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24 серпня Україна урочисто відзначила головне наше державне свято
– День Незалежності, 30-річчя її проголошення Верховною Радою у 1991
році. Урочистості пройшли від столиці і
до найдальшого села. Епіцентром свята стала столиця, Майдан Незалежності, де відбувся військовий парад, виступив з промовою Президент держави Володимир Зеленський, пройшло
святкове нагородження.

Передплатна ціна мінімальна:

14 гривень на місяць.

Усі поштові відділення й листоноші області
ведуть передплату на «Світ-інфо» на будьякий термін і на будь-яку адресу в області.
Передплатний індекс «Світ-інфо» —
Основні теми газети:

Промова Президента Володимира Зеленського
з нагоди 30-ї річниці незалежності України

Шановні пані та панове!
Високоповажні гості України!
Наші брати, наші партнери, наші друзі!
Шановні громадяни України!
Дорогий український народе!
Я вітаю всіх нас із цим великим і важливим днем! Сьогодні ми відзначаємо
30-ту річницю проголошення незалежності України!
30-ту річницю її здобуття! А справедливіше, на мій погляд, сказати: 30-ту річницю відновлення незалежності України! Бо 24 серпня 1991 року Україна відновила свою державність. А 24 серпня
2021 року Україна нарешті усвідомлює
це, говорить про це, пишається цим.
Адже наша історія й наша держава –
унікальні.
Нашій Конституції – 25 років. Але нашій Конституції – 311 років. Написана Пилипом Орликом, вона нарешті вдома, і кожен може побачити її у Софійському соборі, збудованому понад тисячу років тому.
Нашій гривні – чверть століття, на
ній зображений, зокрема, князь Володимир. Але нашій гривні – більше тисячоліття, вона існувала за князя Володимира.
Наш тризуб був затверджений у Конституції України 25 років тому. І наш тризуб
був витиснутий на цеглинах Десятинної
церкви 1025 років тому.
Цьогоріч Збройні Сили України відзначили 30-ту річницю свого створення.
А в 1616 році збройні сили України
відзначали взяття фортеці Кафи.
Все це свідчить про одне: ми – молода країна з тисячолітньою історією.

Ми будуємо свій дім на землі, де жили
й будували наші предки.
Ми не в гостях і не в приймах.
Ми – молода родина зі славетної династії Київської Русі – України.
З роду засновників. Роду хрестителів. З хороброго роду. Мудрого роду. Козацького роду. Ми не сироти й не знайди.
Ми – нащадки могутньої країни, яка
була центром Європи.
Але ми маємо не тільки почуватися
відповідно.
Ми маємо поводитися відповідно.
Ми – спадкоємці державності, яка існувала понад тисячу років тому.
І ми починаємо відзначати День
Української Державності.
Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва. Столиці Київської Русі –
України, яку недаремно називають містом, де все починається.
Тут починалося православ’я, тут взяла початок старослов’янська мова, правонаступницею якої є сучасна українська мова.
Тут почалась і наша державність. Зародження нашої державності ми будемо
відзначати в день розквіту нашої державності – у день Хрещення Київської
Русі – України.
І про все це я підписую сьогодні відповідний указ.
Ми також починаємо процес повернення на рідну землю видатних українців. Які жили для України. Боролися за
Україну. Поховані не в Україні. Це гетьмани Запорозької Січі, діячі часів УНР, учас-

ники визвольних змагань, діячі культури
та науки й багато інших.
Ми будемо повертати не тільки своїх.
Ми будемо повертати своє.
Це історичні й культурні цінності
України, що перебувають за кордоном.
Ми більше ніколи й нікому не подаруємо жодного камінчика нашої історії, не
дамо «окуповувати» жодну сторінку нашої історії, «анексувати» наших письменників, наших науковців, наших спортсменів, наших героїв, які перемагали нацизм.
Я приділяю чимало часу славетному
минулому для того, щоб всі ми нарешті
повірили в себе у майбутньому. І разом
будували сильну державу. Що таке сильна країна?
Країна, яка амбітно мріє та рішуче
діє.
Країна, яка не боїться слова «вперше».
А тому вперше за 30 років «Антонов»
будує для держави три літаки, для армії
будують гвинтокрили на українських лопатях і цьогоріч будуються нові танки.
Сильна країна відроджує військовоморський флот, військово-морські бази
та будує корвети.
Сильна країна – це країна, яка приймає ракетну програму на 10 років.
Яка будує тисячі кілометрів доріг. Сотні шкіл, садочків, лікарень.
Яка першою у світі має цифровий
паспорт.
Яка виконує свої обіцянки та знімає
недоторканність з депутатів.
Яка вперше дає людям реальне право власності на землю.
І вперше запускає народовладдя.
Така країна стає партнером НАТО з
розширеними можливостями.
Таку країну офіційно підтримають
інші, коли вона подаватиме заявку на
вступ до ЄС. Але якщо вона буде такою
країною – їй не треба просити запрошення, проситимуть її.
Ми робимо багато речей вперше,
щоб час, коли Україна була великою країною, був не востаннє.
І щоб часи, коли Крим і Донбас не
були окуповані, також не були останніми.
І сильна країна не чекає, що хтось
вирішить її проблеми.
Проводить Кримську платформу, де
збирає 46 іноземних держав.
Ми боремося за своїх людей там. Бо
можна тимчасово окупувати території, але неможливо окупувати
любов людей до України.
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Події в області, Україні і світі.
Політика, соціальні проблеми, екологія.
Публікації раніше невідомої нам історії
України, СРСР.
Проза і поезія відомих письменників світу.
Культура, мистецтво, спорт.
Корисні поради.
У світі цікавого.

«Світ-інфо» — газета для кожного з вас!

Долучайте нових читачів

Прочитавши нашу газету, покажіть її друзям, знайомим, колегам, запропонуйте також передплатити.

7 років війни:
пам`ятаймо про жертви
Щороку 29 серпня в Україні відзначається День
пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цей день встановлено Указом Президента України від
23 серпня 2019 року № 621 для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, котрі віддали життя за
батьківщину, як нагадування про одну із найкривавіших
подій війни на сході України – Іловайську трагедію.
Україна сьогодні переживає найбільше випробування в своїй новітній історії – збройну боротьбу за незалежність і територіальну цілісність проти російського агресора. У цій війні ми вже маємо тисячі поранених і загиблих мужніх оборонців. Вони стоять в одному
ряду з поколіннями борців за волю і державну самостійність. Воїни Русі-України, лицарі Костянтина Острозького, козаки Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького та Івана Мазепи, воїни Армії Української Народної Республіки та Галицької армії Західно-Української Народної Республіки, Антигітлерівської коаліції
часів Другої світової війни, Української Повстанської
Армії мужньо здобували героїчні перемоги і віддавали
свої життя за українську землю
Початок війни. У 1991 році Україна відновила незалежність. Однак Російська Федерація не відмовилася від спроб повернути контроль над Україною. Тиск
посилився з приходом до влади там колишнього співробітника репресивного органу КГБ Володимира Путіна. 21 листопада 2013 року в Києві зібрався Євромайдан. Ним розпочалась Революція Гідності з головною
вимогою повернути Україну до європейського шляху
розвитку і підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, від чого відмовився тодішній Президент України Віктор Янукович. Трагічною ціною протистояння на майдані стала Небесна Сотня – 107 загиблих героїв, різних за віком, статтю, освітою, з
різних куточків України та з-за кордону.
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Світ Чернігівщини

Бліц-інформ
Привітали з 70-річчям
створення вищого льотного
училища

21 серпня на території училища відбувся святковий
захід на честь 70-річчя утворення Чернігівського вищого
військового авіаційного училища льотчиків. На захід з різних міст приїхали випускники-авіатори різних років. Урочистості проходили на головному плацу славетного училища, біля музею літаків.
Секретар міської ради Олександр Ломако у вітальному слові зазначив: «Для Чернігова історія льотного училища однозначно не закінчилася. Цей район назавжди
отримав неофіційну назву – «Льотка». І ми, як міська влада, приділяємо і будемо приділяти особливу увагу благоустрою цього району.» І додав: «Саме зараз не один десяток
випускників Чернігівського льотного училища захищають
Україну і українську свободу.»
Почесні грамоти та нагрудні знаки були вручені видатним чернігівським авіаторам від імені союзу ветеранів
училища.

65 нових родин –
перед Днем Незалежності

У Чернігові в передсвятковий тиждень органи державної реєстрації актів цивільного стану зареєстрували 65 пар закоханих. З них 14 пар скористалися зручним
та сучасним сервісом від Міністерства юстиції «Шлюб за
добу», який дозволяє молодятам одружитися за 24 години.
Органи державної реєстрації пропонують також інші
прогресивні сервіси, зокрема отримання свідоцтва про
народження дитини у пологових будинках.

Почесне звання «Захисник
України – Герой Чернігова»
присвоєне ще 9 чернігівцям

У Чернігові депутати міської ради 26 серпня на сесії проголосували за рішення щодо присвоєння почесного звання «Захисник України – Герой Чернігова» 9 чернігівцям, які загинули в АТО/ООС, на захисті незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності України. А саме:
Лободі Вадиму Михайловичу, Лебєдєву Андрію Володимировичу, Старченку Павлу Олександровичу, Харитонову
Сергію Миколайовичу, Кравченку Євгену Анатолійовичу,
Бушніну Євгену Валерійовичу, Лосю Роману Миколайовичу, Пономаренку Дмитру Олександровичу, Смирнову Павлу Юрійовичу.
Це почесне звання – відзнака територіальної громади міста Чернігова. Присвоюється щороку мешканцям
міста, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, перебуваючи безпосередньо
в районі АТО/ООС. Окрім почесного звання, передбачене
вручення нагрудного знаку, а також разової грошової виплати в розмірі 10 мінімальних заробітних плат.
Вперше нагороду вручили торік. Вручення її родинам
воїнів-героїв відбуватиметься у жовтні під час урочистостей з нагоди Дня захисника України.

Долучайтеся до благодійного
фонду «Захистимо Україну!»

Просимо надати допомогу пальним або коштами на
підтримку діяльності Чернігівського благодійного фонду
«Захистимо Україну!», який, у свою чергу, допомагає українській армії, родинам воїнів АТО.
Кошти можна перераховувати за такими реквізитами:
на картку «Приватбанку» на ім'я Ясенчука Олександра:
5168 7456 0409 2962.

Безкоштовні курси
української мови

Цей волонтерський проєкт, БКУМ, діє в Чернігові вже
6-й рік. Останні два роки курси працюють при Центральній міській бібліотеці ім. М. Коцюбинського (вул. Кирпоноса, 22).. Керівниця курсів – директорка міської центральної бібліотечної системи, кандидат філологічних наук Людмила Зіневич.
12 серпня в бібліотеці, на курсах стартували консультації до іспиту на визначення рівня володіння державною
мовою (запроваджений відповідно до Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної»,
від 25. 04. 2019.
Бібліотека ім. М. Коцюбинського є одним із трьох центрів іспитування в місті. Передумовою створення консультаційного майданчика стали прохання самих претендентів
на отримання мовного сертифіката.
Заняття – консультації з української мови проводяться щовівторка та щочетверга о 17.00. Викладач – Людмила Зіневич.
Оголошено набір на курси на новий навчальний рік.
Він почнеться 15 вересня. Розклад занять: середа, четвер
– 17.00, суббота – 10. 00. Довідки за телефоом: 675-043.

Чернігівщина святкувала
День Незалежності
В обласному центрі, у містах
і селах Чернігівщини відбулись
заходи зі вшанування борців за
незалежність, концерти, виставки та ярмарки.
Свято в Чернігові почалося
молебнем за Україну в Катерининській церкві. Участь у ньому
взяли керівники області та міста, представники громадськості.
На Красній площі Чернігова
відбувся парад курсантів Академії Державної пенітенціарної служби та 8-ого навчального Чернігівського центру Державної
спеціальної
служби
транспорту. Тут же – виставка
спецтехніки. «Новатор», «Краз»,
«Козак-2»: усі ці машини – на
озброєнні у чернігівських підрозділів ЗСУ, Нацгвардії, прикордонників та рятувальників. А ще –
зенітна установка, яка належить
Державній прикордонній службі.
Чернігівці і гості міста взяли
участь у відкритті оновленої туристичної локації на Валу – парку Коцюбинського та Гарматної
алеї.
На фото: святкування на Красній площі і на Валу Чернігова.

Батурин — символ
державності України
БатуринФест «Шабля»

21 – 22 серпня в Батурині пройшов уже третій за
ліком Міжнародний фестиваль козацької культури БатуринФест «Шабля». Працювали виставки майстрів народного мистецтва, ярмарки, проходили спортивні змагання.
Виступ Академічного народного хору обласного філармонійного центру та солістів центру на сценічному
майданчику на Співочому полі парку «Кочубеївський»
став одними з найяскравіших моментів фестивалю. До
програми увійшли, зокрема, композиції «Їхав козак містом», «Джарочка», «На вулиці музиченько грає». Також
чудовими були виступи заслужених артистів України
Володимира Гришина, Олега Подольського, Сергія Сулімовського, а також Катерини Іващенко, Марини Коваленко, Яни Сидоренко, Марини Маккей, В’ячеслава
Мацвійка, Макса Пузана, Театру танцю «Екватор» під
орудою Віктора Войникова.

Піднято набільший на Чернігівщині
Державний прапор
Урочиста церемонія 23 серпня, в День Державного
прапора, у гетьманській столиці відбувалась одночасно
з подібними по всій Україні.У нас цей прапор було піднято на Цитаделі Батуринської фортеці. Розмір полотнища
– 4 на 6 метрів, висота флагштока – 30 метрів.
Почесне право підняти Державний прапор було
надане учаснику АТО/ООС, старшому солдату добровольчого батальйону Владиславу Шатилу. Він на фронті отримав важке поранення. Однак, у 2021 році брав
участь у складі команди України в міжнародних змаганнях з адаптивних видів спорту «Ігри воїнів» в м. Орландо
(США), де виборов три золотих та срібну медалі. Разом
з Владиславом участь у церемонії взяла Мирослава Томилко, донька сержанта Івана Томилка, загиблого під
час Дебальцевської операції у січні 2015 року.
Керівники обласної влади, депутати парламенту від
області вручили юним жителям з різних куточків області паспорти громадян України та «Кобзар» Тараса Шевченка.
Завершив свято концерт артистів обласного філармонійного центру.

Гості з української діаспори США
25–26 серпня заповідник «Гетьманська столиця»
зустрічав поважну делегацію із 5 провідних українських інституцій в США: Український Музей і Бібліотека
в Стемфорді – куратор Любов Волинець, Український
Національний Музей в Чикаго – президент Лідія Ткачук
та куратор Марія
Климчак, Український історичний та
освітній центр, музей імені Патріарха Мстислава, Сомерсет – архівар
Михайло Андрец,
Український Музей
у Нью-Йорку, Українська Вільна Академія Наук у США.
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Державні нагороди –
жителям області
З нагоди Дня Незалежності президент України Володимир Зеленський підписав Указ про відзначення державними нагородами. В тому числі
по Чернігівщині нагороджені:
орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня:
Гайдей Олексій Олексійович – директор Чернігівського фахового коледжу інженерії та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну;
орденом «За заслуги» І ступеня:
Сукач Микола Васильович – художній керівник академічного симфонічного оркестру «Філармонія»;
орденом «За заслуги» ІІІ ступеня:
Рековець Олександр Іванович – токар державного підприємства «Науково-виробничий
комплекс «Прогрес»;
орденом княгині Ольги ІІІ ступеня:
Запека Олена Миколаївна –заступник голови громадської організації «Родина воїна», м.
Чернігів.
Присвоєно почесні звання:
«Заслужений артист України»:
Савич Людмилі Михайлівні – провідному
майстрові сцени Ніжинського академічного театру імені М. Коцюбинського;
«Заслужений працівник фізичної культури і
спорту України»:
Примаченку Миколі Васильовичу – тренерові-викладачу комунального закладу «Чернігівська обласна дитячо-юнацька спортивна школа
осіб з інвалідністю».

«Десна»: поразки після перемог

Чемпіонат України з футболу, прем`єр-ліга. 5 тур. 22 серпня,
Київ. «Динамо» – «Десна» – 4:0.
«Десна», з якої в міжсезоння
пішло більше половини основного складу, видала чудовий старт:
виграла всі 4 перші матчі турніру і
стала його лідером. Але потім – дві
тяжкі поразки.
Те, що найбільші втрати наша
команда понесла в захисті, дало
взнаки. І коли в перших 4-х турах
наші пропустили всього 2 м`ячі, то
в двох останніх – аж 8. Притому,
якщо за ті матчі забили 9 м`ячів. то
за ці два – жодного! І тут претензії
не лише до групи атаки, адже коли
ледве встигаєш, чи й не встигаєш,
захищати свої ворота, де вже до
взяття чужих.
Весь матч пройшов при повній
перевазі киян. У ворота Ігоря Литовки могло влетіти не лише 4 м`ячі,
а 6 – 7, але воротар виручав не раз.
Два м`ячі в наші ворота забив Буяльський, ще один, з пенальті, – Циганков, обидва – лідери «Динамо»
і гравці збірної України. Ще один
м`яч – це автогол у власні ворота
від Тараса Завійського.

6 тур. 29 серпня, Чернігів.
«Десна» – «Верес» – 0:4. Є матчі особливі і особливі суперники.
«Десна» мала б реабілітуватися за
попередній тур, а ще мала особливий рахунок до «Вереса» з Рівного.
Та команда вже колись грала в еліті, на відміну він нашої. І ось саме
вона «перейшла дорогу» «Десні»,
коли наші могли б потрапити в еліту
на рік раніше. За підсумками турніру першої ліги сезону 2016 – 2017
років саме «Десна» мала вийти у
прем`єр-лігу. Але почалися якісь
дивні претензії до клубу технічного і
юридичного плану. І «Десну» не пустили в еліту, замість неї «протягли»
саме «Верес», що значно відстав від
нашої команди в турнірі.
Потім «Верес» раптом передумав грати в еліті і «передав» своє
місце (виявляється, у нашому футболі можливе й таке?) команді
«Львів», яка й теліпається в чемпіонаті останні сезони. Рівненці ж понизилися в класі, але потім знову
пробилися у прем`єр-лігу. вигравши весною турнір першої ліги.
І ось дуже шкода, що деснянці
не проявили волю, характер. навіть
попри ці обставини.
Пропустити 4 м`ячі за один пер-

ший тайм – це анти рекорд «Десни»
за 4 чемпіонати. В перерві головний тренер Олександр Рябоконь
почав робити заміни і продовжив їх
у другому таймі. Але чому ж одразу
у стартовому складі було не випустити тих таки Безбородька. Арвеладзе, Волошина, ще когось з таких
же трудяг, як Андрій Домбровський,
що, як завжди, грав дуже старанно.
Не могли врятувати матч і Картушов, Калитвинцев. Явно здали недавні лідери Тотовицький і Будківський. А захист знову був як прохідний двір. Отже, після чудового старту дві болючі поразки.
Як не дивно, але той стартовий
запас і далі залишив «Десну» в групі лідерів. Бо її основні конкуренти
за місця в єврокубках теж втрачають очки.
Тепер в чемпіонаті перерва на
два тижні, на матчі збірної України
у відборі до чемпіонату світу 2022
року. Перерва дає можливість серйозно проаналізувати гру команди, яку все ж віддано підтримують
тисячі вболівальників. Свідчення
– заповнений стадіон і на цьому
матчі 6 туру, який, на жаль, дуже засмутив вболівальників. Чекаємо
зовсім іншої гри команди з продовженням чемпіонату.
Турнірна таблиця чемпіонату після 6 турів. Різниця забитих і
пропущених м`ячів, набрано очок.
«Динамо»

20 – 2

«Шахтар»

12 – 4

16
13

«Дніпро-1»

12 – 6

13

«Десна»

9 – 10

12

«Ворскла»

11 – 5

11

«Олександрія»

7–5

11

«Зоря»

12 – 8

10

«Верес»

7–7

8

«Інгулець»

8 – 11

7

«Рух»

5–8

7

«Металіст-1925»

6 – 10

6

«Минай»

3–5

5

«Колос»

2–9

5

«Чорноморець»

7 – 16

4

«Львів»

4 – 12

2

«Маріуполь»
8 – 15 1
«Колос» і «Минай» мають відкладений матч між собою.
В наступному турі «Десна» 12
вересня грає в гостях у Полтаві
з «Ворсклою». А 18 вересня приймає вдома «Рух».
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Світ Чернігівщини

Літературно-мистецька панорама

Лауреати премії
імені Михайла
Коцюбинського

Комісія з присудження обласної літературно–мистецької премії імені М. М. Коцюбинського визначила імена лауреатів 2021–го року.
Головна творча відзнака області вручається переможцям у шести номінаціях – «Поезія», «Проза», «Народознавство»,
«Декоративне
та образотворче мистецтво»,
«Театральне мистецтво» та
«Музичне мистецтво». Але цьогоріч за відсутності претендентів у двох номінаціях переможців визначили лише у чотирьох.
Комісія таємним голосування визначили лауреатів.
Ось вони, за номінаціями.
«Поезія» – Ольга Пилипчук,
член Національної спілки журналістів України. Висунута відділом культури, сім’ї, молоді та
спорту Борзнянської міської
ради за книги «Борзнянським
шляхом», «Ангели в бронежилетах», «Іду в Мотронівку», «Куліш в Мотронівці», «Роздуми
Ганни Барвінок».
«Проза» – Віталій Корж,
письменник, журналіст, громадський діяч, член Чернігівського земляцтва Києва, уродженець села Дроздівка Куликівського району Чернігівщини. Висунутий ГО «Товариство
«Чернігівське земляцтво» за
книгу «Еківоки».
«Народознавство» – Ірина
Ральченко, член Національної
спілки краєзнавців. Висунута обласною організацією цієї
спілки за книгу «Олександр
Савченко–Більський. Чернігівський слід на паризькому
Монпарнасі».
«Декоративне та образотворче мистецтво» – Андрій
Колошин, майстер з художньої обробки дерева. Висунутий обласним осередком Національної спілки майстрів народного мистецтва України за
великий внесок у відродження
і розвиток чернігівського традиційного народного різьбярства.
Святкове вручення нагород відбудеться 17 вересня у музеї–заповіднику
ім. М. М. Коцюбинського.

Митці – до 30-річчя Незалежності
Театр ім. Т. Шевченка
24 серпня ювілею держави присвятили свій благодійний
концерт артисти Чернігівського
обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Т. Шевченка. Програма почалась урочистим прологом
«Було колись в Україні» за участю
всього творчого складу театру.

Після цього ведучі концерту –
народний артист України Валентин Судак і заслужена артистка
України Наталія Максименко –
окреслили для присутніх пам’ятні
віхи історії державності на українській землі. Глядачі дружними
оплесками зустрічали вокальні виступи заслуженого артиста
України Едуарда Брагіди, акторів
театру Валентина Кореня, Владислава Лещенка, Діни Лобур,
Лариси Кравчук, Станіслава Аракільяна, народної артистки України Марини Гончаренко з власною
піснею «Україна – мої крила». Також був виступ балетної групи у
складі Віталіни Брагіди, Анастасії
Сальнікової, Антоніни Сидоренко,

Володимира Кирильченка, Дмитра і Бориса Лойченків, Сергія
Никонюка. Чудово грав оркестр
театру під орудою заслуженого
артиста України Олексія Рощака.
Заключним акордом стало
виконання всім творчим складом
театру «Молитви» з опери «Запорожець за Дунаєм» та пісні «Заспіваймо пісню за Україну».

