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майже 104 тисяч за перше півріччя 2022
року. За аналогічний період у 2021 році
офіційно одружилось на 21% менше пар.

11 вересня

Українські війська в ході наступу у вересні на Харківщині звільнили майже всю
область, в тому числі тимчасово окуповані міста Балаклія, Купянськ, Ізюм,
десятки інших міст і сіл.

Продовжуємо хроніку війни, що
друкується ці кілька місяців.

7 вересня

Литва, Латвія та Естонія домовились суттєво обмежити в’їзд росіян, у
яких є чинні шенгенські візи. Рішення
будуть прийматися національними урядами відповідно до національних процедур і набудуть чинності одночасно.
Нагадаємо, за підсумками обговорення 31 серпня міністри закордонних
справ ЄС вирішили повністю зупинити
угоду про спрощення візового режиму з
РФ і доручили Єврокомісії визначитися,
що робити з мільйонами чинних віз росіян. Міністри також погодились, що країни-сусідки РФ можуть вживати індивідуальні кроки для обмеження в’їзду росіян.
Данілов: розпад Росії вже почався:
є десяток регіонів, готових вийти з РФ.
Секретар Ради нацбезпеки і оборони
України Олексій Данілов переконаний,
що в Росії уже розпочалися процеси, які
призведуть до розпаду країни-агресора. «Там розпочалися процеси, які вже
не влаштовують керівництво Російської
Федерації. Вони розпочалися не відразу
– не в березні, не у квітні, а от два місяці, як почали набирати обертів. У дослідженнях є території, які вже готові звільнятися від того колоніального стану.» Серед таких він на першому місці назвав
Татарстан, а на другому Ічкерію.
«Путін побудував тоталітарний режим. Звичайно, люди залякані. Я хочу
вам нагадати: в Радянському Союзі було
те саме. У Радянському Союзі людей, які
мали сміливість виходити, було дуже-дуже мало. Але коли почалися процеси,
люди заполонили всі вулиці, площі й майдани, і оцей так званий великий СРСР
просто луснув.»
За кордоном продовжують перебувати майже 500 тисяч наших учнів та
понад 16 тисяч вчителів. Про це повідомив начальник головного управління
загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти та науки Юрій Кононенко. «В Україні зараз функціонує 12
906 шкіл. З них 3 539 розпочали свою
роботу в очному режимі, 3 867 – в змішаному і 5 497 – в дистанційному. Загалом навчатиметься 3 млн 900 тисяч
дітей. До очного навчання приступило
близько 800 тисяч, 1,3 мільйона у змішаному форматі та 1,8 мільйона – в дистанційному режимі». Цей режим може змінюватися в бік очного навчання, залеж-

но від безпечності регіонів і шкіл. Наразі немає статистики щодо кількості дітей,
які за кордоном продовжують навчатися
онлайн в українських школах.

8 вересня

Жодних обмежень щодо виїзду
українських жінок за кордон, повязаних з воєнним станом, наразі не існує.
Це повідомила Державна прикордонна
служба. Підставою для заборони виїзду,
як і у мирний час, може бути лише відповідне судове рішення або рішення інших
уповноважених державних органів щодо
заборони виїзду з країни.
Держсекретар США Ентоні Блінкен
приїхав за неанонсованим візитом до
Києва, де провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Президент назвав візит Блінкена до Києва
важливим сигналом та гарантією того,
що Україна зможе повернути свої тимчасово окуповані території. Зеленський також передав слова подяки за підтримку
президенту США Джо Байдену, його Адміністрації та американському Конгресу.
Загальна сума прямих збитків інфраструктури України внаслідок розпочатої Росією війни сягає 114,5 млрд
доларів на 5 вересня. Про це йдеться в
оновленій оцінці збитків українській економіці проєкту KSE Institute «Росія заплатить» за підтримки уряду та Офісу президента.
З початку війни пошкоджено та зруйновано 412 промислових підприємств,
зокрема з урахуванням великих та середніх об'єктів у східних та південних областях України.

9 вересня

Російська авіація вже майже чотири місяці не залітає не територію, підконтрольну українським силам протиповітряної оборони – повідомило командування Повітряних сил ЗСУ. «Вони
зрозуміли, що несуть серйозні втрати на
території нашої держави. Як би вони не
розповідали в своїх пропагандистських
сюжетах, ППО в Україні є». Україну посилено переносними зенітно-ракетним
комплексами різних типів як радянського, так і закордонного виробництва. Ці
засоби протиповітряної оборони мають
дальністю від 4,5 –7 кілометрів.

10 вересня

У 2022 році в Україні за півріччя зареєстрували найбільшу кількість шлюбів за останні 7 років. Їхня кількість сягає

Ціна 8 гривень

Президент Володимир Зеленський
відзначає, що через 200 днів війни світ
у захваті від дій українських військових, а ворог – у паніці. Зеленський підкреслив, що для українців їхня армія точно – перша армія світу.
Володимир Зеленський відреагував на обстріли росіянами цивільної
інфраструктури, внаслідок яких знеструмлено низку областей. «Навіть крізь
непроглядну темряву Україна й цивілізований світ чітко бачать ці терористичні акти. Навмисні й цинічні ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі.
Жодних військових об'єктів. Знеструмлені Харківська та Донецька області. У Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській
– часткові проблеми з живленням». Зеленський запитав росіян, чи вони досі думають, що зможуть налякати, зламати,
схилити до поступок українців і чи вони
так нічого й не зрозуміли? «Холод, голод,
темрява й спрага – для нас не так страшно й смертельно, як ваші «дружба й братерство». Але історія все розставить по
місцях. І ми будемо з газом, світлом, водою та їжею.. і БЕЗ вас!».

12 вересня

Аналітики Інституту вивчення війни констатують, що захисники України швидким темпом відвоювали майже всю територію Харківської області у
швидкому контрнаступі.
Щонайменше тисяча цивільних в
Ізюмі Харківської області загинули
через окупацію росіянами. 10 вересня завдяки ЗСУ над Ізюмом знову замайорів жовто-блакитний прапор України.
Внаслідок окупації, більш ніж 80% всієї
інфраструктури міста зруйновано. Це і
приватні, і багатоквартирні житлові будинки, і підприємства, державні установи, комунальні заклади, а також промислові потужності.
За 6 – 11 вересня Збройні Сили
України знищили ворожої техніки на
суму 670 млн доларів, значну частину
якої було знищено у ході контрнаступу
на Харківщині. За даними нашого Генштабу, в цей період було знищено 2850
окупантів та 590 одиниць техніки. Втрати противника становили 86 танків та
158 бойових броньованих машин, 106
артилерійських систем, 159 автомобілів та 46 одиниць іншої техніки.

13 вересня

Відступаючи з Харківської області, російські окупанти в паніці залишили велику кількість озброєння. Зокрема, українські військові виявили на
звільнених територіях безліч російських
танків, артилерійських гармат, боєприпасів, а також радіолокаційні системи
та дрони. Окупанти залишили не менше ніж 100 танків і бронетранспортерів. Однією з причин, через яку російські війська залишили військову техніку, вважається нестача пального. Крім
того, пересуваючись на вантажівках
та цивільних легкових автомобілях,
залишити раніше окуповані території можна було швидше.
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Усі поштові відділення й листоноші області ведуть передплату
на «Світ-інфо» на будь-який термін і на будь-яку адресу в області.

Передплатна ціна мінімальна:
16 гривень на місяць.
Передплатний індекс «Світ-інфо» —
Основні теми газети:

`
865
14

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!

Оголошена передплата на нашу
газету на 2023 рік.
Передплатна ціна — без змін:
16 гривень на місяць.

Готується Міжнародний
договір гарантій
безпеки України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та колишній
генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен 13 вересня презентували рекомендації щодо «Київського безпекового договору» для стратегічного партнерства України та країн-гарантів.
Пряма мова Расмуссена: «Ухвалення цих рекомендацій дасть потужний сигнал Володимиру Путіну. Це продемонструє, що наша відданість Україні не похитнеться, що
його війна – марна. Це також дало б сигнал українському народові, що ми віддано підтримуємо незалежність і суверенітет України стільки, скільки це потрібно. Зробити це
правильно – означає закласти новий наріжний камінь європейської безпеки. Якщо цього не зробити, це означатиме загострення кризи на європейській землі».
Запропоновані рекомендації передбачають:
необхідність надання Україні ресурсів на утримання
потужних Збройних сил, здатних протистояти воєнізованим формуванням РФ;
багаторічні стабільні інвестиції в оборонно-промислову базу України, передачу зброї та розвідувальну підтримку з боку союзників, інтенсивні тренувальні місії та спільні
навчання під егідою ЄС й НАТО.
Гарантії безпеки мають окреслювати низку
зобов’язань, узятих групою гарантів разом з Україною. Гарантії мають бути політично та юридично обов’язковими
для виконання.
Договір об’єднає основну групу країн-союзників та
Україну. Ця група держав-гарантів може складатися зі
США, Великої Британії, Канади, Польщі, Італії, Німеччини,
Франції, Австралії, Туреччини, а також країн Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи.
Пакет гарантій містить як превентивні заходи, так і заходи, які мають бути вжиті невідкладно у разі нового посягання на суверенітет і територіальну цілісність України.
Договір передбачає повноцінний санкційний пакет
проти країни-агресора, а також може містити додаткові
компоненти, зокрема угоди про забезпечення сучасними системами ППО/ПРО, регіональні угоди про безпеку в
Чорному морі тощо.
Гарантії безпеки не замінюють прагнення України
вступити до НАТО.
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Україна і світ

Гаряча осінь

14 вересня
ресня

Російська армія щодня зазнає суттєвих втрат у живій силі та
намагається їх компенсувати у різний
спосіб. Військове керівництво продовжує пошук бажаючих воювати серед
ув’язнених, зокрема в колоніях Тульської області. Вербувальники обіцяють
засудженим зняття судимості в обмін на
службу терміном 3 місяці, для рецидивістів або засуджених за особливо тяжкі злочини термін служби складатиме 6
місяців. Про проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом свідчить факт проведення примусової мобілізації у місті Горлівка: місцеві так звані
«військкомати» отримали завдання разом з «міліцією» до 19 вересня набрати
6 тисяч осіб.

