підписи 
усіх членів Генеральної Військо-
вої Канцелярії (Генерального 
підскарбія М. Скоропадського, 
Генерального хорунжого М. Ха-

ненка, Генерального писаря А. 
Безбородько). На сьогодні доля 
даного рукопису невідома.

Опис Української держа-
ви та подій на її території вмі-
щує у собі й наступний рукопис 
– «Краткое описание Малоро-
сии», який був написаний ско-
рописом на 159 аркушах. На 
думку української дослідниці О. 
Апанович, він також був ство-
рений за наказом Кирила Ро-
зумовського. Події, описані в 
рукописі, охоплюють період з 
1506 до 1750 року, яким дату-
ється останній документ, уміще-
ний у рукописі. Точна дата ство-
рення рукопису невідома, але, 
враховуючи,

що у 1753 році Кирило Ро-
зумовський подає до друкарні 
Академії наук готовий рукопис-
ний твір, то можна припустити, 
що «Краткое описание Малоро-
сии» створюється у період між 
другою половиною 1750 року 
і до початку 1753 року. Укра-
їнський історик М. Маркевич, 
який працював безпосередньо 
з рукописом, що був у колек-
ції Кирила Розумовського, при-
пускає, що оригінал гетьман по-
дарував до бібліотеки Академії 
наук, а для себе замовив точну 
копію. Також М. Маркевич дає 
другу назву рукопису – «Лето-
пись Разумовского». На сьогод-

ні даний рукопис зберігається 
в складі рукописних фондів Ро-
сійської державної бібліотеки у 
Москві.

Ставши на чолі держави, 
гетьман Кирило Розумовський у 
1750 році отримує присвячений 
йому рукопис «Суд и расправа в 
правах малороссийских обшир-

но на розных местах по-
казанная, а здесь в един 
краткій й ясній ексцерпт в 
прекращеніе горькой в су-
дах волокиты, собранная в 
полезное же употребленіе 
малороссіянам списанная 
року от Рождества Хрис-
това 1750 18 октоврія», 
складений Генеральним 
суддею Ф. Чуйкевичем. Ав-
тор намагався система-
тизувати законодавство 

й створити короткий, але зміс-
товний збірник з питань судо-
чинства та судоустрою Гетьман-
щини. «Суд і розправа в правах 
малоросійських…» складався з 
присвяти гетьману та 9 розділів, 
які охоплювали питання цивіль-
ного, земельного та сімейного 
права.

Офіційно «Суд і розправа в 
правах малоросійських...» не 
був введений до державного 
документообігу, але він спра-
вив значний вплив на розви-
ток правової думки в Гетьман-
щині, що підтверджує його по-
пулярність та поширення на те-
риторії держави. На сьогодні до 
нас дійшла велика кількість пе-
редруків даної роботи, але єди-
на рукописна копія 1791 року 
зберігається в фондах Держав-
ної публічної бібліотеки ім. М. 
Салтикова-Щедріна в Санкт-
Петербурзі.

Отже, з даного переліку ви-
дань видно, що Кирило Розу-
мовський, ставши на чолі дер-
жави, прагнув дослідити полі-
тичну ситуацію та вивчити до-
свід попередників, саме цим і 
обумовлювалося замовлення 
й придбання даних рукописів 
до колекції гетьмана. Але у до-
слідженні приватної бібліотеки 
Кирила Розумовського існує ще 
низка нерозкритих питань.

Анастасія ОЛІЙНИК

Як є борщ і капуста, то хата не пуста

Дерев̀ яна церква 
на Батуринському замку

Відбудована церква Воскресіння Господнього 
на Цитаделі Батуринської фортеці.

Кирило Розумовський – 
колекціонер рукописів

Суд на Запоріжжі. Художник О. Бейдеман. 
1850 р.
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Новини Чернігова

Системи 
оповіщення

Їх планують встановити в 

Острі та Городні. Про це пові-

домив керівник Чернігівської 

обласної війської адміністра-

ції В'ячеслав Чаус. Ці системи 

встановлять за гроші фран-

цузької гуманітарної неуря-

дової організації «Агентства 

технічного співробітництва та 

розвитку». Обладнання не за-

лежатиме від живлення елек-

троенергією від мережі, тому 

вимкнення електрики не за-

вадить оголошенню відпо-

відного оповіщення. Також ці 

системи можуть транслювати 

не лише звуковий сигнал про 

небезпеку, а й окремі голосо-

ві повідомлення.

Нові системи оповіщення 

є у Гончарівській та Деснян-

ській громадах, а модернізо-

вана — у Бобровицькій гро-

маді.

Зимова 
повінь

На Чернігівщині через під-

йом рівня води у річках ста-

ном на кінець минулого тижня 

було підтоплені на річці Дні-

про 131 домогосподарство у 

чотирьох населених пунктах 

Чернігівського району: селах 

Мньов, Пустинки, селищах Ра-

дуль та Любеч. Зафіксовано 

підтоплення деяких житлових 

будинків. Доїхати у населені 

пункти можна було позашля-

ховиками.

На річці Десна було припи-

нено транспортне сполучен-

ня до трьох населених пунктів 

Новгород-Сіверського райо-

ну: Бирине, Підгірне та Проко-

півка. Транспортне сполучен-

ня здійснювалося зі сторони 

Сумської області.