Святкування на площі
Концертну
програму
на
Красній площі Чернігова 24
серпня відкрив їХVІ Міжнародний фестиваль національних
культур «Поліське коло»: були
представлені мистецькі традиції різних національних громад
області.
Яскравим
продовженням
програми став виступ Капели
бандуристів імені Остапа Вересая обласного філармонійного
центру.
Цей центр разом із телебаченням «Суспільне Чернігів»
підготував ряд відеопроєктів,
що популяризують чернігівські

культурні пам’ятки – «Історичні перлини Чернігівщини». Це
цикл із трьох фільмів: «Мистецькі вечори» за участі джаз-бенду
“BissQuit” (концерт на території
Національного історико-культурного заповідника «Качанівка»);
«Батурин – Гетьманська столиця», за участі Академічного ансамблю пісні і танцю «Сіверські
клейноди» (локація – Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця»,
м. Батурин); «Чернігівщина духовна», за участі Академічного камерного хору ім. Д. Бортнянського (місце зйомки – Катерининський собор Чернігова).
Глядачі на площі могли ознайомитися з фрагментами цих
відеопроєктів.
Запальними були музичні вітання від артистів обласного філармонійного центру – заслуженого артиста України Володимира Гришина, заслуженої артистки естрадного мистецтва
України Ніни Коцур, Наталії Липницької, Олександра Лузана,
В’ячеслава Мацвійка, Іванни Подольської.
Порадував і спільний виступ колективів, які багато в
чому є музичними символами
своїх міст, – Академічного симфонічного оркестру «Філармонія» Чернігівського філармонійного центру та славетного
львівського ансамблю «Tenors
BEL’CANTO».
Завершився концерт виступом запрошених гостей – популярних українських виконавців,
за участю заслуженої артистки
України Камалії.

Проєкт Капели бандуристів до свята Незалежності
Цей творчий проєкт «Незалежно не від кого, будьмо незалежні!» представили артисти Капели бандуристів ім. О. Вересая
обласного філармонійного цен-

тру, під орудою заслуженої артистки України Раїси Борщ та
заслуженого працівника культури України Миколи Борща.
Прем’єра програми відбулася 21

серпня на сцені філармонійного
центру.
Патріотична складова є однією з провідних у репертуарі Капели. Програма відрилася твором Раїси Борщ «Батьків моїх
земля». До програми також увійшли твори Євгена Адамцевича, Миколи Лисенка, Дмитра Давидовського, Левка Ревуцького,
присвячені славній історії України, а також композиції Олександра Білаша, Івана Зажитька, Віктора Власова, Тараса Петриненка на вірші Олександра
Олеся, Ангеліни Костюк, Тараса
Шевченка.
Завершилася концертна програма виконанням Державного
Гімну України.

Як змінюється графський парк у Линовиці
Парк ім. Т. Г. Шевченка або
Парк Якова де Бальмена на Прилуччині – ботанічна пам’ятка природи місцевого значення, яка
має наукову, культурну, історичну
цінність та заповідний режим. Однак, сама наявність такого статусу не гарантує її збереження: без
належної уваги отримаємо непрохідні хащі з бур’янів або свідоме знищення цінних видів дерев
та навіть значних композицій. Насамперед, це чудові паркові алеї,
якими славилися дворянські садиби. Схоже, такого висновку дійшли місцева влада та жителі Линовиці, які ось вже кілька років
разом систематично доглядають
та поступово відновлюють красу
садиби де Бальменів.
Для чого це потрібно та про
подальші наміри з розвитку парку йшлося 17 серпня під час чергового експертного візиту в рамках проєкту «Розробка та сприян-

ня запровадженню політики охорони навколишнього середовища
Линовицької громади», який реалізується «Сіверським інститутом
регіональних досліджень».
«Ми живемо в унікальному
місці, яке свого часу відвідували
Т. Шевченко, Є. Гребінка, О. Афанасьєв-Чужбинський, Л. Жемчужников. А унікальним воно стало
завдяки родині власників Линовиці – де Бальменів. Зусиллями
Петра Антоновича, а потім його
сина – Якова створений прекрасний парк. Линовиця з непримітного села на початку XIX ст. перетворилася на визначний культурний
та мистецький осередок, відомий
передусім міцною дружбою Якова де Бальмена і Тараса Шевченка: обидва художники, письменники, однодумці… Яків зробив
більше 30 ілюстрацій до «Кобзаря» Шевченка, який в свою чергу
присвятив йому поему «Кавказ»,

розповідає керівниця краєзнавчого музею Линовицької школи
Людмила Лазаренко.
З моменту створення Линовицької громади на території парку підтримується порядок, розроблений туристичний маршрут з
вказівниками, який включає дерево братів Ярошенків та знаменитий дуб «Три брати», в тіні якого відпочивав та творив великий
Кобзар. До речі, за останніми висновками спеціалістів, йому виповнилося вже понад 600 років.
Відновлений місток кохання, облаштовані зона відпочинку та волейбольний майданчик на березі
ставка, відновлюється в’їзна брама з вежею. Серед планів – відновлення ставка в парку та острова троянд, встановлення альтанки, висаджування дерев тощо.
Тому одним з підсумків консультації стала домовленість
про подальше залучення фахів-

ців зі створення садово-паркових композицій та розробки туристичного потенціалу парку і
громади в цілому. Окрім цього,
детально зупинилися на діючих
грантових програмах, які стосуються питань захист у довкілля,
та обговорили шляхи популяризації культурно-історичної спадщини Линовиці.
Проєкт «Розробка та сприяння запровадженню політики охорони навколишнього середовища Линовицької громади» здійснюється Сіверським інститутом
регіональних досліджень за підтримки Міжнародний фонд «Відродження» та European Union in
Ukraine в рамках грантового компоненту проєкту EU4USociety.
Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду
«Відродження» та Європейського
Союзу.

3
Бліц-інформ
Будівництво житла,
інвестиції

У січні – червні в області прийнято в
експлуатацію 59 тис.м2 загальної площі
житлових будівель, що на 4% більше, ніж
у січні – червні 2020 р. 73 % прийнято в
експлуатацію в будинках із двома та більше квартирами, решта – в одноквартирних будинках.
Більше 90 % житла збудовано в міській місцевості.
В області введено 893 квартири, середній розмір яких складає 66 м2, при
цьому в сільській місцевості – 115 м2, у
міській місцевості – 64 м2.
Крім того, у січні – червні прийнято в
експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 1,8 тис.м2.
У I півріччі на розвиток економіки Чернігівщини використано 2,4 млрд.грн капітальних інвестицій. 99 % вкладені в
матеріальні активи. На придбання, модернізацію та вдосконалення машин, обладнання та інвентаря спрямовано 43 %
інвестицій, у будівлі (житлові і нежитлові)
– 19 %, транспортні засоби – 16 %, інженерні споруди – 15 %.
55 % капітальних інвестицій використано в сільському, лісовому та рибному господарстві, 14 % – підприємствами
промисловості, 13 % – підприємствами
державного управління й оборони, 8% –
будівництва.

СБУ виявила
підпільну майстерню
з виготовлення
вогнепальної зброї

СБУ заблокувала у Чернігівській області канал нелегального виготовлення і
збуту засобів ураження. У зловмисників
вилучено вибухівку, вогнепальну зброю
та боєприпаси.
За попередніми даними слідства, протиправну діяльність організували двоє
мешканців Чернігівського району. Зловмисники займалися переробкою травматичної зброї у бойову, а також відновлювали зразки застарілих моделей
озброєння.

Підпільну майстерню зловмисники облаштували на території приватного домоволодіння.
За оперативними даними, ділки планували реалізувати готову продукцію через власні зв’язки.
Під час обшуків за місцем проживання зловмисників, правоохоронці виявили: 7 пістолетів «Макаров» і «ТТ», тротилову шашку, 7 гвинтівок, понад 300 набоїв до вогнепальної зброї різного калібру,
комплектуючі елементи до зброї, прилади та інструменти для ремонту і переробки зброї.
Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин
протиправної діяльності і притягнення до
відповідальності інших осіб, причетних до
неї.
Заходи з викриття правопорушення
проводили співробітники Управління СБУ
в Чернігівській області спільно зі слідчими Національної поліції та за процесуального керівництва Чернігівської обласної
прокуратури.
Пресслужба СБ України
в Чернігівській області
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Відкрито Музей боротьби
за відновлення незалежності

Прокуратура добивається
повернення громаді
майже 50 га землі

Козелецькою окружною прокуратурою в
інтересах Куликівської селищної ради заявлено позов до Господарського суду Чернігівської
області про розірвання договору оренди землі
та повернення селищній раді земельної ділянки загальною площею майже 50 га.
Прокуратурою встановлено, що підприємець, якому було надано в оренду цю земельну ділянку, систематично не виконував вимог
земельного законодавства. Зокрема ділянку,
надану для використання у якості пасовища
та сіножатей, він розорав на ріллю. Крім того,
громадянин систематично розорював прибережну захисну смугу річки Десна, яка межує з
орендованою ділянкою.
Триває розгляд справи Господарським судом області.

Збут наркотиків у СІЗО:
судитимуть інспектора
слідчого ізолятора

Чернігівською обласною прокуратурою
направлено до суду обвинувальний акт стосовно інспектора внутрішньої служби Державної установи «Чернігівський слідчий ізолятор» за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів у місцях
позбавлення волі (ч. 2 ст. 307 КК України).
У ході досудового слідства, яке проводилося слідчими Територіального управління
ДБР, встановлено, що інспектор, отримавши
від невідомої особи наркотичні засоби, обіг
яких заборонено, метадон та канабіс, приніс їх до слідчого ізолятора та збув їодному із
утримуваних.
Одразу після того, як речовини були забрані, обох було затримано.

Викрили незаконне
виробництво алкоголю

22 тисячі літрів спирту та інші речові докази незаконного виробництва горілчаних виробів. Такий результат санкціонованих обшуків, який був проведений правоохоронцями
в м. Чернігів, за місцем зберігання та збуту
фальсифікованої підакцизної продукції.
Заходи проводились спільною міжвідомчою групою у складі оперативних співробітників Чернігівського прикордонного загону
та представників Головного управління ДФС
в м. Києві, під процесуальним керівництвом
Київської міської прокуратури.
Правоохоронці вилучили, крім спирту, також вантажний транспортний засіб з напівпричепом для перевезення спирту, а також
обладнання, призначене для «розливу» спирту.
Наразі встановлюються канали постачання підакцизної продукції по області та коло
осіб, причетних до протиправної діяльності.

Браконьєр завдав
збитків на понад
10 тис. гривень

24 серпня під час проведення спільного рибоохоронного рейду з представниками
Чернігівського прикордонного загону на водоймах Чернігівського району викрито грубе порушення Правил рибальства. На р. Дніпро, поблизу смт Любеч житель Чернігова ловив рибу за допомогою заборонених знарядь
лову – трьох зяберних сіток. В протизаконний
спосіб порушник добув 16 кг риби: понад сотню рибин, серед яких синець, окунь, судак,
білизна, лящ, сом, чехоня, щука, лин. Збитки,
завдані рибному господарству України, склали 10 931 грн. Це порушення носить ознаки
кримінального.
На порушника складено адміністративний протокол. Матеріали справи направлені
до Ріпкинського районного суду для винесення рішення про притягнення винної особи до
відповідальності.
Якщо ви стали свідком порушення Правил рибальства, прохання оперативно повідомляти на «гарячу лінію» Чернігівського рибоохоронного патруля за тел. (099) 112-13-44 та
(0462) 93-75-57 (цілодобово).

«Музей боротьби за відновлення незалежності України на Чернігівщині» – під такою назвою 19 серпня на вулиці Івана Мазепи, 4 у Чернігові урочисто представлено
новий музей до 30-ї річниці незалежності України.
«Сьогодні ми представляємо першу виставку, яка стане основою постійної експозиції Музею. На ній фотостенди,
присвячені культорологічним
походам «Дзвін–90» (1990) та
«Козацькими шляхами» (1991);
а також внесок Чернігівщини у відновлення незалежності України. Вони створені на
основі світлин та документів
з архіву обласної організації
НРУ і приватних колекцій. Музей створюється зусиллями
обласних організацій Народного Руху і Товариства «Просвіта», за сприяння регіонального
представництва Північно-Східного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам’яті. Також дякуємо за допомогу й сприяння
Чернігівській міській раді», поінформував Сергій Черняков,
рухівець, вчений секретар Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів
стародавній».
«Ми відкриваємо музей у
приміщенні Руху, яке вже стало історичним. Воно стало рухівським із лютого 1990 року,
після «Ковбасної революції» в
Чернігові. Саму тут готувалися
походи «Дзвін-90» та «Козацькими шляхами», тут 19 серпня
1991 року була підготовлена
представниками патріотичних
організацій області телеграма
за підписами Валерія Сарани

Представлення книги
«Ічнянці на війні
проти російських
окупантів»
У читальній залі обласної
бібліотеки ім. В. Короленка
на засіданні клубу «Краєзнавець» 18 серпня було представлено цю книгу. Авторукладач – волонтерка, голова
ГО «Нескорені» Олеся Реута.
Книга присвячена 318
бійцям Ічнянщини, які брали участь у російсько-українській війні. Авторка уклала
списки всіх ічнянців, хто брав
участь у цій війні, об'їхала сотні кілометрів, аби вислухати
спогади бійців, зробити записи про долю кожного.
Олеся Реута представила
книгу та її героїв. В обговоренні видання взяли участь
представники влади, громадської організації «Єдина родина Чернігівщини», бійці з Ічнянщини Юрій Шеменда, Віталій Панасенко, Вячеслав Бабіч, Тетяна Дорошенко, отець
Антоній (Панасенко), підполковник запасу, ветеран 13го окремого мотопіхотного
батальйону Ігор Бизган, журналістка і волонтерка Тетяна
Миргородська.

від Руху і Василя Чепурного від
Просвіти проти «ГКЧП» і за незалежність України на адресу
Президії Верховної Ради УРСР,
тут працював обласний штаб
референдуму 1 грудня 1991
року», зазначив Володимир
Ступак, голова обласних організацій НРУ і УНП 1992 – 2015
рр., народний депутат України
4-го скликання, депутат міської ради 2006 – 2010 рр.
«Ми були молодими, романтичними ідеалістами. Ми
вибороли незалежність України. Не все стало так, як ми хотіли, але продовжуємо йти до
мети. За світлі мрії треба боротися», поділився думками Василь Чепурний, один із засновників і багаторічний голова
обласної організації «Просвіти», один із засновників Чернігівського Руху в 1989 році,
кореспондент газети «Голос
України».

Світ- інфо
№206 2 вересня 2021 року

«Цей музей на основі місцевих документів й матеріалів переконливо доводить, що
у 1991 році Український народ здобув, виборов свою незалежність у боротьбі. Наш
земляк Левко Лук’яненко тоді
підготував Акт проголошення відновлення незалежності
України. Не випадково перші
два стенди розповідають про
«Дзвін–90» та «Козацькими
шляхами». Ми виграли тоді інформаційну війну з комуністичним тоталітарним режимом,
підготували міцний ґрунт для
вирішального кроку у здобутті
незалежності», звернув увагу
Сергій Бутко, делегат Установчого з’їзду НРУ, регіональний
представник УІНП, автор концепції експозиції музею.
«Ідея створення музею
з’явилася не сьогодні. Ми роками готувалися до її реалізації. Насамперед зібрані документи і матеріали увійшли

в чисельні публікації, книги.
Серед видань – збірник документів і матеріалів «Боротьба за незалежність України у
1989 –1992 рр. Чернігівська
крайова організація Народного руху України за перебудову.
До 20-річчя створення Народного Руху України за перебудову» (2009), довідник «Чернігівщина: 20 років незалежності
України» (2011), «Чернігів європейський. Повертаємо історичну пам’ять та справедливість» (2015), «Чернігівщина:
30 років незалежності України. Керівна еліта» (2021) та
інші», підкреслив Сергій Соломаха, один із засновник Чернігівського Руху, депутат міської ради І-го демократичного
скликання.
Сергій ГОРОБЕЦЬ
Український інститут
національної пам’яті
Чернігів

Календар вересня
Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. В. Короленка видала щорічний календар «Знаменні
і пам’ятні дати Чернігівської
області» – на 2021 рік. Укладачі: Л. В. Студьонова, І. Я. Каганова, О. В. Дорохова. Відп.
за вип: І. М. Аліференко. Друкуємо вересневу частину календаря.
3 – в Чернігові 1901 року
народився Роман Михайлович
Коцюбинський – син письменника М. М. Коцюбинського, директор Харківської наукової
бібліотеки, Книжкової палати
України, музею свого батька
у Вінниці. Репресований, розстріляний 1937 року.
4 – 1881 р. в Ніжині відбулося відкриття пам’ятника М.
В. Гоголю у міському сквері.
Скульптор П. П. Забіла (1830–
1917).
8 – в Конотопі Чернігівської губернії (нині Сумської
обл.) народився Олександр
Олександрович Соколовський
(1896–1938) – український
письменник доби Розстріляного Відродження. Навчався у
Чернігівській гімназії. Заарештований 29. 10. 1937 року як
керівник так званої терористичної націоналістичної організації. Засуджений до страти.
9 – 1941 р., Чернігів захо-

пили нацистські війська.
11 – в смт Ямпіль Глухівського повіту Чернігівської губернії (нині Сумської обл.) народився Микола Миколайович
Неплюєв (1851–1908) – богослов, педагог і мислитель.
У родовому маєтку на хуторі
Воздвиженському заснував
Православне Хрестовоздвиженське трудове братство, що
проіснувало з 1881 до 1929 р..
– народилася Агнеса Денисівна Ляшенко(1936) – майстриня вишиваних ікон, заслужений майстер народної творчості України. Народилася і
живе в Чернігові.
– в Борзні народився Іван
Степанович Плющ (1941 –
2014) – державний діяч, двічі
голова Верховної Ради України, Герой України.
– 1976р. в Чернігові відкрито обласний театр ляльок
імені О. Довженка.
16 – народився Іван Миколайович Шевченко (1926–
2009) – заслужений учитель
України, прозаїк, лауреат премії імені М. Коцюбинського.
Жив у Козельці.
20 – 1246 р. в Золотій Орді
страчено Чернігівського князя Михайла Всеволодовича і
боярина його Федора. Їхні тіла
було перевезено до Чернігова.
Канонізовані церквою як святі

чернігівської землі.
– в Ічні народився Григорій
Павлович Коваль (1921–1997)
– український поет. Жив у Києві. Похований в Ічні, де одна
з вулиць названа його іменем.
21 – народився Анатолій Михайлович Суховерський
(1956) – завідувач Голубівської сільської бібліотеки Прилуцького р-ну, автор низки
краєзнавчих видань. Лауреат
літературно-мистецької премії
імені Л. Забашти «Квіт папороті». Народився в с. Голубівка.
22 – 1896 р. канонізовано
Феодосія Углицького (1630-ті
–1696) – архієпископа Чернігівського та Новгород-Сіверського, одного з найвідоміших
православних святих. Мощі
святителя з 1984 р. зберігаються у Троїцькому соборі Чернігова.
23 – в с. Мутичів Ріпкинського р-ну народився Арнольд Панасович Грищенко
(1936–2006) – мовознавець,
доктор філологічних наук, професор, академік АПН України.
Вихованець Ніжинської вищої
школи. Працював у Інституті
мовознавства імені О. Потебні
НАН України.
27 – 1781 р. відповідно до
указу імператриці Катерини ІІ
утворено Чернігівське намісництво.
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7 років війни: пам`ятаймо про жертви
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Наляканий Віктор
Янукович втік до Росії,
звідки закликав Володимира Путіна здійснити військове
вторгнення в Україну для відновлення його влади. Російська Федерація скористалася тимчасовим вакуумом влади в Україні та
перейшла до активних агресивних дій з використанням так званих «зелених чоловічків» (російських військовослужбовців без
розпізнавальних знаків, які масово використовувались для захоплення адміністративних будівель та військових частин в Криму).
Сучасна російсько-українська
війна розпочалась із захоплення Росією Кримського півострова у березні 2014 року. Це визнали і міжнародні суди, зокрема
Європейський суд з прав людини
підтвердив, що РФ встановила
контроль над Кримом з 27 лютого 2014 р.
У березні–квітні 2014 року
російські спецслужби та диверсанти почали розхитувати ситуацію і в південних і східних областях України, організовуючи антиукраїнські мітинги і спроби утворити незаконні квазідержавні
утворення. У відповідь патріотичні українські сили чинили спротив масовими акціями з метою
зберегти територіальну цілісність
держави.
На початку квітня Росія приступила до реалізації плану «Новоросія» – почалося військове
захоплення території східних областей України. Путін спрямував
туди підконтрольних та озброєних ним бойовиків. Нова хвиля
інспірованих російськими спецслужбами антиукраїнських протестів призвела до захоплення
будівель адміністрацій і правоохоронних органів в Донецьку та
Луганську. Місцеві українські патріоти протистояли антиконституційним діям злочинців, але вони
були не озброєні та поступались
в чисельності. Проросійські організації та угруповання влаштовували вуличні акції і заворушення
під гаслами сепаратизму, невизнання легітимної влади України
в регіоні, ненависті до прихильників України та всіх атрибутів українства (державні символи, українська мова, тощо). Після проголошення так званих «народних
республік» на Донеччину та Луганщину безперешкодно і масово
прибували не тільки загони російських диверсантів, а й військова
техніка зі зброєю.
Проте план на повторення
швидкого «кримського сценарію» дав збій. Боєздатні частини
Збройних сил України, Національної гвардії і добровольчі формування зламали намір агресора.
Протягом літа 2014 року російські гібридні сили на сході України
зазнавали значних втрат в особовому складі, озброєнні, військовій техніці. Але їх постійно посилювали новими найманцями, військовослужбовцями регулярних
ЗС РФ. Розуміючи, що угрупування бойовиків досить швидко знищуються українськими військом,
Москва вдалася до широкого використання артилерії зі своєї території. А згодом – до масованого
введення регулярних формувань
російської армії – без розпізнавальних знаків на військовій тех-

ніці та у відповідному обмундируванні. Це сталося 23–25 серпня,
коли на територію Донецької та
Луганської областей зайшли вісім батальйонних тактичних груп
Збройних сил РФ. До наступу залучили 70 російських військових
частин, зібраних з усієї федерації, які розпочали новий виток ескалації агресії РФ. Це спричинило значне зростання жертв серед
військових та цивільних українських громадян.
Бої за Іловайськ. Боротьба за
стратегічно важливе місто Донбасу – місто Іловайськ, тривала
з початку серпня 2014 року паралельно зі штурмом Савур-Могили,
Антрацита і Красного Луча (тепер
– Хрустальний). Українським військовим майже вдалося оволодіти містом, ключовим для перерізання комунікацій бойовиків. Але
у плани Москви не входило швидке завершення війни на Донбасі,
тому вона кинула проти українців
свої регулярні війська у значно
більших масштабах, ніж раніше.
За даними української розвідки,
російські регулярні війська нараховували близько 4 тисяч солдатів та офіцерів у складі 4-х батальйонних тактичних груп, підкріплених підрозділами Сил спеціальних
операцій РФ.
До 28 серпня 2014 року російські регулярні війська та бойовики оточили угруповання сил АТО
(війська сектору «Б» та батальйони МВС України «Дніпро-1», «Миротворець», «Світязь», «Херсон»,
«Івано-Франківськ», Нацгвардії
«Донбас»). Українське командування розраховувало деблокувати їх за допомогою резервів сил
АТО. Але призначені для цього
підрозділи були укомплектовані
переважно з нещодавно мобілізованих бійців без належної підготовки.
Після переговорів російське
військове командування надало
гарантії безпечного виходу українських сил з оточеного Іловайська. Рух двох колон розпочався
29 серпня. Однак росіяни порушили домовленості, розстрілявши колони на марші з засідок.
Іловайськ став місцем наймасовіших втрат нашого війська під
час сучасної війни на сході України. Унаслідок підступності росіян
українська армія втратила загиблими 366 воїнів, 429 – отримали поранення, 158 зникли безвісти, 128 опинилися в полоні.
Вторгнення російських військ