На території Великої Британії триває базова загальновійськова підготовка українських військовослужбовців, започаткована британським урядом (на фото). За участі інструкторів з
Канади, Нідерландів, Нової Зеландії,
України та, власне, Сполученого Королівства навчання «Interflex» успішно завершили уже майже 5 тисяч наших військовослужбовців. Вони отримали базові знання, уміння й навички з тактичної медицини, інженерної, вогневої,
психологічної та тактичної підготовки,
включаючи ведення наступальних та
оборонних дій в урбанізованій місцевості.
Президент Володимир Зеленський
розповів, що росіяни під час окупації Ізюму й Балаклії в Харківській області поводилися подібним чином, як у Київській
області: катували жителів, руйнували
дитячі садки й школи, іншу інфраструктуру.
У Всесвітній організації охорони
здоров’я вважають, що світ ніколи не
був так близько до того, щоб покласти
край пандемії COVID-19, за весь час поширення вірусу. Це найоптимістичніший
прогноз щодо пандемії, яка забрала
життя понад 6 мільйонів людей з 2019
року. Водночас у ВООЗ закликають уряди країн «зберігати пильність».

15 вересня

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до країн Європейського Союзу виїхали понад вісім
мільйонів українців, але близько 5-ти
мільйонів із них уже повернулася додому. Про це на брифінгу в Києві заявила президентка Європейської комісії
Урсула фон дер Ляєн.
У звільненому Ізюмі Харківської
області виявлено масове поховання
на понад 440 тіл. Дехто був розстріляний, дехто загинув від артилерійського вогню, так званих мінно-вибухових
травм. Дехто загинув від авіаударів. Багато тіл ще не впізнані, тому причини
смерті будуть встановлені в ході слідчих
дій.
Папа Римський Франциск вважає
«морально прийнятним» постачання
країнами Заходу зброї для України,
яка відбиває повномасштабне вторгнення Росії, оскільки це здійснюється
з метою самозахисту. Про це Франциск
заявив під час пресконференції 11 вересня, повертаючись із релігійного са-

міту в Казахастані.
Казахастані «Самооборона – не
лише законна, а й є вираженням любові
до батьківщини.»
Президента Росії Володимира Путіна непокоїть проблема зловживання
алкоголем серед його «близького оточення» та вищого керівництва РФ, яка
особливо загострилася з лютого цього
року.
Російський суд оштрафував депутатів муніципальної ради округу «Смольнинське» в Санкт-Петербурзі, за так
звану «дискредитацію» російської армії. П'ять депутатів отримали штрафи у
розмірі від 44 до 47 тисяч рублів. 7 вересня петербурзькі депутати закликали
Держдуму висунути звинувачення у держзраді проти президента Росії Володимира Путіна, щоб скинути його з посади
Станом на середину вересня в
Україні намолотили 26 мільйонів тонн
зерна, зібраних на 6,7 мільйона гектара. Збирання зернових та зернобобових культур провели на 61% засіяних
площ. Врожайність становила 38,4 ц/га.
За даними Національної спілки
журналістів, з початку повномасштабної російської агресії в Україні загинуло
39 журналістів.

17 вересня

Під час контрнаступу на Харківщині українські військові взяли в полон
сотні окупантів, чим серйозно поповнили обмінний фонд. Президент Володимир Зеленський: «Скажу вам відверто, у росіян більше наших полонених, ніж
у нас – російських військових або найманців, які працюють за РФ, терористів. Тому наше завдання – поповнювати
цей фонд».

18 вересня

З портів «Одеса», «Чорноморськ»
та «Південний» вийшло вісім суден, ще
двоє очікують своєї черги. Загальна
маса агропродукції на суднах, які прямуватимуть до країн Африки, Азії та Європи, складає 169,3 тис. тонн З моменту виходу першого судна з українським
продовольством експортовано 3,7 млн
тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшло 165 суден з агропродукцією яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.

19 вересня
Окупанти намагаються мобілізувати
чоловіків на територіях Луганської області, які було окуповано у 2022 році.
Зокрема у Сєвєродонецьку планувалось знайти 500 чоловіків, які мали поповнити склад 2 армійського корпусу та
підрозділи так званої «народної міліції».
Наразі програма «мобілізації» повністю
провалена.
Російські підрозділи на півдні затиснуті між силами оборони України
та правим берегом Дніпра, деякі командири окупантів намагають вийти
на зв'язок із представниками ЗСУ, щоб
скласти зброю і здатися в полон. Повідомляє керівник об'єднаного пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк. «Вогневий контроль, який ми тримаємо над
переправами і транспортними артеріями через Дніпро, змушує їх зрозуміти,
що вони затиснуті між силами оборони
та правим берегом - підрозділи, які в цій
частині Херсонщини перебувають. Тому
їм запропоновано вихід у вигляді переходу під егіду міжнародного гуманітарного права або повертатися додому, але
треба зрозуміти як. Є інформація про те,
що вони справді деморалізовані, вони
справді не бачать цілі свого перебування на цьому напрямку, вони бачать приклад сходу, і це їх дуже надихає, оскільки вони розуміють, що можливий і такий
перебіг подій. Вони бачать, що ближ-

че все
все-таки
таки рухатися
рухатис вперед, склавши
зброю, і переходити в обмінний фонд,
ніж рухатися до кордону, бо на Херсонщині далеко до кордону з Росією, на відміну від Харківщини, і на шляху вони мають суттєву перешкоду – Дніпро, який
в принципі для них наразі непрохідний,
непропливний, непроїзний».

20 вересня

Біля Нової Каховки на Херсонщині українські військові потопили ворожу баржу з військовими, технікою
і озброєнням. Повідомляє оперативне
командування «Південь»: «Спроби налаштування альтернативної переправи
через Дніпро, в районі Нової Каховки
та Козацького, успіху не мали. Наведення переправи не витримало вогневого
контролю й зупинилося. Баржа, завантажена озброєнням, технікою та особовим складом, потрапивши під вогневе
ураження, поповнила підводний флот
окупантів».
Втрати російських агресорів станом на 20 вересня склали: особового
складу – близько 54810 осіб; танків –
2216; бойових броньованих машин –
4724; артилерійських систем – 1323;
ракетних систем залпового вогню –
318; засобів ППО – 168; літаків – 252;
гелікоптерів – 217; БПЛА оперативнотактичного рівня – 925; крилатих ракет
– 239; кораблів/катерів – 15; автомобільної техніки та автоцистерн – 3687.
Британія виділить Україні ще 2,6
мільярда доларів військової допомоги. Прем'єр Великої Британії Ліз Трасс
заявила під час поїздки цього тижня до США, що Лондон має намір виділити у 2023 році на підтримку України
щонайменше 2,6 мільярда доларів. Під
час своєї першої закордонної поїздки
як прем'єр-міністр Ліз Трасс скаже світовим лідерам, що Велика Британія наступного року витратить на Україну ту
саму суму 2,3 млрд фунтів (2,6 млрд дол),
що вона виділяла в 2022 році, або направить ще більше коштів. У середу Ліз
Трасс виступила на Генасамблеї ООН.
Також прем'єр запланувала переговори з президентом США Джо Байденом і
президентом Франції Еммануелем Макроном. Трасс використала свій виступ
в ООН, щоб закликати Захід посилити
підтримку Києва після нещодавніх успіхів України на полі бою проти Росії.
Сполучене Королівство стало другим
за величиною військовим донором для
України, виділивши 2,3 мільярда фунтів
стерлінгів у 2022 році. Зокрема, Лондон
передав Києву сотні ракет, п'ять систем ППО, 120 бронемашин, десятки тисяч артилерійських снарядів. А також з
2015 року британці проводили навчання 27 тисяч українських військовослужбовців.
Європейський Союз ухвалив фінальне рішення щодо швидкого виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки в
умовах війни. 15 вересня рішення ухвалив Європарламент. 20 вересня Рада
ЄС ухвалила офіційне рішення. Гроші надаються у формі довгострокових позик
на дуже пільгових умовах. Частина коштів можлива і у вигляді безповоротних
траншів. Йдеться про другу частину з пакета макрофінансової допомоги ЄС для
України обсягом 9 млрд євро, який Єврокомісія анонсувала у квітні і погодила Єврорада на червневому саміті. Перший мільярд з цієї суми Україна отримала двома траншами 1 – 2 серпня. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
під час візиту днями до Києва сказала,
що Україна може отримати наступні кошти – 5 мільярдів – вже у жовтні.
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По Чернігівщині
День міста
День міста, який відзначається у Чернігові 21
вересня, цьогоріч проходив без гучних фестивалів і
концертів. Більшість мистецько-освітніх заходів відбувалися онлайн. В школах, бібліотеках і закладах
культури пройшли тематичні заходи, презентації книг
про Чернігів, були екскурсії і флешмоби. Привітання
відомих особистостей створили відповідну святкову
атмосферу. . Всі активності – фестивалі, концерти і
масові заходи – після перемоги.
В Чернігові вже кілька місяців йде обговорення
можливості перенесення Дня міста на іншу дату. Приміром, на 27 березня – День надання місту Магдебурзького права. Або 6 березня – День, коли надали Чернігову почесне звання «Місто-герой України».
Розглядаються й інші варіанти

В Чернігові понад
1100 пар одружилися,
понад 700 новонароджених
Така статистика з початку року й станом на 18
вересня. Її зареєстрував відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Чернігові ПівнічноСхідного міжрегіонального управління Міністерства
юстиції.