На річці Сейм тимчасово 

було припинений рух машин 

переправою на автодорозі М 

02 Кіпті-Глухів-Бачівськ біля 

міста Батурин Ніжинського 

району.

Рух транспорту до вось-

ми населених пунктів Ніжин-

ського району здійснювався 
зі сторони Сумської області.

Як сказав начальник Чер-
нігівської ОВА В'ячеслав Чаус 
у загальнонаціональному ма-
рафоні «Єдині новини», в об-
ласті є проблеми як з крижа-
ними заторами на річках, так 
і з високим рівнем води. «На 
річках аномально високий рі-
вень води для цього часу. На 
півночі області у нас два пон-
тонні мости, до них ускладне-
ний доступ унаслідок високої 
води, і люди там пересували-

ся іншими, альтернативними, 

шляхами».

Підйом рівня води в річках 

спостерігається ще з початку 

грудня разом із льодоходом.

«Провісники духовної єдності 
України» – під такою назвою 20 січ-
ня у приміщенні Колегіуму Націо-
нального архітектурно-історичного 
заповідника «Чернігів стародавній» 
проведено музейну зустріч.

«Це перший захід нового просвіт-
ницького проєкту «Чернігів стародав-
ній запрошує». Його присвячено від-
значенню 900-річчя від часу першої 
писемної згадки про Борисоглібський 
собор Чернігова, пам’ятки архітекту-
ри національного значення», підкрес-
лила Олена Ванжула, заступниця ге-
нерального директора заповідника.

Сергій Бутко, представник Укра-
їнського інституту національної 
пам’яті в області, зазначив: «Симво-
лічно, що ми проводимо захід в день 
вшанування пам’яті загиблих за-
хисників Донецького аеропорту. Це 
один із наочних символів Соборності 
України. Так само як згадуємо Героїв 
України: старшого лейтенанта Мак-
сима Білоконя з Сумщини та Олек-
сія Сенюка з Буковини (Чернівець-
ка область), які 27 лютого 2022 року 
віддали своє життя за незалежність 
та соборність України під час оборо-
ни Чернігова. Всі сучасні Захисники 
України є гідними нащадками Укра-
їнської державності початку XX сто-
ліття. Важливо також пам’ятати і про 
рухівців та всіх патріотів, які в 1989 
– 1991 роках вибороли відновлення 
незалежності соборної України. Се-
ред них варто згадати і тих, хто зараз 
у цьому залі: рухівців Сергія Соло-

маху, громадського діяча, та Сергія 
Чернякова, вченого секретаря запо-
відника. А в 2003 – 2006 роках ге-
неральним директором заповідника 
був Валерій Сарана, лідер крайової 
організації Руху у період боротьби за 
відновлення незалежності».

«Серед провісників духовної єд-
ності України важливу роль зіграли 
в історії України чернігівський князь 
Давид Святославич, князював у Чер-
нігові у 1097 – 1123 роках, та геть-
ман України Іван Мазепа у 1687 – 
1709 роках», зазначив у доповіді на 
тему «Провісники духовної єдності 
України» Андрій Глухенький, завід-
увач відділу наукового заповідни-
ка. Він привернув увагу до діяльнос-
ті у Чернігові українських культурних 
організацій – «Товариства, кохаю-
чих рідну мову» у 1860 – 1866 роках 
за участі Леоніда Глібова і Опанаса 
Марковича та Чернігівської «Просві-
ти» у 1906 – 1911 роках за участі Ми-
хайла Коцюбинського та Іллі Шрага. 
Розповів про маловідому сторінку 
історії – діяльність релігійної грома-
ди Української автокефальної пра-
вославної церкви у Чернігові у 1920 
– 1930-х роках. «До речі, російський 
імперіалізм у вигляді комуністичного 
тоталітарного режиму, як і російська 
п’ята колона в незалежній Україні, 
намагалися стерти з пам’яті україн-
ців, що у 1920-х роках Борисогліб-
ський собор був кафедральним хра-
мом Чернігівської єпархії УАПЦ за ча-
сів архієпископа Чернігівщини Івана 

Павловського», зазначив доповідач.
Чернігівська обласна рада від-

значила подяками з нагоди Дня Со-
борності України громадських ак-
тивістів Бориса Домоцького, Андрія 
Глухенького, Сергія Соломаху та Во-
лодимира Мороза.

* * *
20 січня в обласній бібліотеці 

ім. В. Короленка проведено круглий 
стіл «В єдності сила!», до Дня Собор-
ності, 105-й річниці проголошення 
незалежності Української Народної 
Республіки, Дня пам’яті Героїв Крут.

«Святкуємо нашу єдність та її ге-
роїв-захисників цього разу в умо-
вах повномасштабного відкритого 
вторгнення російського агресора в 
Україну. Ми вистояли у боротьбі, не-
приступною фортецею став наш сла-
ветний Чернігів – місто-герой», за-
значила у вступному слові Інна Алі-
ференко, директорка бібліотеки.

«Живий ланцюг», який 22 січня 
1990 року організували українські 
патріотичні сили на чолі з Народним 
Рухом України від Львова до Киє-
ва на честь 71-ї річниці Злуки УНР і 
ЗУНР, наочно довів тодішній росій-
ській імперії у вигляді комуністично-
го тоталітарного режиму, що наш на-
род рішуче бореться за незалежність 
і соборність. Участь у святі Соборнос-
ті того дня у Києві взяли і делегації 
від Чернігівщини: перша від Черніго-
ва була організована крайовою ор-
ганізацією Руху, друга представляла 

рухівців та представників інших па-
тріотичних організацій Ніжина. Ще 
одна на чолі з Левком Лук’яненком 
– від обласної філії Української Гель-
сінської Спілки», нагадав Сергій Бут-
ко, представник УІНП.