та іловайська трагедія змусили українську сторону погодитися на умови перемир’я за крок до
перемоги над окупантами. Тож 5
вересня було підписано Мінську
тристоронню угоду (так званий
Мінський протокол).
Героїчна оборона Донецького аеропорту. Бої за Донецький
аеропорт (ДАП) стали зразком
незламності українських воїнів. Вони тривали 242 дні – від
26 травня 2014 року по 22 січня 2015-го – і закінчилася після
повної руйнації старого та нового терміналів. Аеродроми мали
стратегічне значення. Під час
окупації Криму ними оперативно перекидалися війська з Росії. Після початку бойових дій на
Донбасі українська армія серед
першочергових заходів взяла
під контроль ключові летовища:
Краматорське, Маріупольське,
Донецьке та Луганське. Крім
того, ДАП розглядався як потенційний плацдарм для наступу сил
АТО на Донецьк.
Українські військові утримували старий та новий термінали.
Проросійські сили систематично штурмували їх, внаслідок чого
у грудні 2014 року значних руйнувань зазнав старий термінал.
Кульмінацією боїв за ДАП став
січень 2015 року. 13 січня упала
диспетчерська вежа аеропорту,
а 20-го числа окупанти здійснили кілька підривів бетонних перекриттів терміналу, внаслідок
чого під завалами загинуло 58
бійців. 22 січня сили АТО відступили з аеропорту.
За офіційними даними у боях
за ДАП загинуло більше 200
українських військових. За різними підрахунками росіяни втратили до тисячі бойовиків, в тому
числі найманців елітних частин
ФСБ та ГРУ.
В обороні Донецького аеропорту брали участь спецпризначенці 3-го окремого полку, бійці
79-ої, 80-ої, 81-ої, 95-ої окремих
аеромобільних, 93-ої та 72-ої
окремих механізованих бригад,
1-ої окремої танкової бригади,
57-ої окремої мотопіхотної бригади, 91-го окремого полку, 90го окремого аеромобільного та
74-го окремого розвідувального батальйонів, бійці полку «Дніпро-1», Добровольчого українського корпусу (ДУК), батальйон
ОУН та інші.
Восени 2014 року у мовний
вжиток увійшов термін «кібор-

ги». Так росіяни назвали оборонців ДАП, опір яких вони не могли
зламати попри шалені обстріли з танків, артилерії та перевагу в кількості особового складу.
Те звитяжне протистояння стало символом незламності наших
військових. Кіборги витримали.
Не витримав бетон.
Бої
за
Дебальцівський
плацдарм. Взимку 2015 року
активні дії були зосереджені на
Дебальцівському напрямку. Бої
за Дебальцівський плацдарм –
одна з найбільших військових
операцій на Донбасі. З обох сторін у ній взяли участь тисячі бійців, сотні одиниць техніки й артилерії. Її найгостріша фаза тривала майже місяць – з 25 січня до
18 лютого 2015 року.
За даними Міноборони, у другій половині січня 2015 року російські окупанти кинули всі сили
на розширення територій своїх
квазідержавних утворень. Наступ планували одночасно по
трьох напрямках: Щастя – Трьохізбенка на Луганщині, а також
Дебальцеве та Маріуполь на Донеччині. Головним напрямком
удару став саме так званий Дебальцівський виступ, який на
кілька десятків кілометрів вклинювався між територіями самопроголошених «ДНР» та «ЛНР».
Активний наступ на околиці Дебальцевого окупанти почали 25
січня. Штурм проходив за безпосередньої участі кадрових російських військових – до восьми батальйонних тактичних груп
та артилерійських дивізіонів
збройних сил РФ. 27 січня бойовики атакували позиції сил АТО
у місті Вуглегірськ, що на південний захід від Дебальцевого.
Після запеклих боїв через чотири дні українські сили залишили місто. Сили АТО у складі бійців і техніки 30-ї бригади та батальйонів МВС, Нацгвардії імені
Кульчицького та «Донбас», кілька
разів намагалися відбити місто,
однак безуспішно.
На початку лютого у районі
Дебальцівського виступу було
зосереджено 4,7 тисячі українських військових та 500 бійців
МВС, Нацгвардії та СБУ. Їм протистояло близько 19 тисяч окупантів. Противник мав перевагу за всіма зразками важкого озброєння, зокрема у танках
– у три рази, в артилерії – фактично в чотири рази. 7 лютого
після безперестанних боїв наші

частини залишили село Рідкодуб, а 9 лютого бойовики взяли
під контроль село Логвинове, через яке проходить дорога з Дебальцевого на Артемівськ (нині
– Бахмут). Саме по ній здійснювалося забезпечення сил АТО.
Логвинове також намагалися
відбити, зокрема силами 79-ї та
95-ї десантних бригад і Нацгвардії. На підступах до села відбулися танкові бої. Однак у підсумку
село залишилося під контролем
бойовиків. Саме у зв’язку з перекриттям дороги на Артемівськ
в Логвиновому сепаратисти повідомили про повне оточення
угрупування сил АТО в Дебальцевому.
12 лютого в столиці Білорусі було підписано угоду, відому
як «Мінськ-2». Після встановлення умовного перемир’я окупанти
перекинули під Дебальцеве додаткові сили з інших напрямків.
Допомагати силам АТО на виступі ставало дедалі важче. За
таких умов Антитерористичний
Центр і Генеральний штаб вирішили до ранку 18 лютого вивести всі підрозділи з району. Враховуючи морози, планувалося
виходити не лише автошляхами,
а й польовими дорогами. Відведення військ проходило двома
основними маршрутами невеликими колонами під прикриттям
бойових броньованих машин та
артилерії. Також був організований відволікаючий маршрут, де
імітувався рух колон.
У бойових умовах повний вихід з Дебальцевого тривав кілька діб. Комусь вдалося вийти на
техніці, а деякі підрозділи (ЗСУ та
МВС), втративши машини внаслідок засідок або ж бездоріжжя,
виходили пішки.
Після завершення відходу
сили АТО зайняли нову лінію оборони по світлодарській дузі. Бойовики намагалися атакувати
нові позиції, втім, без особливого успіху. Загалом активні бої там
продовжувалися до 21 лютого.
За даними Генерального
Штабу Збройних Сил України за
весь час оборони Дебальцівського виступу загинуло 136 та
було поранено 331 українських
військових (за підрахунками
Книги пам’яті полеглих за Україну під час боїв з 25 січня до 18
лютого 2015 року загинуло 269
бійців).
Після боїв за Дебальцеве
на Донбасі настало зниження
активності бойових дій, а лінія
фронту відтоді майже не змінювалася. У червні 2015 бойовики
здійснили свій останній великий
наступ, намагаючись заволодіти районним центром Мар'їнка.
Завдяки злагодженим діям сил
АТО, ця спроба була відбита із
втратами для ворога. Війна перейшла в стан позиційної боротьби. Але вона не зникла з порядку денного України та світу.
Майже щодня на всій лінії розмежування фіксуються артилерійські обстріли та стрілецький
вогонь. Гинуть та отримують поранення українські воїни. За даними Книги пам’яті полеглих за
Україну, на квітень 2021 року в
зоні проведення АТО/ООС загинуло 4400 осіб.
Український інститут
національної пам`яті
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Україна і світ

Крим – це Україна

Шлях до деокупації: текст
рішення, яке ухвалив саміт
Кримської платформи

У понеділок 23 серпня у Києві відбувся перший саміт Кримської платформи – новоствореного міжнародного формату, що ставить на меті
домогтися деокупації Криму.
І хоча попереду довгий процес, перший успіх
вже є.
Попри зусилля РФ, яка намагалася завадити організації саміту, у Києві зібралися представники 47 держав та міжнародних організацій, які
схвалили спільне міждержавне рішення про те,
як діяти для припинення анексії та повернення
Криму.
Цей документ не просто підтверджує, що півострів є українським, а дії РФ у Криму від 2014
року є агресією та окупацією – щодо цього у світі
є консенсус і без того.
Держави-учасниці саміту гарантують, що ця
подія – лише початок їхньої співпраці для повернення Криму, тож вони «створюють Міжнародну
Кримську платформу як консультативний і координаційний формат з метою мирного припинення
тимчасової окупації».
Всі 47 учасників саміту зобов’язалися розглянути подальше посилення санкцій проти
Кремля, «якщо дії Росії цього вимагатимуть», пообіцяли «використовувати відповідні механізми ООН, Ради Європи, ОБСЄ, інших міжнародних
і регіональних організацій для вирішення проблем, пов'язаних з тимчасовою окупацією... а також консультуватися, обмінюватися і координувати, як належить, свої зусилля». Для цього буде
створена мережа постійної та швидкої комунікації між представниками МЗС держав-учасниць
Платформи (їхній перелік, до речі, ще може бути
розширений – Платформа відкрита для приєднання).
«Європейська правда» публікує повний текст
рішення саміту. Ось його основні положення.

Спільна декларація
Учасників Міжнародної
Кримської платформи

Учасники Міжнародної Кримської платформи,
керуючись Статутом Організації Об'єднаних
Націй, Загальною декларацією прав людини, Заключним актом Наради з безпеки і співробітництва в Європі, Паризькою хартією для нової Європи, а також цілями і принципами міжнародного
права, включаючи міжнародне право з прав лю-

дини та міжнародне гуманітарне право,
беручи до уваги Резолюцію Генеральної
Асамблеї ООН 68/262 «Територіальна цілісність
України» і наступні резолюції щодо стану дотримання прав людини в Автономній Республіці
Крим та місті Севастополь, Україна, і щодо проблеми мілітаризації Автономної Республіки Крим
та міста Севастополь, Україна, а також частин
Чорного і Азовського морів,
посилаючись на резолюцію Генеральної
Асамблеї ООН 3314 (XXIX) від 14 грудня 1974
року під назвою «Визначення агресії», в якій, серед іншого, зазначено, що жодні територіальні
надбання або особливі переваги, отримані внаслідок агресії, не визнаються і не мають визнаватися правомірними,
беручи до уваги рішення, винесене 14 січня
2021 року Великою палатою Європейського суду
з прав людини у справі Україна проти Росії (щодо
Криму) (скарги № 20958/14 і 38334/18), у якому
робиться висновок про те, що Росія здійснювала
ефективний контроль над Кримом у період з 27
лютого по 18 березня 2014 року і в період після
18 березня 2014 року,
підтверджуючи відданість суверенітету, політичній незалежності, єдності і територіальній
цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води,
вкотре нагадуючи про те, що Учасники Міжнародної Кримської платформи не визнають і
продовжують засуджувати тимчасову окупацію та незаконну анексію Криму, яка є прямим
викликом міжнародній безпеці із загрозливими
наслідками для міжнародного правопорядку, що
захищає територіальну цілісність, єдність і суверенітет усіх держав,
Учасники Міжнародної Кримської платформи вирішили
створити Міжнародну Кримську платформу
як консультативний і координаційний формат з
метою мирного припинення тимчасової окупації Російською Федерацією території Автономної
Республіки Крим та міста Севастополя і для відновлення контролю України над цією територією
в повній відповідності до міжнародного права,
продовжувати здійснення політики невизнання незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією,
розглянути запровадження подальших політичних, дипломатичних та обмежувальних заходів щодо Російської Федерації, якщо це передбачено правовою системою кожного Учасника Платформи і згідно з відповідними проце-

дурами, коли це необхідно і якщо дії Росії цього
вимагатимуть,
протистояти новим викликам та гібридним
загрозам, які постійно змінюються, спричиненим
триваючою мілітаризацією Криму, та підтримувати спільні зусилля з посилення стійкості до цих
загроз у контексті зростання загроз для безпеки
і стабільності у Чорноморському регіоні,
об'єднати зусилля, спрямовані на захист
прав і свобод цивільного населення, яке мешкає
в окупованому Криму, і домогтися негайного та
беззастережного звільнення громадян України,
незаконно затриманих або засуджених з політичних мотивів Росією та її державними агентами як на території окупованого Криму, так і на території Російської Федерації,
Підсумовуючи, Учасники
вітають необхідні спільні дипломатичні зусилля, спрямовані на відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних
кордонах,
підкреслюють, що будь-яка зміна статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
як невід'ємної частини суверенної території України не визнається і не буде визнаватися, і що
спроби Росії легітимізувати тимчасову окупацію
та протиправне захоплення є неприйнятними,
підтверджують свою рішучість підтримувати
тиск на Росію для припинення тимчасової окупації Росією Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя і відновлення контролю України над
цією територією,
вітають створення Україною Національного
офісу Кримської платформи,
очікують повернення Україні тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим
та міста Севастополя і відновлення їхнього автономного статусу, як це передбачено Конституцією
України, і заявляють про свою підтримку мешканців цієї території у відновленні їхніх прав і свобод,
закріплених у Конституції України, і поліпшення
соціально-економічного становища на півострові,
Київ, 23 серпня 2021 року
«Українська правда» – «Європейська правда»,
23. 08. 2021.
Pravda.com.ua

Промова Президента Володимира Зеленського
з нагоди 30-ї річниці незалежності України
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Можна створити безвихідь і змусити отримувати паспорти, але не можна паспортизувати українські серця.
Те, що люди на Донбасі й у Криму бояться
про це сказати, не значить, що вони бояться про
це думати.
І вони повернуться. Бо ми – родина. І єдине, що може нас розділяти, – це щедро накритий
стіл. Де ми разом обов'язково піднімемо тост за
те, що ми стали сильною країною.
Але не менш важливо всім нам зрозуміти, як
нею залишитись.
Ми так багато сперечаємося про минуле, а
це означає, що ми не робимо висновків з власної великої історії. Бо жоден ворог не завдав
нам більшого удару, ніж наші власні чвари.
У чому сила українського народу? В українському народові.
Це громадяни України всіх національностей.
Сьогодні вперше в історії хочу назвати тих,
хто живе в Україні, щоб ми нарешті зрозуміли,
що український народ – це українці, кримські татари, караїми, кримчаки, росіяни, білоруси, молдавани, болгари, угорці, румуни, поляки, євреї,
вірмени, греки, роми, грузини, гагаузи, азербайджанці, узбеки, казахи, киргизи, туркмени
й таджики, литовці, естонці й латиші, турки, корейці, башкири, лезгини, аварці, марійці, німці,
словаки, чехи й фіни, комі, албанці, карели, чеченці, осетини, абхази, кабардинці, табасарани, даргинці, араби, лакці. А всі ми – громадяни України.
Збірна України. Одна команда.
Сильна, бо в ній 25 регіонів – 25 незамінних
гравців. І непереможна, коли усвідомлює, що ми
непереможні, що кожен потрібен.

Без гелікоптерів Запоріжжя та літаків «Антонова» Україна не підкорила б небо. Без кораблів
Миколаєва Україна не підкорила б море.
Без дніпровського «Південмашу», житомирянина Корольова та буковинця Каденюка Україна не підкорила б ніколи космос.
А без Харківського Т-34 не перемогла б на
полях Другої світової війни.
Без Олешківських пісків на Херсонщині,
Буцького каньйону на Черкащині, базальтових
стовпів Рівненщини, без Карпатських гір і териконів, Дніпра, Десни й Південного Бугу Україна
не така чарівна.
Без чашечки львівської кави ранок не такий
бадьорий.
Без келиха одеського вина вечір не такий
приємний.
А без чарочки домашньої наливки з будьякого куточка України День Незалежності не такий святковий.
Рівненщина подарувала нам першого Президента України. Чернігівщина – другого. Сумщина – третього.
Донеччина подарувала нам Леоніда Бикова
та Сергія Бубку.
Луганщина – Володимира Даля.
Кіровоградщина подарувала Карпенка-Карого й Кропивницького, а з ними – театр. Житомирщина – Лесю Українку та поезію.
Полтавщина – Миколу Лисенка та оперу.
Тернопільщина – Соломію Крушельницьку і божественний голос. Вінниччина – Василя Стуса
й незламність духу. Без Кам’янець-Подільської
фортеці, волинського Замку Любарта та Аккермана на Одещині Україна не така міцна. Без лаври та Софії, костелу Святого Миколая й собору

Святого Юра, ханської мечеті в Бахчисараї та
синагоги у Дніпрі Україна не така багатогранна.
Дорогі, рідні українці, дорогі громадяни
нашої держави!
Подивіться або уявіть зараз наш прапор.
Уявіть, що в ньому немає жовтого кольору.
А тепер уявіть, що в ньому немає синього.
Погодьтеся, поодинці – це просто кольори.
Не такі яскраві. Не такі цікаві.
А разом – для нас це найкраще й найсильніше поєднання.
Ось це відповідь, чому ми сильні разом.
Чому такі різні, зі сходу й заходу, україномовні та русскоговорящие, маємо бути однією родиною.
Бо об'єднує нас Україна. Бо всі ми кажемо їй:
«Ти у мене єдина!»
Бо всі ми її захищаємо.
Різні. Рівні. Рідні!
Сильні! Вільні! Незалежні!
Слава Україні!
Дорогі громадяни!
У цей святковий день ми маємо пам’ятати,
завдяки кому можемо бути тут. Це наші захисники України. Нашої незалежності. Герої, які віддали за неї своє життя!
Вшануємо їхню світлу пам'ять хвилиною
мовчання!
(Хвилина мовчання)
Вони загинули заради майбутнього наших
дітей, онуків.
Ми впевнені, що вони точно відзначать тут
130-ту річницю незалежності України і тисячу
років незалежності нашої держави.
Для цього – пам'ятаємо про минуле, діємо
сьогодні, думаємо про майбутнє!

Світ- інфо
№206 2 вересня 2021 року
Загострення на Донбасі:
18 обстрілів за добу,
поранені 10 бійців

За добу 28 серпня було зафіксовано 18 порушень режиму припинення вогню, 10 військових отримали поранення і травмування.
Зокрема, неподалік Троїцького
ворог обстрілював українські позиції з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької
зброї.
Поблизу Світлодарська противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
У напрямку Авдіївки російські найманці тричі обстрілювали позиції
ЗСУ з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
Також російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки із заборонених
Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122 мм.
Біля населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської
Федерації тричі вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів і станкових протитанкових гранатометів.
В результаті цих та інших обстрілів 6 військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще 4 – бойові травмування. Поранені перебувають в лікувальних закладах,
стан здоров’я захисників – задовільний.
Аналітики пояснюють ці дії російських агресорів запланованим візитом президента України Зеленського
в США і його зустріччю з президентом
Байденом. Кремль явно нервує з приводу цих американсько-українських
переговорів на вищому рівні.

Україна не визнає
«Талібан» і не матиме
з ним жодних
відносин

Чи може Україна встановити дипломатичні відносини з новою владою в Афганістані – талібами? На це
питання в ефірі одного з українських
телеканалів відповів глава Міністерства закордонних справ України
Дмитро Кулеба.
Він переконливо заявив, що таких відносин «немає і бути не може».
Причина – «Талібан» визна»ний більшістю країн як терористична організація. Українське МЗС контактує з талібами лише для розв'язання питань,
пов'язаних із гарантуванням безпеки українців, які все ще перебувають
в Афганістані.

Терористичний акт
в столиці Афганістану
Кабулі:
близько 200 загиблих

Внаслідок теракту 26 серпня біля
аеропорту Кабула, який влаштував
терорист-смертник, загинуло щонайменше 200 осіб, серед них 13 американських військових. Відповідальність за теракт взяли терористи –
представники так званої «Ісламської
держави».
Однак, угруповання «Талібан», що
захопило владу в країні, звинуватило
США, які контролювали аеропорт Кабулу, організовуючи евакуація своїх та іноземних громадян, що американці допустили цей теракт. Але коли
США у відповідь на теракт завдали
удару по терористах «Ісламської держави», «Талібан» звинуватив американців у військових діях на території
Афганістану.

Україна і світ
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Афганістан: болюча точка планети

Швидке захоплення влади в Афганістані опозиційним до уряду радикальним ісламістським рухом Талібан знову привернуло
увагу світу до цієї багатостраждальної країни в центрі Азії. Зміна влади стала можливою
після початку виведення весною військ Сполучених Штатів Америки. Торік влада США,
ще попередня, за президента Трампа, уклала угоду з Талібаном про виведення військ до
кінця літа 2021 року, за умови, що Талібан в
разі приходу до влади гарантує демократичний устрій, коаліційний уряд.

Афганістан

Країна на півдні Центральної Азії, що межує з Таджикистаном, Туркменистаном і Узбекистаном на півночі, з Іраном на заході, Пакистаном на півдні та сході, Китаєм та Індією
на сході. Площа 652 864 км2, трохи більша від
площі України, відтак більша за будь-яку державу Європи. Населення – 39 мільйонів чоловік. Столиця – Кабул, населення якого разом з
передмістями перевищує 3 мільйони, що більше Києва.
Геополітичне розташування Афганістану
здавна дозволяло йому грати важливу роль в
економічних, політичних і культурних відносинах між країнами регіону.
Афганці вперше згадуються в історичних
пам'ятках 982 – 983 рр. У 1747 р. ватажок афганського племені Абдалі Ахмад-шах заснував
єдину афганську державу. Феодально-монархічний лад існував у країні понад два століття.
17 липня 1973 р. монархію було ліквідовано і встановлено республіканський режим.
27 квітня 1978 р. після так званої «квітневої революції» до влади прийшла прорадянська Народно-демократична партія Афганіста-

ну. Однак революція призвела до нової боротьби за владу – громадянської війни. 16 вересня
1979 р.президент Н. Таракі був убитий змовниками на чолі з Х. Аміном. 27 грудня 1979 р.
Радянський Союзу ввів у країну свої війська з
метою підтримки НДПА. 28 грудня 1979 р. Амін
був вбитий, державним і партійним лідером
став ставленик СРСР Бабрак Кармаль. 4 травня 1986 р. Кармаля змінив М. Наджибулла. У
1989 році відповідно до рішення радянського
керівництва і Женевських угод контингент радянських військ був виведений з Афганістану.
Але і після захоплення Кабулу групами моджахедів 25 квітня 1992 р. війна у країні не
припинилася.
Громадянська війна, яка тривала в Афганістані з 1978 по 2001 рік, привела спочатку
до створення в 1992 році Ісламської Держави Афганістан (яка була визнана переважним
числом країн світу), а потім до її повалення і
проголошення у вересні 1996 року прихильниками руху Талібан Ісламського Емірату Афганістан (був визнаний тільки Пакистаном, Саудівською Аравією і ОАЕ).
Після введення військ коаліцією на чолі з
США 17 листопада 2001 року режим талібів,
був повалений. Владу в країні з 21 грудня 2001
року здійснював перехідний уряд. В країні були
розгорнуті Міжнародні сили сприяння безпеці
– на підставі мандату Ради Безпеки ООН.
20 років поспіль США і їх союзники підтримували хисткий мир у практично воюючій країні. Америка прагнула підтримувати і розвивати
тут демократію, вкладала величезні кошти, мільярди доларів, у економіку країни, в її армію.
Але країну і далі роз`їдали чвари, корупція. На
цьому тлі і відбулося швидке захоплення влади
тим же Талібаном. США вирішили, що 20 років
– більш ніж достатній термін для спроб модер-

нізувати країну, і що США і так надто багато коштів витратили на її розвиток, відтак війська
виводять.

Війна СРСР в Афганістані

Одна з ганебних сторінок комуно-тоталітарного режиму СРСР. Інтервенція Радянського Союзу під приводом боротьби проти повстанських груп модждахедів. У грудні 1979
року було введення регулярних військ СРСР
на територію країни, де вони воювали понад 9
років. Війна тривала до виведення, уже в часи
горбачовської Перебудови, основної маси радянських військ 15 лютого 1989 року.
Внаслідок цієї війни загинуло близько 1,5
млн населення Афганістану. Радянські втрати
становили близько 15 тисяч військових. Поранення і контузії отримали більше 53 тисяч осіб.
Через цю війну пройшло більше 160 000
українців – близько 25 % від загального числа радянських військових. Із них понад 3 тисячі
загинули, 11 тисяч було поранено.
Війна Радянського Союзу в цій країні була
в руслі агресивної політики СРСР. Адже лише
прямі військові втручання були в десятки держав світу. Це подавалося, як «інтернаціональна допомога прогресивним режимам». Відтак,
і вкинутий радянською пропагандою й живучий досі термін «воїни-інтернаціоналісти».
Щодо Афганістану, був придуманий ще
більш лицемірний і ганебний термін стосовно радянських військових – учасників тої війни: «афганці». Він чомусь існує по сьогодні.
Треба негайно припинити вживання цього
терміну в такому сенсі. Це так само абсурдно, як би, наприклад, називати німецьких
колишніх військових, що у Другу світову війну воювали на території СРСР, загарбува-

ли ці території, «українцями», «росіянами»,
«білорусами».
Так, звичайно, прості радянські хлопці у
військовій формі не були винні у тій неправедній війні, як і радянських війнах по світу. Вони
були підневільні, не у багатьох вистачило б
мужності відмовитися йти на цю війну, адже
тоді був би суд, тюремний термін. Але й пишатися участю в тій війні не варто. Вшановувати
жертв тої війни треба, але не пишатися.

