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УКРАЇНА КРОКУЄ ДО ПЕРЕМОГИ ПІД УБИВЧИМ НЕБОМУКРАЇНА КРОКУЄ ДО ПЕРЕМОГИ ПІД УБИВЧИМ НЕБОМ

Темрява зла не змогла підкорити 
підсонячний народ України. Так – підсонячний, 
бо у своїй діяльності спрямований не на за-
гарбання чужих земель і не на руйнування 
та нищення всього живого, як це  вже цілими  
століттями в різних іпостасях робила хижаць-
ка й агресивна Московія, а на природній (Бо-
гом даній) основі (на грунті творчості і любові() 
зростав духовно: у напрямку сонця. Тобто – не 
нависав над іншими народами, сіючи страх, 
а засівав у душах людей розумне, добре  і 
вічне. І тепер уже хіба що  тільки найдурніші 
не побачать різницю між імперською звіротою 
і народом-творцем, народом-оборонцем. 

 А та темрява зла, не зумівши підкорити 
напоєний світлом творчості й любові народ, 
який понад усе цінує свободу, вирішила похо-
вати його серед руїн. І намагається це робити 
уже більше 300 днів під час свого повномас-
штабного вторгнення: ракетами і снаряда-
ми, бомбами і мінами  нищить все живе на 
українській землі.

Народ же наш, попри всі страшні втрати у 
цій війні, впевнено йде до своєї перемоги над 
лютим ворогом ; прямує своїм  шляхом у своє 
майбуття слідом за своїми духовними велета-
ми: за Григорієм Сковородою і Тарасом Шев-
ченком, за Лесею Українкою і Іваном Франком, 
за Катериною Білокур і Миколою Лисенком, 
за Марією Приймаченко і Миколою Зеровим, 
за Ліною Костенко і Іваном Багряним та за 
іншими високими лідерами доброї  волі.

Тому Україна зростає навіть під цим жорсто-
ким вогнем, бо все більше згуртовує навко-
ло себе справді демократичні й творчі  сили. 
А зверхники-агресори навпаки: гуртуються 
у зграю бездуховних і ницих диктаторів, які 
воліють у мріях своїх замінити собою саме сон-
це, нависаючи над своїми жертвами.  Так, як це 
виглядало у діяльності імперських диктаторів 
Іоана Грозного, Петра 1, Катерин ІІ Миколи І, 
Йосипа Сталіна…

Тепер імперія з усіх  своїх сил, вкладаючи 
накопичену протягом цілих століть лють по 
відношенню до непокірної\ і вільної України, 
намагається нищити і нищити нас, воле-
любних українців. І справа не в тому, що в 
непримиренній битві зіштовхнулись найбільша 
за територією країна світу і найбільша за 
територією країна Європи, а в тому, що все 
темне, хиже і зле напало на носіїв світла і до-
броти, на підсонячний народ України. 

І правду написала про нас відважна 
українська поетка Ліна Костенко: «Бо хто за 
що, а ми – за незалежність. Тому, мабуть, і 
важко через те…». А ще –  наш великий Коб-
зар Тарас Шевченко; «Борітеся – поборете. 
Вам Бог помагає…». Так, і справді помагає 
захистити і себе, і світ, бо ми – за життя у 
гармонії з природою (з Богом по-ігшому)

Про те ж, який шлях боротьби  в цій битві і 
далеко-далеко перед нею у надважких умо-
вах протистояння  тій агресивній темряві зла  
пройшов народ наш підсонячний і як прямує 
він  сьогодні у своє завтра, просимо читачів  
прочитати на 3-6-й сторінках газети, зібраних 
під одним заголовком:  «ПІДСОНЯЧНИЙ НА-
РОД ЗАХИЩАЄ СЕБЕ І СВІТ».

Президент України Володимир Зеленський заявляє 
про «чудові новини», з якими він повертається до 
України. «Головне питання усіх моїх переговорів 
сьогодні – зміцнення України, це наступний рік, 
це на рух до перемоги у війні за незалежність. Ми 
маємо чудові новини, з якими я повертаюся додо-
му. Президент Байден сьогодні оголосив про новий 
пакет військової допомоги Україні на близько два 
мільярди доларів. Найсильнішим елементом цьо-
го пакету є комплекс Patriot. Те, що суттєво поси-
лить нашу оборону. Це важливий крок у створенні 
дієвого повітряного щита для України», – сказав він 
на брифінгу за підсумками переговорів з президен-
том США Джо Байденом.

21 грудня США оголосили про надання Україні но-
вого пакета військової допомоги на 1,85 мільярда 
доларів. Вашингтон вперше надає Україні батарею си-

стеми протиповітряної оборони Patriot та боєприпасів 
до неї. Загалом Сполучені Штати надали Україні при-
близно 21,2 мільярда доларів США з початку повно-
масштабного вторгнення Росії 24 лютого.

Батарея ЗРК Patriot складається із пускових ракет-
них систем на вантажівці з вісьмома ракетами, назем-
ного радару, станції контролю (управління) і генера-
тора для автономного живлення.

Байден і Зеленський провели двосторонню зустріч, 
яка тривала близько трьох годин. Також очікується, 
що президент України виступить у Конгресі США. 
Візит до Вашингтона є першою закордонною поїздкою 
Володимира Зеленського після початку російського 
повномасштабного вторгнення в Україну.

Сайт «Радіо Свобода», 22 грудня 2022 року
https://www.radiosvoboda.org/a/news-novyny-

ssha-perehovory-zelenskyy/32187915.html 

Під час промови Президента 
України Володимира Зеленського, 
який дякував за допомогу та закли-
кав і надалі діяти проти агресії Росії 
спільно, Конгрес Сполучених Штатів 
21 раз аплодував стоячи.

Зеленський закликав до продовжен-
ня фінансової підтримки з боку США, 
звертаючись до Конгресу: «Ваші гроші 
– це не благодійність. Це інвестиції у 
глобальну безпеку і демократію, яки-
ми ми розпоряджаємося найбільш 
відповідально». Він також закли-
кав членів Конгресу посилити 
санкції проти Росії та «притягнути 
до відповідальності терористів за 
агресію». Він зазначив, що Президент 

ПІДСОНЯЧНИЙ ПІДСОНЯЧНИЙ 
НАРОД   ЗАХИЩАЄ  НАРОД   ЗАХИЩАЄ  

СЕБЕ  І  СВІТСЕБЕ  І  СВІТ

Виступ Виступ 
Зеленського Зеленського 

у Конгресі у Конгресі 
США: США: 

5 ключових 5 ключових 
тезтез

«Маємо «Маємо 
чудові чудові 
новини», новини», 
з якимиз якими
повертаюся повертаюся 
до України – до України – 
Зеленський Зеленський 
у Вашингтоніу Вашингтоні

США Джо Байден підтримав його мир-
ний план з 10 пунктів, але додав, що 
кожен член Конгресу може допомогти 
в реалізації. Росіяни «використовують 
все» проти українських міст, таких як 
Бахмут, але Україна «тримає оборону 
і ніколи не здасться», сказав Зеленсь-
кий під бурхливі оплески. - Минуло-
го року там, у Бахмуті, проживало 70 
000 людей... Зараз там залишилося 
лише кілька цивільних. Кожен санти-
метр цієї землі просякнутий кров'ю... 
Донбас кілька разів переходив з рук 
у руки в запеклих і навіть рукопашних 
боях. Але український Донбас стоїть», 
- сказав він.

Зеленський заявив, що українці 

святкуватимуть Різдво цього 
року, незважаючи на звірства 
війни: «Навіть якщо не буде 
електрики, світло нашої віри 
в себе не згасне». Президент 
закінчив свою промову, ска-
завши, що Україна досягне 
«абсолютної перемоги», повто-
ривши свої слова з початку ви-
ступу: «Україна жива і сильна».

Наприкінці свого виступу Зе-
ленський передав Конгресу 
бойовий прапор із Бахмута як 
вияв вдячності за допомогу. 
Після цього спікерка Палати 
представників Ненсі Пелосі по-
дарувала Зеленському прапор 
Сполучених Штатів.

Сайт «УКРАЇНСЬКА 
ПРАВДА»,

 22 ГРУДНЯ 2022, року
https://www.pravda.com.

ua/news/2022/12/22/7381829/  
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Німеччина 
передала 

Дніпропетровщині 
370 генераторів

Німецькі партнери пере-
дали Дніпропетровщині 370 
генераторів. В область вже 
приїхала перша партія – 264. 
Решту доправлять наступно-
го тижня.  

«Наші громади встановлю-
ватимуть отримані генера-
тори у Пунктах незламності, 
лікарнях, соціальних устано-
вах. Дякую німецьким партне-
рам за підтримку. Разом ми 
сильніші», – зазначив голова 
Дніпропетровської обласної 
військової адміністрації Ва-
лентин Резніченко.

Генератори бензинові. Їх за-
гальна вартість – 150 тисяч  
євро. 

«Це не просто техніка. Це 
світло і тепло, які матимуть 
люди, навіть якщо ворог зно-
ву знеструмить область. 
Громади регіону отримують 
найнеобхідніше саме зараз», 
– зазначив перший заступ-
ник голови Дніпропетровської 
ОВА Володимир Орлов. Він до-
дав, що таке регіональне пар-
тнерство – це знак підтримки 
всіх українців, які нині борють-
ся за незалежність. 

Водій Микола віз обладнан-
ня з Кельну три доби. Каже, 
звик до великих відстаней. 
«Я за кермом фури вже 20 
років. З початку війни вожу 
гуманітарні вантажі. Минуло-
го разу ось ліки були. Зараз 
генератори. Кожен рейс дуже 
важливий та відповідальний», 
– сказав далекобійник Мико-
ла. 

Два генератора передали 
Губиниській громаді. Вони 
працюватимуть у місцевих 
Пунктах незламності. 

«Підтримка дуже доречна у 
цей надскладний час. У нашій 
громаді 25 населених пунктів. 
Мешкає майже 18 тис людей. 
Зможемо створити для них 
додаткові локації, де можна 
зігрітися та зарядити телефо-
ни», – розповів.  

Поставка генераторів – 
від Міністра федеральних, 
європейських та закордон-
них справ і засобів масової 
інформації землі Північний 
Рейн-Вестфалія Натаніеля 
Лімінські, Генерального кон-
сула України в Дюссельдорфі 
Ірини Шум , співробітників 
громадської  організаці ї 
«Синьо-жовтий хрест» у 
Кельні.

Сайт Дніпропетровської 
ОДА,  23  грудня 2022 року

ht tps: / /adm.dp.gov.ua/
news/nimechchina-peredala-
dnipropetrovshchini-370-
generatoriv 

24 лютого війська російської 
ф е д е р а ц і ї  а т а к у в а л и 
інфраструктуру України і поча-
лось широкомасштабне втор-
гнення військ країни агресора 
на територію України. Збройні 

Сили України, очолювані гене-
ралом Валерієм Залужним, за 
300 днів війни відбили на да-
ний момент  у важких боях 
значні території, окуповані во-
рогом в березні, квітні, травні 
2022 року.  А в ці дні Збройні 
сили України в багатьох місцях 
вийшли на лінію розмежуван-
ня, яка була на 24 лютого 2022 
року. Волонтери України і заго-
ни Територіальної оборони, які 
згідно чинного законодавства 
взаємодіють з ЗСУ, вносять ве-
личезний вклад у забезпечен-
ня обороноздатності нашої дер-
жави. 

Важко переоцінити внесок 

волонтерів у захист країни від 

агресора. В цьому контексті 

можна говорити і про участь 

актив іст ів  Криворізького 

міського правозахисного то-

вариства як у волонтерській 

діяльності, так і в інформаційній 

війні, яку веде редакція ча-

сопису організації «Промінь 

Просвіти Є». Останнім часом 

вона виходить в електронному 

форматі. Кореспонденти газе-

ти Павло Бесараб і автор цих 

рядків були акредитовані при 

Міністерстві оборони України і 

виїздили в Криворізький район 

у справі висвітлення процесів 

розмінування територій. Ці 

виїзди були висвітлені в 22 

числі і в декількох попередніх 

числах часопису. Крім того - 

Володимир Налужний і Вален-

тина Кривда беруть участь у 

роботі одного волонтерського 

центру.
Автор цих рядків зустрівся з 

керівником волонтерського цен-
тру  Володимиром Фоміцьким, 
а також із волонтерами  Оле-
гом Забояком, Валентиною 
Тютюнник та Василем  Умри-
шем і вислухав їхні думки щодо 
проблем, які вирішує центр у 
забезпеченні ЗСУ й загонів те-
роборони. Волонтери плетуть 
маскувальні сітки, накопичують 
і відправляють продукти харчу-
вання, а також виготовляють 
найпростіші металоконструкції 
на замовлення загонів теробо-
рони.              