Театр ім. Шевченка –
глядачам
Концерт на театральних сходах . Неординарний
мистецький майданчик улаштували шевченківці цієї
осені на сходах центрального входу до рідного театру. Два тижні тому творчий склад Чернігівського театру представив містянам благодійну концертну програму, яка була проведена на сходах театру. І ось 1'7
вересня чернігівцям була запропонована нова така
програма.
Глядачі, що зібралися навколо театру, привітно
сприймали виступи артистів. Музичні твори у майстерному виконанні оркестру театру під керівництвом засл. артиста України Олексія Рощака перемежалися із сольними номерами, які виконували вокалісти: засл. артист України Едуард Брагіда, артисти
Станіслав Аракільян, Вадим Корінь, Владислав Лещенко, Альберт Лукашов.
Знову працює «Біла сцена». Ще у 2018 році в театрі для реалізації проектів в експериментальному
просторі було проведено облаштування додаткового
сценічного майданчика – «Біла сцена». У грудні 2020
року тут відбувся прем'єрний показ вистави за творами Лесі Українки, яка стала дебютом на чернігівській сцені режисера Дениса Федешов. І от18 вересня артисти театру запропонували глядачам цю філософську притчу. Глядачі дружними оплесками дякували виконавцям та вітали їх квітами.

СБУ затримала російську
агентку, яка передавала
розвіддані про переміщення
підрозділів ЗСУ
Контррозвідники Служби безпеки України затримали мешканку одного з прикордонних селищ Чернігівщини, яка передавала ворогу розвіддані про переміщення та дислокацію підрозділів ЗСУ в регіоні.
Слідством встановлено, що 32-річна жінка після
початку повномасштабного вторгнення налагодила
зв'язки з російськими окупантами. Після звільнення
території вона продовжила співпрацю з ворогом, здійснюючи збір даних про розташування сил оборони,
місця зберігання озброєння та військової техніки, розміщення блокпостів, руху військових колон. Зібрані відомості зловмисниця за грошову винагороду передавала окупантам за допомогою одного з месенджерів.
Під час проведення обшуків у затриманої правоохоронці вилучили засоби комунікації з доказами листування з представником спецслужб рф. Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру. Пособниці окупантів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під
вартою.
Заходи з викриття проводили співробітники
Управління СБУ в Чернігівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

За тиждень виявлено
788 вибухонебезпечних
предметів
Триває розмінування території області. За попередній тиждень піротехнічні розрахунки ДСНС 108
разів залучалися до знешкодження вибухонебезпечних предметів та виявили і вилучили 788 таких предметів. Всього з початку воєнних дій вилучено 44181
вибухонебезпечний предмет.

Україна і світ
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Єдина в Європі
правляча королева
відзначила 50-річний
ювілей на троні

Королева Данії Маргрете II, яка
після смерті Єлизавети II залишилася
єдиною правлячою королевою в Європі, відзначила свій ювілей серією
стриманих урочистостей на знак поваги до своєї троюрідної сестри Єлизавети ІІ.
82-річна Маргрете II тепер також
є монархом, який найдовше править
у Європі. Спочатку вона мала відзначити 50-річчя свого сходження на данський престол у січні, але через пандемію урочистості було значно скорочено. А заплановані на вересень скоротили в знак пам`яті по Єлизаветі ІІ.
Маргрете була коронована у віці
31 року 14 січня 1972 року. Її син,
54-річний спадкоємець принц Фредерік, має стати її наступником. Другим
за тривалістю перебування монархом
є король Швеції Карл XVI Густав, який
на престолі 49 років.

Уже 9 країн Євросоюзу
припинили видавати
візи російським
туристам

Латвія, Литва, Естонія, Польща,
Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та
Нідерланди більше не приймають документів на візи від туристів із Росії.
Про це повідомляє Асоціація туроператорів РФ. «До списку лояльних країн ЄС, які дотепер оформляли і продовжують приймати документи на візи
під туристичні поїздки, належать Італія, Іспанія, Греція, Франція, Угорщина, Кіпр (національна віза, не шенген)», йдеться у повідомленні. Також
зазначено, що навіть у «країнах, лояльних» наразі щодо РФ терміни розгляду заявок на візи аж надто відрізняється, але в середньому процес триває чотири тижні.

Росія більше
не учасниця
Конвенції
з прав людини

Від 16 вересня Російська Федерація офіційно припинила бути
високою договірною стороною
Європейської конвенції із захисту прав людини і основоположних свобод. Про це повідомляють
на порталі Ради Європи. «Агресія
Росії проти України й далі завдає
болю й страждань мільйонам людей в Україні та в усій Європі. Ми
знову закликаємо російське керівництво негайно припинити війну в Україні й покласти край репресіям проти власного народу»,
заявила генеральна секретарка
Ради Європи Марія Пейчинович
Бурич.
У повідомленні наголошують,
що у зв'язку із цим Росія ще більше
ізолює себе від демократичного
світу та позбавить понад 140 млн
російських громадян захисту, який
пропонує конвенція.
Росія припинила бути високою
договірною стороною відповідно до резолюції про припинення
її членства в Раді Європи, ухваленої Комітетом міністрів 16 березня 2022 року та відповідно до резолюції про наслідки припинення
членства РФ у Раді Європи, ухваленої 22 березня.
Відповідно до положень конвенції, Російська Федерація має
юридичне зобов'язання виконувати всі постанови та рішення Європейського суду з прав людини
щодо її дій або бездіяльності, які
були до 16 вересня 2022 року.
Росія – єдина країна, яка входила до Ради Європи, де законодавчо з 2015 року було встановлено
право влади не виконувати рішень
ЄСПЛ.
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Похорон королеви

19-го вересня Велика Британія попрощалася зі своєю королевою Єлизаветою, яка померла 8-го вересня в палаці
Балморал на 97-му році життя.
Провести Її Величність в останню путь з'їхалися представники королівських сімей інших
країн і лідери держав.

У похороні взяли участь понад 3 тисячі військовослужбовців

Тисячі людей зібралися на вулицях, якими рухалася процесія, багато хто провів там ніч, на розкладних
стільцях, карематах, у спальних мішках і ковдрах
Двері Вестмінстер-хола, де з 15го вересня перебувала труна з тілом

королеви, зачинили для публіки о
6:30 за місцевим часом, і розпочалися останні приготування.
О 10:44 похоронна процесія у супроводі військового оркестру рушила до Вестмінстерського абатства.
Його дзвін на честь Єлизавети пробив 96 разів.
Лафет, на якому була встанов-

Діти королеви – король Чарльз ІІІ, принцеса Анна, принц Ендрю,
принц Едвард

лена труна, використовувався під
час похоронів королеви Вікторії, короля Георга VI та Вінстона Черчилля, першого з п'ятнадцяти прем'єрміністрів періоду правлінння Єлизавети.
«Королева народилася в Вестмінстерському абатстві. Тут у 1947му році вона вийшла заміж та була
коронована у 1953-му, тут вона
відвідувала королівські весілля
та похорони. Все це, так само як
і її похорон сьогодні, є частиною
чергування смерті та відродження», сказав у своїй проповіді декан
Вестмінстера.
По завершенні служби процесія
прослідувала до Арки Веллінгтона.
Звідти труну відвезли у Віндзор.
Місце останнього спочинку Єлизавети ІІ було визначено давно: це
Меморіальна каплиця Георга VI, де
поховані батьки королеви та її молодша сестра Маргарет. Також Її Величність возз'єднається зі своїм чоловіком, принцом Філіпом, герцогом
Єдинбургським, котрий помер торік
на 100-му році життя.

Український щит

«Ті, хто «зрікаються» насильства, можуть робити це тільки тому,
що інші творять насильство за них».
Джордж Орвелл наводить цю думку
в одному зі своїх есеїв – як приклад
очевидного факту, неприйнятного
для переконаних пацифістів.
Кому-кому, а сучасній Україні
орвеллівські слова особливо близькі. Фактично у 1991 – 2022 роках
наші співвітчизники встигли побувати в обох іпостасях. Спочатку в ролі
тих, хто зрікається насильства, а потім у ролі тих, хто чинить насильство
за інших.
Понад два десятиліття незалежна Україна залишалася країною пацифізму, що переміг. Головним вітчизняним досягненням у дев'яності
вважалася відсутність власного Карабаху чи Придністров'я.
Головною перевагою першого
Майдану – його абсолютно мирний
характер. А головним аргументом
проти зближення з РФ був такий: «Ви
ж не хочете, щоб ваші діти воювали
у Чечні?»
Думка про те, що тим самим дітям доведеться воювати за суверенітет і територіальну цілісність України, здавалася абсурдною. А українські Збройні сили виглядали рудиментом із минулого, який взагалі не
потрібен у освіченому XXI столітті.
Так українці 1990-х та 2000-х
могли зректися насильства та бути
пацифістами. Але доти, доки США і
НАТО були готові творити насильство
для підтримки порядку в комфортному однополярному світі.
А коли у 2014-му з'ясувалося,
що Вашингтон і Брюссель більше не
справляються з роллю світових поліцейських, український пацифізм врізав дуба.

Нинішній Захід схильний до пацифізму не менше, ніж ми самі в минулому. Для значної частини західного суспільства збройне насильство залишається чимось неприйнятним – і часом
це перешкоджає порозумінню з Україною, яка воює.
Але, за іронією долі, сьогодні саме
українці творять насильство замість
колективного Заходу і цим дозволяють західному обивателю насолоджуватися відносним миром та пацифістськими настроями.
Найбільша війна в Європі з 1945го року, розв'язана Москвою, завдала
нищівного удару по світовій безпеці.
Але ще страшнішим ударом для
всієї планети став би переможний
бліцкриг, про який у лютому марили в
Кремлі.
Відбиваючи агресію РФ, Україна не дозволяє створити прецедент
успішного військового вторгнення з
мінімальними витратами. Вітчизняний опір не тільки виснажує сили росіян, а й демотивує інших потенційних
агресорів.
Так, ще не перемігши у війні, українці вже рятують Китайську Республіку, розташовану на іншому кінці земної кулі.
Мабуть, ніхто не має сумнівів, що
успіх кремлівського бліцкригу в Україні спровокував би збройне вторгнення на Тайвань. Якщо російських реваншистів надихнуло падіння Кабула
у 2021-му, то китайських комуністів
надихнуло би гіпотетичне падіння Києва 2022-го.
Проте реальний приклад російсько-української війни зовсім не приваблює КНР: Пекіну потрібен цілий і
неушкоджений острів, а не його безуспішне «звільнення» шляхом багатомісячної руйнації.