«Велич бою під Крутами особли-
во яскраво проявляється, коли ди-
витися на ситуацію в цілому. І тоді 
ми бачимо, що під Бахмачем і Кру-
тами українці зламали хребет біль-
шовицькому бліцкригу. Хоч ворог ще 
зміг захопили Київ, але українська 
армія перегрупувалася і спільно з 
союзниками почали нещадно гнати 
більшовиків», наголосив Сергій Горо-
бець, співробітник Північно-Східного 
міжрегіонального відділу УІНП, кан-
дидат історичних наук.

З інформаціями виступили кур-
санти юридичного факультету Акаде-
мії Державної пенітенціарної служби 
Олександр Ворушило, Ярослава Вар-
ламова, студентка юридичного фа-
культету Національного університету 
«Чернігівська політехніка» Єлизавета 
Лугина.

На захід завітали викладачі та 
студенти Чернігівського інституту ін-
формації, бізнесу і права, Інституту 
історії, етнології та правознавства 
ім. О. Лазаревського Національного 
університету «Чернігівський колегі-
ум» ім. Т. Шевченка.

 
Олександр МАЙШЕВ,

член Національної спілки 
журналістів України

На ділянці площею 2 га вже 
встановлені сім дерев'яних дво-
поверхових багатоквартирних 
будинків. Почергово у кожному з 
них виконуються внутрішні робо-
ти з підведенням необхідних ко-
мунікацій, а у подальшому й уме-
блюванням помешкань і благоу-
строєм території.

За кілька місяців на вули-
ці Володимира Дрозда вирос-
ло ціле модульне містечко. Так 
у Чернігові вирішують питання 
розселення містян, які втратили 
власне житло внаслідок воєнної 
агресії рф.

Проєкт будівництва реалізу-
ється спільними зусиллями Наці-
онального комітету товариства 
Червоного Хреста України та 
Чернігівської міської ради. Осно-
вні роботи фінансує Червоний 
Хрест. За попередніми розрахун-
ками, на реалізацію своєї части-
ни робіт вони виділяють 3,5 млн 
доларів, якими розпоряджають-
ся самостійно. 

– Вони самостійно проводять тендер-
ні процедури та закуповують все необхід-
не обладнання. Ми дуже вдячні за співп-
рацю, вони суттєво підтримали Чернігів і 
значними сумами, – висловив слова вдяч-
ності міський голова Владислав Атрошен-
ко, який не вперше приїздить на цей об'єкт, 
слідкуючи за темпами будівництва. 

Міська рада виділила землю під бу-
дівництво, забезпечує підведення комуні-
кацій (водопостачання, водовідведення, 
електроенергія), закладання фундаменту 
під будинки та займатиметься благоустро-
єм території (освітлення, дитячі майданчи-
ки, мощення доріжок тощо). На все перера-
ховане виділяються кошти з бюджету гро-
мади. 

– Співпраця з містом проходить дуже 
плідно. Місто вчасно підготувало ділянку та 
фундаменти для будиночків. Намагаємось 
якнайшвидше завершити цей проєкт, аби 
заселити сюди людей, яким необхідний дах 
над головою, – говорить Микита Ільїн, ке-
рівник напрямку відновлення житла Наці-
онального комітету товариства Червоного 
Хреста України. 

У модульному містечку буде розміщено 
сім двоповерхових будинків із загальною 
кількістю квартир 112: 1-кімнатних — 84 
(28,7 м2), 2-кімнатних — 28 (38,6 м2). По-
мешкання будуть також умебльовані.

Органимісцевого самоврядування ке-
рувалися тим, аби людям було комфортно і 
затишно в нових тимчасових домівках.

– За логікою процесу, після нашої пере-
моги в якийся термін, хай це буде 10 – 12 
років, росія повинна виплатити репарації і, 
очевидно, що повинно бути збудоване нор-
мальне багатоповерхове житло і людям за-
пропоноване замість їхнього зруйновано-
го, або відновлені приватні будинки. Швид-
ко це не буде. Тут люди будуть жити роками. 
Тому якість повинна бути достойна людини, 
– зазначає очільник Чернігова. 

Це хоч і тимчасове житло, але терміни 
його експлуатації до 100 років. 

Як все буде завершено, попередньо це 
середина осені 2023-го, то сюди будуть за-
селені чернігівці, які втратили житло вна-
слідок воєнної агресії рф, або ж пересе-
ленці. Порядок розселення виписаний По-
становою Кабміну.

Чернігів та Аахен – 
міста-партнери

20 січня Владислав Атрошенко та Сиббіла Койпен, представ-
ляючи Чернігів та Аахен відповідно, підписали документи та вста-
новили офіційні товариські стосунки між містами. Відбувалося це 
в режимі онлайн.

Обидві сторони налаштовані невідкладно розпочати співпра-
цю. Вже у планах є створення профільних робочих груп, які шука-
тимуть точки дотику між українським та німецьким містом у різ-
них питаннях. 