У кожного з них – своя сфера 
відповідальності, і їхні відносини 
складались роками. Тут важ-
ко сказати не вдаючись до  го-
сподарських деталей, яку ве-
личезну роботу координують 
згадані волонтери. Часопис  у 
найближчих числах 2023 року 
планує дати їм слово на своїх 
сторінках. 

А зараз – лише дещо про 
зустрічі з волонтерами.

У своїй розповіді Володи-
мир Фоміцький звернув ува-
гу на проблеми, які в цілому 

розв’язують волонтери ГО 
«Асоціація учасників бойових 
дій і ветеранів АТО», а саме – 
хто займається юридичними 
питаннями в цій організації, 
розповів дещо також про не 
вирішені питання, починаючи 
з орендованої території, що 
прилягає до центру. Але про 
це – окремо і пізніше. 

А в цій замітці підкреслю, 
що оскільки більшість питань, 
що потребують вирішення, 
лежать в  економічно-
юридичній площині, то дово-
диться постійно врегульову-
вати велику кількість задач 
за участі О.Б. Забояка, В.Р. 
Тютюнник, Василя Умриша 
та інших волонтерів центру.

А тепер – про деякі важливі 
юридичні новації.

З огляду на величезну 
важливість волонтерської 
д іяльності ,  вважаю за 
необхідне навести в цій 
статті невелике роз’яснення 
з видання LIGA ZAKON Люд-

мили Присяжної, провідної 
аналітикині з юридичних пи-
тань «LIGA ZAKON Бізнес» від 
17 листопада:     «16 листопа-
да Верховна Рада ухвалила у 

цілому два закони щодо спри-
яння розвитку волонтерської 
діяльності. 

Перший закон (законо-
проєкт № 8076) макси-
мально спрощує процеду-
ру реєстрації волонтерів 
та диджиталізує процеду-
ру. Так, законопроєктом 
передбачається  скасу-
вання положення щодо 
обов’язковост і  подання 
довідки з банку зі збережен-
ням відповідних відомостей 
про реквізити банківських 
рахунків, призначених для 
зд ійснення благод ійної 
діяльності, та можливість 
подання документів для 
реєстрації волонтером як у 
письмовій, так і в електронній 

формі» .
«Після набуття чинності 

ухваленого закону волонтери 
зможуть зареєструватися он-
лайн через «Дію», що значно 
зекономить час волонтерам.                                                                                                                
Зараз важливо, щоб кожен, хто 
справді займається волонтерсь-
кою діяльністю, вказав про це 
декларативно державі та вніс 
себе в Реєстр волонтерів, щоб 
потім у податківців не виникало 

питань з приводу збору коштів 
та сплати з них податків», - 
розповів народний депутат  
України Роман Грищук.

Другим законом-законо-
проект №7492 – ним вдоско-
налюється механізм звільнення 
від оподаткування певних видів 
благодійної допомоги, зібраної 
волонтерами.

Як пов ідомила Голова 
партії «Слуга народу», на-
родна депутатка Олена Шу-
ляк, в Україні з 2014 року діє 
Реєстр волонтерів, для яких 
передбачено звільнення від 
оподаткування – 18% ПДФО 
і –1,5% – військового збо-
ру.  Законопроєктом перед-
бачається розширення мож-
ливих напрямків  витрат 
волон терів з Реєстру з ура-
хуванням повномасштабної 
російської агресії. «Відтепер 
до оподатковуваного дохо-
ду осіб, внесених до Реєстру 
волонтерів, не включатиметься 
сума отриманої благодійної до-
помоги, якщо в період воєнного 
і надзвичайного стану вона ви-
трачена на користь учасників 
бойових дій по всій Україні, 
працівників цивільного захи-

сту та членів їхніх сімей, ви-
мушених переселенців із зон 
бойових дій по всій Україні», - 
зазначила Олена Шуляк. Крім 
того, звільнення від оподатку-
вання поширюється не лише на 
майбутні періоди та попередній 
звітний рік, а й на строк з по-
чатку поточного звітного року 
до моменту внесення особи до 
Реєстру волонтері. Враховую-
чи те, що у соціальних мережах 
та у волонтреських центрах йде 
величезна робота, яка великою 
мірою не фіксується, ці поло-
ження мають суттєвий вплив 
для організації і юридичної 
підтримки волонтерів».

Олександр ЧИЖИКОВ, 
м. Кривий  Ріг   

На світлинах: (вгорі)– на 
передовій із загоном ТРО 
Інгульської паланки; (в центрі) 
– біля волонтерського цен-
тру отець Іван Талайло про-
водить   бесіду; (внизу) – Во-
лодимир Фоміцький і Олег 
Забояк  відправляють продо-
вольство в загони тероборо-
ни разом з волонтерами.

(Фото з архівів волонтерсь-
кого центру).

Волонтери і волонтерство Волонтери і волонтерство 
в Центрально-Міськомув Центрально-Міському

районі міста Кривого Рогурайоні міста Кривого Рогу
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ПІДСОНЯЧНИЙ НАРОД ЗАХИЩАЄ СЕБЕ І СВІТПІДСОНЯЧНИЙ НАРОД ЗАХИЩАЄ СЕБЕ І СВІТ

1992-2003: УКРАЇНА ЙДЕ, РОСІЯ НЕ ПРОТИ
У грудні 1991 року Україна разом із Росією та 

Білоруссю була однією з трьох республік, які закріпили 
розпад СРСР. Москва, очевидно, розраховувала збе-
регти вплив за допомогою Співдружності незалежних 
держав (СНД) та постачання дешевого газу. Але вийш-
ло інакше. Росія та Білорусь створили союзну державу, 
Україна дедалі частіше дивилася на Захід. Це драту-
вало Кремль, але Україна успадкувала від СРСР май-
же мільйонну армію та третій у світі ядерний арсенал. 
Від ракет Київ відмовився, передавши їх Росії в обмін 
на гарантії безпеки (Будапештський меморандум) та 
економічну допомогу.

Поки Захід не відповідав Україні взаємністю і не зби-
рався інтегрувати її до своєї структури, реакція Мо-
скви виглядала стриманою. Пострілів не було, якщо не 
брати до уваги інцидент зі стріляниною у повітря 1992 
року, коли сторожовий корабель ЧФ підняв український 
прапор і пішов із Севастополя до Одеси. Росія в пер-
ше пострадянське десятиліття була слабка економічно, 
а чеченські війни забирали ресурси. Розділивши Чор-
номорський флот і підписавши у 1997 році «Великий 
договір», РФ визнала кордони України, включаючи 
Крим.

2003-2013: ТРІЩИНИ 
В ПОСТРАДЯНСЬКІЙ ДРУЖБІ 

Перша велика дипломатична криза між Москвою та 
Києвом відбулася за російського президента Володи-
мира Путіна. Восени 2003 року Росія раптово поча-
ла будувати дамбу в Керченській протоці в напрямку 
українського острова Коса Тузла. Київ сприйняв це як 
спробу переділу кордонів. Конфлікт було вирішено після 
особистої зустрічі президентів. Будівництво було при-
пинено, але задекларована дружба двох країн отрима-
ла перші тріщини. На виборах президента України 2004 
року Росія активно підтримала проросійського канди-
дата Віктора Януковича, але «помаранчева революція» 
не допустила його перемоги на тлі звинувачень у 

фальсифікації. Президентом став прозахідний політик 
Віктор Ющенко. Його перемога стала відправною точ-
кою до політичних змін у РФ. Вони спрямовані на не-
допущення того, що в Москві називають «кольоро-
вими революціями» і в чому звинувачують Захід. Під 
час правління Ющенка РФ двічі перекривала Україні 
газовий кран - у 2006 та 2009 роках, що призвело до 
перебоїв транзитних поставок до Європи.

Ключова для розуміння нинішньої ситуації подія ста-
лася у 2008 році. На саміті НАТО в Бухаресті прези-
дент США Джордж Буш спробував надати Україні та 
Грузії План дій з підготовки членства в альянсі (ПДЧ). 
Путін різко виступив проти, Москва дала зрозуміти, що 
не визнає повністю незалежність України. У результаті 
Німеччина та Франція заблокували план Буша. Обом 
пострадянським країнам, Україні та Грузії, було обіцяно 
членство в НАТО, але без дати. Оскільки швидко про-
сунутися до військового альянсу не вдалося, Україна 
взяла курс на економічну інтеграцію шляхом угоди про 
асоціацію з Євросоюзом. Влітку 2013 року, за кілька 
місяців до можливого підписання, Росія почала чинити 
на Україну масштабний економічний тиск, майже пере-

кривши на кордоні український експорт. Восени уряд 
Януковича, який став президентом у 2010 році, зая-
вив про призупинення підготовки до підписання угоди 
з Брюсселем, пославшись на тиск РФ. Рішення Януко-
вича викликало протести в Україні, на тлі яких він у лю-
тому 2014 року втік до Росії.

2014-2021: АНЕКСІЯ КРИМУ 
ТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Києві виник вакуум влади, у березні 2014 року Росія 
анексувала Крим. Це було поворотним моментом, по-
чатком неоголошеної війни. Одночасно російські та 
місцеві напіввоєнні структури дали поштовх сепаратиз-
му на Донбасі, були проголошені «народні республіки» 
в Донецьку та Луганську, якими керували люди, котрі 
приїхали з РФ, у формі без розпізнавальних знаків. 
Київ реагував повільно, чекав на президентські вибори 
наприкінці травня й лише потім зважився на масштаб-
не застосування сили, яку назвав «антитерористичною 
операцією» (АТО).

На початку червня 2014 року у Франції на заходах 
з нагоди 70-х роковин висадки союзників у Нормандії 
новообраний президент України Петро Порошенко 
вперше зустрівся з російським колегою Путіним за по-
середництва лідерів Німеччини та Франції. Так виник 
«нормандський формат». Влітку 2014-го українська 
армія почала тіснити сепаратистів, але наприкінці 
серпня Росія, як стверджує Київ, масштабно засто-
сувала на Донбасі свою армію. Москва це заперечує. 
Українські сили зазнали поразки під Іловайськом, 
що стало піком конфлікту. Війна по всій лінії фронту 
закінчилася підписанням у вересні в Мінську угоди про 
припинення вогню, яка була швидко порушена.

Тоді почалася позиційна війна, яка триває досі. На 
початку 2015 року сепаратисти перейшли у широкий 
наступ. Київ знову звинуватив Москву у застосуванні 
армії без розпізнавальних знаків, РФ знову все запе-
речувала. Українські сили зазнали поразки в районі 
вузлового міста Дебальцеве, яке їм довелося поспіхом 
залишити. Тоді за посередництва ФРН та Франції було 

підписано Мінськ-2, угоду, яка досі залишається го-
ловним документом щодо врегулювання конфлікту. 
Жоден з його пунктів повністю не виконаний, сторо-
ни звинувачують одна одну.

Востаннє прорив здавався можливим влітку та 
восени 2019 року, коли сторони домовилися та 
реалізували відведення сил на кількох ділянках. Але 
після саміту «нормандського формату» в Парижі 
більше зустрічей не було. Росія відмовляється від 
прямого спілкування з українським президентом 
Володимиром Зеленським, звинувачуючи його у 
невиконанні Мінська-2. У 2021 році РФ двічі стя-
гувала війська до кордонів України - навесні та 
пізно восени. У грудні президент Путін вперше в 
ультимативній формі озвучив вимогу до США та 
НАТО не приймати до Північноатлантичного альян-
су Україну та інші пострадянські країни, а також не 
надавати їм військової допомоги. Альянс відповів 

відмовою.

2022 РІК: ПОЧАТОК ВІЙНИ 
РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

21 лютого 2022 року президент Росії Володимир Путін 
визнав незалежність самопроголошених «Донецької 
народної республіки» та «Луганської народної 
республіки». Відповідні документи ратифікував пар-
ламент країни. Путін заявив також, що до цих утво-
рень належать території Донецької та Луганської об-
ластей України. Це значно більше, ніж регіон, який 
контролювали сепаратисти. Уранці 24 лютого глава 
російської держави оголосив про початок «спеціальної 
воєнної операції» проти України. Її метою він назвав 
«демілітаризацію» країни. Збройні сили РФ почали 
завдавати ударів по містах України та її військовій 
інфраструктурі - не лише на Донбасі.

