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ЯК НАРОД МИ 
СИЛЬНІШАЄМО
Все більше й більше лю-

дей на планеті розуміє, що 
ми, українці, відстоюємо 
найвищі духовні цінності під 
час російсько-української 
війни, а наш лютий ворог 
повною мірою продемон-
стрував свою ницість. Бо, 
обороняючи світ любові і 
перемагаючи звіра агресії, 
ми прокладаємо шлях у 
світлоносне завтра, яке мог-
ло б у випадку нашої пораз-
ки постати смертоносною 
темрявою для всього живо-
го. 

І саме з цієї причини 
останнім часом усе більше 
й більше правителів із 
різних кінців світу приїздить 
в Україну з метою надан-
ня нам допомоги у різних 
формах. Бо одночасно вони 
розуміють, яку високу ціну 
ми платимо за те, щоб у 
людства попереду були 
світлі горизонти змін, а не 
вбивча агресія.

Але  й  сам і  маємо 
зрозуміти ту просту істину, 
що як народ ми стали знач-
но сильнішими, постав-
ши високими оборонця-
ми добра у протиборстві зі 
злом. А воно, зло (у вигляді 
воєнізованої банди РФ), 
продемонструвало свою 
звірячу сутність. Адже для 
нього найголовніше – по-
хижацькому  поживитися 
Україною, повністю її за-
гарбавши. Як це конкрет-
но робиться, воєнізована 
банда (а не армія) РФ по-
казала в Бучі і в Бородянці, 
в Ірпені, в Маріуполі  та в 
інших  місцевостях України. 

На виду у всього світу 
(і досі – під відкритим для 
атак ворога убивчим не-
бом) Україна, напружуючи 
всі свої сили, намагається 
зупинити третю світову 
війну, яка насувається 
на людство. І для нас те-
пер найголовніше –  яко-
мога менше перебувати у 
проваллі цієї кровожерливої 
війни, яка кожного дня 
вбиває і вбиває. Причому ги-
нуть здебільшого не воїни, 
а беззахисне цивільне на-
селення. Самих лише дітей 
за останні два з полови-
ною місяці вбито більше 
двох сотень. Тому РФ – це 
не тільки воєнізована бан-
да, а ще й утворення безду-
ховних правителів з їхніми 
по-рабськи налаштованими 
підлеглими.  
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На «Азовсталі» залишилося 
щонайменше 100 цивільних – 

радник мера Маріуполя 
На території заводу «Азовсталь» у 

Маріуполі залишаються щонайменше 100 
цивільних жителів, заявив радник мера Пе-
тро Андрющенко.

 «Маріуполь. «Азовсталь». В укриттях, 
окрім військових, залишаються не менш 
як 100 цивільних. Однак це не зменшує 
щільності атак окупантів. Важка артилерія 
й авіація цілий день продовжували обстріли 
заводу. Спроби штурму по землі і далі ви-
являються невдалими. Тому знову місто 
чує канонаду», – написав Андрющенко у 
телеграмі 10 травня.

Міністр із питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України Ірина Вере-
щук 7 травня повідомила, що всіх жінок, 
дітей та людей похилого віку з «Азовсталі» 
евакуювали. Водночас представники пол-
ку «Азов» 8 травня повідомили, що цивільні 
можуть лишатися під завалами, які немає 
можливості розібрати.

На «Азовсталі» також залишають-
ся бійці батальйону «Азов» та морські 

піхотинці. Президент Володимир Зеленсь-

кий 8 травня заявив, що наразі Україна не 

має можливості розблокувати Маріуполь 

військовим шляхом. Таким чином Зеленсь-

кий відповів на питання журналістів щодо 

закликів захисників заводу «Азовсталь» 

до евакуації. «Заблокований Маріуполь 

страждає щоденно… Розблокувати 

воєнним шляхом, як просять наші військові, 

неможливо. Це неможливо на сьогодні. І 

ми про це говорили відкрито. В України 

немає такої важкої зброї, щоб розблоку-

вати військовим шляхом Маріуполь. Це 

не думки, це висновки керівництва нашої 

армії», – заявив голова держави.

 Він додав, що Київ намагається домогти-

ся евакуації дипломатичним шляхом, і саме 

він дозволив вивезти із заводу цивільних. 

Натомість обговорювати коридор для 

військових Москва відмовляється. При 

цьому Україна залучила до переговорів 

представників Туреччини, Ізраїлю, 

Швейцарії, Франції, ООН та Міжнародного 
комітету Червоного Хреста.

«Росія міняє військових, тільки якщо вони 
полонені, на полонених. Ось така ситуація. 
Це відповідь, яка є від Російської Федерації. 
Інших відповідей не існує… Ми розуміємо, 
що дуже складно, але маємо те, що маємо. 
Ми повернемо всі території, коли буде така 
можливість», – додав Зеленський.

Маріуполь був оточений російськими 
військами ще в перші кілька діб широко-
масштабного вторгнення Росії, яке розпо-
чалося 24 лютого. Українські підрозділи чи-
нять опір у приазовському місті вже третій 
місяць.

Сайт «Радіо Свобода», 
10 травня 2022 року

На світлині:  металургійний комбінат 
«Азовсталь» у Маріуполі, де тримають обо-
рону українські бійці і по якому російські 
військові завдають постійних ударів. 5 трав-
ня 2022 року. -   https://www.radiosvoboda.
org/a/news-azovstal-tsyvilni/31842477.html 

Читайте на 2-й сторінці

  Не сваволя Не сваволя 
верховодити, верховодити, 

а свобода а свобода 
зростати зростати 

(Есей зі спогадів, 
порівнянь і мрій)
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Війна вбиває і калічить людей. Бо таке її призначення. Сього-

часна, російсько-українська, триває вже 9-й рік, а з часу повно-
масштабного вторгнення рашистів на територію України (коли я 
оце пишу) – 77-й день. Але я тут – не про неї, я – про двох лідерів 
доброї волі, дуже подібних один до одного у своїх високих ви-
могах до себе і водночас – таких дуже різних у своїх долях та в 
залишеній пам’яті про себе, що навіть важко собі уявити. Але ра-
зом із цим вони своїми життєвими шляхами продемонстрували 
те, якими різними можуть бути лідери доброї волі: ті, що ведуть 
людей за собою і беруть на себе найважче, а не верховодять над 
іншими людьми. Перший, Валерій Лобановський, представляв, 
мабуть, найпопулярніший у світі вид спорту (футбол), а інший, 
Микола Коробко, – мабуть, найневдячнішу в нашому буремно-
му світі справу: захист прав людини і захист живої природи на 
добровільних засадах. 