Талібан

Талібан (арабською – «студенти») радикальний ісламістський рух, що зародився в Афганістані 1994 року. Засновниками руху стали
30 студентів мусульманської духовної школи
міста Кандагар на чолі з муллою Мухамедом
Омаром.
1996 року бойовики Талібану захопили Кабул, поваливши режим президента Раббані й
фактично керували країною.
Після терактів 11 вересня 2001 року, міжнародна коаліція, очолювана США, 7 жовтня
2001 року почала наступ в Афганістані, де базувалося керівництво терористичного угрупування Аль-Каїди, яке було звинувачено в тих
терактах. До грудня 2001 режим Талібану було
повалено.
На підконтрольних територіях Талібан вводив норми радикального шаріату. Жорстка
дискримінація існує для жінок.
Що далі? Талібан, прагнучи зміцнити свою
хистку владу і отримати міжнародну підтримку,
декларує, що не є таким уже екстремістським
рухом і начебто прагне до нормального розвитку Афганістану.
Друкуємо аналітичну статтю з інтернет-газети «Українська правда».

Шаріат із послабленнями: що чекатиме Афганістан під владою талібів
Яке майбутнє чекає на Афганістан після перемоги талібів? Як ця
перемога вплине на розклад сил у
регіоні?
Наразі аналітики оцінюють
втрати США, передусім репутаційні, а також збирають докази вигод
для країн, які Байден вважає тими,
що кидають виклик Америці.
Серед тих, хто виграв, – передусім Москва і Пекін, які вже просувають тезу про ненадійність і
меркантильність Вашингтона, намагаючись тим самим вплинути на
його союзників. Пакистанська влада в Ісламабаді святкувала захоплення Кабула чи не гучніше, ніж
самі таліби.
На цьому тлі можуть здивувати
новини власне з Афганістану.
Самі таліби, захопивши владу
в країні з неймовірною швидкістю
та легкістю, тепер декларують прихильність до політичних компромісів, включаючи амністію для тих,
хто співпрацював з попередньою
владою, а також пом'якшення
окремих приписів щодо прав жінок.
Чи надовго вистачить такого
показного миролюбства? І чи не
змусять Талібан перші проблеми в
управлінні країною повернутися до
більш звичних для себе практик?

Перші проблеми
Талібану

Відразу після падіння Кабула
низка країн Заходу, у тому числі ЄС
загалом, заявили про готовність
«говорити з владою Афганістану,
якою вона є». Але чи буде нова влада талібів прийнятною для хоч якоїсь подібності партнерства?
Таліби, схоже, прагнуть цього досягти. В перші дні після захоплення столиці вони продовжили
декларувати прихильність досягнутим домовленостям про допуск
в уряд представників інших груп і
сил, з тієї різницею, що тепер вони
самі будуть визначати ці групи та
рівень їх представництва.
Більш того, необхідність ви-

знання і підтвердження легітимності міжнародними партнерами
також спонукало речників Талібану оголосити про несподівані для
багатьох кроки – оголосити амністію тим, хто співпрацював з попередньою владою і задекларувати пом'якшення окремих приписів
щодо прав жінок.
Дійшло до того, що здавалося
геть неймовірним: цими днями у
Кабулі не розганяли навіть стихійний мітинг за права жінок.
Крім того, силовий, але відносно мирний характер захоплення влади дав можливість декільком знаковим фігурам, зокрема
колишнім президентам і прем'єрміністрам, іншим ексурядовцям
увійти в консультативні органи з
неясними повноваженнями, що
створює ілюзію коаліційності.
За непідтвердженими відомостями, очільники Талібану готові надати посади в уряді декільком технократам (яких, втім, завжди можна буде потім замінити).
Такими кроками Талібан намагається хоч трохи заспокоїти суспільство, повністю опанувати все
ще хитку владу, і разом – швидше
зійти з перших шпальт світових газет. Роль світової зірки напевне тішить самолюбство окремих лідерів, але заважає їм бути самими
собою.
Крім того, вже незабаром лідери Талібан можуть зіткнутися із

новими проблемами, неминучими
при управлінні країною із розділеним суспільством, низькою урбанізацією та неписемністю майже половини мешканців.
У такій ситуації тріумфальні
настрої швидко розвіються, і рядові бійці Талібану почнуть говорити про «зраду».
Поки цього не сталося, Талібану необхідно створити хоча б нариси управлінської і юридичної системи Ісламського Емірату Афганістан, і головне – впорядкувати апарат насильства.
Ефективна, але кривава практика застосування насильства
1996 – 2001 років, очевидно буде
дещо модифікована.
Втім, головне лишається – все
має відбуватися виключно на підставі рішень шаріатських судів.

Два сценарії
для Афганістану

Перші кроки та декларовані наміри талібів мають велике значення,
але не дають відповіді на питання –
що насправді відбуватиметься далі?
Найімовірніше, таліби оберуть
консервативний шлях пригнічення
або непублічного знищення своїх
окремих опонентів, без застосування масового публічного насильства,
однак із щільним контролем за дотриманням шаріатських правил.

Такий підхід дозволить забезпечувати контроль над населенням,
зберігаючи відносно ліберальний
підхід до умов ведення середнього
і дрібного бізнесу, консервацію існуючого порядку на місцях зі збереженням усталених відносин між
племінними вождями, впливовими
родами і широким класом дрібних
торговців і селян.
Це буде сіра, похмура диктатура, яка буде намагатися уникати
потрясінь.
І яка, можливо, на першому етапі дещо модифікує свої вимоги до
більш модернізованого міського середнього класу.
Слабка і розділена держава в
кращому випадку буде спиратися на
численні компроміси з регіональними та етнічними елітами з вимушеним показовим насильством.
Завдяки постійній практиці
«давай-і-бери», коли місцеві центри влади по черзі підкуповуються і
залякуються центральною владою,
можливо, буде досягнуто щось, що
нагадує тривалу стабільність.
Проте на заваді цьому плану
може стати в першу чергу брак ресурсів і пуштунський націоналізм
Талібану, який буде провокувати етнічну конкуренцію.
Бюджетний дефіцит не дозволить утримувати велику армію, а
отримані після захоплення влади
ресурси будуть швидко використані. Це призведе до вивільнення декількох сотень тисяч чоловіків, які
вміють лише воювати.
Наслідком цього може стати поповнення лав терористичних груп,
так і до створення всередині країни
кримінальних анклавів, які, наприклад, будуть контролювати окремі
макові поля та виробництво опіуму.
Не виключене й відновлення
прикордонних набігів на Таджикистан та Іран, як це було на початку
«нульових».
Постане проблема часткової
легалізації надходжень від наркоторгівлі для наповнення бюджету і
суперечки з зовнішніми інвесторами, в першу чергу Китаєм, навколо

частки винагороди за право реалізовувати економічні проєкти.
Якщо ж проблеми розподілу ресурсів будуть загострюватися, це
призведе до фактичної сегментації країни у стані громадянського
конфлікту малої інтенсивності. Зрештою, це може призвести до подальшої радикалізації афганських
суннітських груп під антишиїтськими гаслами за прикладом Ісламської держави, – сценарій, особливо небезпечний для Ірану.
Втім, існує й інший сценарій.
Його зараз можна спостерігати
в Панджшерській долині неподалік
від столиці, де частина таджицького
ополчення і залишки афганської армії зібралися навколо сина легендарного лідера Ахмад Шаха Масуда
і віцепрезидента Афганістану Салеха, які задекларували, що вони продовжуватимуть збройну боротьбу з
Талібаном.
Наразі важко оцінити перспективи цієї групи, однак зважаючи на
деморалізацію багатьох потенційних прихильників, проблеми з логістикою і ресурсами цієї території
шанси на успіх таджицького руху достатньо невеликі.
Однак, навіть такі виступи можуть суттєво вплинути на хитку ситуацію перших днів влади Талібів.
Якщо ж опір у Панджшерській
долині триватиме, і здобуде підтримку зовнішніх сил (найбільш
ймовірно – Індії), то не виключеним
стає широкомасштабна громадянська війна в Афганістані, що викличе різке збільшення біженців із країни та дестабілізацію прикордонних
територій в сусідніх країнах.
Втім, попри ризики, цей варіант залишає шанси для Афганістану
уникнути середньовічної диктатури.
Сергій ДАНИЛОВ,
заступник директора Центру
близькосхідних досліджень
«Українська правда» –
«Європейська правда»,
18.08.2021.
Pravda.com.ua
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30-річчя Незалежності
України відзначили
українці Флориди

Українська громада в південно-західній Флориді ( США) з Осередком в Норт Порті гідно відзначила
30-ту річницю Незалежності України 24-ого серпня.

Українська громада перед будинком міської
ради, посередині біля українського прапора
мер міста Норт Порту (у вишиванці і вінку)

Мер і заступник мера читають прокламацію
біля ветеранів
Перед будинком міської ради ( City Hall ) був вивішений український прапор українськими-американськими ветеранами на чолі з командиром Ігорем Гроньом, а присутні відспівали український і
американський гімни.
Jill Lukes , мер міста Норт Порт де проживає біля
5000 людей українського походження, прочитала
Проклямацію, що міська рада Норт Порту проголошує день 24-ого серпня, Днем Української Незалежності!
На святочне піднесення українського прапора прийшло понад 40 осіб, одягнених у вишиванки. Це були люди різного віку з різних хвиль прибуття до США. А мер міста була одягнена у вишиванку
та мала вінок на голові. Вона та інші члени управи
міської ради завжди прихильні до української громади.
На жаль гучніше відзначення 30-ої річниці Незалежності України не могло відбутися цього року
через пандемію коронавірусу, але як тільки ситуація
покращає до кінця року, то ширше святочне відзначення цієї важної дати ще відбудеться.

Урочистості повіту Сарасота
З нагоди 30-ої річниці Незалежності України,
25-ого серпня управа уповноважених повіту Сарасота, Флорида (SarasotaCounty видала проклямацію, що 24-ого серпня є Український День Незалежності.
На урочистій презентації були члени управи Громадського Комітету південно-західньої Флориди:
Ігор Гронь, голова Українських Американських Ветеранів, пост 40; Леся Попель, голова Союзу Українок
Америки, від. 56; Віра Боднарук, голова Товариства
Української Мови ім. Шевченка.
До повіту Сарасота (Sarasota County ) належать
міста Норт Порт, Венис і Сарасота де проживає біля
5000 людей українського походження, які емігрували до США у різні періоди. Центром української
американської громади є Норт Порт, де находяться
українські церкви, Осередок ім. Св. Андрія, Українське село (кондомініюм) та українські крамниці.
Через пандемію коронавірусу на урочисте відзначення було дозволено тільки три особи від української громади, де у минулі роки було запрошено
багато більше осіб.
Віра БОДНАРУК,
професор, голова Товариства
Української Мови (США),
Громадський Комітет
Фото Христі Чайковської

Американська діаспора
провела український
фестиваль

Українська громада Чикаґо (штат Іллінойс) зібралася разом на фестивалі
при парафії святого Князя Володимира.
Про це повідомили представники Українського православного катедрального
собору св. Володимира.
На заході виступили музичний ансамбль «Колода гурт», українські артисти, ансамблі українського танцю й інші.
На всій території фестивалю проводилися забави для батьків і дітей. Також гостей частували смачними українськими
наїдками.

70-ті річні збори
кредитівки «Самопоміч»

У головному приміщенні кредитівки
в Чикаґо відбулися 70-ті річні загальні
збори Української федеральної кредитової спілки «Самопоміч». Олег Караван,
президент дирекції, наголосив, що кредитівка від самих початків пандемії почала допомагати церквам, інституціям,
школам, організаціям молоді поважними фінансовими датками.
«Самопоміч» також впровадила
cтипендійну програму, завдяки якій 15
студентів-членів кредитівки отримали
фінансову допомогу для навчання. Програма цих стипендій триває. Цього року
кредитівка відкрила новий офіс у Гемтремку (штат Мічиґан), через дорогу від
Української католицької церкви Непорочного Зачаття, щоб краще обслуговувати своїх членів у цьому штаті.
«Самопоміч» брала участь у державній програмі захисту малого бізнесу SBA
(PPP) і видала $3,7 млн позик, які за дотримання всіх умов не потрібно віддавати. З цієї суми $880 тис. видали неприбутковим організаціям і церквам.
«Самопоміч» зуміла завершити 2020
рік із добрими фінансовими показниками. 1,2 тис. членів скористалися нашими низькими відсотками і отримали позики на суму більше ніж $100 млн. Активи кредитової спілки перевищили $700
млн. Тож наша кредитова спілка залишається однією з найбільш стабільних
фінансових установ у США.
Сергій Коледов, генеральний консул
України в Чикаґо, подякував за можливість поспілкуватись і привітав кредитівку з 70-ю річницею.
Письмові привіти склали від штату
Іллінойс: Централя українських кооператив Америки, Український національний музей, Український інститут модерного мистецтва, 8-й відділ Організації
оборони чотирьох свобід України (ООЧСУ), Фундація Києво-Могилянської академії у США, Фундація Голодомору-Ґеноциду, танцювальний ансамбль «Громовиця», Пластова станиця Чикаго. Також
організації на сході США: відділ Українського конгресового комітету Америки,
1-й відділ ООЧСУ Ньюарк-Ірвінґтон, 5-й
відділ ООЧСУ в Ірвінґтоні, відділ Спілки
української молоді у Джерзі-сіті, Пластова станиця у Ньюарку, Український
народний дім в Ірвінґтоні, Спортове товариство «Чорноморська січ», Спортове товариство УСЦАК та Український
спортовий музей, Української католицької церкви у Ньюарку, 75-й відділ Союзу українок Америки у Мейплвуді, танцювальний ансамбль «Іскра», українські
тижневики «Свобода» й The Ukrainian
Weekly.
Новообрана управа УФКС «Самопоміч» на 2021-2022 рр.: Олег Караван –
президент дирекції; Богдан Ватраль –
віцепрезидент і фінансовий референт
дирекції, Віктор Войтихів – віцепрезидент і секретар дирекції; Ігор Ляшок і
Ореста Фединяк – віцепрезиденти дирекції; Христина Козій, Іван Огаренко,
Йосиф Оверко, Роман Яцковський –
члени дирекції; Іван Павлик – почесний
член дирекції.
Пресслужба кредитівки «Самопоміч»
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Влада Білорусі має намір ліквідувати Товариство
білоруської мови і Об’єднання білорусів світу
Товариство білоруської мови імені
Франциска Скорини і Об'єднання білорусів світу «Бацькаўшчина» 20 серпня отримали повістки до Верховного суду. Влада
Білорусі готується ліквідувати обидві ці
організації.
Оскільки ТБМ є засновником одних з
останніх незалежних друкованих видань
білоруською мовою – газет «Нови час» і
«Наша слова», в разі ліквідації товариства
як юридичної особи вони також будуть закриті.
У листі з Слідчого комітету, отриманому Об'єднанням «Бацькаўшчина», вказується, що стосовно організації порушено
кримінальну справу «за заклики до дій,
спрямованих на нанесення шкоди національній безпеці».
Товариство білоруської мови – одне
з найстаріших громадських об'єднань Білорусі, воно було створено в 1989 році.
Об'єднання «Бацькаўшчина» було створено в 1990 році на хвилі національного
відродження і всі ці роки працювало над
консолідацією білорусів в країні і за кордоном.

І зачищення інформаційного
простору: ліквідовано Білоруську
асоціацію журналістів.

У Європейському Союзі констатували
продовження зусиль з боку режиму Лукашенка зі знищення вільних медіа і закликали звільнити всіх затриманих представників ЗМІ.
Про це йдеться у заяві зовнішньополітичної служби ЄС. «Продовжуючи не-

втомні спроби зі знищення вільного медіапростору, режим Лукашенка атакував
БелаПАН, визнав TUT.by, Zerkalo екстремістськими, і намагається скасувати реєстрацію «Білоруської асоціації журналістів»; 33 співробітники ЗМІ перебувають
у в'язниці. ЄС наполягає на їх негайному
беззастережному звільненні», — сказано
у заяві служби ЄС.
18 серпня силовики зробили обшук в
інформагентстві БелаПАН. Раніше режим
Лукашенка проголосив «екстремістськими
матеріалами інформаційну продукцію порталу TUT.by і його соцмереж, а також порталу Zerkalo.io.
Білоруську асоціацію журналістів ліквідував Верховний суд країни за позовом Міністерства юстиції. Відповідне рішення суд ухвалив 27 серпня. Таким чином
було задоволено позов Міністерства юстиції щодо ліквідації БАЖ.
Раніше Мін’юст виписав організації
попередження, яке формально призвело до її закриття. Тому асоціація вирішила
оскаржити це попередження.
Офіційна причина ліквідації – Білоруська асоціація журналістів не виправила порушення, які начебто виявило Міністерство під час перевірки у червні. Керівництво організації з таким рішенням не
згодне.
Обшуки в офісі асоціації почались ще
у лютому. Тоді представників організації
кілька разів викликали на допит у Слідчий
комітет. Влітку в офіс асоціації знову прийшли контролери із Мін’юсту та паралізували всю діяльність асоціації.

Чехія відкрила
кордон для
туристів з України

У Китаї скасували
штрафи за народження
третьої дитини

Уряд Чехії дозволив в'їзд
громадянам України, які пройшли повний курс вакцинації
від коронавірусу. В’їзд дозволений українцям, які пройшли
курс вакцинації сертифікованими в Євросоюзі препаратами: Vaxzevria (AstraZeneca),
Spikevax (Moderna), Comirnaty
(Pfizer/BioNTech),
Janssen,
Covishield, та отримали на
порталі або в додатку «Дія»
сертифікат
встановленого
зразка.
При цьому, в’їзд дозволено
громадянам України, від вакцинації другою дозою яких минуло щонайменше 14 днів, за
умови наявності:
— сертифіката про повний
курс вакцинації, виготовленого англійською мовою із зазначенням персональних даних
про вакциновану особу, типу
вакцини,
ідентифікаційними
даними установи, що видала
сертифікат, а також можливості віддаленої перевірки вказаних у письмовому підтвердженні даних (через QR-код);
— заповненого перед виїздом до Чехії в'їзного формуляра Чеської Республіки, який
потрібно заповнити онлайн
за посиланням: https://plf.
uzis.cz/. Отримане на e-mail
підтвердження про заповнення формуляра (роздруковане або збережене на мобільному пристрої) слід подати
під час прикордонного контролю або при перевірці місця
проживання;
— дійсного біометричного
паспорта для виїзду за кордон;
— медичного страхування
на термін поїздки.

На такий крок влада країни пішла через
побоювання з приводу раннього старіння населення і скорочення народжуваності.
Відповідне рішення 20 серпня ухвалив Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників, парламенту держави.
Влада Китаю у 1979 році розпочала політику «Одна родина — одна дитина», аби сповільнити високі темпи зростання населення. Парам не дозволялося мати більше ніж
одну дитину. За порушення людей штрафували, звільняли з роботи або змушували робити
аборти.
Однак з часом ситуація кардинально змінилася: населення країни значно постаріло,
а з 2012 року почалося скорочення працездатного населення. У зв'язку з цим з 1 січня
2016 році влада дозволила китайцям мати
до двох дітей. Це дещо підвищило народжуваність, але за кілька років вона знову почала
падати.

Успіх України
на Паралімпіаді-2020
Невдовзі після завершення Олоімпійських
ігор у Токіо, Олімпіади-2020, перенесеної з минулого року через пандемію коронавірусу, але зі
збереженням назви Ігор, там же, за традицією,
проходили і XVI літні Паралімпійські ігри, Олімпіада для спортсменів з обмеженими фізичними
можливостями. Вже не вперше успішно виступила на цих змаганнях збірна України. Уже станом на 30 серпня вона здобула 54 медалі – 12
золотих, 27 срібних і 15 бронзових. Так, Роман
Полянський виборов перше місце в академічному веслуванні у класі PR1, на дистанції 2000
метрів. Наша стрибунка в довжину Оксана Зубковська теж здобула золоту медаль. Україна завоювала одразу 5 золотих медалей у плаванні. Олімпійськими чемпіонами стали Михайло
Сербін (100 метрів на спині), Євгеній Богодайко (100 метрів брасом), Максим Крипак (100 метрів вільним стилем), Денис Дубров (200 метрів
у комплексному плаванні), Єлизавета Мерешко
(100 метрів брасом).