Роман ГОНЧАРЕНКО,
сайт «Німецька хвиля», 28 лютого 2022 року
https://www.dw.com/uk/rosiia-proty-ukrainy-yak-

diishlo-do-velykoi-viiny/a-60242572 

Логіка хижака. 
Чому Росія 

намагається знищити 
Україну?

Президент України Володимир Зеленський наголо-
сив, що без повернення Криму війну, яку Росія  роз-
почала проти України, не можна буде вважати такою, 
що закінчилася. «Якщо хтось готовий запропонувати 
нам шлях щодо деокупації Криму невійськовим шля-
хом, я буду тільки за… Якщо рішення не передбачає 
деокупацію і Крим є частиною Російської Федерації, 
ніхто не повинен марнувати на це свій час. Це мар-
на трата часу», наголосив президент України. Во-
лодимир Зеленський тут має рацію. Адже у цій війні 
вирішується, що буде з міжнародним правом, як та-
ким, чи повернеться Україна до своїх міжнародно 
визнаних кордонів – або ж торжествуватиме пра-
во сили. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков швид-
ко відреагував на слова українського президента: 
«Зроблені заяви говорять про неготовність та неба-
жання Києва вирішувати проблеми невоєнними мето-
дами, Зеленський говорить про відчуження російської 
території, про це не може бути й мови». Тобто ми ба-
чимо, що у Кремлі й не думають відмовлятися від 
своєї старої риторики, під акомпанемент якої й готу-
валася війна проти України. Що насправді це Україна 
погрожує Росії тому… що зазіхає на Крим. Що прове-
дення саміту «Кримської платформи» у серпні 2021 
року – свідоцтво агресивних намірів України. Що ба-
жання України вступити до НАТО, яке супроводжується 
її територіальними претензіями до Росії, може призве-
сти до ядерної війни. Я намагаюсь пояснити цю логіку 
практично з перших днів після окупації Криму. Бага-
то хто й тоді розраховував, що рано чи пізно росіяни 
усвідомлять свою помилку, захочуть повернутися до 
міжнародного права, стати країною з загальновизна-
ними кордонами. Й тоді, звичайно, просто змушені 
будуть відмовитися від Криму, визнати незаконність 
включення півострова до складу Російської Федерації.

СПРАВЖНЯ УКРАЇНСЬКА ПЕРЕМОГА

Однак є й інша логіка – логіка хижака. Для того, 
щоб світ не виступав із претензіями до Росії щодо 
незаконності відторгнення Криму, потрібно, щоб 
доцільність такого відторгнення визнала сама Україна. 
А ще краще – щоб України взагалі не було. Й тоді не 
буде кому висувати територіальні претензії до Росії. 
Останні дев’ять місяців свідчать, що перемогла саме 
така логіка. Не логіка повернення до міжнародного 
права, а логіка знищення України. Тепер, коли Росія 
розпочала планомірне знищення інфраструктури 
України, коли у Москві намагаються примусити яко-
мога більше українців залишати свою рідну країну 
після жорстоких бомбардувань, ця логіка, як на мене, 
стає очевидною.

 Прикро констатувати такі очевидні речі у чергову 
річницю Голодомору-геноциду 1932–1933 років. Од-
нак варто нагадати, що навіть тоді, у найчорніші дні в 
історії українського народу, коли власної держави не 
було, а створена більшовиками Українська РСР ви-
користовувалася як інструмент покарання й репресій, 
люди все одно чинили спротив переможному злу. Тим 
більше шансів в українського народу вижити на своїй 
землі сьогодні – коли є власна держава, є армія, є воля 
до перемоги й чітке розуміння того, що без торжества 
міжнародного права й законності не буде й справжньої 
української перемоги.

 Віталій ПОРТНИКОВ, 26 листопада 2022 року, 
журналіст і політичний коментатор, оглядач 

Радіо Свобода і Крим.Реалії
На світлині: Під час акції біля парламенту Грузії 

проти збройної агресії Росії щодо України. Тбілісі, 
10 жовтня 2022 року

https://www.radiosvoboda.org/a/krym-ukrayina-
viyna-rosiya/32149269.html 

Точка зоруТочка зору

Росія проти України. 
Як дійшло до великої війни

КОНФЛІКТ Москви та Києва сягає корінням в історію. Його суть - Кремль не визнає 
незалежності України. DW нагадує про ключові події, що передували початку по-
вномасштабної війни Росії проти України. Передумови для напруження у відноси-
нах Росії та України та великої війни, розв'язаної 24 лютого, складалися не один 
десяток років. Аргументи, які наводить президент Росії Володимир Путін, сягають 
ще далі, Середньовіччя, коли частини нинішніх України та Росії входили до Київ-
ської Русі. Звідти теза глави Кремля про «один народ», до якого він зараховує і бі-
лорусів. При цьому президент РФ рідко згадує, що у росіян та українців не завжди 
був один шлях, і що сформувалися дві мови та культури - споріднені, але різні. 
Коли обидві республіки стали окремими країнами після розпаду Радянського Сою-
зу, з'явилася ще одна відмінність, політична. Київ пішов шляхом західних демо-
кратій, зі змінністю влади. Москва з нього звернула. Нинішній конфлікт - наслідок 
політики за останні 30 років. Його можна умовно розділити на три етапи, кожний 
приблизно десять років. DW - про поворотні події.
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ПІДСОНЯЧНИЙ НАРОД ЗАХИЩАЄ СЕБЕ І СВІТПІДСОНЯЧНИЙ НАРОД ЗАХИЩАЄ СЕБЕ І СВІТ
1. ДЕМІЛІТАРИЗАЦІЯ. ОСТА-

ТОЧНЕ ЗНИЩЕННЯ СІЧІ (1775) 
За імператорського двору Катерини ІІ 

вирішили ліквідувати адміністративний та 
військовий центр Гетьманщини — Нову 
Січ. За кілька місяців план реалізував го-
ловнокомандувач імперських військ серб 
Петро Текель. Повертаючись із турецько-
го походу, переважні сили росіян оточили 
укрплення Нової Січі. Зважаючи на нерівні 
сили, кошовий отаман Петро Калнишевсь-
кий вирішив здатися. На місці залишало-
ся кілька тисяч воїнів. Козаки, що брали 
участь у поході, повернулися в зимівники. 
Отримавши ключі від Січі, росіяни зруй-
нували військове поселення, заарештува-
ли козацьку старшину, вивезли золото та 
розпустили Запорізьке військо. Гетьман-
щина, що була у складі Російської імперії 
на правах автономії (з 1654 р.) залиши-

лася без збройних сил. На українських 
землях запровадили рекрутську повин-
ность — 25 років служби в російській армії 
та рабство — кріпацтво, як у решті Росії. 
Останній гетьман козацької держави Ки-
рило Розумовський, якого вважали лояль-
ним до імператриці, вступив у політичний 
союз із козацькою старшиною. Дізнавшись 
про це, імператриця змусила Розумовсь-
кого добровільно зректися гетьмансько-
го титулу. Сам титул скасували. Однією з 
причин жорсткої ліквідації Січі, на думку 
історика Олексія Сокирка, було прагнення 
старшини зміцнити автономію, щоби зве-
сти бар’єри перед подальшою інтеграцією 
Гетьманщини до складу Російської імперії. 
Хоч українські еліти і не змогли зберег-
ти автономію, вони зуміли вмонтуватися у 
боротьбу придворних петербурзьких груп 
і навчилися користуватися інструментами 
підкупу, впливу та тимчасовими союзами 
на свою користь.

Історик Сокирко для Історії без Міфів 
нагадав, що після формальної ліквідації 
інститутів Гетьманщини на уніфікацію 
українських територій з рештою Росії 
пішли десятиліття. Жителі Гетьманщини 
мали більш складне товариство із само-
врядуванням міст і судовим правом. На мо-
мент остаточного перетворення України на 
губернію настиг наступний історичний етап 
— Рух за національне в ідродження. Одним 
із його центрів стало об’єднання інтелігенції 
Стара (Київська громада), а втіленням духу 
— поет Тарас Шевченко.

2. ДЕНАЦИФІКАЦІЯ. ПРАГ-
НЕННЯ ІМПЕРІЇ ПЕРЕТВОРИТИ 
УКРАЇНЦІВ НА МАЛОРОСІВ

Нас т упним пунк том поглинан-
ня українських земель Росією ста-
ла русифікація. В імперській пресі того 
періоду з’явилася публікація, яка поясни-
ла русифікацію як прагнення «вирівняти» 
Північний Захід Росії з іншими губерніями. 
Різноманітні утиски проти української мови 
стали основним інструментом. В імперії 
його тоді називали «малоросійським 
наріччям». Наприкінці ХІХ століття царсь-
кий уряд заснував медаль За обрусіння 
околиць Росії. Нагороджені нею отримува-
ли доплату — п’ять карбованців щомісяця. 
За один карбованець можна було купи-
ти мішок картоплі. Імператор Олександр 
ІІІ заборонив навіть називати немовлят 
після хрещення українськими іменами. 
Найбільш згубні документи царського уря-
ду, що стосуються епохи русифікації, — 
це Валуєвський циркуляр і Емський указ. 
Міністр Валуєв видав таємний наказ про 

заборону друкування українською мо-
вою наукової літератури, а художні твори 
підлягали особливій цензурі. Відома фра-
за з Валуєвського циркуляра звучала так: 
«Жодної особливої малоросійської мови не 
було, немає і бути не може…».

На той час на території сучасної України 
з’явилося покоління небагатої освіченої 
української інтелігенції, яка стала твор-
цями Національного визвольного руху 
України в Російській імперії та Галичині. 
Цими людьми керували романтичні ідеї 
європейської Весни народів, помножені на 
історію волелюбного козацтва. У Російській 
імперії їх, загалом, називали нейтраль-
но «українофілами», а великоруських 
шовіністів «південно російськими сепа-
ратистами», а в Галичині — русинами. З 
найвідоміших організацій варто згадати 
Стару Громаду, представлену Володими-

ром Антоновичем, Миколою Лисенком, 
Михайлом Старицьким, Павлом Чубинсь-
ким та ін. Організацію було заборонено 
Емським указом. До того періоду належить 
вірш Чубинського «Ще не вмерла Україна». 
На одній із студентських вечірок у Києві, 
Чубинський почув сербську пісню «Вага 
српська застава», пішов у сусідню кімнату 
і повернувся звідти з готовим текстом. 
Через 130 років цій поезії судилося ста-
ти національним гімном. Автора заслали 
до Архангельської області «за шкідливий 
вплив на уми простолюдинів», де той зро-
бив успішну кар’єру колоніста-етнографа в 
географічному товаристві Росії.

Ще раніше царський уряд розігнав 
Кирило-Мефодіївське братство, засудив-
ши всіх його учасників, зокрема їхнього 
однодумця — поета Тараса Шевченка. 
За офіційною версією на нього приготу-
вав донос студент на прізвище Петров. 
«З улюбленими віршами в Малоросії мог-
ли посіятися і згодом укорінитися думки 
про уявне блаженство часів гетьманщи-
ни, про щастя повернути ці часи та про 
можливість Україні існувати у вигляді 
окремої держави», — йшлося у доносі. 
Шевченка відправили «в солдати» в Орен-
бург, з позначкою «через міцну статуру», 
але заборонили писати і малювати. На той 
час перше видання «Кобзаря»  вже було 
опубліковано.