Вболівати за успіхи першого і його команди я почав ще з 1960-
го року (зустрітися з Валерієм Лобановським і поговорити хоча 
б раз мені так і не вдалося), а з другим,  з Миколою Коробком, я 
познайомився аж у 1990-му. 

А вирішив я згадати про них обох на тлі цієї підлої війни для 
того, аби хоч у мріях своїх наблизити мирні часи вільної України 
після перемоги над ворогом і щоб у ті мирні часи ці високі 
особистості не були забутими після страшних трагедій війни, яка, 
на превеликий жаль, ще й досі триває, а тому – вбиває і калічить. 
А ще – для того, аби таких лідерів (а не різного роду диктаторів 
штибу сьогочасного кремлівського) ставало якомога більше. Бо 
тоді люди й цілі країни (я сподіваюсь на це) перестануть нарешті 
ворогувати між собою, а війни завершаться. 

«На «Азовсталі» «На «Азовсталі» 
розкладаються тіла розкладаються тіла 
й отруюють усе» - й отруюють усе» - 

заступник командира «Азова»заступник командира «Азова»
Потрібна негайна евакуація поранених та медиків 

з «Азовсталі»
«Нереальні подвиги в нереальних умовах» та бо-

ротьба проти танків зі штрих-ножами в руках. Так 
описав оборону «Азовсталі» заступник командира 
полку «Азов» Святослав Паламар в інтерв'ю ВВС. 
Українські військові на «Азовсталі» перебувають 
у повному оточенні під цілодобовими обстрілами 
та авіанальотами. Якщо Україна та міжнародні 
організації так і не домовляться з Росією про припи-
нення вогню та вихід українських бійців із міста, то 
тоді ймовірна їхня загибель, кажуть азовці. 

За словами Святослава Паламара, вони не розгля-
дають можливості покинути сотні поранених бійців та 
тіла загиблих і піти в прорив. А малу групу військових, 
що наважилися це зробити, вважають зрадниками. 
Крім того, на «Азовсталі» поранені військові вмира-
ють саме через інфекційні гангрени. У облаштовано-
му там шпиталі обмаль антибіотиків, і немає змоги 
проводити ампутації.

Святослав Паламар: Прямо зараз відбуваються 
інтенсивні обстріли, бомбардування з літаків, 
ствольної артилерії, працюють так звані «Змії 
Гориничі» (реактивні установки розмінування, які 
випускають ракети для підриву мін - Ред.). За остан-
ню ніч ми нарахували понад 25 вильотів літаків, що 
скидали бомби. Це, зокрема, три стратегічні бомбар-
дувальники, це танки, піхота, міномети, снайпери, 
кулеметники тощо. Це дуже важка ситуація. Режи-
му припинення вогню немає. Чи вдасться нам ви-
везти сьогодні поранених, ми не знаємо. Перегово-
ри якісь тривають. Чи будуть виконані домовленості? 
Складно сказати. Поранених потрібно якнайшвидше 
евакуювати. Сьогодні (8 травня) знову багато вби-
тих, поранених. Це наслідки дій військ Російської 
Федерації. У нас уже немає хірургічних інструментів. 
Немає можливості надавати кваліфіковану медичну 
допомогу».

Володимир Путін дав наказ припинити штурм 
«Азовсталі» ще 21 квітня. Ось що він сказав тоді на 
зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу:

«Пропонований штурм промислової зони вважаю 
недоцільним. Наказую скасувати… Треба заблокува-
ти промислову зону в «Азовсталі» так, щоб муха не 
пролетіла. Це той випадок, коли ми повинні думати 
- тобто ми завжди повинні думати, але в даному ви-
падку, тим більше, про збереження життя і здоров'я 
наших солдатів і офіцерів. Не треба лізти в катаком-
би та повзати там під землею на цих промислових 
об'єктах». 

ВВС: Скільки загиблих та поранених зараз 
перебуває на «Азовсталі»?

СП: Кількості загиблих я озвучувати не буду. 
Повірте, йдеться про сотні українських військових. 
Поранених - близько 600 людей. Але ця цифра 
збільшується кожного дня, як і кількість загиблих. 

ВВС: Чи можна говорити, що це все є повномас-
штабним штурмом саме «Азовсталі» та що завод 
оточений повністю?

СП: Ми кричимо про оточення з 1 березня. 
Найцинічніше те, що нам дають обіцянки: «Хлопці, 
протримайтеся до середини березня, а далі буде до-
помога». Й нічого. «Протримайтеся до квітня - й все 
буде добре, класно». Знову нічого в підсумку.

Ми сподіваємося, що завдяки журналістам та 
політикам, не всім, а тим, що справді намагають-
ся допомогти, ми можемо вплинути на світ, на ООН 
щодо організації евакуації поранених та можливої 
екстракції (переміщення військових з ворожої 
території в зону безпеки за міжнародного посеред-
ництва - Ред.) військового гарнізону, який знахо-
диться тут. 

На мою думку, цей гарнізон зробив більше, ніж він 
міг. Ви розумієте, з якою переважаючою силою про-
тивника ми боремося». 

Володимир Зеленський запевняє, що наразі домов-
ляються про евакуацію з «Азовсталі» поранених та 
медиків. Про це він заявив у своєму зверненні 7 трав-
ня. «Фактично ми вивели цивільних з «Азовсталі» і 
готуємо зараз другий етап евакуаційної місії — по-
ранених і медиків. Звичайно, якщо всі виконають 
домовленості. Звичайно, якщо не буде брехні. Безу-
мовно, працюємо над тим, щоб вивести всіх наших 
військових, які захищають Маріуполь».