Cвіт історії
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Як Москва сфальсифікувала документи
1654-го і вкрала козацьку незалежність

Переяславська рада 1654 р.,
Березневі статті 1654 р., а також
Переяславські статті 1659 р. багато в чому стали визначальними
для долі України. Їх опосередкована дія позначається досі – і не дає
спокою історикам...
Одностайного погляду на ці документи немає досі, оскільки оригінали втрачені. Тому дослідники працюють тільки з копіями важливих
актів або більш пізніми офіційними публікаціями на російській мові.
Але і через деякий час можна зробити важливі висновки. Адже росіяни не дуже намагаються приховати давнє прагнення перетворити
Україну на свою колонію.
Козацька Україна, що відродилася на своїй стародавній території в ході національно-визвольної
боротьби середини XVII ст., в умовах постійної загрози нової війни з
Річчю Посполитою, браку надійних
союзників поставила перед Богданом Хмельницьким і його радниками дилему: або капітуляція перед
Польщею, або ж союз з Росією чи
Туреччиною.
Хмельницький, частина козацької старшини і духовенства ще з
1648 р зверталися до московського царя з проханням допомогти
Україні в боротьбі з Польщею. Однак, московський уряд вичікував:
хотів бачити обидві воюючі сторони повністю знесиленими. Історик
Михайло Грушевський свого часу,
до речі, писав, що хід історії Східної
Європи міг би прийняти кращий напрямок, якби Україна увійшла в політичний союз з Московією на початку своєї боротьби з Польщею,
будучи повною сил протистояти
Московії, відстояти себе і не дати
зіпхнути на становище провінції.
При таких умовах гетьман домагається рішення Земського собору
Московської держави від 1 жовтня
1653 про взяття Війська Запорозького «під високу государеву руку»
і допомогу у війні з Річчю Посполитою.
31 грудня 1653 царська делегація на чолі з царським дипломатом
Бутурліним прибула до Переяслава.
А вже 18 січня 1654 року відбулася Переяславська рада, на якій
була укладена домовленість про
умови переходу Війська Запорозького під владу Московського князівства, а також про гарантії для
Війська Запорозького.
Одна, стався інцидент, не передбачений царатом. Коли духовенство хотіло привести до присяги
гетьмана та старшину, Хмельницький зажадав від московських послів, щоб ті перші принесли присягу
від імені царя. Боярин Бутурлін, глава московського посольства, рішуче відмовився це зробити. Тоді гетьман і старшина покинули переговори – і це стало причиною публічного
скандалу. Бутурліну довелося двічі
повторювати запевнення, що цар
охоронятиме всі права України і
державний лад її буде збережений.
Лише після цього гетьман і старшина погодилися на присягу.
Уклавши Переяславську угоду,
уряд Хмельницького розпочав підготовку проекту договору з Московією.
17 лютого 1654 року було завершено виготовлення проекту договору і сформовано посольство до
царя. А 14 березня посли подали
боярам проект з 23 статтями за підписом гетьмана і військової печаткою і акредитовану грамоту від імені гетьмана. Згодом в Москві за наказом царя Олексія Михайловича і

за участю думного дяка А. Іванова
вони були перекладені і сформовано 11 статей, які і подали на засідання Боярської думи 21 березня
1654 р.
Як відзначав український історик Ю. Мицик, 11 статей – скорочена і змінена редакція 23 статей, поданих російському уряду. 21 березня 1654 р. у результаті перекладу
основний зміст статей втрачався.
На засіданні Боярської думи
були обговорені представлені послами статті та прийняті резолюції
царя і бояр. Остаточна ратифікація договору відбулася 27 берез-

українсько-російським договором
більш пізнього часу, підписаним в
Переяславі 1659 року між гетьманом Юрієм Хмельницьким і представником російського царя А. Трубецьким, і мали нерівноправний
для України характер».
Що стосується другої частини
нового договору, тобто «нових статей», то деякі з них складалися і приймалися з огляду на потребу регулювання нових взаємин між Україною і Московією, інші ж з'являлися
в результаті політики московських
царів, а пізніше російських монархів, які використовували будь-яку

лував» те, про що посли будуть бити
чолом. Далі йдуть артикули-статті.
Статті розміщені неупорядковано і
логічно не пов'язані між собою, наприклад статті, що стосуються держави в цілому, поміщені між статтями, що регламентують співжиття
окремих станів населення, їх окремі права та вольності. На думку
вченого А. Яковлева, наслідок такого розміщення статей – основна
ідея, яку гетьман і старшина клали
в основу проекту договору з Москвою, маскувалася питаннями,
менш важливими, які до того ж ще
й непотрібно підкреслені і висунуті

Гетьман Богдан Хмельницький і цар Московії Олексій Романов

ня 1654 року – московський цар
Олексій Михайлович дав жалувану грамоту Богдану Хмельницькому і Війську Запорозькому, в якій
ще раз переконував у збереженні
суспільного ладу, порядку управління і суду, які склалися до 1654 року,
зі затвердженням 11 статей. Саме
вони і увійшли в історію як Березневі статті Богдана Хмельницького.
Березневі статті кваліфіковані як договір «вічний», проте діяли
вони по суті лише за часів гетьманування Хмельницького. При його
наступниках кожен раз при обранні
нового гетьмана складався новий
договір між Військом Запорозьким
на чолі з новообраним гетьманом –
з одного боку, і московським царем
– з іншого, що формально підтверджує Березневі статті 1654 р.
Новий договір, як правило, мав
дві частини: а) основний договір,
про який знало вузьке коло старшини, – Березневі статті 1654 року і б)
«нові статті», додаткові, які пропонував московський цар і затверджував гетьман з Військом Запорозьким, або ж навпаки - гетьман пропонував і затверджував цар.
Що стосується першої частини, то вже при обранні на гетьмана
Юрія Хмельницького в жовтні 1659
року, після укладення Переяславських статей, Московія внесла на
затвердження під грифом Березневих статей підроблений текст договору 1654 р. з 14-ма статтями, а не
11-ма як було до того, в які були додані важливі обмеження автономії
України і прав гетьмана. І починаючи з Юрія Хмельницького, ці підроблені статті в нових редакціях подавалися Московією новообраним
гетьманам під ім'ям Березневих
статей 1654 року і затверджувалися їх присягою і царськими грамотами.
З цього приводу історик Ю. Мицик писав, що, «широко відомі» 14
статей (Переяславські статті), які
царський уряд видав за остаточну
редакцію Березневих статей, насправді не були ними. Вони були

можливість, щоб обмежити права і
вольності України або покласти на
неї додаткові обов'язки.
Факт, що Московія з кожним новим гетьманом хотіла укласти новий договір, яскраво характеризує відносини України і Москви за
договором 1654-го. Цей договір є
двостороннім актом волевиявлення формально рівноправних сторін.
Тому підтвердження договору 1654
р. і укладання додаткових договорів
при зміні гетьманів можна пояснити тим, що договір 1654 р. втрачав
одну з договірних сторін – Україну,
а значить, і свою силу. А тому новий
гетьман повинен був відновлювати силу договору 1654 р. і додавав
нові договірні статті на вимогу Московії.
Цей договір складався з двох
документів, які досліджував вчений
діаспори А. Яковлєв.
Перший документ – «... акредитована грамота Богдана Хмельницького від імені свого, Війська
Запорозького та всього народу»
православного російського «звертається до царя Олексія Михайловича ...», коротко виклавши зміст
української національно-визвольної боротьби та прагнення допомоги московського православного
царя. Грамота справляє враження
цілісності і складена у виразах, які
охоплюють Українську державу з
усіма станами населення, підкреслено, зокрема, «що гетьман і Військо Запорозьке просять затвердження всіх прав і вольностей в їх
державі» («державі Російскій»).
Другий документ – «Статті Богдана Хмельницького, затверджені
царем і Боярською думою, які визначали умови військового договору між Московією і Військом Запорізьким» – містив вступ і 23 статті,
проте після перекладу і втручання
царизму їх залишилося лише 11. У
вступі виписаний короткий царський титул з припискою «і Малої
Росіі», потім стоїть коротке звернення до царя з проханням, щоб
цар виявив свою «милість» і «пожа-

на перший план.
Щодо змісту 23 статей проекту
договору від 17 лютого 1654 року
і 11 статей, затверджених царем і
Боярською думою 21 березня 1654
р., серед них були вилучені ті, які
унеможливлювали втручання Московії у внутрішні справи козацької
держави:
– виходячи зі ст. 1, яка формулює «непорушність прав і вольностей козацького стану в управлінні», в Україні зберігалися адміністративно-військовий устрій, поділ
на полки і сотні, гетьмансько-старшинська адміністрація, тобто залишався чинним адміністративно-військовий устрій козацької держави
часів національно-визвольних змагань, відповідно, зберігалася гетьмансько-старшинська адміністрація на чолі з гетьманом, проте в порівнянні з проектом договору відсутнє положення ст. 6 про право
вільного обрання глави держави
і уряду;
– ідея державності втілювалася в привілеях різних станів населення. Так, ст. 1 формулювала непорушність прав і вольностей козацького стану в управлінні, суді і
в приватноправових відносинах;
ст. 6 гарантувала права духовного стану і глави духовенства, київського митрополита. У порівнянні з проектом з 23 статей, росіяни
викреслили ст. 7, яка забороняє
відбирати у козаків, а також їх
вдів і дітей маєтки і землю, ст. 3,
яка гарантувала права і вольності городян і міського самоврядування; ст. 17, яка визначала правове становище селянства і «підданого» населення; положення ст.
18 і ст. 13 про права духовенства
і київського митрополита, які були
дещо звужені. Тому положення, які
повинні були забезпечувати непорушність суспільного устрою і привілеї населення козацької держави
без різниці станів, в затверджених
статтях були значно обмежені, зокрема щодо прав і вольностей городян і селян;

– залишалися в силі традиційне
судочинство, в яке царським воєводам не дозволяли втручатися, лише
частково про це йшла мова в ст. 1
про непорушність прав і вольностей
козацького стану в суді, під цим
фактично розумілося збереження
традиційної системи судів, зокрема
копних, сотенних, полкових і Генерального суду;
– оборону держави повинно
було тримати реєстрове козацьке військо чисельністю в 60 000,
що встановлювалося ч. 2 ст. 11. Ця
стаття була сформульована на підставі давньої традиції козацьких
вольностей і порядків, що існували
при польській владі, т. зв. козацьких «ординацій». Ці пункти росіяни
не викреслили з проекту статей,
хоча дещо змінили їх зміст;
– щодо змісту козацького війська і органів влади. Так, ст. 9 передбачала грошову плату командирам війська (полковникам, осавулам, сотникам) і козакам, ст. 2 –
на утримання урядом військового
писаря; ст. 3 – полковників, суддів,
осавулів, ст. 4 – обозного і арматури. Для цих потреб було призначено
млини, маєтки і гроші на витрати. І
в порівнянні з проектом, в затверджених статтях, зокрема, відсутні
положення ст. 5, які передбачали на гетьманську булаву і зміст
гетьманського уряду Чигиринське
староство, тоді як в резолюціях
Боярської думи від 21 березня
1654 року це регламентувалося
окремими грамотами для кожного гетьмана окремо. Таким чином,
особа гетьмана стала залежною
від царської милості.
Ряд статей стосувався зовнішньої оборони, відносин з іноземними державами і виплати цареві данини:
– гетьману надавалося право
приймати іноземних послів, встановлювати зносини з іноземними
державами - але тільки за умови
повідомлення про це царю . Але
відносини з Туреччиною і Польщею
без царського указу були заборонені, що передбачалося ст. 5.
– що стосується зовнішньої оборони України, то Військо Запорозьке повинно було воювати спільно проти ворогів «і у всьому бити в
слухняності на повіки», при цьому
взаємовідносини Гетьманщини з її
протектором визначала ст. 8 – про
утримання найманого війська кількістю 3000 осіб. на кордоні з Річчю
Посполитою, ч. 1 ст. 11 – про утримання найманого загону 400 чол.
в Кодацької фортеці і в Коші, і для
стримання татар від нападу – ст. 10.
– ч. 2 ст. 1 передбачала в містах
посади війтів, бурмістрів, лавників,
які повинні були грошові та хлібні доходи збирати і передавати в
«государева скарб» через призначених царем людей, в той же час
останні повинні були контролювати «збирачів, щоб робили по правді». Для порівняння, в проекті статей схожі положення передбачені
у ст. 15 (виплата данини одноразової сумою «ціною відомою» як плата царю за військову допомогу), але
там не передбачався контроль за
місцевими податківцями. Так царат
поступово підгрібав під себе фіскальну систему Гетьманщини.
За статтею к. Юр. н. В. Пруса
«Березневі статті
Б. Хмельницького
1654 року як джерело права
Лівобережної України першої
половини XVIII століття».
Сайт 5. ua 22. 03. 2021
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Маскували під неврожай.

Як і чому Кремль посилив свій перший голод в Україні
5 серпня 1921 го ЦК КП(б)
У відправив до всіх губкомам
УРСР телеграму, якою заборонив згадувати про голод в Україні, позначивши його, на відміну від ситуації в Поволжі, «неврожаєм». Прийняте на вимогу
Кремля рішення було спрямоване не тільки на посилення допомоги Поволжю, а й на створення умов для ліквідації антибільшовицького повстанського
руху
Неминучість майбутніх труднощів з продовольчим забезпеченням більшовики розуміли ще
внаслідках комуністичного будівництва в 1920-му. Наприклад, в
листопаді 1920-го під час дебатів по доповіді Дмитра Мануїльського на V Всеукраїнській конференції КП(б)У тоді ще член її
ЦК Василь Еллан-Блакитний зауважив: «Нам потрібно знаходити
заходи, щоб убезпечити себе від
насувається голоду, що безперечно буде. Дядьки далі не сіятимуть
для робітника міста, тому що нічого особливого йому це місто не
може дати».
Саме відчуваючи небезпеку недосіву, Раднарком УРСР ще
в грудні 1920-го, за російським
прикладом, вирішив створити
посівні комісії на всіх рівнях –
від села до центру республіки, а
в лютому 1921-го навіть спробував залучити до посіву армійські
загони. Втім, зрозумівши безперспективність такого роду намірів,
більшовицькі вожді вже в березні задекларували курс повернення економічної зацікавленості
в результатах своєї праці – ініціювали перехід до нової економічної політики, найважливішим
елементом якої була заміна продрозкладки податком.
По посівній кампанії, то обумовлена непом поява економічних стимулів дала результат.
Але прийшла інша біда – навесні-влітку 1921 р південь України, як і російське Поволжя, вразила посуха. Але хліб Кремлю
був потрібен, і тому там вирішили «дуже важкий продовольчий
стан пролетарських центрів Росії, червоних столиць Москви і Пітера» покращувати саме за рахунок України, не зважаючи на потреби України.
Хліб був потрібен столицям
ще до нового врожаю. З метою
поліпшення продовольчого постачання півночі 29 червня, на
наступний день після обурливої
телеграми Леніна в ЦК КП(б)У
про те, що з 22 червня припинився потік хліба з України, президія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету (ВУЦВК)
навіть створила спеціальну комісію для допомоги «червоному Петрограду».
Мінімальні масштаби затребуваної допомоги Кремль позначив 2 липня - 74 вагона щодня.
Незважаючи на цю установку,
яка у вигляді телеграми за підписом Леніна була направлена в
Україну, політбюро ЦК КП(б)У погодилося лише на 45 вагонів.
Але головна проблема була
в новому врожаї, види на який в
Харкові пильно відслідковували.

Тому того ж 29 червня Президія
ВУЦВК створила ще одну комісію – «Допомоги населенню, яке
постраждало від неврожаю», яку
на початку липня очолив голова
ВУЦВК Григорій Петровський.
Незабаром цей орган став
позначатися як «Українська комісія допомоги голодуючим». Можливо, це сталося в результаті публічного визнання Кремлем факту голоду в «країні рад», про що,
зокрема, було заявлено в опублікованому 21 червня в газеті «Правда» зверненні ЦК РКП(б)
«Завдання партії в боротьбі з голодом». Незабаром після цього звернення на сторінках центральної української газети «Вісті
ВУЦВК» саме українські території були названі пріоритетом діяльності української комісії. Єдиною формою допомоги голодуючим Росії тоді називалося можливе переселення (повернення) в
УРСР уродженців України.
Можливо, така україноцентрична установка була обумовлена баченням УРСР як окремого і рівноправного з РРФСР державного цілого. Таке припущення підтверджується і зробленою
29 липня спробою політбюро ЦК
КП(б)У створити (за вже існуючим
російським зразком, що виник
з ініціативи Максима Горького)
«комітет допомоги голодуючим«
за участю українських громадських діячів, зберігши керівництво по партії з обласною філією
в Києв» .
Робота над створенням такого комітету (комісії) тривала деякий час. 18 серпня Раковський
навіть звітував про неї на політбюро ЦК КП(б)У, яке визнало
«можливим і допустимим» організацію такого комітету і склало
основні принципи його формування. Цікаво, що питання пункту дня звучало саме як «Про комітети допомоги голодуючим», а не
«постраждалим від неврожаю».
Втім, після розпуску 27 серпня
Кремлем російського аналога такого органу питання по громадському комітету допомоги голодуючим в Україні, здається, більше не ставилося.
Основним питанням, за яким
у керівництва УРСР виникли розбіжності з Кремлем, був розмір
продовольчого податку з нового
врожаю. Ще 28 липня ЦК КП(б)
У відмовився, як того вимагали
в Москві, його підвищувати. Але
в Кремлі з ситуацією в Україні
не рахувалися - вранці 29 липня
політбюро ЦК РКП (б) затвердило план продподатку з України в
розмірі 120 млн пудів. У Харкові, зазначивши, що таке рішення
«політично і організаційно підриває всю роботу в корені», в той
же день оскаржили таку установку і звернулися до Кремля з проханням зменшити прямий продподаток до 100 млн. пудів, пообіцявши натомість отримати
додатковий хліб економічними
заходами. І того ж 29 липня на
вечірньому засіданні політбюро
ЦК РКП(б) задовольнило це прохання.
Щоб спробувати виконати
взяті на себе зобов'язання і про-

демонструвати пріоритет проголошеної Кремлем боротьби з
голодом у Поволжі, в Україні потрібно створити відповідний інформаційний фон, адже хлібозаготівлі в голодуючій місцевості виглядали нонсенсом. У російській пресі інформацію про голод
в Україні, як і раніше, блокували, а в УРСР відповідний поворот
був проведений з початку серпня. Сутність необхідної інформаційної політики роз'яснювала резолюція політбюро ЦК КП(б)У від
43 серпня 1921 року: «Вказати
губкомам, що під час проведення кампанії необхідно розрізняти заклик до боротьби з голодом
в Росії від боротьби з неврожаєм
в Україні, де допомога районам,
постраждалим від неврожаю,
може бути цілком надана своїми
губернськими або повітовими засобами».
Відповідно надалі формувалася і риторика української преси. Після окрику Кремля основним завданням було визначено
допомогу голодуючим Поволжя.
Для цього хліб вивозився навіть
з найбільш постраждалих губерній. Наприклад, того ж 4 серпня
політбюро ЦК КП (б) У прийняло до відома зобов'язання Запорізького губкому вивезти 1 млн
пудів хліба.
17 серпня постановою президії ВУЦВК були унормовані завдання і повноваження комісії
при ВУЦВК, в назві якої знову
зникла згадка про голод. Тепер
це була «Центральна комісія допомоги населенню місцевостей,
які постраждали від неврожаю,
при ВУЦВК».
Найважливішим практичним
засобом допомоги, організованої цією комісією, стало тимчасове розселення в Україні 439 000
поволзьких селян, які, рятуючись
від голоду, залишали уражені посухою місцевості. Крім цього,
незважаючи на голод в південних губерніях України, близько
40% зібраного нею продовольчого фонду, який наповнювався в
основному за рахунок введення
додаткових зборів в Україні, теж
було відправлено в Росію.
Голод в російському Поволжі
був на слуху за кордоном. Тому,
починаючи з серпня 1921 року,
за організацію допомоги тим голодуючим взялися в міжнародному масштабі. Зате проблеми
України в міжнародному дискурсі в 1921 році не згадувалися. В
цілому ж з майже 75 млн пудів
зерна, реально зібраного в УРСР
з урожаю 1921 року, 28,5 млн
пудів було відправлено в Росію.
Це, а також відсутність вже наявної в Росії міжнародної підтримки, мало наслідком катастрофічне поширення голоду в південних
районах України. У його розпал
(навесні 1922 року) до республіці голодувало 3 800 000 чоловік
(36% всього населення в офіційно визнаних голодуючими губерніях).
Перші випадки смерті від голоду зафіксовано ще восени
1921 року. А всього, за підрахунками українських демографів, в
1921-1923 рр. прямі втрати від

голоду та епідемій, які супроводжували його, складали 936 тис.
чоловік.
Дійсно, вголос про голод в
Україні заговорили тільки після
VI Всеукраїнської конференції КП
(б) У, яка відбулася 9–13 грудня
1921 р. Її початок свідчив, здавалося б, про тенденції до замовчування. Наприклад, Раковський
в своїй звітній доповіді, проголошеній 10 грудня, про голод згадав тільки в контексті ситуації в
Росії. По збору хліба, так у нього взагалі йшлося про досягнення: мовляв, «в минулому році на
цю дату ми мали 13 – 15 млн пудів хліба, зібраних з продрозверстки; в цьому році повинні більш
50 млн. Це дало нам можливість
нагодувати робітників, дати їм
премії».
Тільки під час обговорення
доповіді проблема голоду була
озвучена вголос. Резонансною
і найвідвертішою виявилася репліка Миколи Скрипника, який
зауважив: «Хіба це не було очевидно, що ми йдемо до голоду?
ЦК затримував це питання. Йшли
тиждень за тижнем, місяць за
місяцем, і тільки тепер ми бачимо очевидно помилку, виявлену
тут. Ми тоді не насмілювалися
говорити, що у нас, в нашій благодатній Україні – голод. Ми повинні були про це сказати раніше
і відповідно до цього напружити
свою увагу на цьому напрямку».
Цікава деталь – в друкованому
звіті частина зауваження Скрипника, перш за все слова про благодатну Україні, була вилучена.
Бачимо, що на зауваження
Скрипника Наркомзем Мануїльський відразу відреагував
запереченням. Не залишилася без уваги вона і в наданих в
той же день відповідях Дмитра
Лебедя: «Питання було в тому,
що ми не те що не зуміли, про
що говорив т.Скрипник, а не бажали за визначенням піднімати шум навколо цього питання,
тому що знали, що можна там
кілька отримати у багатих і дати
потім нужденним селянам. Якби
ми діяли за порадою Скрипника, то не отримали б 4 млн пудів хліба. Якби губернії були
оголошені голодуючими, з Донбасу ми не отримали близько 4
млн пудів хліба, як отримали б
з Миколаївської, Олександрівської (так в стенограмі - в той
час це вже Запорізька. - авт.)
губерній». Таким чином, Лебідь
стверджував, що замовчування
голоду в Україні було не помилкою, а свідомої тактикою, але
провину (партійна дисципліна
зобов'язувала!) він поклав на
керівництво УРСР.
Як приклад усвідомлення
проблеми і її свідомого замовчування, Лебідь згадав прийняте в липні 1921 р рішення Української економічної ради направити комісію в Миколаївську та Запорізьку губернії з метою більш
чітко з'ясувати становище на місцях, і скасування цього рішення
президією ВУЦВК – мовляв, щоб
«шумом» не перешкодити продподатковій кампанії, яка ось-ось
повинна була початися.

Однак сам Дмитро Мануїльський в своїй доповіді «Голод і
посівна кампанія», яку він виголосив увечері 12 грудня, був відвертим. Він, по суті, визнав, що
зволікання з боротьбою з голодом в УСРР було викликано нагальними потребами Росії: «Коли
ми мобілізували всю партію, щоб
врятувати Поволжя, коли ми думали про сьогоднішній день, [...]
тоді ми не могли почати демобілізацію нашій партії». І якщо в цих
рядках «російський слід» пролунав завуальовано, то далі про
небажання Кремля визнавати
голод в Україні (і, відповідно, боротися з ним) говорилося прямим текстом: «На жаль, російські товариші досі впевнені, що
Україна є тією країною , де все
«достатком дихає», де не може
бути голоду».
Підсумовуючи доповідь, вже
після згадки про 165 померлих
від голоду в Запорізькій і близько 100 в Одеській губерніях, він
наполягав: «Зараз в Москві наші
тт. не вірять, що на Україні. Партійна всеукраїнська конференція
повинна звернутися в ЦК російської комуністичної партії з листом [...], вплинути на свої органи
в сенсі надання нам певного золотого запасу для покупки зерна
за кордоном».
Конференція в цілому підтримала таке звернення. Тільки після цього радянський уряд офіційно оголосив голодуючою частину території південної України.
Голові формально незалежної
УСРР Раковському було дозволено звернутися за допомогою до
міжнародних організацій. Вже 10
січня 1922 році він уклав з «Американською адміністрацією допомоги» угоду, подібну до тої, яка
діяла в цій організації з урядом
РРФСР. 16 січня 1922 р політбюро ЦК КП(б)У доручило вжити заходів, щоб у пресі ширше висвітлювався голод на півдні України.
Але обов'язок допомагати голодуючим РРФСР з УРСР було знято
лише в червні 1922 року.
Більшовицька влада, усвідомивши, що голод стає вагомим
фактором у боротьбі з повстанцями, використовувала його для
свого зміцнення. Ще 28 червня
1921 Політбюро ЦК КП(б)У ухвалило «звернути увагу т. Фрунзе на
необхідність терміново вигнати
Махна з Полтавщини в одну з голодних губерній, якщо неможливо його швидко ліквідувати»
Згодом під приводом допомоги голодуючим було вилучено
чимало церковних цінностей, а в
1921-му будь-який опір вивезенню хліба подавалося як злочин
«бандитів» проти голодуючих. На
півдні ж конфіскація навіть злиденних продовольчих запасів у
селян «допомогла» природному
катаклізму справитися з «куркульським бандитизмом» і стала дієвим методом приборкання
повстанців. Цей досвід був використаний в 1932 – 1933 роках.
Геннадій ЄФІМЕНКО,
кандидат історичних наук
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Cвіт історії

Світ- інфо
№206 2 вересня 2021 року

Юзеф Пілсудський
і Симон Петлюра:

Календар
всесвітньої історії

творці польсько-українського
союзу 1920 року
Торік відзначалося 100-річчя підписання політичної і військової Угоди між відродженими Республікою Польщею і Українською Народною Республікою,
яку ще називають Угодою Пілсудського – Петлюри, за
іменами глав цих держав.
До цього ювілею польський Інститут національної пам`яті, його відділ у місті Жешув, центрі Підкарпатського воєводства, створив фотодокументальну виставку, присвячену Угоді, а також видав її каталог. Треба відзначити добрим словом за цю працю
директора цього відділу Інституту доктора Даріуша
Іванечкі.
Допомагав у цій роботі і відомий польський історик, директор Південно-Східного інституту наукового
в Перемишлі Станіслав Стемпєнь. Він давній читач і
автор нашої газети, надіслав нам в електронному вигляді каталог цієї виставки. Ось звідти деякі цікаві архівні фотографії.