3. СПЕЦІАЛЬНА ВІЙСЬКОВА 
ОПЕРАЦІЯ – 1918. НАЦІОНАЛЬНО-
ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА (1917-1921)  

Після лютневої революції у Росії з усунен-
ням династії Романових (царя Миколи ІІ) від 
влади, у Києві українські організації зажа-
дали автономії України, української мови у 
школах і створення адміністративних судів. 
Це започаткувало Українську революцію. 
На Софійській площі Києва регулярно 
відбувалися багатотисячні маніфестації та 
в інших великих містах під гаслом автономії 
України. Делегати з усієї України обрали 
національний парламент Центральну Раду, 
а головою обрали професора історії Ми-
хайла Грушевського. На початку політичної 
кар’єри, усіма шанований учений дотри-
мувався лінії, що Україна має залишити-
ся на правах автономії у складі оновленої 
Російської Федерації. Інший табір пред-
ставляли самостійники на чолі з Мико-
лою Міхновським, які воліли проголоси-
ти незалежність. Грушевський намагався 
лавірувати між цими групами і домігся 
визнання влади Центральної Ради перед 
Тимчасовим урядом Росії (ІІ універсал). 
Усі карти Грушевському сплутала Жов-

тнева революція 1917 року під прово-
дом Володимира Леніна. Більшовицький 
уряд оголосив Центральній Раді ульти-
матум. Його підготували Ленін, нарком 
закордонних справ Лев Троцький і нар-
ком національностей Йосип Сталін: «Ми 
звинувачуємо [Центральну] Раду в тому, що 
вона, прикриваючись національними фра-
зами, веде двозначну буржуазну політику. 
Стаючи на цей шлях нечуваної зради, зму-
сила б нас оголосити, без жодних вагань 
війну їй, якби вона вже цілком формально 
[була] визнаним органом вищої державної 
влади». Центральна рада відкинула уль-
тиматум. Тоді ж військовий міністр УНР 
Симон Петлюра заявив: «Більшовики 
концентрують своє військо для розгро-
му Української республіки… Перші еше-
лони із Гомеля підходять до Бахмача». 
Ешелони червоноармійців зайняли Харків і 

роззброїли там військових УНР. Централь-
на рада за умов вторгнення більшовиків 
проголошує незалежність УНР від Росії (IV 
Універсал). У лютому Київ було взято семи-
тисячним загоном бойовиків Михайла Му-
равйова після п’ятиденного артилерійського 
обстрілу. Бійців УНР налічувалося близь-
ко 2 тис. Уряд УНР виїхав на Волинь. На 
решті території України було встановлено 
владу совєтів. Використавши подальшу 
військову слабкість та неорганізованість 
більшовиків, УНР уклала договір із Чет-
верним союзом (Брест-литовський), який 
самі німці називали «Мир в обмін на хліб». 
Німеччина та Австро-Угорщина забезпе-
чили себе українським продовольством в 
обмін на військовий захист УНР.

До влади в Україні прийшов прогер-
манський гетьман Павло Скоропадсь-
кий, який у країні встановив монархію. Він 
розпустив Центральну раду. Через вісім 
місяців, до кінця 1918 року, Скоропадський 
зрікся влади під тиском Директорії (Симон 
Петлюра).На той час на території України 
велася війна «всіх проти всіх» між загона-
ми УНР, більшовиками, білою гвардією, 
Польщею та махновцями. Незважаючи на 
складне становище на фронтах, у Києві 22 
січня 1919 року проголосили об’єднання 
УНР та ЗУНР у соборній Україні. Акт мав 
символічне значення, адже ЗУНР прак-
тично була окупована Польщею, а УНР — 
більшовиками та білогвардійцями.

Радянсько-польська війна (1919 1921) 
затяглася. Полякам довелося відбиватися 
від совєтів. Їм удалося розбити Червону 
армію лише під Варшавою. Смертельно-
го удару червоноармійцям завдала дивізія 
генерала УНР Марка Безручка. 1919 року 
згідно з Версальським мирним догово-
ром про закінчення Першої світової війни, 
українські землі були поділені між Поль-
щею та УРСР. Війна на території України 
завершилася остаточно із підписанням 
Ризького договору (1921) між Польщею 
та радянською Росією та УРСР. Територія 
України поділялася річкою Збруч. Галичина 
увійшла до складу Польщі. Уряд УНР не був 
допущений до переговорів. Національно-
визвольна війна закінчилася невдачею…

4.  ДЕУКРАЇНІЗАЦІЯ.  ГО-
ЛОДОМОР І РОЗСТРІЛЯНЕ 
ВІДРОДЖЕННЯ (1932-1937)

Найдраматичніший епізод в українській 
сучасній історії за кількістю жертв і масшта-
бом потрясінь. Спочатку радянська влада в 
умовах нової економічної політики (НЕП), у 
1920-ті сприяла розвитку української мови 
та культури. Партія мала намір у такий 

спосіб глибше вкорінити комуністичні гас-
ла у свідомості українців. У промислових 
містах сміливіше заговорили українською. 
Центром відродження української куль-
тури став Харків, де сконцентрувало-
ся нове покоління творчої інтелігенції. 
Вільна Академія пролетарської літератури 
(ВАПЛІТЕ) об’єднала Миколу Хвильового, 
Володимира Сосюру, Павла Тичину, Ми-
колу Куліша, Петра Панча, Миколу Бажа-
на та Юрія Яновського. Об’єднання роз-
почало літературну дискусію 1925-1928 
рр., довівши необхідність національної, 
української літератури, орієнтованої на 
Європу, а не Росію. Хвильовому належить 
авторство відомого гасла «Геть від Мо-
скви», яке через 100 років використав один 
із українських кандидатів на посаду пре-
зидента. Тоді письменник так пояснював 
свою фразу: «Зовсім не тому, що ми нібито 

цю літературу не любимо, а тому, що ми 
органічно не можемо на ній виховувати-
ся… російська література тяжіє над нами, 
як господар становища, який привчає 
нашу психіку до рабського наслідування. 
А мистецтво не може наслідувати, бо це 
була б його смерть».

На початку 1930-х більшовики почали 
активно гальмувати розгорнуту раніше 
політику українізації. На письменників, 
художників і професуру посипали-
ся доноси та звинувачення у «буржу-
азному націоналізмі» та нібито участі у 
неіснуючій антирадянській організації 
Всеукраїнський центральний блок. Бага-
тьох представників ВАПЛІТЕ заарешту-
вали. Кульмінацією репресій стало 3 ли-
стопада 1937 року, коли рішенням НКВС 

у Ленінградській області в Сандармосі було 
розстріляно понад 1 тис. осіб, більшість — 
українська інтелігенція. У Харкові з 259 
українських письменників, що друкували-
ся 1930 року, після 1938 року залишилося 
живими — 36. Згодом ці репресії дістали 
назву Розстріляне відродження. Запропо-
нував його літературознавець Юрій Лав-
риненко, використавши як назву збірки 
найкращих текстів поезії та прози 1920–
1930-х рр. 

5. ПУТІНСЬКА ВІЙНА. ОСТАН-
НЯ СПРОБА ЗНИЩИТИ УКРАЇНУ 
(2022)   

…У перші дні агресії росіяни праг-
нули вбити Володимира Зеленсько-
го, щоб обезголовити державу і поста-
вити підконтрольного Москві керівника. 
Російський спецназ здійснив близько де-
сяти спроб прориву в урядовий квартал 
у Києві. Ідеологічні цілі війни Путіна про-
ти України були опубліковані в російській 
державній агенції РІА Новини. У матеріалі 
розписали психозний план про бажання 
перепрошити свідомість українців — все 
в абсолютній відповідності до російських 
імперських традицій традиції останніх трьох 
століть. Україна має втратити суверенітет 
і свою назву, а все населення бути пере-
вихованим під контролем РФ. Усі українці 
мають піддатися ідеологічним репресіям, 
жорсткій цензурі у сфері культури та освіти. 
Терміни «денацифікації» повинні продо-
вжуватися не менше одного покоління. 
Перші спроби «денацифікації» росіяни по-
чали проводити на окупованих територіях. 
Для цього було створено фільтраційні та-
бори, зокрема поблизу Маріуполя та в 
Докучаєвську, Донецької області. Зеленсь-
кий порівняв їх із концентраційними табо-
рами нацистів Другої світової. Американсь-
кий історик Тімоті Снайдер, фахівець з 
історії Східної Європи, назвав такі наміри 
Кремля російським керівництвом з гено-
циду.

«У цьому посібнику (програмної публікації 
в РІА „Новости — ред.“) зізнається, — 
пише Снайдер, — що в Україні немає 
значних проявів нацизму, як це розуміють 
в іншому світі. Натомість з’являється 
російське визначення „нацизму“: нацист 
— це українець, який відмовляється виз-
нати себе росіянином».

 Дмитро БОБРИЦЬКИЙ,
 сайт радіо «НВ». 8 травня 2022 року 

(У скороченому вигляді. Повністю – за 
посиланням: https://nv.ua/ukr/ukraine/
politics/specoperaciya-na-350-rokiv-viyna-
rosiji-proti-ukrajini-50239655.html  )
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Росія стала імперією завдяки поглинанню України, але не змогла знищити українську ідентичність. 
НВ зібрав дані про найдраматичніші періоди в історії боротьби з російським імперіалізмом 
Останні кілька століть українці протистоять російському гніту. Дивно, але події з минулого бага-
то в чому повторюють сьогоднішню політику російських окупантів щодо України. Проглядається 
і еволюція у сприйнятті росіянами України як окремої спільності. Спочатку прагнули домовитися, 
асимілювати українські еліти та народ. Але щоразу скочувалися до розуміння того, що зупини-
ти національне відродження та прагнення українців жити в окремій державі можна лише за допо-
могою геноциду та масових репресій. Впадає в око і широка підтримка імперіалістичної політики 
з боку російського суспільства і досить жалюгідний масштаб протестів проти війни на знищен-
ня України. Українці пройшли важкий шлях боротьби за незалежність та близькі до того, щоб на-
завжди відбити претензії росіян перемогою у цій війні. НВ нагадує про головні сторінки історії: як 
росіяни намагалися знищити Україну.

П’ять спроб вбити Україну. Чому путінська 
«спецоперація» є справжнім проявом 

російської глибинної держави
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ПІДСОНЯЧНИЙ НАРОД ЗАХИЩАЄ СЕБЕ І СВІТПІДСОНЯЧНИЙ НАРОД ЗАХИЩАЄ СЕБЕ І СВІТ

РОСІЯ МАЄ ПРОГРАТИ – 
РОСІЙСЬКІ  ІСТОРИКИ 

Співзасновниця російської правозахисної 
організації «Меморіал», яка стала одним із 
співлауреатів цьогорічної Нобелівської премії 
миру, Ірина Щербакова каже, що не бачить пер-
спектив для дипломатичного вирішення війни 
в Україні. «Рішення, яке зараз буде, на мій по-
гляд, є військовим. А про всі дипломатичні 
кроки мова піде тоді, коли Україна відчує, що 
виграла цю війну, і зможе виставити свої умо-
ви», – цитує Euronews слова правозахисниці 
та історика під час зустрічі на початку місяця у 
німецькому Гамбурзі, де вона отримала ще одну 
премію за правозахисну діяльність з рук канцле-
ра Німеччини Олафа Шольца. Її позицію поділяє 
і інший відомий російський історик – Андрій Зу-
бов. Йому довелося емігрувати з Росії до Чехії 
після того, як він висловив протест проти окупації 
Криму, а потім засудив нову російську агресію у 
2022 році. Він вважає, що Захід має зосередити 
всі сили на підтримці України заради її перемоги 
над Росію. «Якщо Путін переможе у цій війні або 
досягне суттєвих переваг, то для Заходу це буде 
означати, що через п’ять років потрібно чекати 
на нову велику війну з Росією», – сказав Зубов 
в інтерв’ю проєкту «Настоящее время», створе-
ному Радіо Свобода за участі «Голосу Амери-
ки».На його думку, в результаті Росія має по-
збутися контролю над своєю ядерною зброєю, її 
енергетичні монополії мають стати приватними, 
щоб унеможливити використання їх урядом для 
фінансування своїх зовнішньополітичних цілей, 
та має відбутися засудження режиму як юридич-
не, так і моральне. Як каже історик, суспільство 
має переглянути і свою культуру, бо не позбув-
шись імперської парадигми, Росія не має шансів 
на демократичне майбутнє. Але разом з тим Зу-
бов каже, що розпад Росії небезпечний насиль-
ством, ним скористається Китай, що не вигідно 
Заходу, і це потрібно попередити.