Україна, яка б'ється, стримує
агресивні пекінські плани не менш
ефективно, ніж Ненсі Пелосі, і жителі Тайваню в боргу перед нашою
країною.
Однак ще більший борг перед
Україною має весь європейський
континент.
Військовий розгром та окупація
сорокамільйонної держави означали би справжню катастрофу для
мирної Європи. Мільйони європейців, які давно зреклися насильства,
опинилися б у новій реальності, де
країна-агресор не зустрічає серйозної збройної відсічі й може робити
все, що їй заманеться.
Якби не було запеклого українського опору, чергові акти агресії на
континенті були б неминучими. Захоплення Молдови, нове кровопролиття на Балканах, вторгнення до Латвії, Литви чи Естонії – будь-яка з цих
загроз могла стати реальністю вже
найближчим часом.
А в перспективі ящик Пандори,
відкритий Кремлем у лютому 2022го, загрожував би найфантастичнішими сценаріями: на кшталт угорського нападу на Словаччину чи великої війни між Туреччиною та Грецією.
Але Україна бореться.
Україна успішно стримує «другу
армію світу». Україна доводить, що
на озброєного агресора є управа.
Україна творить необхідне насильство замість інших європейських
держав – і фактично виступає спільним щитом.
Захищаючи власну свободу та
незалежність, наша країна захищає
й залишки колективної безпеки в
XXI столітті. Завдяки українському
щиту Третя світова війна залишаєть-

ся в категорії можливого, але не в
категорії неминучого.
Український щит заступає не
лише наших найближчих сусідів. Він
прикриває всіх, хто зараз не готовий
до масштабного насильства. І якщо
це зрозуміло не кожному західному
обивателю, то найбільш далекоглядні західні політики чудово це усвідомлюють.
Проблема в тому, що інтереси
країни-щита не завжди збігаються
з інтересами країн, які перебувають
за щитом.
Безумовно, колективному Заходу вигідно, щоб український щит
встояв перед російським натиском і
не тріснув. Але з цього не випливає,
що щит має бути позбавлений ворожих ударів.
Саме тут проглядається розбіжність між вітчизняними та закордонними пріоритетами.
Пріоритет України – власна перемога у війні з Кремлем.
Беззаперечна перемога, яка дозволить нам повернутися до мирного життя та зайнятися повноцінним
відновленням країни. Заповітна перемога, яку мільйони українців хотіли би побачити якнайшвидше.
А пріоритет Заходу – запобігання кремлівській перемозі. Недопущення прецеденту успішної та без-

карної агресії. Це завдання можна
вирішити різними шляхами: зокрема й за рахунок довготривалого військового глухого кута.
Досить привабливим може здатися патовий сценарій, за якого Росія продовжить роками битися в
український щит, витрачаючи свої
ресурси. Агресивний потенціал РФ
виснажуватиметься, російські витрати зростатимуть, інші потенційні
агресори отримають наочний урок
– і разом з тим буде мінімізовано
ризик застосування ядерної зброї,
який так турбує мирні західні країни.
І навпаки, переможний український тиск і загнання Кремля в кут
виглядають надто ризиковано в
очах багатьох наших партнерів.
На початку року в Україні бачили лише країну-жертву. Сьогодні вже
ні в кого не викликає сумнівів здатність України стримувати Росію і
бути країною-щитом.
Але тепер перед нами постає
нове завдання: переконати світ у
тому, що Україна може і повинна
бути країною-переможницею.
Михайло
ДУБИНЯНСЬКИЙ
«Українська правда»,
11.09.2022
Pravda.com.ua
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Бліц-інформ
На честь України назвали
20 вулиць і площ у світі

У 15 країнах світу нині перейменували чи назвали на
честь України загалом близько 20 вулиць і площ. Про це
повідомило українське Міністерство закордонних справ.
Це Чехія, Польща, Литва, Латвія, Албанія, Словаччина,
Норвегія, Канада, Угорщина, Естонія, Швеція, Франція, Ісландія, Люксембург і США. Так, в Нью-Йорку перехрестя
Брайтон-Біч-авеню та Коні-Айленд-авеню в Брукліні перейменували на Український шлях.

Понад 20 країн приймали
українських дітей на літній
відпочинок

На прохання дружини президента України Олени Зеленської про організацію літнього відпочинку для українських дітей відгукнулися більше 20 держав. «Три місяці тому я звернулася до колег – перших леді – та наших
посольств у різних країнах з проханням організувати
для українських дітей літній відпочинок. Щоб попри війну вони відчули літо, безтурботність, дитинство. Відгукнулися більш ніж 20 держав», зазначила вона. Латвія,
Хорватія, Литва, Іспанія, Грузія, Греція, Словенія, Німеччина, Швеція, Швейцарія, Чехія, Австрія, Італія, Кіпр, Португалія, Чорногорія, Албанія, Естонія, Фінляндія, Туреччина, Молдова і Японія організували літні табори, екскурсії, розваги, реабілітацію для тисяч маленьких українців.

Венеційський кінофестиваль:
переможці

10 вересня оголосили переможців 79-го Венеційського міжнародного кінофестивалю, одного з найпреститжніших у світі кіно.
Головну нагороду «Золотий лев» за найкращий фільм
отримала документальна стрічка «Вся краса і кровопролиття» режисерки Лори Пойтрас. Спеціальний приз журі фестивалю «Срібний лев» – «Сент-Омер», Еліс Діоп. «Срібний
лев» за найкращу режисерську роботу – Лука Гуаданьїно,
(«Банші Інішерина»). Кубок Вольпі за найкращу жіночу роль
– Кейт Бланшетт («Тар»); за найкращу чоловічу роль – Колін Фаррелл («Банші Інішерина»). Нагорода «Золота Озелла»
за найкращий сценарій – Мартін Мак-Дона, («Банші Інішерина»). Приз глядацьких симпатій – Nezouh, Судад Каадан.
Крім загально фестивальних нагород, відзначено
фільми у спеціальних програмах.
Україну на фестивалі представляв фільм «Люксембург, Люксембург» режисера Антоніо Лукіча. Поза конкурсом показували фільми Сергія Лозниці «Процес у Києві»
та Євгена Афінеєвського «Свобода у вогні».

Помер знаменитий
французький кінорежисер
Жан-Люк Годар

У Парижі у віці 91 року помер
кінорежисер, актор, сценарист та
продюсер Жан-Люк Ґодар – один
із найвидатніших представників
напрямку «французької нової хвилі». Він прославився, зокрема, завдяки своїм класичним фільмам
«На останньому подиху» та «Презирство», обидва – 1960-х років.
У фокусі уваги видатного митця були: мілітаризм і придушення особистості – «Маленький солдат», 1959; проституція в буржуазному суспільстві – «Жити своїм життям», 1962;
інша сторона респектабельного шлюбу –«Заміжня жінка»,
1964; криза особистого бунту – «Божевільний П'єро», 1965;
молодіжний екстремізм –«Окрема банда», 1964; витоки
і майбутнє тоталітарних тенденцій – «Карабінери», 1963;
тема мистецтва і художника, якого роздирають соціальні і
політичні катаклізми – «Моцарт назавжди», 1996.
У 2011 році режисера нагородили премією «Оскар»
за внесок у розвиток світового кіно.

У Мексиці знайшли
загублене місто

Стародавнє місто цивілізації Мая знайшли археологи у
Мексиці. На місці розкопок виявили понад 300 будівель. Висота деяких з них перевищує 8
м. Нову археологічну зону назвали Паамул II.
Розкопки почались після того, як на початку року уряд
вирішив перенести маршрут нової залізниці вглиб країни.
Екологи протестували проти цього, бо доведеться рубати ліс.
Археологи обстежили тільки 11% нової ділянки будівництва. Виявили понад 25000 «нерухомих активів». Серед них
є доіспанські споруди і стародавні дороги. Знахідки свідчать
про поселення мая у всьому цьому регіоні. Дослідники виявили понад 430 цільних керамічних горщиків та 423 кістки.
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8 років війни в Україні

Недавно на одній за сторінок
Фейсбуку я побачив перекопійований текст 8-річної давнини – про початок війни на Донбасі, в Україні.
Так, саме в ті святкові дні 2022 року
минала та сумна річниця. Щоб не
звинуватили у висмикуванні цитат,
даю цей текст повністю.
«Olesya Naumovska
25 серпня 2014 р. Київ
Volodymyr Parasyuk
Прошу про МАКСИМАЛЬНИЙ РЕПОСТ!
Я - Ірина Голуб, сестра Володі, сьогодні на прохання брата пишу з його
сторінки.
Володя в Іловайську, вони в оточенні. Обіцяна підмога не надходить.
Хлопці просять підмогу, щоб вирватись з оточення.
Ось що написав мені Володя:
Іринка, ми в такій задниці. Головне
зараз пережити ніч. Вчора по нас цілий день лупили, але ми йшли вперед
і відбили половину міста. З запеклими
боями ми взяли під контроль 50% Іловайська. В такому пеклі я ще не був.
Недалеко від мене розірвалась граната з ворожого АГС, осколок попав
в ногу, чудом виявилось, що в кишені був телефон і в нього попало, нога
залишилась ціла. Наш батальйон - це
велика сім'я, наші хлопці б'ються до
кінця і ідуть першими у бій.
П.с. коли зайняли периметр, змогли забрати тіло нашого бійця, якого
вбили при перших спробах штурму.
Ми своїх не кидаємо.
Цілу минулу ніч по нас працювала
ворожа артилерія, терористи намагались нас відтиснути, але ми втримали
позиції.
Прохання до всіх, просто молитися
за наших хлопців.
Пізніше прийшло ще одне повідомлення:
Нас оточили. Не знаю, які будуть
дії, але ми тримаємось до кінця. Нам
потрібна підмога. А то нам тут всім кінець. Таке враження, що нас тут тупо
кинули.
Володін телефон розбитий. Він
не може сам нікуди додзвонитись. Я
звертаюсь до усіх, хто може допомогти: Міністр оборони Гелетей, Міністр
внутрішніх справ Arsen Avakov, пане
Президент Петро Порошенко, надішліть хлопцям допомогу. Вони тримаються, вони не здаються, вони битимуться до кінця. Але ворог переважає кількісно і у хлопців нема важкої
зброї, нема бронетехніки. Не кидайте
своїх!»