3 вересня
1783 – завершено війну за
незалежність США.
1987 – в еміграції помер російський письменник, уродженець Києва Віктор Некрасов

Сторінками старих газет

Традициям Великого почина
верны. На Ленинском субботнике советские люди продемонстрировали
свое стремление трудиться еще лучше, производительнее.
Вот и настал он, праздник в рабочей спецовке. 21 апреля, в канун
109-й годовщины со дня рождения
В. И. Ленина, вся страна вышла на
коммунистический субботник, чтобы
безвозмездным ударным трудом
отметить эту дорогую всем нам дату,
внести достойный вклад в борьбу за
досрочное выполнение заданий десятой пятилетки.

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР. О присуждении
Генеральному секретарю ЦК КПСС,
Председателю Президиума Верховного Совета СССР т. Брежневу Л. И.
Ленинской премии.
Центральный комитет КПСС и Совет Министров СССР, рассмотрев
предложение Комитета по Ленинским
и Государственным премиям СССР
в области литературы, искусства и
архитектуры при Совете Министров
СССР о присуждении Генеральному секретарю ЦК КПСС, Председателю Президиума Верховного Совета СССР т.
Брежневу Л. И. Ленинской премии за
книги «Малая земля», «Возрождение»
и «Целина», постановляет:
Присудить товарищу Брежневу Леониду Ильичу Ленинскую премию за
книги «Малая земля», «Возрождение» и
«Целина», за неустанную борьбу за мир.
262 млн. 442 тыс. – население
СССР.
О предварительный итогах Всесоюзной переписи населения 1979 года.
Сообщение Центрального статистического управления СССР.
В январе 1979 г. проведена очередная Всесоюзная перепись населения. По данным переписи, численность населения Советского Союза на
17 января 1979 г. составила 262 миллиона 442 тысячи человек.
Изменение численности населения СССР характеризуется следующими данными (в миллионах человек):
1913 г. (оценка в современных
границах) 159,2;
1940 г. (оценка в современных
границах) 194,12;
1959 г. (по переписи на 15 января)
208,8;
1970 г. (по переписи на 15 января)
241, 7.
За 9 лет, прошедших после переписи 1970 г., население Советского
Союза увеличилось на 20,7 миллиона
человек.
Численность населения союзных
республик изменилась следующим образом (в тысячах человек на 15 января 1970 г. и на 17 января 1979 г.):
РСФСР 130 079 — 137 552
Украинская ССР 47 126 — 49 757
Белорусская ССР 9 002 — 9 559

Узбекская ССР 11 799 — 15 391
Казахская ССР 13 000 — 14 685
(Інші республіки – від 5 мільйонів і
менше – Ред.)

(«Известия», орган Президиума
Верховного Совета СССР,
22.04.1979 г.)
Выдвигая конкретные предложения по оздоровлению международной обстановки, СССР, братские
страны социализма ожидают от Запада конструктивных ответных шагов.
Правительство Португалии по
требованию Вашингтона отдает свою
территорию под военные базы НАТО.
«Референдум» в Чили – инсценировка, призванная укрепить фашистский режим Пиночета.
Съезд БКТ отвергает политику тори. Очередной 112-й ежегодный
съезд Британского конгресса тредюнионов в Брайтоне резко осудил политику правительства консерваторов,
которая привела к катастрофическому росту безработицы и резкому снижению жизненного уровня трудящихся.
Съезд резко осудил планы правительства ограничить права профсоюзов.
Капитализм в трясине экономического кризиса. Оценивая разразившийся в середине 70-х годов
экономический кризис в капиталистическом мире, Генеральный секретарь
ЦК КПСС Л. И. Брежнев в Отчетном
докладе ЦК XXV съезду КПСС подчеркивал: «Нестабильность капитализма становится все более очевидной.
Обещание «оздоровить» капитализм и
создать в его рамках «общество всеобщего благоденствия» потерпели
очевидный провал.»
Ныне капиталистический мир
вступил в новую полосу спада производства, который обещает стать более глубоким. чем пять лет назад.
Повсеместно растет безработица, в
некоторых странах она уже приобрела
катастрофические масштабы. усиливается инфляция, жизненный уровень
трудящихся неуклонна падает.»
Заголовки последующих
публикаций:
«Пять лет до полной катастрофы».
Горькая участь миллионов.
«Жесткая экономия» за счет трудящихся.
Каждый за себя и все против
всех.
Требование милитаристов: «тратить в военной области больше, чем
в социальной».
Демократия по-вашингтонски:
диктат предпринимателей, подавление гражданских свобод, бесправие
трудящихся.
(«За рубежом». газета Союза
журналистов СССР, 12–18.09.1980 г.)
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На благо народу. 26 вересня відбувся Пленум Центрального Комітету КПРС. Він заслухав і обговорив доповідь Генерального секретаря ЦК
КПРС тов. Л. І. Брежнєва «Про заходи
по дальшому підвищенню добробуту
радянського народу».
Одностайне схвалення. Зразу
після закінчення робочої зміни робітники та службовці Куликівського льонозаводу в цеху зібралися на мітинг
для обговорення Постанови ЦК КПРС
«Про заходи по дальшому підвищенню
добробуту радянського народу.»

З словами подяки. Звістка про
те, що Пленум Центрального Комітету КПРС прийняв постанову про підвищення добробуту радянських людей, радісно схвилювала робітників
Куликівського маслозаводу. Після закінчення робочого дня вони зібралися на мітинг.
– Підвищення заробітної плати, зменшення податків, поліпшення пенсійного забезпечення, продовження відпусток – ось як дбають про
людей праці наша рідна Комуністична
партія і Радянський уряд, – сказав,
відкриваючи мітинг, технолог Л. М.
Тимошенко.
За навчання. Марксистсько-ленінська освіта комуністів, їх ідейне
загартування завжди стоять у центрі уваги роботи партійних організацій району. Зараз діюча система
партійної освіти створює сприятливі умови для послідовного оволодіння спочатку мінімумом знань, а потім
і всіма складовими частинами марксистсько-ленінської теорії – філософією, політичною економією, історією КПРС, основами наукового комунізму.
Недавно при В.-Муравейській
школі збудовано нове приміщення.
Тут розташувалась шкільна їдальня.
Відтоді в учнів смачні гарячі обіди. .Готують їх досвідчені повари Ганна Миколаївна Чміль та Марія Іванівна Паляниця. В їдальні завжди чисто,
охайно, запроваджено графік чергування школярів. Зараз щодня їдальню відвідують 120 учнів.
(Примітка редакції. 8-річна школа
в селі Вершинова Муравійка закрилася понад 10 років тому, через різке зменшення кількості учнів, а відтак
через так звану «оптимізацію» освіти.
Нині школярів села возять на навчання у сусідню школу села Горбово).
(«Поліська правда».
орган Куликівського райкому
Компартії України та районної Ради
депутатів трудящих Чернігівської
області, 30.09.1967 р.).

4 вересня
1965 – у київському кінотеатрі «Україна» під час прем’єри
фільму «Тіні забутих предків» відбувся мітинг протесту проти нової хвилі політичних репресій серед української інтелігенції.
Народився: 1809 – Юліуш
Словацький, польський поет.
Померли: 1907 – Едвард Ґріґ,
норвезький композитор; 1942 –
Жигмонд Моріц, угорський письменник; 1985 – Василь Стус,
український поет, перекладач
і правозахисник, помер у карцері мордовського табору для
політв’язнів у віці 47 років.
5 вересня
1657 – гетьманом України
обрано Івана Виговського (до повноліття Юрія Хмельницького).
1958 – у США вперше опубліковано роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго», заборонений до друку на його батьківщині
в СРСР.
6 вересня
1522 – 17 членів експедиції
Магеллана, що залишилися живими, завершили першу кругосвітню подорож.
Народилися: 1897 – Іван Микитенко, український письменник, драматург;1924 – Михайло
Брайчевський, український історик, археолог.
7 вересня
Народилися: 1870 – Олександр Купрін, російський письменник. 1875 – Олександр Мурашко, український живописець,
педагог.
Помер: 1962 – Тодось
Осьмачка, український письменник.
8 вересня
1636 – заснований Гарвардський університет, найстаріший із
університетів США.
1989 – у Києві заснований
Народний рух України за перебудову.
Народилася: 1898 – Наталія
Ужвій, українська актриса театру
і кіно.
Померли: 1709 — Іван Мазепа, гетьман України; 1914 – Петро Нестеров, військовий льотчик, засновник вищого пілотажу.
9 вересня
1776 – затверджена нова назва Об’єднаних Колоній Америки
– Сполучені Штати Америки.
Народилися: 1585 – Арман
Жан дю Плессі, герцог де Рішельє, французький політичний
діяч, кардинал; 1769 – Іван Котляревський, український письменник; 1828 – Лев Толстой, російський письменник.
Померли: 1976 – Мао Цзедун, глава Китайської народної
республіки; 2007 – Василь Кук,
останній Головний командир УПА.
10 вересня
1856 – закінчення Кримської
війни.
Народилися: 1883 – Дмитро
Донцов, публіцист, політичний
діяч, літературний критик, ідеолог
українського націоналізму; 1894
– Олександр Довженко, український письменник і кінорежисер.

11 вересня
2001 – відбулася серія терористичних актів у США, найбільший з яких – знищення двох хмарочосів Всесвітнього торгового
центру в Нью-Йорку.
Народилися: 1862 – Вільям
Сідні Портер, американський
письменник, відомий як О.Генрі;
1864 – Павло Грабовський, український поет.
Померли: 1530 – Костянтин
Острозький, волинський князь,
Великий Гетьман Литовський з
1497 р.; 1971 – Микита Хрущов,
перший секретар КПРС (1953
– 1964), Голова Ради Міністрів
СРСР (1958 – 1964).
12 вересня
1683 – відбулася Віденська
битва, в якій об’єднана армія
Священної Римської імперії та
Речі Посполитої на чолі з королем
Польщі Яном III Собеським здобула перемогу над османським військом.
1990 – підписаний договір
про об’єднання Німеччини.
Народилися: 1875 – Олександр Кошиць, український композитор, диригент, етнограф;
1921 – Станіслав Лем, польський
письменник-фантаст.
13 вересня
Народилися: 1894 – Юліан Тувім, польський поет; 1922
– Марія Фішер-Слиж, американська лікарка, українка, меценатка.
Помер: 1693 — Лазар Баранович, український церковний,
політичний та літературний діяч.
14 вересня
1911 – під час заходів пам’яті
Олександра ІІ в Києві був смертельно
поранений
прем’єрміністр Росії Петро Столипін.
1939 – у США авіаконструктор українського походження Ігор
Сікорський підняв у повітря свій
перший гелікоптер VS-300.
15 вересня
1916 – уперше в історії під
час бойових дій були застосовані танки.
Народилися: 1613 – Франсуа де Ларошфуко, герцог, французький письменник-мораліст;
1890 – Агата Крісті, англійська
письменниця, королева детективу; 1925 – Кирило Лавров, російський актор, виходець з України.
Померли: 1653 – Тиміш
Хмельницький, український військовий та політичний діяч, старший син Богдана Хмельницького; 1907 – Іван Карпенко-Карий,
український драматург, брат Миколи Садовського і Панаса Саксаганського.
16 вересня
1658 – гетьман Іван Виговський уклав із Польщею Гадяцький трактат про входження української козацької держави до
складу Речі Посполитої, як третьої складової цієї конфедерації, нарівні з Польським королівством і Великим князівством Литовським.
2000 – День пам’яті (загибелі) журналіста Георгія Ґонґадзе.
Народився: 1947 – Валерій Марченко, правозахисник,
літературознавець i перекладач. Помер у тюремній лiкарні в
Ленінградi 7 жовтня 1984.
Померли: 1967 – Павло Тичина, український поет; 2001 – Леонід Осика, український режисер,
сценарист.
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Доторкнутись до минувшини
Слідами трагічної історії однієї панської родини

Як мало, виявляється, ми знаємо історію рідного краю. Одну з цікавих сторінок нашого минулого приховує панська садиба родини Антіох-Вербицьких у Великому Дирчині
на Городнянщині. Вони в ХХ столітті
створили тут своє сімейне гніздечко.
Будинок збудував Олександр АнтіохВербицький, молодший брат Миколи
Вербицького, співавтора тексту гімну України.
–В кінці ХІХ століття Олександр
Антіох- Вербицький придбав у Великому Дирчині землю, де й розпочав
будівництво своєї садиби. Ще в ті
часи в урочищі Альшана, що біля Макишина, працювала невеличка цегельня, з якої Олександр вимурував
фундамент. Стіни, щоправда, вже будували з привозної цегли. Одночасно в нашому селі будувались церква
та лікарня, – розповідає Любов Голован, бібліотекарка. – Будівництво
садиби завершилось у 1903 році.
(Архівне фото, нині будинок значно перероблений). Саме тоді вся
панська родина переїхала у Великий Дирчин. Олександр Вербицький
працював у Городні землевпорядником і щодня кіньми долав 25 кілометрів, щоб добратись на роботу. Анна
Кіндратівна безкоштовно лікувала
людей.
Своїх дітей у Анни та Олександра не було, але вони радо приймали всіх друзів та родичів. Родина
Антіох-Вербицьких була дуже великою, й всі влітку приїжджали в гості
до Олександра та Анни Вербицьких.
Тоді подвір’я наповнювалось веселим дитячим галасом.
–Територія садиби займала десять гектарів. Тут був великий сад,
де й досі збереглась одна з яблунь,

алея з бузку та жасмину. Пані
дуже любила квіти, тому коло
садиби було насаджено багато квітів та троянд. У саду досі
ростуть та весною радують око
місцевих жителів модрини, які
були привезені з Сибіру. Весною це місце схоже на казку,
адже ці дерева рясно квітнуть
рожевим цвітом, схожим на
маленькі трояндочки, – показує рукою Любов Олексіївна
на місце, де ростуть модрини.
– Спочатку ці екзотичні
для нашої місцевості дерева
потрапили в Тростянець Сумської області, потім до родини
Лизогубів у Седневі, тільки затим вже й сюди. Всіх модрин
було шість, зараз залишилось
п’ять. Алея вела до озера, яке
розташоване за садибою. Через озеро був прокладений
місток, який вів до альтанки,
де й проводили своє дозвілля
пани та гості. Їдучи до родини

Антіох-Вербицьких, гості везли на
підводах і фортепіано, інший інвентар для відпочинку та розваг.
Пан Олександр та пані Анна лояльно ставились до людей. Тому, мабуть, й до сьогодні про них згадують
лише хороше й зберегли садибу.
– Моя мама Марія Лукашенко служила на кухні в сім’ї у благочинного Сачави. Вона розповідала, що пані та пан Вербицькі були
хорошими людьми, в усьому допомагали селянам. Вони ніколи не
відмовляли в допомозі тим, хто до
них звертався. Тож вона дуже хотіла перейти працювати до них, але
не встигла – їхню родину спіткала трагічна доля. Хоч революційний вогонь їх не знищив, а загинули вони через просту людську заздрість та жадібність, – розповідає
місцева жителька Олександра Мелешко. – Служниця, яка працювала
у панській родині, була пов’язана з
макишинськими бандитами. Одного вечора вона прийшла до роди-

ни, постукала й сказала, що вона
хвора та їй потрібна допомога.
Господиня чи господар відчинили двері, й таким чином у садибу
увірвалася банда. У спальні господарів подушкою задушили господиню, а господаря – зарізали.
І людське життя коштувало всього шести срібних ложечок та двох
банок варення. У той час у садибі
ще знаходилось двоє дітей – племінників Вербицьких, які ночували
того проклятого вечора на сіновалі, що й врятувало їм життя. За іншими переказами, в садибі гостював один хлопчик – Дмитрик, онук
Миколи Вербицького. Йому єдиному вдалось врятуватися. Про ці події він потім писав у своєму листі:
«Дорога мамо, діда Санька та бабу
Анюту застрелили. Я спав у кімнаті
Альвася і вони туди не зайшли, і я
залишився живим».
Після смерті Вербицьких в їхньому будинку була хата-читальня,
з 1922 року по 1976 рік розміщувалась школа. А під час Другої світової
після відступу німецьких військ одна
з кімнат була облаштована під своєрідний шпиталь – тут лежали поранені солдати, яким надавали медичну допомогу.
В літній період 60-х – 70-их років
у колишньому маєтку діяв районний
піонерський табір. А з 1997 року і по
нині тут розташовуються сільський
клуб та бібліотека. Облаштована в
маєтку й краєзнавча кімната.
У селі й сьогодні з теплом відгукуються та згадують родину АнтіохВербицьких чуйним словом.
Газета «Новини Городнянщини».
«Чернігівщина в життів славетних».

Андрій Шелухін, архівіст, музеєзнавець

19-го серпня (за старим стилем,
за новим 31 серпня) 1871 року народився Андрій Павлович Шелухін –
педагог, архівіст, музеєзнавець, життям, науковою та громадською діяльністю пов’язаний з Черніговом. Рідний брат знаменитого українського
державотворця Сергія Шелухіна.
Андрій Павлович народився в
селі Дєньгі Золотоніського повіту
Полтавської губернії, у дворянській
родині. Батько був військовим, офіцером. Андрій здобув середню освіту в Лубенській класичній гімназії, а
потім навчався на фізико-математичному та юридичному факультетах
Університету св.Володимира в Києві.
Щоправда, в 1897 році був відрахований за несплату за навчання.
Не маючи закінченої вищої освіти, Шелухін, тим не менш, працював
мировим суддею у волосному центрі
Ірклієві та селі Деньгі Золотоніського
повіту на Полтавщині. По тому Андрій
Павлович працював домашнім учителем у заможних родинах.
На зламі ХІХ-ХХ століття А. П. Шелухін переїхав до Чернігова, де одружився із Ксенією Гаврилівною Бо-

жинською-Божко. 24 жовтня 1900 у
них народився син Дмитро, 5 березня 1903 року – дочка Галина, а 1 лютого 1911 – дочка Марина.
Згодом його, вже відомого своєю прихильністю до реконструкції
української минувшини, запросили
на посаду першого офіційного зберігача (директора) знаменитого Музею українських старожитностей В.
В.Тарновського в Чернігові. Обіймав
цю посаду з 7-го травня 1902 до 20
жовтня 1911 року. Відповідні рекомендації Андрій Шелухін отримав від
члена Чернігівської губернської архівної комісії, письменника і громадського діяча Михайла Михайловича
Коцюбинського. Велику допомогу молодому хранителеві в упорядкуванні та наповненні фондів музею надала відома письменниця Ганна Барвінок, дружина Пантелеймона Куліша,
яка передала до музею світлини, документи й речі, пов»язані з життям та
творчістю чоловіка. Шелухін проводив екскурсії для відвідувачів, приймав дослідників, займався упорядкуванням, поповненням та збереженням фондових матеріалів музею.
Андрій Павлович брав участь у
роботі ХІІ археологічного з’їзду в Харкові (1902 р.), активний діяч у підготовці і проведенні ХІV археологічного з’їзду в Чернігові (1908), для участі в якому був делегований Чернігівською вченою архівною комісією та
земською управою; зокрема, виконував обов’язки секретаря президії
підготовчого комітету, був членом виставкової комісії.
Як відомий знавець давніх рукописі, в допомагав історику Вадиму
Модзалевському в роботі над виданням «Малороссийского родословника». Розшукував універсали на володіння маєтностями, копіював документи з колекції В.В. Тарновського,
зокрема, універсали Б. Хмельниць-

кого, опрацьовував архів губернського дворянського зібрання.
Як представник Чернігівської архівної комісії, брав участь у відкритті пам’ятника Івану Котляревському у
Полтаві (1903 р.). У велелюдному дійстві взяли участь визначні діячі національної культури. Відтак, на пам»ять
про цю подію і була зроблена групова світлина. На ній, зокрема, Ганна Барвінок, Олена Пчілка, Михайло
Старицький, Василь Стефаник, Леся
Українка, Михайло Коцюбинський,
Гнат Хоткевич, Сергій Єфремов, Володимир Самійленко, чотири знамениті Миколи: Аркас, Леонтович, Міхновський, Левитськи. На світлині Андрій Павлович Шелухін сидить передостаннім праворуч у нижньому ряду,
поряд з чернігівським адвокатом і
громадським діячем Іллєю Людвиговичем Шрагом.
Скрутне матеріальне становище змусило родину Шелухіних переїхати з Чернігова до Києва. 14 червня 1913 року Андрій Шелухін був затверджений на посаді помічника архіваріуса Київського центрального
архіву для стародавніх актів при Університеті св. Володимира, з 1914 по
1916 рік обіймав посаду штатного
архіваріуса.
Крім того, Андрій Павлович був

дійсним членом Полтавської вченої
архівної комісії. У 1916 р. здійснював
евакуацію фондів Київського ЦАДА
в Саратов, де й продовжував описування актових книг.
У 1916 –1917 роках А.П. Шелухін
був членом Саратовської вченої губернської архівної комісії та Спілки
російських архівних діячів (1917). У
евакуації продовжив вивчення й публікацію актових книг.
Після революційного перевороту та подій громадянської війни сім’я
Шелухіних змушена була залишити своє затишне помешкання № 23
в 1-му будинку по Ольгинській вулиці та виїхати з Києва на Полтавщину,
в село Дєньгі Золотоніського повіту,
де вони мали тоді дві з четвертиною
десятини власної орної землі. Тут їх
радо прийняв у свою садибу добрий
приятель Дмитро Демченко.
Хліборобствував Андрій Шелухін
з 1924 по 1930 рік, тяжко працюючи на своїй землі, яку збільшив майже удвічі. Але ще важче йому стало
після трагічних подій у своєму селі 2
лютого 1928 року. Тоді селян-хліборобів держава примушувала самих
обкладатися податками, причому добровільно, вирішуючи це на загальних зборах села. Андрій Шелухін виступив категорично проти, заявивши

в своїй промові: «...більшовики великими літерами писали, що будуть допомагати селянству, збудують палаци, дадуть равенство і братство, а
врешті вимагають самообкладання,
хотять зняти кожи з нас». На другий
день Андрія Шелухіна заарештували,
як і ще трьох селян, а після суду – вирок: «позбавлення волі... на один рік».
Як «колишнього», «сина капітана царської армії» його звинуватили у зриві
загальних зборів, «наслідком чого...
більшістю голосів було ухвалено не
самообкладатися зовсім».
Після звільнення Андрія Шелухіна та його сім’ю було призначено виселити в інше село. Життя стало нестерпним. 31 березня 1930 року Андрій Шелухін написав таку заяву. «В
Золотоніський Рай-Испол-Ком Жителя с.Деньог Андрія Павловича Шелухін. Просьба. По постанові Денізької громади назначено переселити
мене з сім’єю в с. Шабельники. Мені
58 год; земельного наділу около 4
1/2 дес; хати нема, інвентаря живого
і мертвого теж нема; семьї 5 душ; виробленого хліба нам не ставало і семья голодала. Уникаючи того семья
ради заробітків розбрелась; дома
зостаюсь я один і хліборобствовать
тепер не в силах. Замолоду і все життя до 1921 года я був інтелігентним
робітником. Прошу дозволити мені
виселитися із Деньог в інше місто, де
я міг би мать заробіток, а не старцювати. Андрій Шелухин».
Виїхати з села Андрію Павловичу врешті-решт вдалося. У листопаді
того ж року він вже у Києві, хоч і працював деякий час чорноробом на будівництві. Земне життя відомого музейника й архівіста згасло 14 вересня 1931 року на 60-му році життя від
голодного виснаження. Був похований в Києві.
Сайт Чернігівського історичного
музею імені В.В. Тарновського.
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Батурин — гетьманська столиця

Михайло Миклашевський та його військова кар`єра

Портрет Михайла Миклашевського
ХVIII cт., автор невідомий.