– Нам сьогодні дуже складно з точки зору відсутності фінан-
сів. Але я розглядаю дружбу між нашими містами, в першу чергу, 
не задля отримання фінансової підтримки. В дружбі між Черніго-
вом та Аахеном я бачу саме німецький досвід, технології управ-
ління містом, підходи до багатьох речей, які можуть слугувати 
нам прикладом, – сказав про очікування від нового партнерства 
Владислав Атрошенко. 

Очільник Чернігова перерахував також напрямки за якими 
нашому місту цікаво буде переймати досвід своїх європейських 
колег:

громадський транспорт (які програмні продукти були вико-
ристані для розрахунку потоків перевезення громадян; який 
транспорт використовується, яка його пасажиромісткість, скіль-
ки одиниць техніки, на якому паливі працюють тощо);

сміттєпереробка;
прибирання міста (яку техніку і в якій кількості використову-

ють, скільки коштує прибирання міста в різні сезони);
генерація теплової енергії;
водопідготовка (як відбувається очищення води);
організація внутрішньоміського простору (пішохідних, парко-

вих, зон відпочинку; паркування автівок тощо). 
– У нас буде скоро сформована робоча група і ми почнемо 

працювати над визначеними напрямками. Основним завдан-
ням є організація такого рівня життя для людей, яке б відповідало 
всім нормам, – сказала Сиббіла Койпен. 

Налагодити цю співпрацю та завершити її підписанням офі-
ційної угоди вдалося завдяки сприянню «Спілки українців в Аа-
хені». 

У 2023 році це вже друга угода про партнерство, підписана 
нашим містом. 10 січня було зафіксовано договір з фінським міс-
том Лаппеенранта. 

Аахен – одне із найстаріших німецьких міст з майже 250 ти-
сячним населенням, розташоване на кордонах трьох країн: Ні-
меччини, Бельгії та Нідерландів. Основні галузі промисловос-
ті: кондитерська, машинобудування, автоматизація, лазерна та 
екологічні технології.

Містами-партнерами Чернігова є: Габрово (Болгарія), Гра-
дець-Кралове (Чехія), Меммінген (Німеччина), Петах-Тіква (Ізра-
їль), Прілеп (Північна Македонія), Огре (Латвія), Тарнобжег (Поль-
ща), Жешув (Польща), Лаппеенранта (Фінляндія), Аахен (Німеччи-
на). 

Також на фінальній стадії підписання договору з французь-
ким Реймсом.

Пресслужба Чернігівської міської ради

Відзначили День Соборності і вшанували Героїв Крут

Зводять модульне містечко для тих, 
хто втратив житло
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Новий номер 
журналу 

«Сіверянський 
літопис»

Вийшов № 4 за 2022 рік цього 
цікавого історико-краєзнавчого 
журналу, що понад два десятиліт-
тя видається в Чернігові і беззмін-
ним редактором якого є відомий 
чернігівський історик, журналіст 
Сергій Павленко. Ось зміст, ру-
брики і публікації журналу.

У глиб віків
Васюта О. «Олегъ поя за сына 

Аєпину дчерь»: хто з синів князя 
Олега Гориславича одружився у 
1108 році? 

Мушар Ф. Українська історія 
другої половини XVI ст. в «Істо-
рії свого часу» ЖакаОґюста де Ту 
(продовження; з кн.35 – 50).

Історія міст і сіл
Фурсова Ю. Функціонування 

батуринської цегельні у середині 
ХVІІІ ст.

Косаченко В. Пам’ятка архі-
тектури місцевого значення – 
приміщення Чернігівського об-
ласного філармонічного центру.

Церковна старовина
Марголіна І. Загадкові ніші на 

фасаді Кирилівської церкви в Ки-
єві.

Бугера І. Настінний живопис 
70-х рр. ХІХ ст. північного трансеп-
ту Троїцького собору м. Чернігова 
в контексті загальномистецьких 
процесів того часу.

Мовою документів
Мицик Ю., Тарасенко І. З до-

кументації чернігівського архіє-
пископа Іродіона Жураківського 
(реґести).

Розвідки
Пилипенко В. Книжки в жит-

ті козацької еліти Гетьманщини 
(на матеріалах щоденників Якова 
Марковича, Миколи Ханенка та 
Петра Апостола).

Гейда О. Люди старої Гетьман-
щини: начерки до генеалогії роду 
Коченовських.

Пилипенко О. Громадська та 
культурно-просвітницька діяль-
ність викладачів університетів 
Наддніпрянської України у поре-
формений період.

Бойда А. Причини фізичної лік-
відації Василя Івановича Порайка 
в 1937 р. 

Літературознавчі студії
Шуміло С. Музичний підтекст 

в агіографії стилю «плетіння сло-
вес» (на прикладі творчості Єпіфа-
нія Премудрого).

Качмар М. Біблійні образи у лі-
тургійних співаних покаянних тек-
стах.

Дослідницькі нотатки
Шумило С. Ідея «русского міра» 

як теологія війни московського 
патріарха Кіріла: до постановки 
проблеми.

Рецензії. Огляди. Анотації
Гордієнко Д. «Від Богдана до 

Івана». Іван Крип’якевич. Україн-
ська козацька держава і її тво-
рець Богдан Хмельницький. Упо-
рядн. Іван Сварник. Львів: Апріо-
рі, 2021. 