Отже, пані Олеся скопіювала текст,
який поставила Ірина Голуб, яка, у свою
чергу, зі сторінки свого брата Володимира Парасюка дала його текст, крик душі
українських воїнів. Це все – серпень
2014 року.
Очевидно, це той самий знаменитий
Володимир Парасюк, 26-річний тоді сотник Майдану, до речі. уродженець села
Майдан на Львівщині. Той, хто у критичний момент Майдану, 21 лютого 2014
року, після того, як 18 і 20 лютого відбулося вбивство Небесної Сотні, вийшов
на сцену Майдану і закликав до штурму влади регіоналів. Він відкинув спроби лідерів Майдану пред`являти якийсь
черговий ультиматум Януковичу, тобто
продовжувати якісь переговори з ним.
А закликав йти на штурм влади – Президента, Верховної Ради, Уряду. Власне,
штурми ці, успішні і не дуже, тривали всі
три місяці Майдану, цього фактично повстання. Але це був заклик на останній
штурм.
Вважається, що саме цей заклик

і призвів до такого кардинального завершення Майдану. Принаймні, саме
таку роль відводять Парасюкові, якщо
він цим закликом не грав роль, написану тими, кого Майдан привів у владу. І
ось у серпні 2014-го Парасюк, через сестру, апелює до цих, приведених, до Порошенка. Авакова, опинившись, разом
з іншими військовими, «у такій задниці».
Звернімо увагу: по завершенні Майдану минуло вже аж пів року, вже давно
є нова влада, включно з президентом, а
не його в.о. Турчиновим. Є нове керівництво парламенту, уряду. прем`єром один
з лідерів Майдану Яценюк. «Куля в лоб»,
про яку він патетично говорив зі сцени
Майдану, йому не прилетіла, а от Володя Парасюк і його побратими вже в Іловайському котлі. І поки що, звичайно, не
знають того, що буде, а ми зараз уже говоримо – що було невдовзі.
Але не поспішаймо звинувачувати постмайданну владу. Адже вона
ОТРИМАЛА знекровлену державу. А в
якій мірі СПРИЯЛА цьому раніше – це
предмет аналізу, який давно варто б
зробити.
Та повернімося на 8 років назад. І
навіть трохи раніше. Фактично війна на
Донбасі почалася невдовзі після загарбання Росією Криму. Захопленням міста Слов`янська. У квітні 2014 року російський спецназ, очолюваний полковником Ігорем Гіркіним, якого нині дехто
подає, мало не як опонента Путіна, захопив Слов`янськ. При зрадництві місцевої влади.
Характерний момент. Сепаратистам-заколотникам і російським загарбниками прямо сприяла тодішня міська голова Неллі Штепа. Відкрито, допомагаючи цим ворогам держави. Після
звільненні міста у липні Штепа була заарештована нашою прокуратурою, проти неї була порушена кримінальна справа за дуже тяжкий злочин – зраду, антидержавні дії. юридично – «посягання на
територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель
людей». Але за всі 5 років постмайданної влади ця кримінальна справа так нічим і не завершилася, тобто судовим вироком і ув`язненням підсудної. За абсолютно очевидні діяння, нахабні, на очах
у всіх, під фото і телекамери. Більше
того: у 2019 році Штепа балотувалася у
Верховну Раду України від партії ОПЗЖ,
яка пройшла в Раду. А у 2020 році на посаду мера міста. Нормально? Не за гратами Штепа і нині, кримінальна справа
не завершена і при новій владі. За її три
роки, що погано. А от що за 5 попередніх
років пост майданної влади не була завершена – це, на думку опонентів нинішньої влади, нормально.
Цей епізод по-своєму дуже характерний для останніх 8-ми років. А саме
зі Слов`янська почалась окупація і війна
на Донбасі. Відсидівшись понад місяць у
місті, Гіркін зі своїм підрозділом пішов
на Донецьк. Далі було захоплення сепаратистами Донецька і Луганська, так
звані голосування і референдуми за відокремлення від України, створення якихось донецької і луганської «республік».
Офіційне визнання яких парламентом
Росії за кілька днів до 24 лютого стало
прелюдією вже цієї, повномасштабної
війни.
Як мала діяти тоді, влітку 2014-го,
українська держава, її влада? Адекватно. Так, як діяла б влада Німеччини, коли
б, уявімо, при всій величезній автономії
земель цієї федеративної держави Баварія раптом би самочинно заявила про
вихід з ФРН. Або Нормандія – про вихід
з Франції. Чи те саме – якась провінція
Китаю. Чи вже зовсім популярний приклад – Чечня заявила про вихід з Російської Федерації. І заявляла. У відповідь
–дві криваві Чеченські війни РФ проти
цього народу, зі страшним руйнуванням
столиці, міста Грозного.
Українська держава, наша влада,

вчинили так, як належало: мали придушити заколот військовою силою. Але
якраз в ті святкові дні 8 років тому почалося вже пряме втручання збройних сил
Росії, війна на Донбасі. Звичайно, агресія, не співставна з нинішньою, коли на
нас напала 200-тисячна російська армія, з ракетами, літаками, танками, артилерією, кораблями.
Але тоді, 8 років тому, не було сили
зупинити і багатократно меншу агресію.
Держава наша була знекровлена, аж до
того, що наші силові відомства очолювали громадяни Росії. І був Іловайськ, а
пізніше – ще одна трагедія, Дебальцево.
Але чому держава була знесилена
після Майдану? Бо до цього 4 роки у нас
правив абсолютно антинародний режим регіоналів.
А як такий режим, до того ж, вже було
зметений першим Майданом, міг взяти
реванш, постати в центрі Європи, у демократичній державі? Режим, який довелося змітати вже не мирним Майданом, як перший, а повстанням, кров`ю.
А постав він внаслідок попередніх
5-річних чвар, 2005–2010 років, політичних сил – переможців першого Майдану. Ці чвари почалися одразу після
Майдану, вже на початку 2005-го. А відкрито спалахнули після відомого демаршу Юлії Тимошенко, у вересні 2005 року.
Тоді вона назвала найближче оточення
президента Віктора Ющенка, його «любих друзів», корупціонерами, які грабують країну. До речі, першим у тому списку назвала Петра Порошенка.
І це все коїлося у вирішальні останні пів року перед черговими парламентськими виборами, які сили Майдану мали б виграти, щоб закріпити перемогу Помаранчевої революції. Програли. І ці чвари тривали аж до початку
2010-го року, коли тріумфально повернулися у владу регіонали на чолі з Януковичем.
Не хочеться зараз дублювати гарячі
дебати тих 5-ти років, коли навіть баби
на сільських «лавочках» гаряче сперечалися, хто кращий – Вітя чи Юля? А в
редакцію нашої обласної газети Руху і
«Просвіти» вранці приносили агітаційну
статтю зі штабу Юлії Тимошенко, де говорилося, який поганий Ющенко і його
друзі, а пообіді приносили статтю зі штабу Ющенка, де розказували, яка вона,
Юля, і її команда. І ми це друкували, хоч
було очевидно, що добром це не скінчиться.
Отже, режим регіоналів відродився, постав у 2010 році через чвари
демократичних сил. А чому ці чвари?
На цьому треба завершити цей ретро
аналіз, бо на останнє запитання відповідь проста: бо ми такі. Ми, в особі
нашої так званої національної еліти,
нікчемної, убогої, а це і є нашою величезною трагедією. Оця не сформованість нормального громадянського
суспільства. З нормальним політикумом, а не нашим партійним цирком з
його понад 350-ма політичними партіями. «партійками» по обслуговуванню олігархату. З нормальними, а не
деградованими громадськими організаціями. З потужною демократичною пресою, а не її осколками. А національно-демократичні сили, які вели
нас до незалежності, просто деградували. Досить подивитися на розколотий 23 роки тому Народний Рух, який
став просто пародією на колишній Рух.
Володя Парасюк, котрий після Майдану пішов на війну, став командиром
роти батальйону «Дніпро-1», що в системі МВС, воював, був поранений, був
у полоні, – хлопець прямий, різкий, слів
не підбирав ні на Майдані, ні на фронті.
Трагічно і прикро, що він, було, опинився там «в такій задниці». Трагічно, що
там же вже чимало років і ті, хто творив
Майдани з вірою в нове суспільство.
Петро АНТОНЕНКО
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Померла королева Великої Британії Єлизавета II
У віці 96 років у шотландському
замку Балморал, літній резиденції британських монархів, 8 вересня померла
королева Об`єднаного Королівства Великобританії і Північної Ірландії Єлизавета II. Вона була також главою 14 держав Британської співдружності.
У червні цього року королева Вели-

кої Британії стала другим за тривалістю правління монархом у світовій історії. Попереду неї виявився лише Людовік XIV, який правив у Франції з 1643 по
1715 роки, але він зійшов на трон немовлям.
Єлизавета II, яка була королевою
з 1952 року, у вересні 2015 року ста-

ла британським монархом, який правив
найдовше, перевершивши свою прапрабабусю королеву Вікторію.
На початку червня 2022 року королева відсвяткувала свій платиновий
ювілей не троні чотирма днями парадів, вуличних вечірок та інших заходів,
проведених по всій Великій Британії та
Співдружності.