Відомий український військовий та державний діяч Михайло Миклашевський (народився
близько 1640 р. – помер 30 березня 1706 р.)
народився на Чигиринщині в козацькій родині.
Його життя пов’язанe з Батурином, адже сходження у військовій кар’єрі розпочалося саме в
Гетьманській столиці.
Серед старшинської аристократії він відзначався своєю письменністю та організаторськими здібностями. Свою службу розпочав при дворі Дем’яна Ігнатовича військовим товаришем
та дворянином. З джерел маємо інформацію,
що Михайло Миклашевський був одним із головних дорадників регіментаря. У 1670 р. та у 1672
р. він виконував дипломатичні місії до Москви.
Після заслання гетьмана Ігнатовича до Сибіру,
стосунки з Самойловичем були складними, тож
колишній радник Д. Ігнатовича зайняв посаду
глухівського городового отамана і свою кар’єру
мусив розпочати заново. Протягом 1679 –1682
рр. був ніжинським полковим осавулом. Неабиякі здібності Миклашевського та його наполеглива праця на користь держави привернули
до нього увагу гетьмана Лівобережної України.

Корупційні схеми
гетьманських часів

У добу Гетьманщини представники
гетьманської адміністрації неодноразово
вживали заходів, спрямованих на боротьбу з корупційними проявами та зловживаннями службовим становищем з боку
козацької старшини. На жаль, ці зусилля
не завжди досягали результатів.
У 1742 р. у хабарництві було звинувачено генерального писаря Гетьманського
уряду Андрія Безбородька. На службу до
Генеральної військової канцелярії А. Безбородько вступив у 1730 р. за гетьманування Д. Апостола. Швидко зарекомендував себе з гарного боку, увійшов в довіру
до гетьмана і був призначений старшим
канцеляристом.
Одинадцять років сумлінної праці дали
можливість Андрію Безбородьку у 1741 р.
отримати посаду генерального писаря.
Кар’єрний ріст генерального писаря А.
Безбородька похитнув донос Яготинського сотника П. Купчинського, який у 1742
р. відправив його у Петербург, імператриці Єлизаветі Петрівни. У праці історика О.
Лазаревського, опублікованій в «Київській
старовині» за 1890 р., наведені звинувачення П. Купчинського стосовно А. Безбородька, де вказані свідчення та прізвища потерпілих: «Генеральний писар Андрій
Безбородько призначає полкову і сотенну старшину без виборів, за гроші. За сотенний уряд бере по 70 та по 100 руб. Для
того, щоб збільшити свій прибуток, переконав О. Румянцева більшість сотень поділити навпіл і таким чином створив нові посади, які роздав також за гроші. Встановив
нові уряди «вакансовые» і за гроші претенденти на ту чи іншу посаду мали право на
першочергове отримання бажаної посади.
Збільшив кількість канцеляристів до 200
чоловік, коли при гетьмані Д. Апостолу їх
налічувалося лише 30. На посаду канцеляриста приймає навіть представників «посполитой породи» (селян та міщан) і кожен
має сплатити певну суму грошей. На посаду Новгород-Сіверського сотника було рекомендовано значкового товариша Олександра Палатовича. За нього проголосували жителі сотні, але А. Безбородько віддав
той уряд Новгород-Сіверському городовому отаману Степану Судієнку. Останній
сплатив А. Безбородьку 600 руб. та 4 бочки горілки. Антона Степановича Крижанівського призначив сотником в м. Глинську, а за це отримав від нього 260 червонців та перлів для дружини на 300 руб.
Не оминув увагою і родичів, яким роздав
посади. Свояку Івану Сахновському – Чернігівського обозного, а синам його, Григорію – уряд сотника Старосанжарського,
Якиму – сотника Менського. Племіннику
дружини, Василю Биховському – посаду

Гадяцького судді. Особливо великий дохід
приносили хабарі, які А.Безбородько брав
за влаштування до генеральної канцелярії
молодих та недосвідчених канцеляристів.
Від Кісилевського за посаду канцеляриста
генеральної канцелярії взяв 6 кубків срібних і 2 персні; у Григорія Іваненка – коня;
у Григорія Туманського – срібну кружку у
дві кварти; у Якова та Семена Концевичів
– 9 кубків срібних; у Дуніна-Борковського
– 15 килимів; у Івана Тумковського – срібну ладанку; у Кирила Лукашевича – листкового скла на вікна, в будинок, який побудував в м. Стольне; у Федора Чернецького
– великий турецький намет. Брав хабарі і
з тих урядовців, які отримували посади виборні: у Андрія Рубця за посаду судді Стародубського – меду 100 пудів і горілки 10
бочок; у бунчукового товариша Андрія Дуніна-Борковського взяв будинок, який перевіз в Стольний; у компанійського полковника Ігната Часника взяв турецьку яничарку (шаблю): у полковника Капніста – 15
коней».
У листопаді 1742 р. Андрія Безбородька відсторонили від займаної посади. Розглядати судову справу не квапилися. Перший допит по справі був проведений в кінці березня наступного року, але А. Безбородько вини не визнав: «не определял
чиновников, а правители, взяток не брал
никаких». Другий допит відбувся лише через п’ять років, у травні 1747 р., але теж не
дав ніякого результату. Розгляд по справі
продовжився в липні 1751 р. за наказом
новообраного гетьмана К. Розумовського.
В серпні 1751 р. винесено вирок: «Купчинский обвинен, а Безбородько оправлен
старшиною генеральною и полковниками, и по прежнему, ордеромъ гетманским,
определен в генеральную канцелярию.
Купчинский лишен сотничьего чина, чести
и 100 ударовъ киями взялъ».
Виправданого А. Безбородька гетьман
К. Розумовський поновив на посаді генерального писаря, яку він обіймав наступні
десять років.
Отже, довести звинувачення у хабарництві було дуже важко. Впливова і багата
козацька старшина була впевнена, що не
понесе суворого покарання за розкрадання бюджетних коштів, хабарі, утиски населення. Її не буде страчено, не конфіскують
майно, рідко коли присуджували термін
ув’язнення. Все це сприяло поширенню подібних зловживань. З того часу минуло 300
років, а проблема корупції так само гостро
стоїть перед українським суспільством і
сьогодні.
Руслана ОГІЄВСЬКА

З роками відносини Михайла Миклашевського
з Іваном Самойловичем стабілізувались, і державний діяч повертається до гетьманської столиці. Вже у 1682 р. займає посаду генерального хорунжого, а згодом і генерального осавула.
Але з невідомих причин 27 серпня 1686 р. Михайла Миклашевського було усунено з посади
осавула.
Після приходу до влади Івана Мазепи Михайла Миклашевського повернули до рядів вищого
старшинського кола й надали на ранг село Зазірки, слобідку Новосілки.
В 1689 р. М. Миклашеський займає посаду
стародубського полковника. В ході Північної війни саме Стародубський полк відігравав значну
роль. Так у 1702 р. гетьман Іван Мазепа призначив Михайла Миклашевського наказним гетьманом війська, яке було послане для взяття однієї з найміцніших на той час литовсько-білоруських фортець – Бихова.
Михайло Миклашевський поруч з становленням військової кар’єри активно займався
меценатством. В 1698 р. в Стародубі було збудовано Преображенську церкву, оновлено церкви

Архістратига Михаїла, Святого Миколая. На кошти цього представника генеральної старшини
збудовано собор Святого Юрія в Києво-Видубицькому монастирі. Саме в цій православній
святині й знайшов свій вічний спокій полковник.
Не забував Миклашевський і про народну
освіту. Так, він запросив відвідати Стародубщину одного з найвидатніших київських ієрархів
– Варлаама Ясинського, який часто гостював у
гетьманській столиці. Печерський архімандрит
та майбутній митрополит Київський, Галицький
i всієї України їздив Стародубщиною з проповідями, а на іменини Миклашевського виголосив у
Стародубі «Слово на собор Св. Архістратига Михаїла», у якому високо оцінив заслуги Миклашевського у розвитку культури на теренах України.
Військова кар'єра як і життєвий шлях Михайла Андрійовича Миклашевського, на жаль,
закінчились раптово. У 1706 р. стародубський
полк відправиться до міста-фортеці Несвіж.
Саме там під час бою під стінами цього міста
й загинув визначний український військовий
діяч.
Оксана СОХАНЬ

Безбожна влада
проти священика

У 1937–1938 рр. у СРСР
тривав
централізований
процес масових репресій.
Жертвами «чистки» радянського суспільства стало і духовенство.
Цей процес не оминув і
батуринське
духовенство.
У даній статті мова піде про
священника
батуринської
Покровської церкви Михайла Миколайовича Імшенецького.
Цей священнослужитель
народився 20 жовтня 1870
р. у с. Данине Ніжинського
повіту Чернігівської губернії
(нині с. Данина Ніжинського району) у родині священника. Після закінчення Чернігівської духовної семінарії служив псаломщиком у
соборі Різдва Богородиці у
Козельці. З 1897 р. починає
служіння в сані священника:
був рукопокладений до Троїцької церкви с. Черняхівка
Ніжинського повіту, а в 1904
р. переведений до Покровської церкви с. Шаповалівка
Конотопського повіту. Через
п’ять років починає служити
у батуринському храмі Покрови Пресвятої Богородиці.
У Державному архіві Чернігівської області зберігається дві архівно-слідчі справи
щодо М.М. Імшенецького. З
них дізнаємося, що священника тричі арештовувала
більшовицька влада. Вперше М.М. Імшенецького заарештували органи ВНК у
1923 р., тоді його підозрювали у допомозі частинам
Денікіна в надбудові мосту
через річку Сейм для наступу проти Червоної армії. Не
маємо інформації щодо вироку, ймовірно, справу було
припинено.
Другий арешт відбувся
6 січня 1930 р. Напередодні Батуринська райміліція
отримала звернення місцевої сільради стосовно того,
що «піп Покровської церкви Імшеницький проводить
контрагітацію серед населення проти антирелігійної
кампанії та відібрання церк-

ви під культурно-освітню
установу» та допитала двох
свідків. Вони повідомили, що
священник ходить по хатах
та збирає підписи проти відбирання церкви у громади.
9 січня у райміліції допитали
самого затриманого. Панотець заперечив проведення ним агітації: «Я уже 36 років служу з молитвою по хатах, я дійсно ходив з дозволу
Батуринського адмінвідділу,
підписного листа не було».
Справу передали до Конотопського окружного відділу ДПУ, який вирішив закрити її за недостатністю зібраних доказів. М. Імшенецького випустили з-під варти. Але
на цьому його поневіряння
не закінчились. У 1935 р. Покровську церкву закрили і
священник залишився без
парафії.
Третій арешт став найтрагічнішим. Репресивні органи в роки великого терору прагнули виконати спущені згори ліміти засуджень.
23 квітня 1938 р. М. Імшенецький був заарештований
Батуринським райвідділом
НКВС УРСР. Одночасно було
проведено обшук у помешканні священника. Вилучили
паспорт та 6 листівок, які не
додані до справи.
Спочатку
утримувався в Конотопській в’язниці.
Ні під час допиту, ні під час
двох очних ставок священник своєї провини не визнавав. Досудове розслідування було проведено блискавично. І вже 24 квітня було
складено
обвинувальний
висновок. У першу чергу обвинуваченому
пригадали
попередні арешти: «Будучи
враждебно настроен против
Советской власти, Имшенецкий с первых дней существования Советской власти проводит контрреволюционную деятельность». Як
показали свідки, в будинку
священника містився штаб
денікінських частин; під час
закриття Покровської церкви у 1935 р. М. Імшенецький

закликав віруючих не допустити цього; а залишившись
без парафії, нелегально
проводив релігійні обряди
по хатах. Також, за показами свідків, подані «антирадянські» вислови священника, які відображають становище радянського суспільства: «Вы, люди добрые, при
Советской власти и стоя в
очереди помрете с голоду,
ещё войны нету, а мы уже голодаем, а ведь скоро немци
к нам заглянут, пока сюда
дойдут, то нам круто прийдется»; «Наше правительство всё вывозит за границу в Германию, Польшу для
того, чтобы они не пошли на
СССР»; «Видите, когда вы перестали верить в Бога, стали колхозы и кооперативы.
Раньше не было колхозов и
кооперативов и всего у нас
хватало без всяких очередей у любого торговца, но
ничего, скоро до нас поляки
придут, они усякие очереди
уничтожат и у нас всего вдоволь будет».
Обвинувачений
своєї
вини не визнав, але, на думку слідства, був достатньо
викритий показами свідків.
5 травня 1938 р. «трійка» при
Чернігівському облуправлінні НКВС винесла вирок Михайлу
Імшенецькому, його засудили до розстрілу з конфіскацією особистого майна (без
посилання на статтю Кримінального кодексу УРСР). 23
травня 1938 р. вирок було
виконано у Чернігові. У репресованого
залишилась
родина: дружина Ганна Павлівна та дві дорослі доньки –
Віра та Олена.
Михайла Імшенецького
було реабілітовано посмертно 31 серпня 1989 року.
Зоя СНІЖОК
Автори публікацій –
науковці Національного
історико-культурного
заповідника
«Гетьманська столиця».
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Володимир САПОН

«Меди і полини історії»

Продовжуємо публікацію краєзнавчої книжки «Меди і полини історії» – відомого чернігівського письменника,
журналіста, краєзнавця Володимира Миколайовича Сапона (20. 07. 1951 – 02. 10. 2017). Поч. в №№ 175, 177–
183, 185 – 205.

У передчутті Качанівки
Слід гадати, десь восени 1838
року Тарас знайомиться із Василем Штернбергом, випускником
Академії мистецтв. Той якраз повернувся з України, привіз зроблені там малюнки, про які Шевченко
захоплено згадує у повісті «Художник».
Ті малюнки, що так схвилювали
тоді Тараса, навіяли сум за давно
небаченою Україною, Штернберг
зробив у Качанівці на Чернігівщині, у маєтку поміщика Григорія Тарновського, одного з тих, за визначенням Кониського, «що хоч потроху пам’ятали свій національнонародний родовід і не цуралися
ідей національнодемократичних,
звісно, стільки хоча, на скільки давало те панське поводження».
Григорій Степанович охоче приймав у себе щоліта художників,
письменників, вчених артистів,
приїздили родичі і друзі. Особливим було літо 1838го. Разом з молодим Штернбергом тут жив і працював уже відомий композитор
Михайло Глінка. Саме тут ним того
літа були написані і отримали перше оркестрове виконання музиками Тарновського «Марш Чорномора» і «Персидський хор», що стали
згодом фрагментами опери «Руслан і Людмила».
Розповіді Штернберга про перебування в Качанівці Шевченка
через багато років використає у
своїх прозових творах. Зокрема в
повісті «Музикант» Марія Тарасевич згадує: «Когда видели вы меня
в Качановке, я уже тогда бредила
петербургской сценой; домашняя
для меня была слишком тесна. На
несчастие мое, того же лета заехал
к нам Михайло Иванович Глинка.
Он тогда выбирал в Малороссии
певчих для придворной капеллы.
Увидевши меня на сцене и
услышавши мой голос и игру на
фортепиано, он решил, что я великая артистка. А я – о горе! Мое
горе! – я простосердечно ему поверила. Да и кто бы не поверил на
моем месте?
Не заметили ли вы тогда у нас на
бале молодого, весьма скромного
человека, с большими випуклыми
глазами, со вздергнутым носом
и большим ртом? Это был художник Штернберг. Он тогда у нас лето
провел. Кроткое! благороднейшее
создание!
Однажды я (мне аккомпанировал сам Глинка) пела для гостей из
его еще неоконченной тогда оперы
«Руслан и Людмила» арию, – помните, в чертогах Черномора поет
Людмила? Только что я кончила
петь, посыпались аплодисменты,
разумеется не мне, а автору. А когда все замолкло, подходит ко мне
Штернберг со слезами на глазах и
молча целует мои руки. Я тоже заплакала и вышла вон из залы. С тех
пор мы с ним сделались друзьями».
А в повісті «Художник» вже
йдеться про випадок з Штернбергом, свідком якого, очевидно, був

В. Штернберг.
Автопортрет. 1830 р.
сам Шевченко: «Еще познакомил
он меня в доме малороссийского аристократа, того самого, у которого вы с ним встретились прошедшее лето в Малороссии. Я редко там бываю и то, собственно, для
Штернберга. Не нравится мне этот
покровительственный тон и подлая лесть его неотесанных гостей, которых он кормит своими
роскошными обедами и поит малороссийской сливянкой. Я долго
не мог понять, как это Штернберг
терпит подобные картины? Наконец дело открылося само собой.
Он однажды возвратился от Тарновского совершенно не похож
на себя, т.е. сердитый. Долго молча ходил он по комнате, наконец
лег в постель, встал и опять лег; и
это повторил он раза три, наконец
успокоился и заснул. Слышу, он во
сне произносит имя одной из племянниц Тарновского. Тут я начал
догадываться в чем дело. На другой день Виля мой опять отправился к Тарновским и возвратился поздно ночью в слезах. Я притворился, будто не замечаю этого. Он упал
на диван и, закрыв лицо руками,
рыдал, как ребенок. Так прошло по
крайней мере час. Потом поднялся он с дивана, подошел ко мне,
обнял меня, поцеловал и горько
улыбнулся, сел около меня и рассказал мне историю любви своей.
История самая обыкновенная. Он
влюбился в старшую племянницу
Тарновского, а та хоть и отвечала
ему тем же, но в деле брака предпочла ему какогото лысого доктора
Бурцева. Самая обыкновенная история».
В цьому фрагменті немає, здається, ні краплини художнього домислу. Штернберг став для Шевченка найщирішим приятелем.
Якийсь час вони разом, як видно з
наведеного вище уривку, і квартирували. Саме Штернберг познайомив Шевченка із Григорієм Тарновським, коли той на зиму приїхав зі
своїми рідними в Петербург.
Було й безнадійне кохання
Штернберга до племінниці Тарновського Емілії Тарновської. Але в ро-

дині її захоплення привабливим
зовні художником зовсім не розуміли. Через багато десятиліть Михайло Тарновський писав: «Штернберг був бідний, Бурцев – зі статками і маєтком. Панночка – бідна,
тож вибір зрозумілий. За вибір той
її жорстоко покарала доля. Лікар,
з’ясувалося, був деспотичним звіром. Казали, що в сім’ї їй довелося зазнати й «стусанів»… Ні умовляння Гр. Ст., ні брата дружини Вас.
Вас. (старшого) та їхні попередження, що його жорстокість зазнає
заслуженої кари, він не сприймав
і лютував далі. Події не змусили
на себе чекати – Бурцева було позвірячому вбито його ж таки стражденними селянами».
Що ж до зізнання «не нравится
мне этот покровительственный тон
и подлая лесть его неотесанных
гостей», то завважимо: напише це
Шевченко про Тарновського через
багато років на засланні. Більше
того, образ жорстокого кріпосника
«Арновського» з Качанівки він виведе тоді ж і в повісті «Музикант».
Ця повість особливо підсилюється
розповіддю про трагічну долю артистки – вихованки «Арновського»,
котра, щоб потрапити на петербурзьку сцену, змушена була стати
його коханкою.
В цій сумній історії відлунилося почуте Тарасом під час поїздок
в Україну: коханками Тарновського
нібито були і вже згадувана нами
Емілія, і її сестра Юлія, і ще одна
його небога – Марія Задорожна (в
заміжжі Кржисевич).
Та про це, повторимося, Шевченко довідається пізніше. Тоді ж,
познайомившись у Петербурзі, він
проймається приязню до Григорія
Степановича, а той, в свою чергу,
не залишається байдужим до таланту молодого художника і поета.
Надія побувати в Україні, а то й
зовсім повернутися на береги Дніпра, ніколи не залишала Шевченка
на холодних берегах Неви. Навесні
1840 року він пише братові Микиті Шевченку: «Може, я літом приїду
побачиться, треба перш добре вивчиться малювати». Летіли листи і в
Качанівку, до Григорія Тарновського.
А 20 липня 1841 року Шевченко назавжди попрощається з Василем Штернбергом, який вирушає
до Рима. На подарованому йому
«Кобзарі» Тарас напише свої класичні рядки:
«Поїдеш далеко,
Побачиш багато,
Задивишся, зажуришся, —
Згадай мене, брате!»
Штернберг поїхав до Італії на
навчання, де через п’ять років помре, маючи тільки 27 років. Шевченко ж листі до Пилипа Корольова в Харків восени 1842 році писатиме: «Молю тілько милосердного
Бога, щоб поміг весни діждати, щоб
померти на Україні.»
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Чернігівська пустеля

Понад 2 млрд мешканців Землі живуть у пустельних
та напівпустельних районах. І не вважаймо, що пустеля
Сахара аж надто далеко від України: кліматично тепер
майже вся Одеська область і північ Криму – напівпустеля.
Подивимось, як меліоративна активність, започаткована ще наприкінці ХІХ ст. Чернігівським земством та
продовжена за радянських часів, поступово призвела до
обміління рік Сіверщини, ерозії ґрунтів та зменшення заліснених площ.
Зразковим прикладом самоврядування на теренах
Сіверщини можна впевнено назвати діяльність земства
другої половини ХІХ – початку ХХ ст., яка поширювалась
на усі сфери економіки та культури Чернігівської губернії.
Особливо це стосувалось сільського господарства:
агрономи й ветеринари, машини й розплідники для худоби, добірні зернові та ін. культури – неповний перелік
того, якими силами та засобами працювало Чернігівське
земство для потреб громади. Заліснювали піски, прокладали дороги, проте першість посідали меліоративні
роботи – осушення боліт.
Поспіх у виконанні меліоративних робіт згодом було
підхоплено радянським часом. Справді, наприкінці ХІХ
ст. величезна кількість селян, колишніх кріпаків, наполегливо збирала гроші та купувала землю. Як наслідок, ціна родючого ґрунту зросла так, що й за 300 рублів
складно було придбати десятину. Вартість же землі після меліорації стрімко зростала: якщо десятина заболоченого ґрунту коштувала 3 – 15 руб., то цю ділянку, вже
осушену, можна було продати за 100 – 120 руб. Отже,
господарі заболочених земель усіляко намагалися залучити «земські» сили для перетворення своїх боліт на сінокісні угіддя.
У 1894 р. при Міністерстві землеробства і державних
маєтностей відкрито відділ земельних покращень, який з
метою дослідження боліт західних губерній спорядив відповідну експедицію. У Чернігівській губернії роботи виконувались Є. В. Оппоковим, інженером-гідротехніком
експедиції. За результатами його дослідження земство
видрукувало «Материалы по изследованию болот Черниговской губернии Е. В. Оппокова», де автор визначав завдання з осушення боліт як прямі й невідкладні для земства, бо це збільшувало б площу родючих земель. Зокрема, Оппоковим запропоновано осушити в Чернігівській
губернії 22 болота, загальною площею 354 743 дес. (або
7.5 % від усієї площі губернії).
Правила з осушування боліт земством було ухвалено
20 травня 1902 р., проте схожий механізм діяв і наприкінці ХІХ ст. Урядовий інженер-гідротехнік відповідав за
розробку проекту осушення, який і виконувало земство.
На меліоративні потреби Міністерство землеробства і
державних маєтностей надавало земству позику. За виконані роботи з осушення земель їхні господарі розраховувались вже з земством упродовж наступних 10 років
(з виплатою 4 % річних). Затверджені були також і правила експлуатації каналів, згідно з якими, зокрема, заборонялося загачувати їх для вилову риби або перегону худоби, також вимочувати в них коноплі або льон.
До осені 1917 р. Чернігівське земство осушило 4 болота з 22 рекомендованих Оппоковим. Доля головного
болотознавця Чернігівщини склалася трагічно: хоча він
згодом і працював у Київському політехнічному інституті та отримав звання академіка, у 1937 р. Оппокова було
заарештовано і розстріляно під Биківнею. У співавторстві з гідрологом Н. В. Шрейбером академік Є. В. Оппоков заперечував внесок мохових боліт до загального балансу річкових вод, натомість вважав, що болота є великими постачальниками води до атмосфери. Але ще на
початку ХХ ст. у гідрологічних колах Російської імперії запанувало переконання, що болота, як головні джерела
води для річок, потребують охорони від осушення.
Влітку 1933 і 1934 рр. кафедрою кліматології Ленінградського університету виконані дослідження біля болота Гладкого (ст. Сабліно Жовтневої залізниці). Кліматологи з’ясували, що вдень за умови сухої погоди значення
абсолютної вологості повітря розподілені так: над лугом
вони найвищі, над болотом – найменші, під покривом
прилеглого лісу – середні.
Переформулювати це можна так: з поверхні болота
вологи випаровується найменше, а з лугу – найбільше.
Саме в цьому полягає причина більшої повноводності річок, що випливають з боліт. Отже бачимо, як меліоративна активність, започаткована Чернігівським земством
та продовжена за радянських часів, поступово призвела
до обміління рік Чернігівщини, ерозії ґрунтів та зменшення заліснених площ.
Валерій ПОМАЗ,
бібліограф Чернігівської обласної
бібліотеки для юнацтва
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Світ літератури і мистецтва

Поетичним рядком
Валентина ГРОМОВА

Олена ТЕРЕЩЕНКО

***
Таке віртуозне прощальне – Па!
Листок зірвавсь. покружляв
і впав.
А сонце ніжило небу спинку.
І бігала осінь за літом –
навшпиньки

У медовому спекотнім серпні
Розчинилась усмішка тво.я
І мої малюнки напівстерті
На піску змиває течія.