Железняк М. Тимошик Мико-
ла. Материн заповіт у рушнику 
1933-го. Автобіографічна канва 
життя. Біобібліографічний показ-
ник із нагоди 65-річчя. Київ, Наша 
культура і наука, 2022. 

Шуміло В. Чепурний Василь. 
Сто днів Широкої війни. Чернігів, 
Десна, 2022. 

Журнал є в бібліотеках. Елек-
тронний варіант на сайті журна-
лу: www.siver-litopis.cn.ua

Історичний центр Чернігова 
планують включити 

до Світової спадщини 
ЮНЕСКО

Про це повідомив міністр культури та інфор-
маційної політики України Олександр Ткачен-
ко. Начальник управління культури і туризму 
Чернігівської міськради Олександр Шевчук за-
значив: «Розпочинаємо процес підготовки по-
дачі всіх необхідних документів. Нас консуль-
тують і допомагають наші колеги з Польщі. Для 
нас процедура подання документів буде у при-
швидшеному темпі. За попередніми даними, ми 
хотіли б вкластися в один рік».

Які саме об’єкти історичного центру Черні-
гова увійдуть у цей список, поки не оголошую-
ється.

Аграрії достойно 
пройшли важкий рік
Про це говориться у повідомленні Депар-

таменту агропромислового розвитку Черні-
гівської ОВА. Вторгнення російських військ, 
воєнні дії на території області, окупація її 
частини обумовили комплекс несприятливих 
для сільськогосподарського виробництва 
чинників.

«Було пошкоджено виробничу інфраструк-
туру: викрадено та спалено техніку, зруйнова-
но будівлі та споруди виробничого призначен-
ня, знищено запаси посівного матеріалу та 
добрив, понівечено та заміновано поля, розі-
рвано усталені логістичні зв’язки постачан-
ня сировини та матеріалів, значна кількість 
працівників була вимушена евакуюватися на 
більш безпечні території. На поведінку аграріїв 
регіону суттєво вплинула також неможливість 
нормальної реалізації існуючих запасів про-
дукції та невизначеність перспектив їх збуту», 
додали у відомстві.

За попередніми підрахунками, виробни-
цтво валової продукції сільського господар-
ства (в постійних цінах 2016 р.) у січні – груд-
ні 2022 р. всіма категоріями господарств об-
ласті склало 25,15 млрд грн, що становить 
74% до відповідного періоду 2021 р., зокре-
ма продукції рослинництва – 21,9 млрд грн 
(71,9%), продукції тваринництва – 3,2 млрд 
грн (92,8%).

СБУ викрила 
ворожого агітатора 
у пенітенціарному 

закладі
Співробітники Служби без-

пеки України під час здійснення 
контррозвідувальних заходів на 
об’єктах пенітенціарної системи 
викрили засудженого, який про-
водив агітаційну роботу на ко-
ристь рф в середовищі ув’язнених.

За даними слідства, 
ув'язнений, який відбуває пока-
рання у виправному закладі за 
скоєння тяжкого злочину, публіч-
но закликав інших засуджених 
до підтримки збройної агресії рф 
проти України.

Зокрема цей любитель «рус-
ского мира» висловлював думку 
про те, що росія та російські вій-
ськові звільняють Україну від на-
цистів та бандерівців, а також пе-
реконував у законності проведен-
ня рф референдумів на тимчасово 
окупованих територіях.

Наразі ворожому поплічни-
ку повідомлено про підозру за 
ч. 1 ст.111-1 (колабораційна ді-
яльність) Кримінального кодек-
су України. Матеріали досудового 
розслідування передані до суду.

На користь громади – 
кошти за користування 

землею 
Господарським судом Чернігівської об-

ласті 24 січня задоволено позов прокура-
тури в інтересах Ніжинської міської ради 
до приватного товариства щодо стягнення 
1 млн 717 тис. грн безпідставно збереже-
них коштів внаслідок використання земель-
ної ділянки комунальної власності площею 
майже 5,5 га без правовстановлюючих до-
кументів.

Підставою для вжиття заходів проку-
рорського реагування став факт викорис-
тання приватним товариством нежитло-
вих будівель для ведення господарської 
діяльності на земельних ділянках промис-
ловості у м. Ніжині. Однак, власник май-
на ухилявся від укладення договору орен-
ди землі та реєстрації у Державному ре-
єстрі відповідного права. Користування 
земельною ділянкою, на якій розташова-
на нежитлова будівля, здійснювалося за 
відсутності правовстановлюючих доку-
ментів. Відтак, товариство, не сплачую-
чи орендні платежі за користування зем-
лею за відсутності укладеного договору, 
фактично збільшило свої доходи, а міська 
рада втратила належні кошти від орендної 
плати.

У результаті розгляду справи судом під-
тримано позицію прокурора, вирішено стяг-
нути з суб’єкта господарювання на користь 
Ніжинської громади 1 млн. 717 тис. грн за 
користування землею.

Передплата 
на бібліотеки

На Чернігівську міську центральну біблі-
отечну систему, попри фінансові проблеми, 
все ж вдалося передплатити газети і журна-
ли на 2023 рік. Бо як же бібліотекам без пе-
ріодики. Пресу отримують Центральна місь-
ка бібліотека ім. Коцюбинського, всі кілька-
надцять бібліотек-філій міста. Наприклад, 
бібліотека-філія № 4, що по вулиці Захисни-
ків України. 7-В, отримує 39 газет і журна-
лів, обласних і всеукраїнських. В тому чис-
лі, як і інші бібліотеки, й нашу газету «Світ-
інфо». 