На питання про розблокування Маріуполя Зеленсь-
кий 8 травня відповів так: «Це неможливо на сьогодні. 
В України немає такої важкої зброї, щоб розблокува-
ти військовим шляхом Маріуполь».

Жанна БЕЗП'ЯТЧУК,
 BBC News Україна, 8 травня 2022 року
(У скороченому вигляді. Повністю читайте за 

посиланням:
https://www.bbc.com/ukrainian/news-61373489)

ВАЛЕРІЙ 
ЛОБАНОВСЬКИЙ.

 РУХ ДО ВСЕ НОВИХ 
ПЕРЕМОГ

Футбол для мене став улюбле-
ною грою, а український футболіст 
Валерій Лобановський  (пізніше – 
тренер) став моїм кумиром. Напи-
сано й сказано про нього дуже ба-
гато. Тому не буду я додавати до 
всього того ще й свої оцінки. А щоб 
зрозуміли його велич ті з українців, 
які ніколи не були футбольними 
вболівальниками, наведу, на мій 
погляд, дуже точні визначення про 
Валерія Васильовича Лобановсь-
кого з матеріалу кореспондента 
«Радіо Свобода» Олександра Ла-
щенка «Навіщо Україні Лобановсь-
кий?» від 6 січня 1919-го року:

        «Неможливо уявити, щоб 
цей тренер перейшов до московсь-
кого «Спартака» або ЦСКА і пе-
ремагав для їхніх уболівальників. 
Недарма Лобановського постійно 
критикувала більшість московсь-
ких футбольних оглядачів – мов-
ляв, сповідує «оборонительный» 
підхід, а «Динамо», на відміну від 
«Спартака», не показує «искренне-
го» футболу і є «машиною для здо-
буття очок». Заздрість є заздрість. 
Адже в «епоху Лобановського» цей 
український тренер мав більше 
титулів, ніж усі московські настав-
ники разом узяті. Важлива деталь 
– Лобановський вигравав, вико-
ристовуючи новаторські тактичні 
ідеї, всупереч настановам «совко-
вих» тренерів. Він був не радянсь-
ким, а українським, європейським 
тренером. Саме тому досі чима-
ло маститих «коучів» використо-
вують напрацювання Лобановсько-
го. Саме тому наставник чемпіона 
Європи-1988, збірної Нідерландів 
Рінус Міхелс визнав згодом, що очо-
лювана Лобановським команда ви-
ступала у фіналі того Євро краще 
за голландців. А як розповів в ек-
склюзивному інтерв’ю Радіо Свобо-
да один із лідерів «Динамо» (Київ), 
Леонід Буряк, перевагу футболу 
Лобановського визнав наприкінці 
свого життя і найзапекліший су-
перник Лобановського – Костянтин 
Бєсков».

Як і фактично всі інші лідери 
доброї волі, він був непокірним і 

послідовно відстоював свої погляди 
і також (як і інші) брав на себе най-
важче, щоб вести людей за собою 
особистим прикладом. Для цього, 
зокрема, він і на тренуваннях під 
час забігів біг першим, задаючи 
темп усім іншим футболістам ко-
манди.

МИКОЛА КОРОБКО. 
ПЕРЕМОГИ

В ЗАХИСТІ ВСУПЕРЕЧ 
ВЛАДІ

На відміну від знаменитого на 
увесь світ маестро українського 
футболу, Микола Іванович Короб-
ко, не був у своєму житті  (а про-
жив він 84 роки) ані комуністом, ані 
комсомольцем. Він навіть (як сам 
зізнавався) жодного разу в житті не 
зав’язував у себе на шиї червоний 
піонерський галстук. Але так само 
послідовно відстоював свої погляди 
і був непокірним. До того ж, цілими 
десятиліттями (на добровільних 
засадах) захищаючи права лю-
дини і живу навколишню природу 
від бездумного винищення, не був 
шанований владцями (особливо – 
місцевими). 

Однак при всьому такому 
ставленні до нього з боку влади  
(ви тільки уявіть собі!) він був на-
родним депутатом України першо-
го скликання (і при цьому – одним 
із найактивніших діячів депутатсь-
кого угрупування «Народна Рада»), 
пізніше – керівником Всеукраїнської 
екологічної асоціації «Зелений 
світ», одним із співзасновників 
Всеукраїнської  громадської 
організації «Спілка офіцерів 
України, одним із співзасновників 
відродженого в Кривому Розі 
об’єднання Всеукраїнського товари-
ства «Просвіта» імені Тараса Шев-
ченка, яке потім очолював з 2000-го 
року, а пізніше заснував громадсь-
ку організацію «Криворізьке міське 
правозахисне товариство», яким 
активно керував (беручи на себе 
найважливішу і дуже об’ємну ро-
боту) до кінця своїх днів на землі.  
А ще – заснував і дав назву і досі 
єдиній у Кривому Розі незалежній 
україномовній  добровільній газеті 
«Промінь Просвіти» (з берез-
ня 2017-го – «Промінь Просвіти 
Є». А ще наша організація (пер-

ша на всій Дніпропетровщині!) за-
вдяки ініціативі Миколи Короб-
ка стала регіональним партнером 
Міжнародного фестивалю в Україні 
про права людини Docudays UA.

І тут ще варто відзначити, що в 
«Зеленому світі» йому активно пе-
решкоджали ті, що врешті на його 
базі організували партію з ме-
тою дійти до влади в України, а 
організацію місцевих просвітян у 
нього фактично відібрали шляхом 
рейдерського захоплення теж ті, які 
дуже прагнули насамперед влади і 
влади. 