Ламання традицій та підтримка України:
що відомо про нового короля Великої Британії
Чарльз III, новий британський король

Чарльз Філіп Артур Джордж Віндзор, принц Уельський та граф Честер, герцог Единбурзький, герцог
Корнуольський, герцог Розесейський.
Саме ця людина дочекалася свого часу і стала королем Англії, Шотландії, Уельсу, Північної Ірландії та інших територій, які складають те, що
ми звикли називати Сполучене Королівство, а також ще 14 країн Британської Співдружності націй, в яких
монарх Британії є сувереном.
Ставши рекордсменом за часом
очікування трону (з 1952 року), король Чарльз одночасно побив ще декілька рекордів, зруйнувавши декілька традицій британської монархії.
Наприклад: королівські діти завжди навчалися у палацах, до них
приходили вчителі і процес навчання
був закритим. У випадку з Чарльзом
традицію було порушено – він пішов
у загальнодоступні, хоча й привілейовані приватні школи Чім та Гордонстоун.
Традиційно члени королівської
родини – чоловіки після навчання завжди йшли на військову службу. Але принц Чарльз порушив і цю
традицію і замість служби обрав навчання в Трініті Коледжі Кембриджського університету.
Далі йому все ж таки доведеться служити в авіації і у королівському флоті, але відтоді Чарльза почали
вважати руйнівником традицій. І він
тільки підкріплював цей імідж.
Чарльз буде першим королем
Британії, хто має університетську
освіту. І не лише освіту, а й науковий
ступінь магістра мистецтв Кембриджського університету, де він вивчав ан-

тропологію, історію та археологію.
Чарльз також буде монархом,
який розлучався. Йдеться про драматичну історію шлюбу з Діаною
Спенсер, яка почалася у 1981 році, а
закінчилася у 1996-му. Саме від цього шлюбу Чарльз має двох синів – Вільяма та Гаррі. Але щастя він знайшов з жінкою, старшою за нього,
колишньою дружиною придворного
майора Паркер-Боулза – Каміллою.
Саме вона зараз отримала титул королеви-консорта, тобто супроводжуючої монарха.
На цьому дивацтва та порушення традицій Чарльзом не закінчуються.
Він – перший король, який написав… книжку. Причому не просто
книжку, а дитячі казки під назвою
«Дід із Логнагара».
Він одного разу розбив британський літак (на щастя, не постраждав), мав досвід ведучого прогнозів
погоди на британському телебаченні.
А ще він – непоганий підприємець та блискучий ландшафтний дизайнер; хто був у містечку Тетбурі, міг
смакувати сир або овочі, які виробляються та вирощуються на фермах
Чарльза. А ще там можна купити прекрасний одяг високої якості, який виробляють із шерсті овець короля.
Окремо треба сказати про маєток Чарльза Хайгроув неподалік від
Тетбурі. Це – рай ландшафтного дизайну англійського пейзажного стилю. Причому став він таким саме за
часи, коли там оселився Чарльз.
Ще одна характерна риса нового короля – заощадливість. Це дуже
корисно у часи, коли багато британців вважають, що на утримання королівської родини йде забагато коштів.
Наприклад, на весілля свого
сина принца Гаррі він вдягнув костюм, який носив вже близько 30 років. Ну а про історію з чорними чоботами «John Lobb» ходять легенди. Відомо, що ці «оксфорди» Чарльз купив
собі у 1968 році. З того часу це його
улюблена пара і він продовжує носити ці чоботи… аж до теперішнього часу!
Маючи родинний звязок з грецькими та данськими королями, німецькими принцесами з Вюртемберга та Баттенберга, англійськими графами Кавендіш та Стратмор,

Британські депутати
і прем’єрка присягнули
на вірність новому королю
Високопоставлені депутати парламенту, включаючи прем'єр-міністра Ліз
Трасс, склали нову присягу на вірність
королю Чарльзу III на спеціальній сесії
британського парламенту. Спікер Палати громад Ліндсі Хойл відкрив засідання,
склавши присягу, а потім це зробив Пітер Боттомлі, який найдовше був членом
парламенту.
Трасс була серед тих, хто прийняв
обітницю, промовивши слова: «Я клянусь
всемогутнім Богом, що буду вірною Його
Величності королю Чарльзу, його спадкоємцям і наступникам, згідно із законом,
хай допоможе мені Бог».

Чарльза при цьому ніколи не звинувачували у снобізмі чи традиційній
британській чопорності.
Навпаки, його бажання спілкуватися з «простолюдинами» завжди
викликало роздратування при дворі. Однак, з іншого боку, для «кокні»
Чарльз також чужак, бо має всі ознаки яйцеголового інтелектуала.
Але головною вадою Чарльза, за
спостереженням придворного персоналу, залишаються його стійкі погляди та принципи і бажання поділитися ними з публікою.
Як відомо, інститут монархії вистояв десять століть в тому числі завдяки тому, що він піднімався над
політичною боротьбою; невтручання принесло монархії ефективність,
останні двісті років так точно. І багато хто вважає, що цьому може прийти кінець. Бо Чарльз має особисті
політичні погляди і не збирається їх
стримувати.
Вже коли він був принцом Уельським, Чарльз неодноразово порушував традицію не втручатися в політичний процес. Він багато разів
критикував уряди за недостатню
увагу до проблем екології та змін клімату.
А найяскравіший приклад втручання в політику пов'язаний… з
Україною.
У травні 2014 року, перебуваючи
в Канаді, принц Уельський Чарльз у
розмові з місцевою жителькою сказав, коментуючи агресію Росії проти України: «Путін робить те саме, що
робив Гітлер», що викликало дипломатичний скандал та роздратування
кремлівського диктатора. 1 березня
2022 року Чарльз вже відверто засудив вторгнення Росії в Україну й сказав, що це війна проти демократії і
свободи.
Зрозуміло, що українці вітають
таку позицію короля. Але деякі британські спостерігачі вважають, що
новий король продовжить недобру
традицію всіх монархів, що носили
ім'я Чарльз.
Їх, як відомо, було двоє до цього
часу. Чарльзу I відсікли голову прямо
у Вестмінстерському палаці саме за
те, що він хотів відібрати у Парламенту повноваження і стати абсолютним
монархом. Після нього прийшов генерал Кромвель.

Чарльз II, чин Чарльза I, тривалий час ховався у Франції, але потім,
вже після смерті Кромвеля, повернувся на батьківщину. Відбулася реставрація монархії. Тим не менш, досвід батька не навчив Чарльза II Стюарта нічому. Він також почав політику
збільшення власних повноважень.
На щастя, цього разу британці
обійшлися без сокири, але історична
пам'ять збереглася: обидва Чарльзи
порушували баланс влади і намагалися перетягнути повноваження на
себе.
Чи покладе край цій недобрій
традиції Чарльз III?
Чи не захоче він втрутитися в
діяльність уряду та політиків? Чи не
спробує застосувати свої повноваження на власний розсуд? Теоретично він має на це право. Практично вже більше 200 років цими правами монархи користуються дуже
рідко, узгоджуючи це з правлячими
урядами.
Вже найближчим часом ми
побачимо, яким монархом буде
Чарльз III. Але вже зараз можна точно стверджувати: в особі Чарльза
Україна отримає відданого друга та
союзника.
Тому про якісь зміни в політиці
Великої Британії щодо цього просто
не може йтися.
Швидше навпаки, Чарльз може
підштовхувати свій уряд до ще більш
рішучих дій.
Ну і на останок щодо перекладів
імен британських монархів. Традиція
перекладів на німецький кшталт прийшла до нас з Росії, а там її започаткували німецькі історики та науковці.
Чи потрібно нам продовжувати цю традицію та називати британського монарха Карлом? Однозначно ні.
Як і носії оригіналу, тобто англійці, українці мають звати короля
Чарльза – Чарльзом, так само, як
наступного короля ми будемо називати Вільямом, а не Вільгельмом.
Володимир КУРЕННОЙ,
автор телеграм-каналу
«ЧерчілльUA», народний депутат
України декількох скликань
«Українська правда» –
«Європейська правда»,
09.09.2022

Нові принц і принцеса Уельські
Традиційно спадкоємець британського престолу, крім інших титулів, зокрема герцогських, носить
титул принца Уельського. Ним був і
новий король Чарльз III. Нині спадкоємцем офіційно став його старший син Вільям, герцог Кембріджський, відтак тепер – і принц Уельський. Його дружина Кейт Міддлтон
відтепер – принцеса Уельська.
У 2010 році під час офіційних заручин принц Вільям подарував Кейт Міддлтон перстень з сапфіром. Прикраса належала його матері принцесі Діані, яка отримала перстень в подарунок від Чарльза в
лютому 1981 року. Окраса виявилася пророчою, через 12 років після весілля Кейт здобула й найбажаніший титул – вона, як і колись Діана, стала принцесою
Уельською. Неймовірна честь та свідчення довіри та
схвалення з боку королівської родини. У скандалах

не помічена, сімейна, любляча, відповідальна і працьовита – про таку
невістку для своїх онуків вимоглива Єлизавета II справді могла лише
мріяти.
Тепер у подружжя буде значне
збільшення спектру королівських
обов'язків.
Станом на 2016 рік Єлизавета ІІ
очолювала понад 600 організацій по
всій країні. За останні п'ять років вона передала значну кількість із них під керування іншим членам своєї
сім'ї. Проте, особливо з відстороненням від офіційних
справ молодшого сина Чарльза – принца Гаррі і його
дружини Меган Маркл, а так само – молодшого сина
королеви принца Ендрю, усі ці справи тепер дістануться Чарльзу ІІІ, королеві Каміллі, Вільяму та Кейт.
Очікується ще більше публічних виходів, офіційних виступів, промов та зарубіжних турів від цієї четвірки.

Бліц-інформ
Німеччина і вся
Європа готові до
повного припинення
постачання Росією
газу

Про це заявив німецький федеральний канцлер Олаф Шольц. Він
додав, що на північному узбережжі
Німеччини вже завершилося будівництво терміналів для суден зі скрапленим газом. Раніше влада країни
прийняла спеціальну програму щодо
заощадження газу. «Ми знову перейшли до використання виробничих
можливостей вугільних електростанцій. Вже з наступного року ми
зможемо скористатися південнонімецькими атомними електростанціями, що залишилися, якщо буде така
необхідність», зазначив Шольц.