УСІ МАЙБУТНІ КЕРІВНИКИ РОСІЇ МАЮТЬ 
ЗНАТИ, ЩО НАПАД НА УКРАЇНУ 

БУВ «КОЛОСАЛЬНОЮ ПОМИЛКОЮ» – 
БРИТАНСЬКИЙ ЕКСПЕРТ 

Єдиний шлях до миру у нинішній війні – це 
воєнна поразка Росії, вважають і західні експер-
ти, які нещодавно обговорювали це питання у 
лондонському мозковому центрі Chattam House. 
Кір Джайлз, старший науковий співробітник-
консультант з питань Росії у Королівському 
інституті міжнародних відносин Chatham House 
вважає, що необхідною умовою того, що Росія 
відкине свої імперські амбіції, буде усвідомлення 
всіма її майбутніми керівниками, що «напад на 
Україну був колосальною помилкою, яку не мож-
на повторювати». Поразка режиму має, на його 
думку, включати зміну всього політичного режи-
му, а не лише президента Володимира Путіна, 
бо, за словами Джайлза, не Росія є продуктом 
Путіна, а навпаки – він є продуктом російської 
політичної культури.

За словами Джайлза, одного з провідних 
британських експертів з питань безпеки, який 
спеціалізується на Росії та її збройних силах, 
для розуміння, чим є сьогоднішня Росія, важли-
во не лише те, що вона вважає себе в праві ви-
магати контролю над своїми сусідами, але і те, 
як вона «реалізує це право». «Вона розуміє це 
так, що якщо ці країни не хочуть підкоритися 
Росії, то вона почне проти них геноцидну війну, 
щоб силою змусити їх повернутися, вживаючи 
найбільш варварські і дикунські способи. І це та-
кож має змінитися для того, щоб Росія не станови-
ла більше загрози», – сказав Кір Джайлз під час 
дискусії, що відбувалася у Chatham House на по-
чатку грудня. Джайлз каже, що не бачить шляхів 
демократизації Росії у найближчий час, а тому і 
у випадку, якщо Росія залишиться федерацією 
і збиратиме сили на наступний напад, чи якщо 

вона розпадеться на міні-держави, що воювати-
муть між собою за допомогою приватних армій, 
потрібно надати найбільшу підтримку сусіднім з 
нею державам, щоб вони могли себе захистити. 
«Захист територій західних країн починається 
на кордоні з Росією», – каже Джайлз. Він додає, 
що західні аналітики не уявляли, що можна ве-
сти війну такими способами, якими її веде Росія 
в Україні. А тому така армія, як британська, на-
приклад, є неготовою до війни на виснаження, яку 
веде Росія в Україні, і Лондону складно допома-
гати союзниками зброєю, яку він сам уже не роз-
раховував використовувати.

ЗАХІД МАЄ ГОТУВАТИСЯ ДО РОЗПАДУ 
РОСІЇ – ВАШИНГТОНСЬКИЙ АНАЛІТИК 

Вашингтонський експерт Люк Коффі вважає, 
що успіх України на полі бою може дати унікальну 
можливість закрити Росію в геополітичній ізоляції 
на ціле покоління. У те, що Росія перетвориться 
найближчим часом на демократію, аналітик не 
вірить, а тому радить не повторювати минулі по-
милки, коли Захід вкладав сили і ресурси у на-
магання демократизувати Росію після розвалу 
СРСР. Він радить, що варто просто визнати, що 
Заходу завдання з демократизації Росії не під 
силу. «Той, хто замінить Путіна, не буде Томасом 
Джефферсоном», – каже Коффі. Наступний лідер, 
на його думку, буде «таким же націоналістичним і 
авторитарним». «Західним політикам слід припи-
нити сподіватися на «поміркованого» російського 
лідера, який хоче миру зі своїми сусідами та ре-
форм вдома», – вважає Коффі і радить зосере-
дитися на тому, щоб стримувати негативні явища, 
які потягне за собою розпад Росії, наприклад, по-
ставити під контроль зброю масового знищення.

Як вважає Коффі, після поразки режиму 
Кремль не зможе втримати державу, що нині 
складається з 83 суб’єктів федерації, у нинішніх 
кордонах. Адже в деяких регіонах вже чутні закли-
ки до відділення від Росії, які можуть посилитися 
поверненням з війни представників цих народів. 
Про що, на його думку, потрібно подбати, так це 
про те, щоб насильство не виплеснулося за межі 
нинішніх російських кордонів. Коффі вважає, що 
країнам по периметру Росії, які постраждали від 
російських зазіхань на їхню територію, таким, як, 
зокрема, Україна, Молдова, Грузія, потрібно до-
помогти відновити територіальну цілісність. А 
НАТО та Європейському союзу експерт з питань 
Європи та Євразії радить скористатися слабкістю 
Москви та прийняти за раз усіх країн-кандидатів 
і претендентів, які залишаться на момент розпа-
ду Росії.

«Планування цього, включаючи підготовчу 
роботу для будь-яких інституційних реформ, 
необхідних для додавання нових членів, має 
розпочатися зараз» – пише Коффі у своїй 
нещодавній статті для аналітичного цен-
тру Hudson Institute. Важливим елементом 
підготовки до розпадку Росії аналітик вважає 
створення міжнародного трибуналу, який «при-
тягне до відповідальності найвищих політичних і 
військових керівників Росії за вчинення злочину 
агресії проти України». «Навіть якщо можливість 
засудження російських політичних і військових 
лідерів віддалена, міжнародне співтовариство все 
одно має спробувати», – вважає він, бо ситуація 
всередині Росії може створити можливості для 
міжнародної спільноти притягнути цих винних до 
відповідальності. Поразка Росії, на його думку, 
призведе до збільшення ролі Китаю та Туреччи-
ни, і не лише в Євразії, але і на Близькому сході, і 
в Африці, де були сильні російські позиції. До цьо-
го сценарію, на думку Коффі, також потрібно го-
туватися заздалегідь.

Наталія ЧУРІКОВА,
«Голос Америки»,  18 грудня 2022 року

https://ukrainian.voanews.com/a/porazka-rosiji-
i-plany-zakhodu/6881263.html 

Втеча від мобілізації 
по-російськи: від Петра І до Путіна
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу ініціював низку заходів зад-

ля збільшення чисельності російської армії. Очевидно, мобілізація 
в цьому плані виявилася не надто ефективною. Між тим, рік тому 
російські можновладці лякали світ войовничістю своїх громадян, 
їхньою готовністю до війни. Натомість росіяни нагадали своїй 
владі, що втеча – одна з традиційних форм російського проте-
сту. Не наважуючись відкрито протестувати, росіяни тікають, ви-
казуючи незгоду в завуальований спосіб.

1 грудня 2021 року спікерка російської Ради Федерації Ва-
лентина Матвієнко розповіла депутатам і присутнім урядовцям 
жарт: «Чому, на відміну від інших країн, у Росії нема біженців, 
коли настають важкі часи? Тому що росіяни одразу біжать до 
військкоматів. Нехай наші так звані партнери мають це на увазі», 
 – сказала Матвієнко. Утім, дійсність виявилася геть інакшою, ніж 
вигадані російськими пропагандистами недолугі жарти. Після 
початку російської агресії проти України, а надто після оголо-
шення мобілізації, громадяни Росії почали масово втікати від 
власної держави. Замість черг біля воєнкоматів, вишикували-
ся величезні черги на кордонах. Великої кількості охочих воюва-
ти проти України серед росіян не було від самого початку. Тому 
фактично провалилася кампанія із формування добровольчих 
підрозділів і довелося вербувати на війну в’язнів. Але великі втра-
ти змусили вдатися до мобілізації. І тоді росіяни масово побігли 
за кордон. Лише через Грузію, за словами глави цієї держави, за 
10 місяців цього року виїхало понад 700 тисяч росіян! У значній 
мірі це саме чоловіки призовного віку.

Насправді, такий розвиток подій був цілком передбачува-
ний. Адже втікати від власної бузувірської держави – це давня 
російська традиція. Втікачі («бегуны») – це значно більш поширені 
персонажі російської історії, ніж бунтарі та повстанці.

ВТЕЧА ЗНАЧНО ДІЄВІША 
ЗА РОСІЙСЬКИЙ БУНТ

Російська втеча як форма протесту значно дієвіша за російський 
бунт, який тепер виявився не безглуздим і безжальним, а осмис-
леним і безпомічним.

Влітку цього року Володимир Путін порівнював свою загарб-
ницьку політику з війнами, які свого часу вів цар Петро І. Ця 
аналогія цілком доречна  і злободенна в контексті масової втечі 
росіян від мобілізації. Коли Петро І на війні та репресіях будував 
Російську імперію, то від його жахливої «регулярної держави» 
втекло близько 4% податного чоловічого населення. У 1719-1725 
роках із 5,6 мільйона душ податних станів у бігах перебувало май-
же 200 тисяч! Та передусім тікали мобілізовані до царської армії – 
рекрути. «В 1714 році з 27 428 рекрутів по дорозі до діючої армії 
розбіглося 3 018, – пише російський історик Олександр Кутіщев. 
– Давалася взнаки природна нехіть росіян до військової служби, 
ставлення до неї як до важкого державного «тягла». Загалом, 
у 1705-1725 роках до війська рекрутували без малого 400 ти-
сяч осіб, з яких до діючих армії та флоту влилося трохи більше 
284 тисяч. Куди ділися решта? Приблизно кожен десятий рекрут 
більш чи менш вдало втік. Іншим таланило менше: чимало по-
мирали по дорозі або прибували до місця призначення вже не-
придатними до служби. І було від чого! Наприклад, у 1719 році в 
команді прапорщика Звєрєва із 400 рекрутів по дорозі з Москви 
до Санкт-Петербурга помер 121, а 26 втекли. Цей випадок обу-
рив царя: командира команди та його заступника стратили пе-
ред московською губернською канцелярією, для остраху (ніби 
через працівників канцелярії продали виділені на рекрутів харчі).

Однак, як показало учинене з цього приводу слідство, ситуація 
була доволі типовою. Як виявилося, зібраних рекрутів до місця 
призначення часто вели в кайданах, а привівши до якогось міста 
на ночівлю, тримали у в’язницях у великій тісняві. Відтак рекрути 
ще до прибуття на місце служби були виснажені. До того ж, гнали 
їх часто не зважаючи на погодні умови, тому в дорозі одні хворіли 
й помирали, а інші, «не витримавши скрути великої», тікали.

БЕЗПЕЧНІШЕ ВІДПУСТИТИ?
Між іншим, після цього випадку і розслідування російська дер-

жава стала дещо гуманнішою: рекрутів стали забивати в кайда-
ни лише на ніч. У роки правління Петра І не рідкістю були випад-
ки, коли загони дезертирів та втікачів із боєм проривалися через 
кордон. Тепер російська влада завбачливо вирішила загалом не 
заважати співвітчизникам втікати від мобілізації. Адже створення 
перешкод для величезної юрби молодих здорових людей могло 
би вийти їй боком. Відтак велика втеча від путінської мобілізації 
вже стала найбільшою хвилею еміграції з Росії після розпаду 
СРСР. В популярній пізньорадянській кінокомедії «Формула ко-
хання» є епізод, де один персонаж каже іншому про свій намір 
втекти, а далі  - розмова:

– І  не злякаєтеся?
–  Для втечі в мене вистачить мужності.
У фільмі цей діалог вкладений у вуста  іноземців, але насправді 

втікати – це дуже по-російському. А надто за умов, коли втеча 
за кордон – чи не єдина легальна можливість виказати свою не-
згоду з діями влади.

Дмитро  ШУРХАЛО,
сайт «Радіо Свобода» 22  грудня 2022 року

https://www.radiosvoboda.org/a/vtecha-vid-mobilizatsiyi-po-
rosiysky-vid-petra-do-putina/32187809.html 

Яка поразка потрібна для 
майбутнього Росії? Західні аналітики 

готуються до різних сценаріїв
Падіння Радянського Союзу багатьох західних аналітиків застало зненацька, 

деякі керівники західних країн намагалися навіть завадити цьому процесу, на-
гадують історики. Враховуючи цей досвід, нинішні аналітики у Вашингтоні та 
Лондоні намагаються передбачити та підготуватися до найбільш імовірних, на 
їхню думку, сценаріїв виходу Росії з війни з Україною. Для оглядачів з амери-
канського Hudson Institute та британського Chattam House питання не стоїть, чи 
Росія програє. Натомість їх цікавить, що буде потім: чи Росія залишиться у сво-
їх кордонах, чи розпадеться, як колись СРСР на менші державні утворення, чи 
буде можлива її демократизація і за яких умов. А головне – що Захід має зро-
бити, щоб найкраще бути готовим до майбутніх потрясінь. Поки одні експерти 
обговорюють питання, що запропонувати Кремлю, щоб він пішов на поступки в 
Україні, інші, а серед них і західні аналітики і деякі російські ліберали, ствер-
джують, що жодні поступки не зупинять апетити агресивної диктатури, у яку пе-
ретворився режим Володимира Путіна.