Міст біля села 
Новий Білоус

Мешканці села Новий Білоус, що неподалік 
Чернігова, зможуть зручніше діставатися до об-
ласного центру. 26 січня відкрито перший 30-ти 
метровий міст, який надали французькі партне-
ри. Конструкція металева, дорожня поверхня – з 
дерев’яного настилу. Міст може витримати авто-
мобілі вагою до 18 тон. Така конструкція є тим-
часовою до побудови нового капітального мосту, 
повідомив голова ОВА В`ячеслав Чаус і висловив 
вдячність партнерам з регіону Іль-де-Франс.

Трагедія на понтонному 
мосту

Більш як на два тижні, і вже не вперше за 
зиму, через льодохід було закрито понтонний міст 
на Десні біля Чернігова. Він діє з минулого літа, 
поруч з розбомбленим у перші тижні війни авто-
мобільним мостом на Київській трасі, який від-
новлюють. Без цієї понтонної переправи дуже 
важко добиратися в місто, доводиться їхати зна-
чно довшим об`їздним шляхом. 

Але тільки-но міст знову відкрили вдень 22 
січня, як уже о 16.40 сталася страшна трагедія. 
З мосту з̀ їхав у воду легковий автомобіль. Його 
вдалося витягти з ріки лише за кілька годин, з 
глибини в кілька метрів. За кермом була 41-річ-
на жінка, співробітниця Держслужби з надзви-
чайних ситуацій. Поруч сидів її чоловік, у яко-
го не було прав на управління автомобілями. На 
задньому сидіння були їхні діти, хлопчики: одно-
му 12 років, іншому всього півтора місяці. Батьки 
спробували врятувати дітей, але це не вдалося. 
На біду, це була машина, яка має лише по одних 
дверцятах з кожного боку. Батько чудом зостав-
ся живим, мати потонула разом зі своїми дітьми. 

Слідство встановлює обставини трагедії. Рух 
мостом було відновлено вранці. Вжито додатко-
вих заходів безпеки на переправі. 

Повідомляє Служба безпеки України

Слідчі Управління СБУ в 
Чернігівській області зао-
чно повідомили про підозру 
військовослужбовцю рф у 
порушенні законів та звича-
їв війни.

Встановлено, що оку-
пант, командир 7 зведеної 
стрілецької роти, (в/ч 21005) 
74-ї окремої мотострілець-
кої бригади рф, знаходячись 
на території селища Пакуль, 
брав участь у знущаннях над 
цивільним населенням та по-
грабуваннях. 

У березні 2022 року за-
гарбники затримали двох 
чоловіків та утримували їх у 
підвалі з метою отримання 
інформації про військовос-
лужбовців ЗСУ, які мешка-
ють у селі, а також тих осіб, 
які мають зброю. При цьо-
му окупанти завдавали ті-
лесних ушкоджень нашим 
співвітчизникам, наносив-
ши удари ногами по тулубу.

Дізнавшись про те, що 
затримані нічого не розпо-
віли, військовослужбовець 
рф забіг до підвалу і почав 

стріляти в ув’язнених, за-
вдавши їм вогнепальних 
поранень. Внаслідок цьо-
го один з чоловіків отри-
мав переломи правої і лівої 
ліктьових кісток, у іншого – 
численні поранення на об-
личчі та втрата зубів.

Крім того, слідчими СБУ 
доведено факт розграбу-
вання окупантом та його 
підлеглими однієї з баз від-
починку в с. Андріївка Чер-
нігівського району. Серед 
речей, які поцупили пред-
ставники армії мародерів, 
різні робочі інструменти, 
дрібна побутова електро-
техніка та знаряддя для ри-
боловлі.

Фігуранту проваджен-
ня заочно повідомлено про 
підозру ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 
438 (порушення законів та 
звичаїв війни, тобто у жор-
стокому поводженні з ци-
вільним населенням на оку-
пованій території за попе-
редньою змовою групою 
осіб) Кримінального кодек-
су України. 

Слідчі СБУ завершили досудове розсліду-
вання стосовно мешканця одного з райцентрів 
Чернігівщини, який поширював у соцмережах 
матеріали, де виправдовував збройну агресію 
рф проти України та схвалював окупаційні дії 
ворога. 

Правоохоронці викрили агітатора у січні 
2023 року. Пропагандист, який є уродженцем 
рф, розповсюджував проросійський контент, 
використовуючи власну сторінку в одній із за-
боронених в Україні соціальних мереж. 

У матеріалах, які поширював фігурант про-
вадження, збройна агресії рф проти України 
представлялась, як внутрішній громадянський 
конфлікт, прославлялись військовослужбовці 
рф та заперечувалась окупація частини тери-
торії України. 

Слідчими зібрані докази, які підтверджують 
скоєння цією особою злочину, передбаченого 
ст. 436-2 (виправдовування, визнання право-
мірною, заперечення збройної агресії рф проти 
України, глорифікація її учасників, вчинені гру-
пою осіб) Кримінального кодексу України.

Наразі матеріали кримінального прова-
дження скеровано до суду. 