А навантаження із захисту прав 
людини і живої природи у нього були 
величезні. Такі, що навіть він, ко-
трий не звик скаржитись на таке, 
час від часу говорив у останні роки: 
«Багато справ, багато, ціла лави-
на…». І це, в основному, у відповідь 
на пропозиції написати свої спога-
ди й спостереження про пережите й 
зроблене в «Просвітів». Та так і не 
встиг написати…

Перемог у його добровільній 
діяльності теж було чимало. Не буду 
їх перераховувати, бо й сам Мико-
ла Іванович казав, що не рахував. 

Підкреслю тільки одну, на мій погляд, 
найважливішу, про яку, мабуть, мріє 
чи не кожен професійний юрист. 
Це перемога в Європейському суді 
з прав людини, де він представляв 
інтереси криворіжців А.М. Білого і 
Л.І. Білої. Та ще – у справі, яка сто-
сувалася безпосередньо житлово-
комунального господарства!..

ЯК ЗРОБИТИ НАШЕ 
ЖИТТЯ МИРНИМ?

Питання,  винесене в цей 
підзаголовок, мабуть, сьогодні чи 
не найголовніше. Бо війна вбиває 
все живе і паразитує на ньому.

Як мені здається, для цього варто 
лише вивільнити добру волю людей. 
Та інша, набагато глибша, справа: 
як саме це зробити? І, як на мене, 
саме з цією метою треба боронити 
наших лідерів доброї волі, не пере-
шкоджати їм у їхній діяльності, а та-
кож (що не менш важливо) вивчати 
їхню творчість і не забувати про них. 

А для цього не треба насампе-
ред всюди ставити їм пам’ятники 
і пам’ятні дошки, хоч і це теж важ-
ливо. Передусім, треба подбати про 
те, аби про них самих і про їхній 
досвід дізналося якомога більше 
нас, українців, коли ми ведемо за-
раз боротьбу проти диктаторів-
верховодів з їхнім підлим військом. 
Бо після перемоги маємо рівнятися 
саме на них: на творців, які проти-
стоять руйнівникам різних мастей. 

І саме з цією метою Криворізьке 
міське правозахисне товариство 
звернулося до керівництва  одразу 
кількох організацій (Асоціація народ-
них депутатів України, Українська 
Гельсінська спілка з прав люди-
ни, Харківська правозахисна група, 
Всеукраїнська екологічна асоціація 
«Зелений світ», Міжнародний фе-
стиваль в Україні про права людини 
Docudays UA) про те, аби посприя-
ли у виданні книги спогадів про Ми-
колу Коробка та його важливих для 
всіх нас, українців, творів, частина 
з яких вміщена на різних сайтах, а 
частина – в нашій газеті.

Тому будьмо орієнтуватися у 
своїй діяльності на лідерів доброї 
волі з числа українців: на таких, як 
Валерій Лобановський і Микола Ко-
робко.

Сергій ЗІНЧЕНКО 

Не сваволя верховодити,
а свобода зростати 

(Есей зі спогадів, порівнянь і мрій)
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Буквально напередодні рашистського 
нападу я віднесла в Інститут дослідження 
Голодомору об’ємний пакунок з книга-
ми, статтями, рідкісними артефактами 
з свого домашнього архіву. Не скажу 
що це була випадковість. На світі було 
неспокійно. На серці тривожно. Зрештою 
я так і сказала науковим працівникам і му-
зейникам, мовляв все може трапитися зі 
мною, нехай це буде у вас…

Сьогодні роковини Джеймса Мейса. 
З травня 2004 року його не стало. Була 
сліпуча весна, квітнув бузок. Хто міг, по-
дався з Києва на природу. Був період 
відпусток. Ще два дні тому він надикто-
вував мені план наступної статті. Було 
стільки планів… Білі свічки на каштанах, 
його голос – останнє, що пам’ятаю з тієї 
весни. Потім для мене наступили довгі, 
затяжні холоди, в яких я зігрівала душу 
біля маленької свічечки його пам’яті. Нині 
вона губиться у вселенських пожежах на 
моїй рідній землі, але я все ж у жариві 
руїн Харкова і Маріуполя, Чернігова і 
Мелітополя таки вирізняю її чистий сум-
ний голос.

І від цього глухого ниючого болю нікуди 
сховатися. Здається: увійшла в темря-
ву і безпорадно у ній метаюся. О. так, 
я знаю всі потрібні слова віри і надії. 
Усвідомлюю, що живу в часи буремні, 
рокові, які грізним відсвітом проляжуть на 
століття, віки… Про наших героїв склада-
тимуть легенди. У ситі помірковані часи 
нам заздритимуть, дивуватимуться силі 
духу, неймовірній жертовності українців. 
Але нині навіть віра в нашу прийдеш-
ню перемогу не заспокоює бо знаєш, 
що ось в цю мить зупинилося ще одне 
крихітне дитяче серденько. Що десь у си-
рому підвалі конає від голоду чиясь мати, 
бабуся… Стільки трагедій, стільки горя… 
Саме про це говорив, попереджав мій 
Джім. Саме таке прийдешнє він намагав-
ся відвернути. Саме ці примари випікали 
йому душу. Тепер я це знаю…

Серед тисяч страшних повідомлень, 
жахливого інформаційного потоку я 
мимоволі здригаюся від повідомлень 
про знищення продуктових складів, зни-
щення водогонів, вивіз наших зерно-
вих і продуктових запасів в Росію, ви-
крадення сільськогосподарської техніки, 
замінування ґрунтів. І так, я впізнаю цю 
звірину по повадках. Вона не втратила 
своєї хижості і безпощадності. Вона по-
вернулася до того, що творила на нашій 
благословенній землі у 21-23, 32-33, 46-
47 роках минулого століття. Аніскільки не 
змінилася, лише стала ще більш небез-
печною, багатоликою здичавілою потво-
рою. І не кажіть мені тут нічого про якусь 
«вєлікую» культуру бо в її осерді все той 
же незнищенний голод крові і влади.