Точка зоруТочка зору
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ПІДСОНЯЧНИЙ НАРОД ЗАХИЩАЄ СЕБЕ І СВІТПІДСОНЯЧНИЙ НАРОД ЗАХИЩАЄ СЕБЕ І СВІТ

Хоч як намагалися прикида-
тись братами, росіяни завжди 
лишались найзапеклішими во-
рогами України, її народу та, 
звісно, культури. Втім, нищити 
те, що не вкладається у твою 
картину світу, досить логічно 
як для істоти, що розвивалась 
в умовах суцільної тиранії. І 
хто ж, як не сусід, найчастіше 
потрапляє під руку? Особливо, 
коли він намагається розвивати-
ся, створювати щось нове, абсо-
лютно не обмежене кордонами 
уяви. Як не спробувати відняти 
у нього кордони фізичні, а зара-
зом і пройтись катком по його 
культурі? У будь-якої освіченої 
та цивілізованої нації навряд чи 
з’явилися б подібні думки, але 
тільки не в росіян. Тож Вікна 
зібрали разом усі випадки спроб 
російських окупантів знищи-
ти українців, а заразом і нашу 
культуру.

1627 рік
Перші заборони беруть свій 

початок ще у 15-му столітті, але 
однією з найбільш помітних ста-
ло спалення всіх екземплярів 
Учительського Євангелія Ки-
рила Ставровецького. Збірник 
проповідей на 181 сторінку ав-
тор надрукував сам у власній 
друкарні 9 листопада 1619 року. 
Це відбулось у маєтку Раїни 
Вишневецької-Могилянки у 
містечку Рохманів, де нині роз-
ташоване село Шумського рай-
ону Тернопільської області. Од-
нак московському царю Михаїлу 
Федоровичу здалось, що ці 
примірники несуть у світ єресь 
та смуту, тож їх варто спалити. 
Як то кажуть, що людина несе у 
собі, те бачить в інших.

1690 рік
Не подобались московським 

правителям і книги українців 
Петра Могили, Кирила Ставро-
вецького, Симеона Полоцького, 
Лазаря Барановича. Тож у 1690 
році РПЦ піддала анафемі їх та 
всі Київські нові книги.

1720 рік
Йшли роки, а мислення 

російських окупантів зразка 
18-го століття не змінювалось. 
Тому за кілька десятиліть після 
анафеми було зовсім заборо-
нено друкарство українською 
мовою. Також було вилучено 

українські тексти з церковних 
книг.

1784 рік
Наступним став наказ карати 

студентів і звільняти вчителів 
Києво-Могилянської академії 
за відхід від російської мови. 
Йому передувало проголошен-
ня російської єдиною мовою ви-
кладання у Києво-Могилянській 
академії, а також наказ Кате-
рини II правити службу Божу 
російською мовою по всіх церк-
вах імперії. Так українців по-
збавили власної книги, а 
російська стала обов’язковою 
в усіх імперських училищах. 
За п’ять років після видан-
ня наказу з ініціативи Кате-
рини II у Петербурзі видали 
Порівняльний словник усіх 
мов, де українську позначили, 
як російську, що спотворена 
польською.

1863 рік
19 століття не стало винят-

ком для політики московсь-
ких правителів. Уже 1863 року 
було видано Валуєвський цир-
куляр, який фактично заборо-
няв давати цензурний дозвіл на 
друк україномовної духовної та 
популярної освітньої літератури.

1876 рік
За кілька років навздогін ви-

ходить Емський указ, який забо-
ронив друк та ввезення з-за кор-
дону україномовної літератури. 
Також проголошується заборо-
на українських вистав та друк  
нот народних пісень. Вперше 
указ було оприлюднено у книжці 
Ф. Савченко з промовистою на-
звою: Заборона українства.

1888 рік
Не минуло й десяти років 

після Емського указу, як у 1888 
році українську мову спіткала 
чергова заборона. Тепер за 
указом Олександра III нею не 
можна було користуватися в 
офіційних установах. Також 
заборонялося хрестити дітей 
українськими іменами. Цій події 
передували заборони викладан-
ня українською у школах, виго-
лошення церковних проповідей 
та навіть проведення театраль-
них вистав.

1914 рік
Нове століття принесло 

нові заборони. У 1914 році 

відзначати 100-річний ювілей 
Тараса Шевченка стало неза-
конним. Також  вийшов указ 
Миколи II про скасування 
української преси та заборо-
ну української прози. Початок 
століття відзначився вилучен-
ням цензурою з текстів слів «ко-
зак»,  «москаль», «Україна», 
«український», «Запоріжжя», 
«Січ» та інших, що нагадува-
ли окупантам про українську 
символіку. Передували заборо-
нам і закриття українських куль-
турних товариств та видавництв 
за наказом уряду Столипіна. Та-
кож вкотре заборонялося читан-
ня лекцій українською мовою.

1926 рік
Зі Сталіним прийшли на 

українську землю нові пробле-
ми, вбивства та, звісно, забо-
рони. У 1926 році фанат вусів 
та люльки надіслав лист Кага-
новичу та іншим членам ПБ ЦК 
КП(б)У із санкцією на бороть-
бу проти “національного ухи-
лу”, початок переслідування 
діячів “українізації”. Пізніше 
тоталітарний правитель не 
заспокоївся і вже у 1933 році 
надіслав телеграму про припи-
нення “українізації”. Так розпо-
чалося знищення українських 
письменників, а разом з ними 
з текстів почала зникати літера 
“ґ”.

1932–1933 рік
Чи то фізичне, чи то мораль-

не знищення — російських 
окупантів влаштовували будь-
які методи боротьби проти 
вільного українського народу. 
Так, у 1932 році керівництво ВКП 
та уряд СРСР розпочали вилу-
чення врожаю в українських 
селян, створили Голодомор та 
провадили політику геноциду 
українського народу.

1937 рік
Коли морально українців 

не вдалося придушити, тоді 
радянська влада розпоча-
ла фізичне знищення. 1937 
рік ознаменувався терміном 
Розстріляне відродження. В 
урочищі Сандармох було вби-
то 1111 українців, політичних 
діячів та вчених. Дані мо-
жуть відрізнятися від реаль-
них, оскільки світ навряд чи 
дізнається, скільки насправді 
жертв потрапило до рук ра-

дянських катів. Наступного 
року після подій в урочищі Сан-
дармох з’явилася постанова 
РНК СРСР і ЦК ВКП(б) «Про 
обов’язкове вивчення російської 
мови в школах національних 
республік та областей».

1946 рік
Під час Другої світової війни 

по українських землях потоп-
талося чимало окупантів, але 
не минуло й року, як росіяни 
знову нагадали, що вони на 
нашій території теж у статусі 
загарбників. У 1946 році було 
затверджено український пра-
вопис, який став наближеним 
до російського.

1958 рік
Намагаючись позбутися 

української мови, радянська 
влада дозволила батькам учнів 
відмовлятись від її вивчення у 
школах УРСР. У такий спосіб бо-
ролись не лише з українською, 
а й з іншими мовами республік. 
Так батьки нібито могли обира-
ти, чи вивчати їхній дитині ще 
якусь мову, окрім російської. 
Минуло лише три роки після та-
ких змін у законодавстві, як чер-
говий з’їзд ЦК КПРС проголосив 
політику “злиття націй”, що озна-
чало тотальне зросійщення усіх 
народів, які потрапили до  рук 
радянської влади.

1972 рік
Якщо після Другої світової 

війни радянська влада наро-
щувала сили, то вже у 1972 
році з новою силою розпочали-
ся масові арешти опозиційної 
української інтелігенції. До не-
згодних для радянської влади 
громадян застосовували методи 
розстрілів, тортур, їх запроторю-
вали у психлікарні та табори. За 
два роки також з’явилася поста-
нова ЦК КПРС «Про підготовку 
до 50-річчя створення СРСР», 
що офіційно задала курс на так 
звану денаціоналізацію.

1983 рік
Якщо українську мову заборо-

няли, то для російської почали 
створювати ще більше умов для 
поширення, як для небезпеч-
ного вірусу через немиті руки. 
Відтак з’явилася постанова, 
яка передбачала запроваджен-
ня нових заходів для поліпшення 
вивчення російської мови в шко-
лах. Доплата за російську мову 

викладання становила близь-
ко 15%.

2012 рік
Навіть у незалежній Україні 

траплялись неприємні ви-
падки, як от Закон про мови 
Колесніченка-Ківалова. Згідно 
з документом у 13 регіонах 
України російська мова отри-
мала статус регіональної та 
була практично прирівняна 
до державної. Закон перед-
бачав можливість офіційної 
двомовності в регіонах, де 
ч и с е л ь н і с т ь  н а ц м е н ш и н 
перевищує 10%.

2014 рік
Коли Росія незаконно анексу-

вала український Крим і втор-
глася на Схід, вона продовжи-
ла практику знищення нашої 
культури та мови. Так, на тим-
часово окупованих територіях 
у школахі залишили тільки одну 
годину на тиждень для вивчен-
ня української. Однак усі освітні 
заклади почали повністю пере-
водити на російську мову ви-
кладання. Війна Росії в Україні 
приносить не тільки смерть, але 
й стирає її культуру, руйнуючи 
історичні пам’ятки. 

2022 рік
Повномасштабне вторгнення 

РФ в Україну понесло за собою 
і повномасштабне знищення 
культурної спадщини, вбивства 
українців, мародерство та пере-
писування історії. На тимчасо-
во окупованих територіях одра-
зу ж розпочалася русифікація 
закладів освіти, заборона ви-
кладання українською та ви-
лучення окремих предметів, 
що підкреслюють національну 
і дентичн і с ть  населення . 
Війська російських окупантів 
масово знищують культурні 
та історичні пам’ятки, закла-
ди освіти та навіть книги. Та-
кож загарбники примусово 
намагаються інтегрувати тим-
часово окуповані території до 
російської системи освіти. 

Даніела ДОЛОТОВА, 
редакторка сайту  9 листо-

пада 2022 року
h t t p s : / / v i k n a . t v / v i d e o /

ukrayina/neopalyma-kupyna-
moya-ukrayina-yak-rosiya-
vprodovzh-stolit-namagalas-
znyshhuvaty-ukrayincziv-ta-
nashu-kulturu/ 

Неопалима Купина — моя Україна: як Росія впродовж століть 
намагалася знищувати українців та нашу культуру

Міністерство культури та інформаційної 
політики повідомило про пошкодження 
або руйнування внаслідок російського 
вторгнення близько 1000 об’єктів 
культурної спадщини та культурної 
інфраструктури в Україні.

«Цифри уточнюватимуться до кінця 
року, оскільки розпочато моніторинг 
також на деокупованих територіях на 
півдні та сході країни. Десятки будівель 
українських музеїв, бібліотек, мистець-
ких навчальних закладів нині з пошкод-
женими дахами та вибитими вікнами, 
або зруйновані», – цитує урядовий пор-
тал заступницю профільного міністра Ка-
терину Чуєву.

За її словами, з настанням зими 
та російськими атаками на об’єкти 

критичної інфраструктури українські 
культурні інституції по всій країні зали-
шаються без опалення та електрики і по-
требують підтримки.

За даними Мінкульту, в Україні є сім 
об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, 
ще 17 входять до попереднього списку 
Всесвітньої культурної спадщини. Нині 
всі вони під загрозою.

На світлині: у травні російські 
війська обстрілами зруйнували музей 
Григорія Сковороди у Сковородинівці 
на Харківщині.