***
Набігли в яблуках червоні коні.
Траву зелену потоптали на осонні.
І нишком продає жоржини осінь.
Я не купила – дорого так
просить.
***
Не збулось. Поплило в ковчезі.
І знову – черга!
За примарним осіннім щастям.
Як – за причастям.
***
На семи вітрах закружляла
осінь.
У неї сонечка вже
не допросишся.
Від дощів нічим не відкупишся.
Крамарка хитра все
поскуплювала.
Горіхи й сливи, яблука й груші.
І наші ще літні роздягнені душі.
Серпень 2021.

Я сховаю у своїх долонях
Голос твій, печаль твою і сміх,
Щоб зимових днів кришталь
холодний
Відблиск літа повернути зміг.
І коли в провулки міжсезоння,
Наче в лабіринт, занурюсь я,
Затріпоче на моїй долоні,
Як метелик, усмішка твоя.
18. 08. 2021.

Акція
в бібліотеці
«Моя Україна»
19 серпня в обласній універсальній науковій бібліотеці ім. В. Короленка відбулася ця акція. Відкрив її дует
бандуристок – випускниць
Чернігівського фахового музичного коледжу ім. Л. Ревуцького – Карина Шульга й
Катерина Давиденко.
Потім сказала вітальне слова заступницю голови громадської організації
«Спілка жінок Чернігівщини»
Ганна Пушкар. Співали лауреат всеукраїнських конкурсів Сергій Гончаренко та музикант і поет Віталій Левада.
До заходу долучився відомий у Чернігові журналіст
і письменник Владислав Савенок. Він представив свою
виставку світлин «Чернігівщина: фотолітопис Незалежності від Владислава Савенка», фото різних років. Свої
вірші читали поети, учасники поетичного бібліопростору «А+» при бібліотеці.
Працівники
бібліотеки
створили яскраві фотозони
в українському стилі: старовинні рушники, вишиванки,
барвисті хустки, букети айстр
і чорнобривців, червонобокі
яблука.

«Так просто»
Ці слова приспіву з однойменної відомої пісні
Ірини Білик найбільше пасують до назви виставки
чернігівських художників, що відкрилася 20 серпня у Мистецькому центрі обласної бібліотеки для
юнацтва.
Куратором мистецького заходу, присвяченого 30-річчю відновлення Незалежності України, є
наш колега Святослав Подлевський, молодий і талановитий художник, кандидат історичних наук.
У заході беруть участь 15 майстрів та майстринь нашого міста: Анна Деркач, Роман Закревський, Олександр Земляков, Оксана Корнієнко,
Дмитро Куровський, Валерій Лисиця, Надія Мартиненко, Володимир Матвейцев, Роман Найдьон,
Руслан Перекуча, Святослав Подлевський, Олена
Саченко, Анастасія Солобай, Сергій Тонканов, Євгеній Шаповалов.
У фойє відвідувачів зустрічатиме «Юстиція»
Святослав Подлевський, «Ніцше»
– безпристрасна пані із зав’язаними очима, що
спирається лівою рукою на
меч. Анастасія Солобай, авторка картини, прагне своїм твором підкреслити усю
складність та відповідальність 30-річного шляху з реформування судової системи в Україні.
«Дзеркало душі» – дебютна картина Олександра
Землякова, на мою думку,
відтворює внутрішній світ
доктора Грімсбі Ройлотта, вітчима Елен Стоунер.
Бачимо болотяну гадюку,
привезену доктором з Ін«На глибоких висотах»
Анастасія Солобай «Юстиція»
дії, за «допомогою» якої вітчим вже встиг смертельно
«Лурд» (1894). П’єр Фроман, молодий католицький
отруїти свою падчерку Джулію, рідну сестру Елен.
священик, який втратив віру, супроводжує Марію,
Ліворуч – блюдце з молоком, улюбленою зміїкохану подругу дитинства, тепер прикуту до ліжка,
ною їжею. Проте Шерлок Холмс та доктор Ватсон
у її паломництві до місця об’явлення Богородиці у
вчасно перешкодять отруєнню Елен (Артур Конан
1858 р. (Лурд, передгір’я Піренеїв, південно-західДойл, «Пістрява стрічка»).
ний куточок Франції). Обоє прагнуть і потребують
«У Німеччині дуже скаржаться на мої «ексценсвітла віри й надії на зцілення…
тричності». Проте ніхто не знає докладно, де мій
Унікальною є робота Сергія Тонканова «На
центр, тому важко зрозуміти, де й коли мені траглибоких висотах». Білі ведмеді в намірах поряпляється бути ексцентричним». Слова належать вітунку від стрімкого танення арктичних льодовидомому німецькому філологу й філософу Фрідріху
ків (головної екологічної загрози для виду Ursus
Ніцше (1844–1900), повні переклади творів якого
maritimus) набувають … крила, намагаються втеклише починають видаватися в Україні (львівське
ти від руйнівного впливу цивілізації, але … знову
видавництво «Астролябія» та харківське «Фоліо»).
опиняються в міцних тенетах людини.
Центральну ідею «ексцентричного» вислову філоОзнайомитися з виставкою можна до 17
софа найкраще втілено на чудовому полотні Свявересня (з понеділка по п’ятницю, з 10-ї до
тослава Подлевського «Ніцше» завдяки майстер18-ї год.) у блакитній залі нового корпусу обласному поєднанню теплих та холодних кольорів.
ної бібліотеки для юнацтва (вул. Шевченка, 54: наНадзвичайно глибокою й символічною є карвпроти стадіону ім. Юрія Гагаріна).
тина Володимира Матвейцева «І сталося світло...»
На моє переконання, відомий майстер дивовижно
Валерій ПОМАЗ,
ілюструє головну сюжетну лінію роману Еміля Золя
бібліограф обласної бібліотеки для юнацтва
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Думки вголос: рядки з Фейсбука
Любов ГОЛОТА

День журналіста
Про «бути журналістом» мріяла з шостого класу. Звісно ж, не без впливу «трое
суток шагать, трое суток не спать – ради
нескольких строчек в газете». Там був чудовий редактор, який, креслячи мої красивості й ліричності, вчив мене писати
про людей так, «щоб їх було видно». Це
були мої земляки: доярки й комбайнери,
директор восьмирічної школи, що на власний ризик створив музей загиблих місцевих хлопців, яких у куфайках та без зброї
погнали воювати з німцями за хутір Високий, це були солдатські вдови, вічні ланкові, телятниці й свинарки...Вони дивилися
співчутливо на мій блокнотик і авторучку, яка пирскала чорнилом і ставила клякси, іноді повчали: оце пиши, а це не пиши.
Але, разом з редактором, не відбили мою
хіть до професії.
Після університету працювала в обласних газетах. Редакторка першої повчала мене, що «треба любити не себе в
газеті, а газету в собі» і «вірші будете писати, як підете на пенсію». Редактор другої
казав: «зробив діло – гуляй сміло» і «напиши мені історію так, щоб я згадав «Суничну поляну» Бергмана».
У мене не виходило потрафити ні першій, ні другому, але я старалася: літала у
відрядження «кукурузником», їздила «уазиками» й приміськими електричками, вибивала шийні хребці, трясучись по шість
годин у якихось тупорилих автобусиках на
32 пасажири. Мені ще й сьогодні сняться
тодіші районні готелі з безперемінними
чорнобілими картинками на стінах – десятитисячною копією якоїсь графіки, сірі
простирадла, вікна, за якими акації, тополі, клени... І розкіш придніпровських ландшафтів: поля, степи, малі й великі річки і
люди, люди, люди – повірте, я їх любила й
захоплювалася ними. Й досі пам'ятаю їхні
фрази, їхні лиця, їхню українськість, що
й не снилася тим, хто сьогодні зверхньо
розмірковує про «недопатріотизм східняків». До речі, Дніпропетровщина і її чорноземи унікальні, а ще вона стоїть на гранітному материкові, а ще руди всілякі – наші
мають досить заліза в крові і в характерах, і ця безкінечна жіноча терплячість,
і найвродливіші чоловіки, і чорноголові
хлоп'яки та русокосі дівчатка...
Не буду розповідати, як тоді повчали
молодих журналістів, «розбирали» на зборах та літучках, – я не про це, я про людей.

Вже в столиці, двадцять з чимось років тому у мене була не лише мрія, але й
наміри зробити журнал «Люди» (не публічні, а від колиски до труни), жіночий журнал
«П'ята пора», дитячий журнал... Не склалося. Не вистачило в мені кременю й заліза,
та й всього іншого не знайшлося.
В просвітянську газету мене попросили прийти на кілька місяців. Зорганізуєш
тижневик і – вічна творча весна. Не було й
нема того, що дозволяє редакторові бути
щасливим редактором: тиражі, прибутки,
великий колектив і впливовість. Але залізо і кремінь є! Є колектив, є автори, є читачі, яких нема в інших: постійні, надійні,
україноцентричні.
Є зради, що не поступаються тим, радянським. Є «однодумці», які, рознюхавши, що грошей за ідею не платять, йдуть,
обіцяючи повернутися, коли «настануть
кращі часи»...
Мені не вдалося стати тим журналістом і редактором, що: «володар дум» і «законодавець моди». Мене не ваблять стовпища політиків, стойбища політтехнологів
і квадрат, обмежений Банковою–Грушевським. В чомусь безнадійний «пережиток
минулого», я й досі вірю, що найцікавіші у
нас – Люди. Оті, що від колиски до труни
живуть так, як живе Україна. І хочуть, аби
вона змінювалася, залишаючись українською.
А щоб чемно і чесно зізнатися в усьому, чого очікувала від своєї професії, скажу: все життя мрію видавати газету «Погода». І знаю, що це буде найкраща газета
– в наступному житті.
5 червня 2017 р.
Київ.
Про
авторку. Любов Голота
– відома українська поетеса, прозаїк, лауреат Національної премії
України ім. Т. Шевченка. Працювала журналісткою
в місцевих ЗМІ, у
столиці на Українському радіо, нині понад 20 років є головною редакторкою газети «Слово Просвіти», центрального видання Всеукраїнського Товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка.

Владислав САВЕНОК

Радість дня
Сьогодні був Міжнародний день молоді. Якось спонтанно попросив надсилати
оригінальні новели саме МОЛОДИМ ЛЮДЯМ. Але найбільша радість трапилася,
коли їхав у маршрутці.
Побачив дівчину з книгою. ВОНА ЗАХОПЛЕНО ЧИТАЛА. Кілька хвилин вагався: запитати чи ні, ЩО читає? Припускав, можу
розчаруватися, коли покаже назву якось
дешевого роману кишенькового формату.
Врешті-решт, зняв навушники і спитав:

– Вибачте, ви можете показати, яку
книгу читаєте?
Дівчина спокійно показала палітурку:
Рей Бредбері, «451 градус за Фаренгейтом».

– Чудовий вибір. Гарна книга!
Ви не зможете уявити моєї радості!
Дівчина ЧИ-ТА-Є. Та ще й один із шедеврів світової літератури.
У голові миттю пролетів цей невимовно драматичний сюжет, який не залишає
байдужим і викликає світлу тугу по нездійсненному у житті.
Драма людського існування перевертає душу. Рей Бредбері передбачив, що
людство перестане читати книги і буде
втрачати розум, стаючи на шлях деградації…
Тому й двічі зрадів, побачивши дівчину,
яка читає саме цю книгу. Наперекір усьому. Дівчина (на фото) вийшла на зупинці,
на перехресті вулиць Рокоссовського і Доценка. Район 22 школи. Добре, якщо любов до читання дівчині прищепили саме в
цій школі…
А Рей Бредбері народився 22 серпня
(за 10 днів) у 1920-му і прожив 91 рік…
12 серпня 2021 р.
Чернігів.
Про
автора.
Владислав Савенок – відомий чернігівський журналіст, поет, працював у чернігівських
ЗМІ, останні роки
працює в місцевих
інтернет-виданнях.

Світ домашнього читання
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Несподівані
думки
Чим менше думаєш,
тим більше в тебе однодумців.
Якщо ви можете сидіти та чогось чекати, значить це вам не потрібно.
Брехня – це просто
половина правди.
На самоті людина
часто відчуває себе менш
самотньою.
Найкраще люди
розбираються в тому,
чого в них немає.
Виходячи із себе,
головне не отримати удар
у спину.

Було колись...
У дитинстві актриса Камерон Діаз не відрізнялася зразковою поведінкою: носила джинси, в яких було більше дірок, ніж тканини, давала
справжні кулачні бої сусідським хлопчакам. А в 11
років заробила собі чисто
хлоп`ячу травму – перелом носа.
Не був слухняним й
інший відомий голлівудський актор – Мел Гібсон.
Його змусила прийти на кінопроби сестра, хоча Гібсону взагалі не подобалася ідея зніматися в кіно, а
напередодні він знову побився і «світив» черговим
ліхтарем під оком. Виявилося, продюсеру потрібний був хлопець, який навіть з розбитою фізіономією буде виглядати привабливо.

Куточок
гумору

Цікаве по планеті

У Лапландії пройшов чемпіонат світу з обіймів дерев
Чемпіонат світу з обіймів дерев 2021 року
проходив у два етапи. Крім великої онлайн-програми, яка тривала два тижні, 21 серпня змагання відбулися і в «живому» форматі в лісі ХаліПуу (HaliPuu) на гірськолижному курорті Леві, у
частині Лапландії, що відноситься до Фінляндії.
Взяти участь могла будь-яка людина світу. Для цього потрібно було знайти улюблене
дерево і міцно його обійняти, сфотографувати процес і поділитися цим зображенням з іншими. Фотографії будуть розміщені в додатку
HaliPuu's Forest in Your Pocket. У ньому також
можна буде побачити карту обнятих дерев і
місць, де були зроблені фото.
Переможець зможе приєднатися до оффлайн змагання в лісі ХаліПуу на наступний
рік, а також отримає в подарунок подорож на
двох до Лапландії.
Офлайн-чемпіонат пройшов у трьох дисци-

У США школярі допомогли
виправдати «відьму»,
яка померла більше трьохсот років тому

Сенатор штату Массачусетс від Демократичної
партії Діана Дізогліо представила законопроект,
який повинен виправдати останню Салемські відьму
Елізабет Джонсон-молодшу. Дівчину реабілітували
завдяки розслідуванню учнів восьмого класу середньої школи Північного Андовера, Учні провели розслідування під керівництвом викладача цивільного
права Керрі Лапьер. Вони ретельно досліджували біографію Елізабет та кроки, які необхідно було зробити, щоб її виправдати.
Законопроект Дізогліо внесе поправки в закон
1957 року з поправками 2001 року, щоб включити
Джонсон-молодшу в число інших помилуваних після
помилкового звинувачення.
Елізабет Джонсон-молодшу засудили до смертної кари в 1693 році, коли їй було 22. Дівчину так і не
повісили: коли стали відомі масштаби несправедливого суду над «відьмами», тодішній губернатор Массачусетса скасував смертний вирок. Але звинувачення залишилося.
Дізогліо не знає, чому дівчину досі не виправдали. Ймовірно, через те, що вона не була одружена і
не мала дітей, – нащадки не могли діяти від її імені.
А ще це пов'язано з тим, що люди довгий час залишалися забобонними. Вони все ще думали, що
Джонсон-молодша – відьма, тому не виправдовували її.

☺

☺

☺

– Офіціант! Це не суп, а
якась вода.
– Не якась, а кип'ячена!

☺

☺

☺

Клієнт – офіціанту:
– А це правда, що ви
за нами доїдаєте страви?
– Ні, це ви за нами доїдаєте.

☺

☺

☺

– Офіціант, вина та
фруктів!
– Конкретніше!
– Сто грамів горілки й
солоний огірок!

☺

☺

☺

– Вам каву з коньяком?
– Без ...
– Без коньяку?
– Без кави!

☺

☺

☺

– Що таке будинок терпимості?
– Пивний бар із замкненим туалетом.

Пачки грошей
у холодильнику

У Південній Кореї чоловік виявив
пачку грошей, що прилипла до дна старого холодильника, який він купив через Інтернет в магазині Сеула, що спеціалізується на продажі старих товарів.
Під стінкою, що утворює основу холодильника, він виявив п'ятнадцять товстих пачок банкнот, захищених поліетиленовою плівкою. Там знаходилися 2
200 купюр по 50 000 вон на загальну
суму 110 мільйонів вон, в перерахунку
це близько 80 000 євро.
6 серпня громадянин повідомив
про свою знахідку в поліцію, яка почала
розслідування з метою знайти колишнього власника холодильника. У того є
6 місяців, щоб заявити про себе, довести, що то його гроші і вимагати їх. Якщо
власник знайдеться, то гроші будуть
йому повернуті, але тому хто їх знайшов, буде виплачено від 5 до 20 % суми.
Якщо власник не буде знайдений, покупець отримає кошти зі сплатою податку
в розмірі 22 %.
В той час, коли корейські банки пропонували дуже низькі процентні ставки
по заощадженнях, багато корейців воліли зберігати свої гроші вдома.

Школа психології

Картинки з ресторану
Марно намагаючись
розрізати шматок м'яса на
тарілці, відвідувач кличе
офіціанта:
– Візьміть м'ясо назад!
– Не можу, пане. Ви
його подряпали.

плінах: хто більше ібніме дерев за 8 хвилин, при
цьому кожне дерево потрібно було обіймати не
менше 5 секунд; наскільки душевно спортсмен
обіймає дерево за одну хвилину; наскільки креативно обнімає дерево протягом хвилини.
Організатори фестивалю впевнені, що цей
традиційний чемпіонат допомагає знайти гармонію між навколишнім світом і самим собою,
знайти спокій і однодумців.

Ситуації, які витягують з нас сили
і які додають

Іноді нам здається, що весь світ намагається нас зачепити або роздратувати, що все
нібито змовилося проти нас: і погода, і зламався ноутбук, і корки на дорогах, і це завдання
начальства.
Як і небезпечні звички, так і неприємні ситуації відбирають у нас сили і енергію. Але в одному випадку ми керуємося емоціями, влаштовуємо скандали, в іншому – спокійно і розумно
оцінюємо те, що відбувається.
Можна виділити основні моменти, при
яких ми втрачаємо сили і набираємо їх.

Ми втрачаємо сили, коли:

говоримо «так», в той час як хотілося сказати «ні»;
посміхаємося, замість того, щоб заплакати,
не відпочиваємо;
вмовляємо себе потерпіти ще трохи, замість того, щоб зрозуміти «Заради якої мети я
зараз це терплю?»;
ображаємося, замість того, щоб попросити людину про те, що нам потрібно;
займаємося не своєю справою;
людина нецікава, а ми з якихось придуманих причин продовжуємо з нею спілкуватися;
люди поруч з нами більшу частину часу говорять про негатив;
говоримо надто багато про політику, тарифи, корки на дорогах, і т.д .;
брешемо;
багато і емоційно розповідаємо про те, як
живуть інші;
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працюємо на нецікавій, обридлій роботі;
боїмося;
чекаємо, що хтось прийде ( принц, президент) і життя зміниться;
лаємо себе, вважаємо себе негідними, невмілими, невдалими.

Ми набираємо силу, коли:
знайомимося з новими людьми;
отримуємо нові знання;
подорожуємо;
долаємо свої страхи;
пробуємо щось нове;
гуляємо (не плутайте з «біжимо на роботу»
або йдемо в магазин, а саме гуляємо без будьякої певної мети);
займаємося творчістю;
спілкуємося з приємними людьми;
спілкуємося з людьми, які нас підтримують
і вірять в нас;
займаємося своїм тілом (підійдуть будь-які
тілесні практики, баня, басейн);
звільняємо фізичний простір (згадайте, як
по-іншому ви себе відчуваєте у відремонтованій кімнаті);
звільняємо емоційний простір (згадайте,
як ви по-іншому себе відчуваєте, коли вдалося
пробачити і попрощатися з людиною);
говоримо «ні», коли хочеться сказати «ні»
і говоримо «так», коли хочеться сказати «так»;
починаємо робити те, що просить серце.
Набирайтеся сил.

Зареєстрована у Головному управлінні юстиції
Чернігівської області.
Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія ЧГ № 501-150 Р від 26 жовтня 2011 року.
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Дещо про бібліотеки світу
У центрі Нью-Йорка існує готель «Бібліотека», призначений спеціально для книголюбів. У номерах розміщено більше шести тисяч книг. Замовляючи номер, потрібно вказати
шифр за бібліотечно-бібліографічним каталогом, завдяки
чому працівники підготують спеціально для відвідувача підбірку відповідної літератури.
Жителі британського селища Уестбері-саб-Мендіп зробили з телефонної будки найменшу у світі бібліотеку. Вона
працює цілодобово. Принцип роботи простий – відвідувачі
кладуть на полицю уже прочитану книгу і беруть нову.
У Фінляндії працює 197 бібліобусів. Вони протягом дня
відвідують школи, дитячі садочки, лікарні, будинки для престарілих, а також тих, кому важко надовго вийти з дому.
Людина замість енциклопедії – саме так можна охарактеризувати послугу однієї із бібліотек Голландії. Той, хто цікавиться культурою чи звичаями, наприклад, мусульман,
циган, може за гроші орендувати на годину «живу енциклопедію» – представника того чи іншого народу і таким чином
отримати потрібну інформацію.

Школа української мови
Неправильно

Правильно

Робити вигляд

Вдавати

Робити враження

Справляти враження

Розбирається в людях

Знає людей

Роздався вибух

Пролунав вибух

Розкрити книгу

Розгорнути книгу

Саме головне

Найголовніше

У світі цікавого
У кубічному метрі морської води міститься 1,5 грама білка і немало інших поживних речовин. Вчені підрахували, що Атлантичний океан «за поживністю» оцінюється в
20 тисяч урожаїв, що збираються за рік на всій суші.
Світло від Сонця до Землі, а це 150 мільйонів кілометрів, доходить приблизно за 8 хвилин, це при тому,
що воно йде зі швидкість 300 тисяч кілометрів на секунду.

Корисні поради

Розморожуючи м'ясо, можна полити його невеликою кількістю столового 9% оцту (всього кілька крапель).
Оцет значно прискорить процес розморожування і зробить м'ясо ніжнішим.
Якщо в хлібниці з'явився неприємний запах влежаного хліба, потрібно протерти внутрішні стінки хлібниці
столовим 9% оцтом.

Книгам — друге життя

Розгляну пропозицію взяти під реалізацію/придбати букіністичну літературу: книги з історії, філосоософії, класику зарубіжну та українську (роззстріляне відродження, діаспорних
письменників), сучасну українську літературу, фентезі, фантастику. Російську класику та соцреалізм не пропонувати.

Тел. 063 236 18 03 (Олександр),
ел. пошта: pivnich.info@ gmail.com

Чернігівський культурно-мистецький
центр «Інтермеццо»
14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 9, тел (063) 236-18-03
http://intermezzo.org.ua. e-mail: kmc.intermezzo@gmail.com
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