Або про якусь видатну історичну на-
уку, яка нарешті відкрила, що буцімто 
Ленін створив Україну. Свого часу на цю 
наскрізь лукаву і фальшиву тезу звернув 
увагу Джеймс Мейс і 

фактично розбив за свідому ігнорацію 
національного, зокрема і українського пи-
тання, нерозуміння закономірності про-
цесу руйнації СРСР як складової гло-
бального процесу краху у ХХ столітті 
імперій. У статті «Ленін без України», яка 
цілковито випала з поля уваги науковців 
і політиків, якою сповна не скористалися 
і нині, під час інформаційної війни. Щиро 
вдячна Людмилі Гриневич, яка глибоко її 
дослідила у доповіді ««Волкогонівський 
і путінський Лєнін як «творець сучасної 
України»: міфотворчість, політична рито-

рика, інформаційна складова війни»
Я не піду проти істини, коли скажу, що 

навіть у ці надважкі часи в усіх кінцях 
України є щирі друзі американського 
дослідника історії України, які шанують 
його внесок у становлення і розбудову 
української державності, вивчають і попу-
ляризують його праці. І які нині згадають 
цю світлу і неординарну людину. 

Їх  злободенність,  актуальність 
пояснюється стратегічною спрямованістю, 
фундаментальністю висновків заснованих 
на точному знанні історичних силових 
ліній, які задіяні на наших теренах, больо-
вих точках історичного розвитку. І пря-
мо торкаються наших нинішніх проблем. 
Надто російської агресії, про яку неодно-
разово попереджав Джеймс Мейс.

Джеймс уже тоді чітко розумів, що ми 
маємо справу з постійною загрозою з 
боку північного сусіда, прихованою за-
грозою — військовою, територіальною, 
інформаційною. І явною культурною, ду-
ховною, економічною експансією. Те, що 
самі українці сприймали як даність, у ньо-
го, людини іншої культури, іншого вихо-
вання, викликало шалений спротив. І він 
був переконаний у неминучості зіткнення 
двох сил: української демократичної, 
є в р о п е й с ь к и  н а л а ш т о в а н о ї ,  і 
проімперської, орієнтованої на тухлість 
російського економічного простору. “Тре-
ба відверто сказати, що нинішня Росія, 
— писав Джеймс Мейс у статті “У пошу-
ках втраченого розуму”, — незалежно 
від орієнтації її політичних сил, сприймає 
існування України як смертельну образу. 
Політична культура та історична пам’ять 
Росії ніколи не сприйме Україну інакше як 
неподільну частину спадщини Росії. Росія 
для України — це край Емського указу, 
політична культура Росії — і царської, 
і радянської — вимагала і вимагатиме 
постійної пильності щодо українського се-
паратизму, мазепинства, петлюрівщини, 
бандерівщини, щодо окремої від Росії 
української ідентичності. Не треба бути 
пророком, щоб передбачити, що трапить-
ся, якщо Росія отримає вільну руку для 
своїх дій в Україні і з Україною. Спалені 
книжки, заборонені пісні і, врешті-решт, 
розстріляні письменники та голодні селя-
ни. Я не народився в Україні, мої предки 
ходили по інших краях, але ті, хто мене 
знає, знають, що я витратив забагато 
років і зусиль, займаючись Україною, щоб 
сьогодні залишатися осторонь тих загроз-
ливих процесів, які я спостерігаю тут». 

Джеймс Мейс добре знав історію Росії, і 
бачив Україну в небезпеці. У своїх статтях 
, колонках він намагався пояснити причи-
ни і спрямованість мутації ідеї «русско-
го міра» – «стародавнього імперського 
зла» з його інстинктом до пожирання 
інших народів, інших культур, насам-
перед українців і України. Не випадко-
во він стверджував, що історію Голодо-
мору треба почитати ще з часів Петра 
Першого. Він мав своєрідне бінокулярне 
мислення історика. Яка амплітуда на-
шого знання про минуле — настільки ж 
можемо спрогнозувати наше майбутнє. 
Звідси – його постійні екскурси в історію, 
звідси – наростаюча тривога за майбутнє 
незалежної України, якій, як він твердо 
був переконаний, доведеться рано чи 
пізно поставити крапку у цьому стародав-
ньому цивілізаційному конфлікті зі своїм 
північним сусідом, обрубати цупкі щупаль-
ця «русского міра», якими буквально об-
плутаний не лише наш інформаційний 
простір, а й фінансові, економічні, 

політичні, управлінські державні анкла-
ви. Джеймс Мейс вбачав глибинні при-
чини цього конфлікту в тому, що і стара 
радянська, і новітня псевдодемократич-
на імперії виводили свій родовід саме 
з України, з Київської Русі. Без такої 
прив’язки російська історична наука 
втрачає свою тяглість, привабливість. 
Про це Мейс пише у статті «Російські та 
українські політичні культури: подібності 
та відмінності». Про це він прямо гово-
рив російським науковцям на російсько-
українській конференції у Києві, різко 
виступаючи проти їхньої «євразійської 
історичної концепції». Він поясню-
вав, що без новітньої активації старої 
імперської ідеї місіонерська діяльність 
«Русского міра» та його речника Кири-
ла позбавляється будь-якої легітимності, 
що така схема в принципі неможлива, 
оскільки неправильна. Визнати, що Київ 
– українське місто, означає визнати, що 
історія Росії залишається без свого почат-
ку, і так звану російську ідею слід піддати 
значній модифікації і трансформації. За 
вкоріненим у середовище російських 
інтелектуалів переконанням – це 
інтелектуальна і політична катастрофа з 
далекосяжними наслідками. «Ослабити 
експансіоністський інстинкт пожирання, 
зупинити стародавнє імперське свавілля 
можна тільки єдиним шляхом – повернен-
ням Заходу до проблем України, Білорусі, 
Молдови, загалом до проблем тих країн, 
які постали після розпаду СРСР. Це 
психологічно важко й надто невигідно для 
Заходу, який також шукає простих рішень 
для забезпечення собі благополуччя. Але 
простих рішень у такій ситуації немає. 
Тоталітаризм – смертельно небезпечна 
хвороба, що має стійку тенденцію до по-
вторення і навіть інфікування сусідів».