Сайт «Радіо Свобода»,
 20 грудня 2022 року

https://www.radiosvoboda.org/a/news-
kultura-obyekty-ruynyvannia/32184328.
html 

  РОСІЯ ХОЧЕ ЗНИЩИТИ УКРАЇНУ ЯК ДЕРЖАВУ Й 
ПОВЕРНУТИ ЗОНИ ВПЛИВУ В ЄВРОПІ - ЦИМБАЛЮК
Росія ніколи не була зацікавлена у мирі, вісім років готувалася до війни і за-

раз прагне знищити Україну та повернути зони впливу в Європі. Про це заявив 
постійний представник України при міжнародних організаціях  у Відні Євгеній Цим-
балюк під час відкриття Варшавської конференції з людського виміру, передає ко-
респондент Укрінформу. “Рішення російського президента розпочати повну війну 
проти України стало показовим у багатьох аспектах. По-перше, і ми повинні ска-
зати це максимально чітко, росія  ніколи не була зацікавлена ні в діалозі, ні в мирі. 
Вісім років москва була зосереджена на підготовці до війни”, - наголосив дипло-
мат. Він також зауважив, що рф порушила всі зобов’язання та принципи, “щоб 
виправдати внутрішні репресії та зовнішню агресію”. “По-третє, і ми не повинні 
мати тут жодних ілюзій, кінцевою метою росії залишається знищити Україну як 
державу, винищити український народ і повернути зони впливу в Європу. І для 
цього кривавий російський режим вважає добрим будь-який засіб”, - наголосив 
український посол. Цимбалюк вказав на те, що весь світ шокований масовими 
звірствами, вчиненими російськими військами на захоплених територіях України.

“Масові позасудові страти, вбивства, тортури, зґвалтування та знущання з тіл, 
фільтрація та примусова депортація більше не є частиною найчорніших днів історії 
Європи - росія зробила це нашою новою реальністю. Буча, Ірпінь, Бородянка, 
Маріуполь, Ізюм та багато інших міст України поповнили список місць, де скоєні 
найжорстокіші злочини проти людства”, - наголосив він.

За словами посла, для захисту спільного майбутнього та зупинення агресора 
“потрібно діяти стійко, сильно та згуртовано”. Крім того, він наголосив, що над-
звичайно важливо “розірвати порочне коло безкарності росії”. У цьому зв’язку 
представник України вкотре закликав держави-учасниці ОБСЄ сприяти створен-
ню спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії 
проти України.

Як повідомлялося, 24 лютого росія розпочала новий етап війни проти України 
– повномасштабний наступ. Ворог здійснює масовані обстріли та бомбардуван-
ня українських міст та сіл.

УКРІНФОРМ, 26 вересня 2022 року
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3580110-rosia-hoce-znisiti-ukrainu-

ak-derzavu-j-povernuti-zoni-vplivu-v-evropi-cimbaluk.html 

Війна РФ проти України вразила близько Війна РФ проти України вразила близько 
1000 об’єктів культури – міністерство1000 об’єктів культури – міністерство
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Херсон звільнено! Про-
те дорога до нього всіяна 
мінами та не здетонованими 
боєприпасами. Від воріт Кри-
вого Рогу і до дніпровського 
узбережжя Херсонщини 
– все у таких «дарунках»   
від «братського народу». 
Представники місцевих та 
національних засобів масової 
інформації, серед яких –  і ко-
респондент нашого видан-
ня, завітали  до Великої Ко-
стромки разом з військовою 
адміністрацією Криворізького 
району  для ознайомлення із 
ситуацією й були присутніми  
при  розмінуванні визначеної 
групою піротехніків з ДСНС 
ділянки

Як повідомив голова 
військової адміністрації 
Кривор ізького району, 
Євген Ситниченко, 4 тисячі 
гектарів у околицях нашо-
го міста забруднено вибу-
хонебезпечними предмета-
ми. Поля, ставки, лісосмуги 
і надалі є небезпечними з 
того боку, де ворог прово-
див свій наступ в напрямку 
Кривого Рогу. 2-3 гектари в 
тиждень вдається очисти-
ти нашим вибухотехнікам, а 
це приблизно складає 250 і 
більше виявлених та знеш-
коджених боєприпасів за 
відповідний час. Звичайно ж, 
темпи могли бути й вищими, 
але значна частина фахівців 
із Криворіжжя вже задіяна 
безпосередньо у сусідній 
Херсонській області. На дум-
ку пана Євгена, привернен-
ня уваги світової спільноти та 
залучення чималої кількості 
фахівців  зайвим у вирішенні 
цього питання точно не буде.

Як зауважив  майор  Д.С. 

Нагавіцин  ((начальник гру-
пи піротехнічних робіт)  у 
Кривор ізькому  район і 
на даиий момент, над 
розмінуванням з  очищен-
ня територій працює  всьо-
го лише лише 10 фахівців 
ДСНС

Старший сапер гру-
пи піротехнічних робіт 
Д м и т р о  Н о с а ц ь к и й  
дпроемонструєвав пред-
ставникам ЗМІ рештки  вже 
здетонованої міни ПФМ-1, 
знайденої раніше неподалік. 
Ця міна вважається однією з 
найпідліших мін. Вона ство-
рювалася ще за радянських 
часів  і дотепер перебуває на 
озброєнні ворога. Ця так зва-
на  «Пелюстка», використо-
вувалася ще  в Афганістані. 
Міна має пластиковий кор-
пус, через що металошу-
кач на неї не спрацьовує; 
до того ж , вона має світло-
коричневий колір, а тому її 
нелегко помітити на поверхні 
землі. У разі  детонації під но-
гою може відірвати стопу або 
завдати  інших дуже серйоз-
них ушкоджень. І ось таких 
мін, нажаль,  зараз є ще чи-
мало в степах Криворіжжя.

Такий «небезпечний вро-
жай» чекає не тільки на 
саперів ДСНС, а й на зви-
чайних робітників фермерсь-
ких угідь. Це переважно  
касетні боєприпаси, які не 
вибухнули, що надсилали-
ся до нас реактивними сна-
рядами систем залпового 
вогню,;такими як «Смерч» 
або «Ураган». Останній сна-
ряд має в діаметрі більше 
200 міліметрів. Він може не-
сти в собі близько 36 касет-
них боєприпасів типу 9М210. 

За розміром ці боєприпаси є трохи мен-
шими  за жерстяну банку від пива, а  ви-
бухають одразу при падінні на землю 
або з витримкою часу, вони  можуть бути 
оснащені механізмом самознищення, про 
що свідчить маркування «С» на корпусі 
боєприпасу.  А відбувається це приблиз-
но так/.. У заданій точці польоту реактив-
ного снаряду, на висоті приблизно  600-
700 метрів над 
землею, контей-
нер з касетними 
боєприпасами 
розкривається 
– і небезпеч-
н и й  в а н т а ж 
розкидається 
навколо. При 
цьому хвостова 
частина реак-
тивного снаря-
ду, в якій знахо-
диться двигун, 
від’єднується  і 
падає окремо. 
Зазвичай ці хво-
стовики ми ба-
чимо такими, 
що стирчать із 
землі. Інколи 
трапляються прикрі випадки наїзду на 
такі боєприпаси сільськогосподарською 
технікою, що обробляє поля; і тоді  
масивні колеса тракторів зазнають 
ушкоджень.  Втрат серед працівників, 
на щастя, немає на момент написання 
цього матеріалу. А поки  що працівники 
ДСНС, у визначеному і підготовленому 
місці, в присутності журналістів, про-
вели підрив чималої кількості виявле-
них боєприпасів. Представники засобів 
інформації спостерігали за цим дійством 
з безпечної відстані. Організаційні захо-
ди та робота піротехніків були виконані 
якісно та безпечно.

Павло БЕСАРАБ, 
кореспондент газети.

На світлинах: Міни – це справжня 
небезпека

В неділю, 18 
грудня , було освя-
чено храм Свято-
го Миколая Чу-

дотворця Української 
греко-католицької церкви, 
що по вулиці Івана Фран-
ка,8. Божественну літургію 
та чин освячення очолив 
Блаженнійший Святослав 
- Верховний Архієпископ 
Києво-Галицький, Митропо-
лит Київський. Ос вя чення 
відбулося за присутності 
очільника  Донецького 
екзархату УГКЦ  влади-
ки Степана, священників 
екзархату, семінаристів, 
великої кількості парафіян, 
пластунів, які заповнили 
храм.
Володимир НАЛУЖНИЙ 

На світлинах: (зни-
зу) Бла жен нійший Свя-
тослав звертається до 
присутніх. Крайній зліва 
- настоятель храму отець 
Іван Талайло; (зверху) 
хор семінаристів.

Фото автора

Кривий Ріг – це місто з гірничо-металургійним 
комплексом, біля  воріт якого стояв  ворог. 
Українські воїни  відбив всі атаки ще на підступах 
до нього. Однак  продовжує здригатися від ударів 
ворожих ракет, далекобійної реактивної артилерії 
та дронів-камікадзе. Тож автор цих рядків, пред-
ставник Криворізького міського  правозахисного 
товариства,  вирішив, що за таких умов тренінги із 
домедичної допомоги для цивільних жителів міста 
точно зайвими не будуть.

Першою на цю ініціативу відгукнулася фахівчиня 
з надання першої медичної допомоги, Тетяна Кар-
наух. Її досвід роботи в «Червоному Хресті», на-
вички та знання зробили спілкування з аудиторією 
живим та цікавим. Замість двох запланованих го-
дин тренінг тривав усі три.  Слухачі – це пере-
важно жителі південної частини міста, тієї, яка 
на початку прийняла більшу частину повітряних 
ударів на себе. А ще один тренінг відбувся за тиж-
день, наприкінці жовтня цього року, і вже за участі 
військових парамедиків. Хлопці одразу справили 
враження на аудиторію, яка цього разу, склада-
лася переважно з представниць прекрасної статі. 
Практичні приклади, не з підручника, дієві методи, 
відкривали реальний погляд на життєво важливі 
речі. Медичний інвентар, який військові принесли 
з собою, дав змогу всім учасникам тренінгу отри-
мати навички ,  по практикувати зупинку кровотечі 
за допомогою турнікетів. А та-
кож практикуючі тренери проде-
монстрували декілька способів 
накладання тугої повязки, 
розповіли про правила транс-
портування потерпілих,  а ще 
були невигадані історії про за-
стосування тактичної медицини 
в реальних умовах. Байдужим 
не залишив нікого цей захід. 
Тренінг пройшов як на одному 
диханні і збагатив знаннями з 
домедичної допомоги кожного 
присутнього.

Згадалися учасникам атаки 
окупантів високоточними раке-
тами «Кінжал»¬¬,  якими було 
пошкоджено Карачунівську гре-
блю, що призвело до затоплен-
ня частини міста та значних 
територій вздовж річки Інгулець. 
Повторним ударом, потужними 
«Искандерами» накрило бригаду ремонтників, що 
ліквідовувала наслідки підтоплення та ще більше 
зруйнувало греблю. Сучасні реактивні снаря-
ди «Торнадо С» падали і в центрі міста, одна 

з таких ракет впала поблизу закладу медичної 
інфраструктури. Були влучання і в криворізьку на-
фтобазу. Цистерни вигоріли дотла… 

Павло БЕСАРАБ, кореспондент газети. 
На світлинах: під час навчання                                                                     

ОСВЯЧЕННЯ ХРАМУ Навичок з допомоги  
багато не буває

Про  роботу на замінованому просторі Криворіжжя 
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Література і мова на тлі Література і мова на тлі війни з рашистамивійни з рашистами
Мова – як бронежилет,

 як прапор, як зброя, 
як вакцинація

Останні соціологічні дослідження доводять: незалежно від свого віку, 
статусу чи походження переважна більшість громадян України принципо-
во перейшла на спілкування українською навіть удома

«Вважаю, що українська мова повинна бути, як вакцинація від ковіду. 
Непримусовою. Але без неї й до магазину не зайдеш». Ця та інші важливі 
думки громадян України, зокрема представників її національних меншин, 
опитаних у ході трирічного соціолінгвістичного дослідження на території 
України, стали предметом обговорення у міжнародному науковому форматі.
Конференція на тему «Дебати щодо мовного розмаїття в сучасній Україні 

– національні меншини, двомовність та мовні ідеології у воєнні часи» у 
співпраці Гіссенського університету імені Юстуса Лібіха (Німеччина) з низ-
кою українських наукових інституцій – Інститутом української мови НАН 
України, Ужгородським національним університетом та Ізмаїльським дер-
жавним гуманітарним університетом – об’єднала науковців для обміну дум-
ками щодо актуальних нині питань, які перестали бути тільки українськими. 
Від початку повномасштабного вторгнення змінився навколомовний дис-
курс у світі.
Тож мова йшла про те, як мовна політика в Україні розв'язуватиме пи-

тання етнічної, національної, мовної, релігійної, державної ідентичностей 
і як це виглядатиме на тлі міжнародних досліджень? Як війна вплинула 
на ситуацію з мовами національних меншин і загалом на мовні контакти в 
Україні? Який досвід російсько-української війни міг би спонукати до тіснішої 
співпраці між гуманітарними та соціальними науками в конфліктології 
тощо? Науковці з України, Німеччина, Швеції, Швейцарії ділилися ре-
зультатами соціологічних опитувань, соціолінгвістичних досліджень, 
власними спостереженнями щодо мовної ситуації в Україні та світі, яка 
зазнає суттєвих трансформаційних зрушень. За матеріалами конференції 
опублікують колективну монографію англійською мовою в одному з нау-
кових видавництв Німеччини. 
Під час головної дискусії, до якої долучилися Уповноважений із захисту 

державної мови Тарас Кремінь та керівники наукових груп Німеччини й 
України – Моніка Вінґендер, Надія Кісс (Гіссен), Світлана Соколова (Київ), 
Галина Шумицька (Ужгород), Андрій Колесников (Ізмаїл) – обговорили 
низку актуальних в Україні питань, зокрема щодо актуальності терміну 
«національні меншини», який іноді називають дискримінаційним, пропо-
нуючи натомість «національні спільноти».