Досудове розслідування по обох вказаних 
справах проводилось слідчими Управління СБ 
України в Чернігівській області під процесуаль-
ним керівництвом Чернігівської обласної про-
куратури.

За матеріалами СБУ повідомлено 
про підозру військовослужбовцю 
рф, який знущався над цивільним 

населенням

Судитимуть 
інтернет-пропагандиста: 

виправдовував 
у соцмережах збройну 

агресію рф проти України
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на Багряного (голова ТУМ і Фундації – професор Віра 
Боднарук, скарбник Фундації – Олексій Коновал). 

Корисні порадиКорисні порадиКорисні поради

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. 

Картопля допоможе очистити м'ясорубку. Перед 
миттям м'ясорубки від застряглого м'яса потрібно про-
пустити через неї картоплину.

Якщо в домі засмітилися труби водогону, каналі-
зації, висипте у трубу склянку солі і залийте два літри 
окропу. Засмічення повинне усунутися.

Швидко очистити від бруду, жиру деревяну дошку 
для обробки продуктів на кухні можна половинкою ли-
мона, яку потрібно вмочити в кухонну сіль.

Гастролі театру 
ім. Т. Шевченка

Першим містом у цьогорічному графіку гастро-
лей обласного академічного музично-драматич-
ного театру ім. Т. Шевченка стали Черкаси, куди 
шевченківців запросили за багаторічною традиці-
єю. 14 січня черкаська публіка гаряче вітала чер-
нігівських акторів. І не дивно, адже шевченків-
ці вкотре представляли славнозвісну гоголівську 
«Ніч перед Різдвом», яка упродовж багатьох років 
завойовує симпатії глядацької аудиторії в Україні 
та за її межами.

А наступного дня українськими вечорницями на 
сцені Міжнародного центру культури і мистецтв у Ки-
єві захоплювалася столична глядацька аудиторія. 

Суцільні аншлаги та вибухові емоції глядачів 
супроводжували кожне представлення містично-
феєричної «Ночі перед Різдвом» у майстерному ви-
конанні чернігівських артистів. А визнання гляда-
чів втілилося у запрошення на наступні гастрольні 
виступи театру.

Сьогодні, 2 лютого, ця вистава йде на сцені на-
шого театру. Початок о 18. 00.

Музично-просвітницька 
зустріч «Чернігівська 

щедрівка»
24 січня в читальній залі обласної бібліотеки ім. 

В. Короленка відбулося перше цього року засідан-
ня клубу «Краєзнавець». Це була спільна з Академі-
єю української музики музично-просвітницька зу-
стріч «Чернігівська щедрівка», ініціаторкою і моде-
раторкою її стала заступниця начальника управлін-
ня культури та туризму міськради Катерина Литвин.

Директорка бібліотеки Інна Аліференко наго-
лосила на цінності культурної спадщини україн-
ського народу. Начальник управління культури та 
туризму міськради Олександр Шевчук акцентував 
на актуальності української пісні.

У режимі zoom-конференції пройшла лекція 
доцентки Волинського національного університе-
ту ім. Лесі Українки, кандидатки історичних наук 
Алли Дмитренко, яка розповіла про новорічно-
різдвяні українські традиції та обряди. Досвідом 
збирання колядок та щедрівок поділилася черні-
гівська журналістка і музикантка Юлія Найда.

Чудовим музичним подарунком для всіх став 
виступ хорового ансамблю «Діти Магури», нещо-
давно створеного студентами музичного коледжу 
ім. Л. Ревуцького.

Чернігів, архівні фото

Будується театр ім. Т. Шевченка. 1959 – 1959 рр.

Валерій Вовк: «Вірші, 
народжені війною».

Це збірка поезій учасни-
ка оборони Чернігова, вете-
рана ЗСУ Валерія Вовка. По-
езії, писані серцем – ночами, 
в напівтемряві, при світлі ліх-
тарика, після нелегких днів, 
коли наші воїни-добровольці 
з 21-го окремого стрілецько-
го батальйону стояли стіною 
навколо рідного Чернігова. 
Батальйону, до якого 2 берез-
ня вступив добровольцем Ва-
лерій Михайлович Вовк.

Книга побачила світ у цій 
бібліотеці ім. В. Короленка, 
з ініціативи волонтерок Інни 
Чистенко та Марини Івашко.

На початку присутні пе-
реглянули уривок із докумен-
тального фільму про захис-
ників Чернігова «Відстояли 
– відстоїмо», створеного ТРК 
«Новий Чернігів».

Автор збірки ділився спо-
гадами про народження ві-
ршів, читав їх. Презентація 
мала і мету – збір коштів для 
наших ЗСУ.

До привітань долучили-
ся бойові побратими авто-
ра: заступник командира ба-
тальйону Володимир Мас-
лов, командир роти Григорій 
Маханьков. «Один доброво-
лець вартий трьох солдатів», 
переконаний відомий черні-
гівський історик, доктор істо-
ричних наук, професор кафе-
дри Ніжинського університету 
ім. М. Гоголя, заслужений діяч 
науки і техніки України Сергій 
Леп'явко. Він же – боєць 21-
го батальйону, бойовий по-
братим автора. 