Джеймс Мейс уже тоді із наростаючою 
тривогою спостерігав за трансформацією 

владної вертикалі в Росії, за все більшим 
зосередженням влади в руках однієї 
людини. Тоталітарний шлях її еволюції 
уже тоді окреслювався для нього до-
сить виразно. Про Росію Путіна він за-
уважував: «Персоніфікація держави з 
особистістю відбувається, як показує 
історія, лише в одному випадку: при 
умові повної концентрації влади ресурсів, 
політики в руках однієї людини». І наводив 
історичні аналогії: «Сталін обрав геноцид 
як невід’ємний елемент тоталітарного 
правління, як метод вторгнення в Україну. 
Можна сьогодні сперечатися, кому нале-
жить «пальма першості» в цьому страш-
ному винаході. Хто перший придумав: 
Гітлер – Голокост чи Сталін – Голодо-
мор? Офіційно ненавидячи один одно-
го, вони тим часом були надзвичайно 
подібні у своїх виявах. І в СРСР, і в Тре-
тьому рейху практикувалося дублювання 
партійними органами державних струк-

тур, через партійні органи контролювали-
ся всі аспекти життя суспільства.

Доктрина гітлеризму – чистота раси, 
втілена в «Майн кампф». Доктрина 
сталінізму – боротьба з класовим воро-
гом, втілена в «Короткому курсі історії 
ВКП(б)». Велелюдні паради, демонстрації, 
маніфестації в Москві й Берліні. А поза тим 
– концтабори, крематорії до неймовірних 
масштабів розширення простору смерті.

Гітлер боровся за справжніх німців. 
Сталін – за справжню радянську лю-
дину. Тому одночасно з припиненням 
українізації припинилася й коренізація. 
Нищівних ударів було завдано по культурі 
нацменшин в Україні. Від Голодомору 
в 1932–1933 рр. гинули також росіяни, 
німці, греки, татари, болгари, євреї. Не 
тільки проти українців як етносу, а про-
ти України як держави були спрямовані 
репресії Сталіна. Режим домагався, 
щоб на українців дивилися як на екзо-
тичну гілку російського народу (танцю-
ють гопак, хлібом-сіллю зустрічають 
сталінських емісарів, носять шаровари і 
традиційну вишиванку під час масових 
демонстрацій). Хохляндизація України, 
знищення її інтелектуальних і духовних 
підвалин – усе це історичні реалії, яким 
треба дивитися у вічі, хоч як це боляче. 
Ця трагедія ще довго даватиметься взна-
ки в майбутньому. І треба розуміти, що 
то наслідок тоталітаризму – специфічної 
соціальної хвороби, яка може спалахнути 
в суспільстві й за інших обставин, під но-
вими вивісками, але з не менш трагічними 
наслідками».

Фактично Джеймс прописав мапу 
мутації «русского міра», як загрозу не 
лише зовнішню, а і внутрішню. Як її 
усунути? Вивчати. Тепер оцю збоче-
ну криваву тварину потрібно витиска-
ти за географічні межі нашої держа-
ви. Джавелінами, стінгерами, ракетами, 

ціною неймовірних жертв. Великих втрат. 
Іншого виходу нема. І немає права на по-
разку. Але вірю, що прийде час і, пере-
кувавши мечі на лемеші, ми візьмемо до 
рук книги і будемо вивчати українську 
історію. Використовувати нашу історію 
для власного самозахисту і державного 
будівництва, до чого прямо закликав аме-
риканський дослідник українського Голо-
домору і української історії Джеймс Мейс, 
кого своїм речником і захисником обрали 
наші мертві, але вчасно не почули живі…

Наталя ДЗЮБЕНКО-МЕЙС,
читайте за посиланням: https://www.

facebook.com/natali.dzubenkomace . А та-
кож: https://radioukreurope.com/natalia-
dziubenko-meis-provydinnia-dzheimsa-
meisa/ 

Фото розміщене за посиланням: 
https://m.day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/
dzheyms-meys-osyagnennya-maybutnogo

ПРОВИДІННЯ 
ДЖЕЙМСА МЕЙСА
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З бібліотек України вилучать російську 
пропагандистську літературу – Мінкульт
В Україні з бібліотечних фондів вилучать російську 

пропагандистську літературу, повідомило у фейсбуці 
Міністерство культури та інформаційної політики. Згідно з 
повідомленням, вилучення відбуватиметься на основі мето-
дичних рекомендацій, які схвалила Рада з питань розвитку 
бібліотечної справи при міністерстві.

Повідомляється, що російську літературу замінять якісною 
україномовною літературою й книгами українських видав-
ництв. «Наразі Міністерство визначило чіткі критерії, за 
якими російська література буде вилучена з українських 
бібліотечних фондів. Ми підходимо до цього питання ретель-
но і виважено. Сподіваємось, що все це позитивно вплине 
на розвиток українського книговидавництва», – заявила за-
ступниця профільного міністра Лариса Петасюк.

Бібліотекам рекомендується створити дорадчі органи, 
які зокрема, надаватимуть рекомендації щодо актуалізації 
бібліотечних фондів в умовах збройної агресії РФ, вказа-
ли у МКІП.

Росія вторглася в Україну під приводом, в тому числі, так 
званої «денацифікації», терміну якого, як з’ясували нещо-
давно журналісти-розслідувачі, самі росіяни не розуміють. 
В Україні, попри існування закону про декомунізацію, досі 
є чимало символів радянської комуністичної доби, в тому 
числі пам’ятників та топонімів. Зараз, у воєнний час, зокре-
ма в регіонах, активніше продовжились роботи з демонта-
жу цих об’єктів.