Московські
муніципальні
депутати виступили
за відставку Путіна

Рада депутатів Ломоносівського муніципального округу в Москві
ухвалила звернення із закликом
складання Путіним повноважень
президента РФ. За словами депутатів, імперська політика Путіна призвела до занепаду РФ та опускання «залізної завіси» над країною, а
також до зменшення ВВП, інфляції,
зниження рівня життя населення, до
бідності. «Риторика, яку використовуєте ви та ваші підлеглі, протягом
тривалого часу була пронизана нетерпимістю та агресією, що зрештою
фактично відкинуло нашу країну в
епоху Холодної війни. Росію знову
почали боятися і ненавидіти, ми знову погрожуємо всьому світу ядерною
зброєю. У зв’язку з вищевикладеним, просимо: звільнити себе з посади у зв’язку з тим, що ваші погляди,
ваша модель управління безнадійно
застаріли, і перешкоджають розвитку Росії та її людського потенціалу»,
заявили депутати.

Петербурзькі
депутати
звинуватила Путіна
в державній зраді

Таку заяву опублікували 7 вересня муніципальні депутати округу «Смольнінське». Вони направляють до Державної Думи звернення з пропозицією звинуватити президента Росії Володимира Путіна у
держзраді через війну в Україні.
Вони впевнені: наказ Путіна про
вторгнення РФ на територію України завдає шкоди безпеці Росії та її
громадян.
Семеро цих депутатів викликали в поліцію для складання протоколів про «дискредитацію російської
армії». Ця адміністративна стаття
з'явилася в законодавстві після повномасштабного вторгнення Росії в
Україну. Усім «винним» за цією статтею загрожує штраф до 50 тисяч
рублів. Повторна «дискредитація»
збройних сил Росії тягне за собою
уже кримінальну відповідальність.
Суди РФ визнають дискредитацією
повідомлення про війну в Україні,
яку в Росії слід називати «спеціальною військовою операцією». Російський правозахисний проект ОВСІнфо повідомляє, що понад 3800
росіян стали фігурантами справ за
цією статтею.
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Полонений захисник «Азовсталі»
отримав золоту медаль
на фотовиставці в Парижі
Полонений росією військовий «Азову» Дмитро Козацький (позивний «Орест») здобув золото та срібло на фотовиставці в Парижі за серію фото з Азовсталі The Light will win. Про цеповідомляють на сайті виставки Prix de la
Photographie Paris.
Дмитро Козацький здобув перше місце в категорії Press/War і друге – у загальній категорії Press.
«Усі бачили ці фото з «Азовсталі». Їх автор зараз у полоні. Поки він там, розсилайте ці фотографії на всі можливі журналістські та фотоконкурси.
Важливо! Важливо, щоб весь світ знову побачив
героїв України, які до останнього захищають свою
землю», зазначили на сайті.
Дмитро Козацький опублікував прощальні
фото із заводу «Азовсталь» 20 травня.
Також він попросив надсилати опубліковані
ним фото на журналістські премії й фотоконкурси.
«Якщо щось виграю, після виходу буде дуже
приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі», написав він у твіттері.
Це фото, які зробив Дмитро Козацький під час
боїв на «Азовсталі»

Українські журналісти отримали
міжнародну премію за висвітлення
подій у Маріуполі
Фотожурналісти
Мстислав
Чернов, Євген Малолєтка та відеопродюсерка Василіса Степаненко стали лавреатами міжнародної журналістської премії імені Джеймса Найта (Knight
International Journalism Awards)
від Міжнародного центру журналістів (ICFJ).
«Три українські журналісти
терпіли російські бомби, непо-

стійний інтернет та мізерні запаси
їжі, щоб донести до світу яскраві
образи облоги росією Маріуполя,
від поспіхом виритих братських
могил до вагітної жінки, яку винесли з пологового будинку після
вибуху. Протягом 20 днів у Маріуполі вони надали яскраві та тривожні візуальні докази руйнувань
і людських страждань, які кремль
намагався заперечувати», ідеться
на сайті премії.
Лавреатами також стали репортерка з Афганістану Аніса Ша-

хід, яка висвітлювала проблеми
в боротьбі уряду з пандемією, та
журналіст Карлос Дада, який викривав корупцію в Сальвадорі.
Премію отримав також виконавчий директор медіаорганізації
Bellingcat Христо Грозєв за розвінчування російських фейків.
«Ці журналісти розповіли історії, про які світ ніколи не дізнався,
про жахи в Маріуполі, замахи на

життя російських опонентів, корупцію в Сальвадорі, порушення
прав людини в Афганістані тощо.
Вони ризикують своїм життям,
щоб боротися з пропагандою та
дезінформацією, яку поширюють
небезпечні, могутні люди. Щодня
вони демонструють безстрашну
прихильність повідомляти правду», наголосила президентка ICFJ
Шарон Мошаві.
Мстислав Чернов – журналіст Associated Press, фотограф,
військовий кореспондент. Євген

Малолєтка – фотокореспондентфрилансер.
Вони висвітлювали події в заблокованому російськими військами Маріуполі. Знімали руйнування, спричинені обстрілами
міста, роботу лікарів у місцевих
шпиталях, численні жертви серед
цивільного населення. Зокрема
Євген Малолєтка – автор фотографій обстрілу російськими військами міської лікарні № 3 Маріуполя.
Журналісти залишили Маріуполь
15 березня 2022 року у складі колони, яка виїхала після відкриття
гуманітарного коридору.
Василіса Степаненко – журналістка-фрілансерка і відеопродюсерка. Почала працювати з
Associated Press у січні 2022 року,
після вторгнення росії в країну разом зі своїми колегами поїхала до
Маріуполя, щоб висвітлити жорстоку облогу міста. Працював зі
слідчою групою над історіями вибуху в театрі в Маріуполі, проводячи інтерв’ю з тими, хто вижив.
Спеціалізується на питаннях прав
людини та соціальної справедливості.
Мстислав Чернов і Євген Малолєтка також стали лавреатами Премії імені Георгія Гонгадзе
2022 року. Також вони отримали премію німецької медіакомпанії Deutsche Welle «За свободу
слова».
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З Україною в серці!

У День Незалежности України
українська громада міста Нью-Йорк
мала можливість долучитися до кількох заходів із відзначення найважливішого свята нашої держави. Вже
о 8.20 ранку біля Генеральному консульстві України представники генкосульства, постійного представництва
України при ООН, а також Українського
конґресового комітету Америки взяли
участь у встановленні світового рекорду з наймасовішого одночасного виконання Державного гімну України.
В українській католицькій церкві св. Юра відбулася Свята Літургія за
Україну за її відважних і мужніх захисників, за всіх, хто загинув від рук ворога, поранених, біженців.
Опівдні Об’єднання українців в
Америці «Самопоміч» разом із НьюЙоркською округою Союзу українок
Америки у своїй домівці організували полуденок, на який запросили священників церкви св. Юра. Марія Венгер, голова почесного 1-го відділу СУА
та ведуча свята, запрошувала до слова охочих поділитися своїми роздумами. Галина Романишин, почесна голова Нью-Йоркської округи СУА, яка
нещодавно повернулася зі Львова,
розповіла, як місцеві жителі міста допомагають переміщеним особам зі
сходу України. Лідія Слиж, голова НьюЙоркської округи СУА, зазначила, що
теперішня війна є всенародною.
Ліричні та патріотичні вірші про
Україну задушевно читали Лариса
Онишкевич і Катерина Виноградова,
членкині 1-го Відділу СУА, а також На-

таля Волошин, яка приїхала до НьюЙорку з міста Дніпро після початку
війни.
Під вечір в Центральному парку розгорнули величезний Державний прапор України силами членів
громадської організації Razom for
Ukraine. А в Українському інституті Америки відбувся концерт української класичної музики під патронатом Постійного представництва України при ООН. При вході гостей заворожувала приємна музика у виконанні
дуету бандуристок «Мальви» сестер
Уляни і Калини Лешко. На початку програми славетний український
хор «Думка» виконав український та
американський державні славні, духовний гімн України «Боже Великий,
Єдиний» та Гімн Українських січових
стрільців «Ой у лузі червона калина».
Сергій Кислиця, Постійний представник України при ООН, подякував
присутнім послам при ООН – нашим
партнерам, які підтримують Україну.
Присутні бурхливими оплесками дякували Ритісу Паулаускасу, Постійному
представнику Литви при ООН та Кшиштофу Щерському, Постійному представнику Польщі при ООН, за щирі вітання та велику допомогу Україні.
Справжню душевну насолоду присутні отримали від музичних класичних творів у виконанні бандуриста
Юліяна Китастого, скрипальки Соломії Івахів, віолончеліста Дарретта Адкінса, виконання пісні «Люблю я тебе,
Україно!» молоденькою солісткою Андреєю Наливайко.

Акція протесту
біля штабквартири ООН

Відомі діаспоряни
отримали
держнагороди

Акція протесту українців НьюЙорка проти російської аґресії відбулася на Мангеттені біля штабквартири Організації Об’єднаних
Націй, коли там тривала 10-та Оглядова конференція Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Про
це повідомило Генеральне консульство України в Нью-Йорку. «Учасники маніфестації закликали світову
спільноту покінчити з ядерним тероризмом РФ, змусити окупантів припинити провокації на Запорізькій
атомній електростанції та негайно
покинути її, припинивши шантажувати Україну, Європу та світ страшними наслідками своїх варварських
злодіянь», ідеться в повідомленні.

Відомі
діячі української діа с п о р и
отримали державні нагороди України.
«З цієї на- Борис Вжесневський
годи
вітаємо Олександру Хичій, президентку
Конґесу українців Канади зі заслуженою відзнакою – державною нагородою, орденом «За заслуги» ІІІ ступеню. Наші щирі вітання голові Комісії з
прав людини Борису Вжесневському,
нагородженому орденом князя Ярослава Мудрого ІV ступеню та Соні Соутус, виконавчому директору СКУ з нагородою орденом княгині Ольги ІІ ступеню», йдеться в повідомлення Світового конгресу українців.
В організації наголосили, що ці
нагороди стали належним визнанням великої праці представників
діаспори, спрямованої на підтримку
України.