На презентацію завітали 
рідні Валерія Вовка, його дру-
зі, колеги, знайомі. Вірна су-
путниця, порадниця і береги-

ня родинного затишку – дру-
жина Валерія Михайловича 
пані Ірина. Коли пан Валерій 
пішов захищати рідне місто, 
пані Ірина прийняла у свій дім 
дві сім'ї, щоб легше було пе-
режити весь той жах. Їй, своїй 
коханій, Валерій Михайлович 
присвятив вірш «Святій муче-
ниці Ірині». Бо Ірина означає 
МИР!

З приводу придбання 
книжки звертатися до авто-
ра, через бібліотеку. Оплата – 
донат для потреб ЗСУ.

Павло Свищ: «Сівачі 
українського поля».

В обласній бібліотеці ім. 
В. Короленка відбулася пре-
зентація книги нарисів про 
хліборобів «Сівачі українсько-
го поля». Автор – Павло Свищ, 
який народився, виріс і живе 
на Бахмаччині. Пише вірші, 

оповідання, публіцистику. 
Його твори друкуються в пе-
ріодичних виданнях та літера-
турних альманахах.

Книга ця – нариси про па-
січників і хліборобів, про рід 
Симиренків та Х-промені Іва-
на Пулюя, про жінку-револю-
ціонерку у світовому вироб-
ництві цукру Ольгу Коломі-
єць і шлях Миколи Бенардоса 
від ковальства до електро-
зварювання. Книга побачила 
світ у Харкові (видавництво 
«Мачулін»). 

Бібліотека підготувала 
виставку книг, періодичних 
видань на аграрні теми, пу-
блікацій автора книги.

На зустріч з автором 
були запрошені бібліотека-
рі міста, працівники Інсти-
туту сільськогосподарської 
мікробіології, станції юних 
натуралістів.

Обласна бібліотека представляє нові книги 

Хіти 80-х та інші – з вірою у щастя
«Супер-програма! Супер-виконавці! Супер-настрій!». Такими були 

відгуки глядачів на перший показ оновленого шоу-проєкту «Disco Hits 
80’s» – «Хіти 80-х та інші» 21 січня на сцені філармонійного центру. Ви-
ступили заслужений артист України Сергій Сулімовський, Катерина Іва-
щенко-Василяко, Марина Коваленко, Ілля Латиш, Наталія Липницька, 
Юлія Литвин, Марина Маккей, Анна Михневич, Дар’я Михневич, Євгеній 
Олещенко, Яна Сидоренко, Ксенія Трубіна, артисти Театру танцю «Еква-
тор» (художній керівник Віктор Войников) Катерина Велика, Тетяна Ге-
рус, Іван Гладков, Артем Коптель, Світлана Кугук, Ольга Кузьменко, Єв-
геній Олещенко.

«Все про Тетян і для Тетян»
Академічний народний хор під керівництвом заслуженого діяча 

мистецтв України Володимира Коцура, Капела бандуристів ім. О. Ве-
ресая на чолі із заслуженою артисткою України Раїсою Борщ та заслу-
женим працівником культури України Миколою Борщем, Театр танцю 
«Екватор» під орудою Віктора Войникова, солісти – заслужений артист 
України Сергій Сулімовський, заслужена артистка естрадного мисте-
цтва України Ніна Коцур, Катерина Іващенко-Василяко, Марина Кова-
ленко, Ілля Латиш, Наталія Липницька, Юлія Литвин, Марина Маккей, 
В’ячеслав Мацвійко, Анна Михневич, Дар’я Михневич, Яна Сидоренко, 
Ксенія Трубіна стали учасниками шоу на сцені обласного філармонійно-
го центру, присвяченого Дню Тетяни.

Багато років поспіль натхненниця дійства, солістка центру Тетяна 
Олійник влаштовує для шанувальників музики мистецьке свято у день 
Св. Тетяни. «У нашій концертній програмі звучить багатоголосся Украї-
ни: пісні сучасних композиторів, класика, дзвінкоголоса українська піс-
ня», каже пані Тетяна. Тож народні пісні і танці, сучасні хіти стали складо-
вими успіху програми «Все про Тетян і для Тетян», представленої публіці 
25 січня. А провідною темою концерту стали слова, що прозвучали на 
його початку: «Просимо у Бога великої Перемоги!»

Капела ім. Вересая

Фрагмент концерту

На сцені – «Сіверські клейноди»
Особливе місце в репертуарі Академічного ансамблю пісні 

і танцю «Сіверські клейноди» обласного філармонійного центру 
займає програма «Різдво». «У цій програмі ми репрезентуємо 
вокальну, інструментальну традиційну музику та народні танці 
Сіверщини, а також деяких регіонів України», — каже художній 
керівник та головний диригент ансамблю, заслужений діяч мис-
тецтв України Сергій Вовк. 28 січня програма була представле-
на глядачам на сцені філармонійного центру.

Яскрава і виразна програма включає оригінальні авторські 
постановки, обробки, поєднання традиції з сучасними напрям-
ками мистецтва. Традиційні пісні і музика записувалися худож-
нім керівником колективу у фольклорних експедиціях Черніго-
во-Сіверським краєм. 

Особливе місце у проєкті займає тема святкування Різд-
ва під час війни. «Цим ми хочемо подякувати нашим ЗСУ за їхню 
мужність, стійкість та витривалість. Один із номерів – з нашого 
недавнього проєкту «Щедрий Че», де в сучасній і разом військо-
вій манері звучить відомий усім «Щедрик», зазначає Сергій Вовк. 