Сайт «Радіо Свобода», 5 травня 2022 року

Є ТРИ способи бути російським 
письменником:  продатися 
владі, емігрувати або помер-
ти. Часом їхні автори встигають 
поєднати кілька опцій. Не буде-
мо про мертвих і про обстави-
ни їхньої смерті: про Замятіна, 
Єсєніна, Маяковського, Мандель-
штама, Бабеля, Ільфа та Петро-
ва, Цвєтаєву, Хармса, Вєнєчку 
Єрофєєва. В більшості, вони 
якраз намагалися творити справ-
жню літературу, через що й муси-
ли піти. Не будемо про емігрантів: 
комусь із них, як Бродському чи 
Солженіцину, навіть перебуван-
ня в вільному світі та Нобелівська 
премія не допомогли позбавити-
ся від істерії великодержавного 
шовінізму. Глянемо на інших, на 
тих, що своїм пером вірно слу-
жили державному молоху, дбай-
ливо вирощували в головах 
«соотєчєствєнніков» отруйну пух-
лину сліпоти та власної вищості. 
Так, чільні російські письменники 
або живлять самодержавні ком-
плекси, або ниють, що живуть у 
рабській задусі, з якої немає ви-
ходу.

З  чого  почалася  нова 
українська література наприкінці 
XVIII століття? Правильно – з 
волелюбної та яскравої «Енеїди», 
яка всім зайшла тоді й тримає 
популярність дотепер. А з чого 
починається у XVIII столітті 
російська література? (Давньої 
літератури в них де-факто немає: 
вони видають за неї літературу 
писану в Києві від Х століття – 
намагаються привласнити. При-
власнювати — це їхній рефлекс, 
від якого не можуть відмовитися 
навіть під загрозою повного ко-
лапсу). Перші російські письмен-
ники – Ломоносов, Сумароков, 
Тредіаковський, Херасков – УСІ 
починали з пишних од – похвал 
«государям і «государиням». Су-
мароков навіть встиг написа-
ти такі «вєрноподданиє» тексти 
зразу чотирьом монаршим осо-
бам, які змінювали одна одну на 
троні: Анні Іоанновні, Єлизаветі, 
Єкатерині ІІ та її сину Павлу. А 
потім ще Потьомкіну. Якщо б 
ми зараз прочитали його «Оду 
государині імператриці Єкатерині 
ІІ на взяття Хотина й упокорення 
Молдавії», нас би шокував кожен 
рядок, адже поет мріє, що:

«Великого земель округа,
Которым пышен весь Восток,
Брега с Египтом жарка Юга
И струй Евфратовых поток
Мечем российским сокрушатся,
Селенья их опустошатся».
Я тут цитую лише тому, що далі 

цитувати не буду: можете бути 
певні – в російській літературі 
ДОСІ звучить подібне. З їхніх ду-
мок і мрій цю маячню не викресле-
но. Так, не всі автори і, відповідно, 
«простиє гражданє» думали так 
чи думають, але таких, що доте-
пер думають саме так, – пачка-
ми. Єгипет з Євфратом їм пода-
вай, ага.

«Сонце російської поезії» Олек-
сандр Пушкін важко мучився 
все своє коротке доросле жит-
тя, провівши на каторгу більшість 
друзів своєї молодості, які наду-
мали боротись за свободу й ста-
ли «декабристами». Може, саме 
цей тягар спонукав його шука-
ти собі смерті на численних дуе-
лях. Але кілька вкрай лояльних 
текстів за гроші царя Ніколая І, 
який відправив його друзів до 

Сибіру, він написати таки встиг. 
Ні, Пушкін не був циніком: він 
щиро повірив, що цар добрий, і 
в авторитарній владі майбутнє; 
став чиновником високого ран-
гу в міністерстві, мав хороший 
оклад… А що поділяв захоплен-
ня Ніколая І царем Пєтром, то от 
вам, прошу, – поема «Полтава», 
в якій Мазепа, звісно ж, зрадник, 
а цар-імператор «прєкрасєн». А 
від ліберальних гріхів молодості 
Пушкін відмовився.

Про Гоголя багато не буде-
мо: паскудно йому велося там 
на півночі – рвався в Київ, до-
вго мандрував Європою й за-
висав у Римі, щоб довше не по-

вертатися. Наче знав: Росія 
його вб’є. Так чи інакше – вби-
ла. Доки тримався українського 
матеріалу, тексти були веселі та 
шедевральні, а на російських сю-
жетах загруз у смуток й добіг до 
«Записок божевільного». Так, 
розполовиненість мучить, а інколи 
й убиває. Це взагалі повторювана 
колізія: імперія висотує таланови-
тих і вони мруть: Пушкін, Гоголь, 
Лєрмонтов, Чехов… Обставини 
смерті різні, але причина одна – 
інтелектуальна та творча задуха.

Лєрмонтов, Толстой були 
військовими в складі окупаційних 
військ на Кавказі та в Кри-
му (насправді, письменників з 
таким «досв ідом» значно 
більше, але я про відоміших). 
Не сумніваймося: детальніший 
аналіз їхніх творів показав би 
кілограми завойовницької ри-
торики, закамуфльованої під 
патріотизм. Так, звісно, вони до-
дають дещицю смутку з приводу 
знищуваних народів – такий собі 
меланхолійний імперський сенти-
мент. Проте над усім їхнім пись-
мом витає демон невідворотності 
та прийняття «судьби»: бороть-
ба приречена, – промовля-
ють численні їхні герої. Втім, у 
цьому останньому з переко-
нань російській літературі є ще 
більший чемпіон – Достоєвський. 
От в кого дійсно свобода без ви-
бору в кожному романі… А це, як 
ми розуміємо, зовсім не свобода.