«Останні соціологічні дослідження доводять: незалежно від свого віку, 
статусу чи походження переважна більшість громадян України принципо-
во перейшла на спілкування українською навіть удома
Виходячи з міжнародної термінології, є чітке розуміння поняття 

«національні меншини», і воно задеклароване у Конституції України, 
– наголосив Тарас Кремінь. «Законом України «Про забезпечення 
функціонування української мови як державної» визначено необхідність 
розробки відповідного закону. Я серед тих, хто підтримує його появу та го-
товий долучитися до роботи над ним», – зауважив мовний омбудсмен. Упо-
вноважений також розповів про факти лінгвоциду російськими злочинцями 
на окупованих територіях України, про роботу інституції як асоційованого 
члена Європейської федерації національних мовних інституцій (EFNIL), 
загальнонаціональну кампанію з розширення мережі безплатних курсів та 
клубів з опанування української мови, позитивні зміни із переходу грома-
дян України на спілкування державною. «Останні соціологічні дослідження 
доводять: незалежно від свого віку, статусу чи походження переваж-
на більшість громадян України принципово перейшла на спілкування 
українською навіть удома. Це ще раз доводить: ми — сильна і єдина нація, 
яка, гартуючись війною, обрала мову на оберіг своєї ідентичності, гідності 
та звитяги», - підкреслив Тарас Кремінь.
Питання взаємодії державної мови на мов національних меншин в Україні 

не можна прирівнювати до способів його вирішення в країнах зі сталою 
мовною політикою
Доктор Надія Кісс з Гіссенського університету нагадала присутнім про 

добре відомі маніпуляції з ратифікацією в Україні Хартії, яка поклика-
на, по суті своїй, захищати загрожені мови, а російська до таких не на-
лежить. А також вказала на важливість увідповіднення нових проєктів 
документів до чинних, які в окремих пунктах суперечать один одному: 
до прикладу, обговорюваний проєкт закону про національні меншини 
передбачає можливість створення медіа мовою відповідної меншини без 
паралельної українськомовної версії, тоді як це суперечить чинним мов-
ному та освітньому законам в Україні.  
Наголошувалося й на тому, що питання взаємодії державної мови та мов 

національних меншин в Україні не можна прирівнювати до способів його 
вирішення в країнах зі сталою мовною політикою, оскільки до самої війни 
ситуація в Україні була такою, що державну мову треба було захищати 
нарівні з мовами національних меншин. Наразі маємо унікальний досвід 
трансформації мовної ситуації у світі: мовне питання розв’язується під час 
війни та шляхом війни. Проведені дослідження свідчать, що громадяни 
України масово добровільно переходять до спілкування українською мовою.
Тож Україна, взявши на себе відповідальність за безпеку на континенті, 

повинна диктувати й свої умови щодо вектора розвитку європейської 
мовної політики, але цей приклад спочатку варто продемонструвати 
у своєму суспільстві. Тим часом треба думати про дослідження мовної 
поведінки українців за кордоном: як вони адаптуються в інших країнах, 
як вивчають їхні мови, як зберігають свою тощо. З іншого боку, активно 
моніторити, як масова еміграція вплинула на зміну мовної ситуації в Україні. 
На тлі сучасних процесів в Україні поява закону про національні менши-
ни, або корінні спільноти – один із найважливіших кроків для утверджен-
ня статусу української мови і як мови ЄС.

Спеціально для Еспресо. Галина ШУМИЦЬКА, 
сайт «espreso.tv» , 24 жовтня 2022 року                                                                              

(Про авторку. Галина Шумицька, професор Ужгородського 
національного університету).

https://espreso.tv/mova-yak-bronezhilet-yak-prapor-yak-zbroya-
yak-vaktsinatsiya 

У сьогоднішній добірці на нашу тематичну сторінку – різні автори: 
від столичного уславленого журналіста до відомої далеко за межа-
ми України філологині з Ужгорода. А ще – твір криворіжанки, корес-
пондентки нашої газети Олени Маковій, яка вирішила поділитися на 
різдвяні свята з нашими читачами, попри дуже тривожну обстанов-
ку під час війни в Україні, своєю казкою, свого часу опублікованою на 
мистецько-літературному порталі «Захід-Схід».

Марійка завжди мріяла про 
зустріч із чарівником. Сидить, 
бувало, біля багаття, дивиться, 
як тріщать і бігають маленькі 
іскринки - і на серці теплішає. 
Бо виникає дивне відчуття 
присутності чогось незвично-
го поряд. Підійде дівчинка до 
підвіконня, на якому – запаш-
на рожева квітка, подивиться 
на казкові, засніжені візерунки 
за вікном - і чекає на диво...
Цього разу, готуючись 

до різдвяних свят, Марійка 
вирішила прикрасити ялин-
ку іграшками, які сама зро-
била. Подивилась на них і 
зрозуміла, що чогось все-таки 
не вистачає. Та раптом аж 
руками сплеснула: придума-
ла! І зразу взялася до діла: 
замісила тісто, поклала його 
до холодильника. А поки воно 
там лежало, почала собі уяв-

ляти чарівника. Це був такий 
поважний дідусь із довгою і 
білосніжною бородою. Погляд 
у нього – проникливий і одно-
часно лагідний. А в руках він 
має тримати чарівну паличку.
Не гаючи часу, дівчинка все 

так і зробила, як уявляла. – Те-
пер на неї дивився справжній 
чарівник, тільки маленький. 
Марійка ще зробила йому та-
кого ж чарівного капелюха з 
горіха і почепила серед інших 
іграшок на гілочку, ближче до 
стовбура.
День минув швидко , і 

Марійка відчула, що хоче спа-
ти. Лягла вона на пухнасту пе-
рину та й поринула в ту загад-
кову країну, де все-все може 
трапитись: будь-яке диво.
Тож дивиться вона й бачить, 

як із дверей великого й темно-
го замку виходить той самий 
дідусь-чарівник, якого вона 
ще зовсім недавно уявляла, а 
потім – виліпила з тіста.

- А йди-но сюди, красунечко, 
- покликав її дідусь і лагідно 
всміхнувся, - я дякую тобі за 
те, що мене створила. Тож на-
стала моя черга творити дива. 
Тож чого ти бажаєш, Марійко?
А дівчинка мовчала і не 

знала, що сказати. Бо вона 
тільки мріяла про свою зустріч 
із чарівником, але не думала 
про те, що його справді мож-
на про щось попросити:

- Що ж я, мій дідусю, можу в 
тебе попросити після того, як 
тебе виліпила з тіста? Тільки 
про одне: щоб ти завжди-

завжди приходив до мене уві 
сні і дружив зі мною, щоб до-
помагав мені, коли буде сум-
но… Бо без друзів дуже важ-
ко жити…
Чарівник дивився на неї і 

вже хотів щось відповісти, як 
дівчинка раптом продовжила:

- Але не тільки для мене, 
дідусю. Бо не всі діти живуть 
у затишку, не у всіх є татко і 
мама. Тому прошу завжди до-
помагати тим, кого образили, 
кому більше ніхто не може до-
помогти, крім тебе, добре?
Дівчинка затихла, подумала 

і знову заговорила:
- Знаєш, дідусю, іноді так 

сумно буває… Тому прошу тебе 
розвіяти той сум у дітей. А ще 
є у мене один секрет, який 
допоміг тебе зробити. Можна 
я його тобі на вухо скажу?
І коли дідусь-чарівник зго-

дився, вона йому на вухо 
прошепотіла:

- Дідусю, є такі чарівні сло-
ва: «Серце зігрій, мрії відпусти 
і руками твори» - і тоді все ви-
ходить. І ти вийшов…
А дідусь-чарівник насправді 

не висів на ялинці, а стояв біля 
ліжка, на якому спала дівчинка 
Марійка. Дідусь приказував: 
«Серце зігрій, мрії відпусти і 
твори новий світ, Марійко! До 
нових зустрічей уві сні, моя ма-
ленька!...»

Олена МАКОВІЙ. 
м. Кривий Ріг

мистецько-літературний 
портал «Захід-Схід»

 Українську мову визнано однією з 
мелодійних у світі. І сталося це у 30-х роках 
минулого століття в Римі на міжнародній 
конференції мовознавців. Після італійської 
її визнано за милозвучністю другою в 
Європі. А ще раніше, в 1928 році, в Парижі 
українська мова поступилася французькій 
та італійській і посіла третє місце.

Проаналізована японцями за допомогою 
комп’ютерних методик, українська мова 
ввійшла до першої п’ятірки за багатством 
і красою. Її занесено до числа двадцяти 
найважливіших мов світу, про що повідомляє 
спеціальне табло в Паризькій Академії наук.

Не поталанило цій прекрасній мові у житті, 
бо сусідові захотілося її знищити. І це трива-
ло довго, триває і досі, та не вийде так, як той 
сусід хоче. Учені аргументовано доводять, 
що українська мова — одна з найдревніших 
мов світу, і нею спілкувалися наші предки, 
які проживали упродовж багатьох віків на 
території теперішньої України — до Трипілля, 
після нього, в часи Київської Русі й дотепер. 
Українське слово набирало сили на перга-
ментах Нестора Літописця, відточувалося 
у творах Григорія Сковороди, Івана Котля-
ревського. Ми завдячуємо Тарасу Шевчен-
ку, Лесі Українці, Івану Франку та багатьом 
іншим сподвижникам, які оберігали і зберег-
ли українську народну мову.Правдою є те, що 
жодна з інших мов не зазнавала такого шале-
ного утиску, як українська, і стосовно цього є 
незаперечні й достовірні факти. Попри всілякі 
утиски, приниження упродовж тривалого часу 

українська мова збережена, розвивається, 
хоча боротьба ще триває.

Знаний мовознавець доктор філологічних 
наук Анатолій Погрібний зауважує: «Не покла-
даймося на утвердження мови на різні про-
грами, спеціальні товариства й комітети та й 
навіть на значні кошти. Потрібне щонайпер-
ше інше — елементарний чин кожного, кому 
Україна дорога. Зробити ж власний чин для 
української мови — то означає найпростіше: 
без жодних комплексів, упевнено та само-
шанобливо повсюдно нею спілкуватися. У 
принципі, на такий чин здатен кожний». Іван 
Франко стосовно мови казав: «Здається, що 
таке рідна мова? Чим вона ліпша для мене 
від усякої іншої і що мені вадить при нагоді 
заміняти на всяку іншу?.. А тим часом якась 
таємна сила в людській природі каже: Pardon, 
ти не маєш до вибору, в якій мові вродився 
і виховався, тої без окалічення своєї душі не 
можеш покинути, так як не можеш замінятися 
з ким іншим своєю шкірою...» Сусідня держа-
ва, починаючи ще з XYI століття, а пізніше Пе-
тро I і Катерина II та інші правителі Російської 
імперії українську мову жорстоко репресува-
ли. Замовчувалися питання про її походження 
та розвиток як головної ознаки нації.

Петро ШВЕЦЬ, журналіст, член 
Національної спілки журналістів України, 

сайт газети «Голос України», 
22 лютого 2022 року

(У скороченому вигляді. Повністью – 
за посиланням: http://www.golos.com.ua/
article/356401) 

ЯК МОВУ УКРАЇНСЬКУ УПОКОРЮВАЛИ

ляти чарівника Це був такий завжди приход