Білогвардійський ідеолог 
Булгаков зробив багато для 
дискредитації радянської вла-
ди, проте чітко дотримували-
ся великодержавних поглядів. 
Його роман «Біла гвардія» 
пройнятий переконаннями про 
зверхність російської культу-
ри й ламентаціями про загибель 
імперії. Пізніше в п’єсі «Біг» ці 
мотиви лише посиляться. Втім, 
найбільший суспільний гріх Булга-
кова в його «відбілюванні» обра-
зу царя Івана Грозного. Абсолют-
ний маніяк, який правив Росією 
майже 40 років у XVI столітті, 
організував репресивний апарат 
і перенищив купу народу, постає 
в п’єсі Булгакова «Іван Васильо-
вич» кумедним і навіть симпа-
тичним. Словом, автору вдалося 
повністю зруйнувати негативний 
образ російського царя й замінити 

його більш привабливим. А чому, 
знаєте? Все просто: Грозним за-
хоплювався Сталін й Булгаков 
намагався йому вгодити. Це од-
наково не вийшло (п’єсу заборо-
нили), проте «позитивний» образ 
царя вже пішов далі й у 1970-х 
став популярним завдяки майже 
дослівній Булгакову екранізації 
Гайдая.

Благоговіння перед «сильною 
рукою» влади й апатична зневіра 
в пошуках людської свободи тор-
кнулися не лише «серйозної» 
літератури, але й, скажімо, жанрів 
фантастики. Чільні радянські 
фантасти, брати Стругацькі, від 
початку дивилися на світ більш 

демократично, але поступово 
тема сильної всезнаючої влади 
в їхніх текстах поширюється, а 
експансіонізм сягає далеких пла-
нет (якщо почитати окремі розу-
мування про наведення порядку 
на Землі й у космосі, наприклад, 
у романі «Хижі речі сторіччя», 
складається враження, що 
слухаєш сучасну путінську про-
паганду). Насправді, все якраз на-
впаки: це література, яку постійно 
зносило на публіцистичні узбіччя, 
підтримувала в головах уявлення, 
щодалі більше тиражовані в ЗМІ. 
Довгий час Борис Стругацький вів 
літературну студію, що дала старт 
багатьом сучасним російським 
фантастам. Це спадкоємці Стру-
гацьких понаписували опуси на 
кшталт «Лондон должен быть раз-
рушен», «Марс наш» чи «Война 
2010. Украинский фронт». Так, 
це назви сучасних романів, які 
друкують в Росії мільйонними 
накладами. Звісно, все це про-
пагандистське шумовиння – за 
кілька років уже й ніхто не згадає. 
Проте наявність подібних ідей у 
визнаних письменників, як-от 
Стругацькі, засвідчує глибоку хво-
робу, що століттями роз’їдає тіло 
тієї літератури.

Що б і хто б не казав, але 
література в Росії вже дуже 
давно, фактично, від почат-
ку свого існування, виконує за-
мовну ідеологічну функцію. 
Від цієї «місії» не вбереглися 
навіть найвідоміші з-поміж їхніх 
письменників. У цьому випад-
ку, літературознавець, як детек-
тив Еркюль Пуаро, може поса-
дити довкола тотальну більшість 
російських авторів й у кожного 
знайти вину: вони славлять владу, 
вони виправдовують вторгнення, 
вони, авторитетно хитаючи голо-
вами, повторюють «свобода – це 
рабство». Це не наш світогляд. 
Це зужитий світогляд. Надалі 
варто пам’ятати: брати до рук 
російську книжку – це брати 
«підозрілий предмет», можливо, 
бомбу, яка не розірвалася. Дай-
те знешкодити фахівцям або ви-
кидайте геть її. 

 Ростислав СЕМКІВ, 
«Український тиждень»,  7 бе-

резня 2022 року - https://tyzhden.
ua/Culture/254500 

У київських кіосках лише 11% друкованих
ЗМІ були державною мовою у 2021-му

У київських кіосках серед представлених одиниць дру-
кованих ЗМІ лише 197 були державною мовою, що ста-
новить 11% від загальної кількості. Про це йдеться у звіті 
«Про стан дотримання мовного Закону України «Про забез-
печення функціонування української мови як державної» у 
2021 році» уповноваженого із захисту державної мови Та-
раса Кременя.

Переважну більшість продукції українською мовою 
складали видання для дітей дошкільного та молодшого 
шкільного віку (розмальовки, початкова математика тощо). 
Решта представлених одиниць (1 643) видані російською 
мовою, що становить 89% від загальної кількості. У прода-
жу переважали журнали та газети: журнали за тематикою 
– дача і город, кулінарія, мода, дитячі журнали, рукоділля, 
розважальні; газети – новини, реклама, телепрограми, здо-
ровий спосіб життя. 

Моніторинг друкованої продукції здійснили у 20 точках 
продажу (8 кіосків «Преса» та 12 розкладок на станціях ме-
тро) у різних районах Києва.

Крім того, згідно з даними Книжкової палати України, 
з-поміж загальноукраїнських і регіональних видань, які 
у 2021 році виходили недержавною мовою і не мали 
українськомовної версії, було 217 газет та 107 наймену-
вань журналів.

Нагадаємо, що 16 січня 2022 року для друкованих ЗМІ 
загальнодержавної і регіональної сфер розповсюджен-
ня набула чинності стаття 25 Закону України «Про забез-
печення функціонування української мови як державної», 
якою передбачено, що друковані засоби масової інформації 
в Україні видаються державною мовою. 

Крім того, з 16 липня 2024 року зазначена норма набу-
де чинності для друкованих ЗМІ місцевої сфери розпов-
сюдження.

Як відомо, 2021 року в Україні порушили закон про 
функціонування української мови як державної в одній 
книгарні в Дніпрі та трьох в Одесі.

Сайт «Читомо», 5 травня 2022 року - https://chytomo.
com/u-kyivskykh-kioskakh-lyshe-11-drukovanykh-zmi-buly-
derzhavnoiu-movoiu-u-2021-mu/

Як російська 
література 

служить імперії

Література і мова на тлі Література і мова на тлі війни з рашистамивійни з рашистами
На цій сторінці – матеріали  про творчість письменників та про  мовні проблеми на тлі російсько-української ві-

йни. Їх зміст, крім усього іншого, має також і контрпропагандистське спрямування, яке – необхідне. Бо влада ро-
сійської імперії у всіх своїх різновидах протягом не тільки років чи десятиліть, а й цілих століть демонструвала 
себе у вигляді пихатого й самозакоханого утворення,  яке негативно впливало і на нас, українців.