У Брукліні відкрили Інститут
здоров’я доктора Фульмеса
Інститут здоров’я відомого далеко за межами Нью-Йорка доктора Михайла Фульмеса офіційно відкрився
під прапором України – Батьківщини
лікаря саме 24 серпня. Його відкриття
було приурочене до 31-ї річниці Незалежности України.
Під час відкриття не було пафосу
подібних церемоній, але були душевність і щирі слова моральної підтримки від друзів і політиків, які розумі-

На відкритті інституту: Михайло
Фульмес – перший ліворуч

ють важливість появи такого Інституту здоров’я, у якому нові технології та
всі останні медичні досягнення стануть доступними кожному. А ще звучали слова подяки від пацієнтів, яких вилікував чудовий українсько-американський лікар Михайло Фульмес.
На відкритті пролунали гімни Америки й України.
Інститут здоров’я доктора Фульмеса – це інноваційний медичний заклад,
що поєднує в собі практику сучасної
медицини з альтернативними методами лікування та профілактики захворювань. Звертається увага на навчання пацієнтів: чому виникає хвороба, як
уникнути проблем здоров’я в майбутньому взагалі. Чому інститут? Тут постійно розробляють нові методи для лікування та профілактики захворювань.

Світ- інфо
№227 22 вересня 2022 року

Польща вимагає від
Росії повернути
вкрадені під час
Другої світової війни
твори мистецтва
Польща подала сім нових заяв до Росії
про повернення творів мистецтва, вивезених СРСР під час Другої світової війни. Про
це заявив 14 вересня віце-прем'єр-міністр –
голова Міністерства культури та національної спадщини Польщі Петро Глінський. Він повідомив, що всі сім творів мистецтва зберігаються у Музеї образотворчого мистецтва
імені Пушкіна у Москві.
За його словами, згідно з міжнародним
правом, Росія зобов'язана повернути польські культурні цінності, викрадені під час війни. Справи про розграбовані культурні цінності, заявив Глинський, не мають терміну
давності – не лише в етичному та моральному плані, а й у сфері міжнародного права.
На сьогоднішні Польща передала РФ дипломатичними каналами 20 запитів про реституцію, які охоплюють кілька тисяч предметів. За словами Глінського, РФ досі не
розглянули жодну із заяв, а Польща «ніколи не припинить пошук і повернення своїх
творів».

Латвія будує паркан
на кордоні з Білоруссю
Будівельники проклали перші кілька кілометрів огорожі. Паркан заввишки майже чотири метри призначений для запобігання нелегальному проникненню в ЄС мігрантів з Близького сходу, які намагаються потрапити до Євросоюзу через Білорусь. Поверх паркану буде
натягнутий колючий дріт.
У Латвії зазначають, що в серпні було зареєстровано 300 спроб незаконного перетину
кордону. Будівництво паркану триває в три етапи. Усі 173 кілометри огорожі планують добудувати до 2024 року.
Влітку цього року будівництво парканів
на кордоні з Білоруссю закінчили у Литві та
Польщі.

Білоруського журналіста
Дениса Івашина
засудили
до 13 років колонії
У білоруському Гродно журналіста видання
«Новы час» Дениса Івашина (на
фото) засудили до
13 років та 1 місяця колонії посиленого режиму.
Івашин перебуває під арештом вже півтора роки. Його звинуватили за ст. 365 (втручання у діяльність співробітника внутрішніх
справ) та ч. 1 ст. 356 (державна зрада) Кримінального кодексу РБ.
Денис Івашин публікував розслідування
у виданнях InformNapalm та «Новы час». Серед іншого, він розповів, як ідентифікували
колишніх українських «беркутівців», що брали
участь у розгоні протестів у Білорусі.
МЗС України висловлювало занепокоєння з приводу затримання Івашина та закликало білоруську владу неупереджено розглядати його справу. Європейська федерація журналістів також вимагає звільнення
Івашина та інших журналістів, ув'язнених у
Білорусі. Провозахисники визнали Івашина
політв'язнем.
У Білорусі тривають репресії після президентських виборів 2020 року, на яких «переміг» Олександр Лукашенко.
Влада жорстоко придушила мирні акції
протесту і почала кампанію із залякування
опозиції та незалежної преси – у Білорусі затримують журналістів, опозиційних політиків,
придушують медіа.
24 травня 2021 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав зміни до законодавства про ЗМІ
та масові акції, які суттєво обмежують діяльність журналістів та опозиційних партій.

Cвіт планети
Венеція «виховує» туристів щодо екології

Щороку Італію відвідують сотні тисяч
туристів, а після зняття більшої частини обмежень на поїздки через COVID-19, туризм
майже повернувся до колишніх масштабів.

Італійське місто Венеція,
що вважається одним з найкрасивіших місць відпочинку
в світі, вживає заходів проти
забруднення навколишнього
середовища. Влада просить
туристів залишати всі канали, вулиці і площі Венеції в
чистоті і порядку. Попросила туристів пити воду з громадських фонтанів, а не з
пластикових пляшок. Всього існує близько 126 громадських питних фонтанчиків,
пити з яких вважається безпечним. Такий підхід допоможе уникнути використання пластикових
пляшок з водою. Туризм є причиною майже
40 відсотків відходів у Венеції.

В межах
«Дня архітектури»
у Чехії відкриють зазвичай
недоступні об'єкти

Від 30 вересня до 6 жовтня в країні відбудеться щорічний фестиваль «День архітектури».
У його рамках професійні архітектори, урбаністи
та гіди безкоштовно проведуть пізнавальні екскурсії сотнями об'єктів у десятках міст країни.
Багато які з них у звичайний час закриті для широкого загалу.
Девіз дванадцятого за рахунком фестивалю
– «Не зноси, а трансформуй!». Програма буде зосереджена в основному на екологічних, економічних та етичних аспектах архітектури та продемонструє успішні рішення реконструкції та пожвавлення різних об'єктів.
Наприклад, у Празі для гостей відкриють
Юдитину вежу – меншу із двох мостових веж в
Малій Страні. Свою назву вона отримала тому,
що була частиною Юдитина моста – попередника нинішнього Карлового мосту. Зараз у вежі
розташований «Клуб старої Праги» – його робота спрямована на вивчення історії міста та ведення просвітницької діяльності.

У Парижі хочуть скоротити
освітлення Ейфелевої вежі
задля економії

Мер Парижа Енн Ідальго запропонує скоротити час освітлення Ейфелевої вежі на тлі енергетичної кризи та надзвичайної кліматичної ситуації. 336 золотих прожекторів вежі згасають о першій ночі, але пропонується, що тепер
вони згасатимуть о 23:45, коли вежу покидають
останні відвідувачі.
Правда, витрати ці на вежу невеликі. Відтак,
захід має символічний характер. Жан-Франсуа
Мартінс, президент SETE, яка опікується вежею,
сказав, що досягнута економія енергії не буде
феноменальною, але «як найбільш відвідуваний
пам'ятник у світі ми повинні показати приклад».
Президент Франції Еммануель Макрон закликає до різкого скорочення споживання енергії в країні на 10% у найближчі тижні та місяці,
щоб уникнути ризику відключень цієї зими.

Експеримент в Ірландії:
представники творчих
професій отримують
гарантований дохід

В Ірландії розпочався урядовий експеримент, у межах якого 2000 представників креативних професій – музиканти, письменники, актори, художники тощо – отримують від держави
гарантований дохід у розмірі 325 євро на тиждень.
Ініціатива має на меті встановити, чи допоможе гарантований дохід представникам креативних професій компенсувати збитки, завдані
пандемією коронавірусу.
Для схеми ірландський уряд виділив 25 мільйонів євро. Узяти участь у ній зголосилися понад
9000 людей, з них відібрали 2000, більшість –
музиканти й художники. Протягом трьох років
учасники схеми щотижня отримуватимуть гарантований дохід, маючи змогу заробляти основною діяльністю і отримувати соціальні виплати. В обмін на це вони зобов’язалися поділитися своїми даними для дослідження, яке визначає
вплив гарантованого доходу на життя людей.
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У Чехії пройшли «Дні
європейської спадщини»
Вони пройшли з 11 по 18 вересня. У рамках щорічної акції всі бажаючі змогли безкоштовно або за знижену плату відвідати сотні історичних об'єктів, у тому
числі ті, доступ до яких туристам зазвичай закритий,
«Дні європейської спадщини» відбуваються під патронатом Асоціації історичних пам'яток Чехії, Моравії
та Сілезії. До акції приєдналися 738 об'єктів, що охороняються державою. Дві третини з них працювали
безкоштовно. Це не лише замки, палаци, церкви, монастирі, музеї, театри, старовинні будинки, сади, а й
промислові будівлі: фабрики, млини, броварні, ремісничі майстерні, шахти.
Крім вільного та пільгового входу на відвідувачів
чекала багата супровідна програма – концерти класичної музики, незвичайні екскурсії, виставки, ринки,
творчі конкурси та багато іншого.

В Амстердамі почнуть
штрафувати власників
порожнього житла
Амстердам, столиця Нідерландів, займає жорсткішу позицію, аби врегулювати
житлову кризу. Із грудня влада міста зможе
штрафувати власників порожніх квартир та
будинків.
Зміна в законі повинна зобов'язати
орендодавців здавати в оренду вакантні
приміщення. За необхідності місто саме визначить ринкову вартість оренди, розповіли
в офісі мера та олдерменів Амстердама.

Попри гостру нестачу житла в Амстердамі, де мешкає майже 900 тисяч людей, безліч будинків у столиці простоюють без власників та орендарів. Щоб врегулювати це питання муніципалітет зобов'яже власників
заселитися у порожні будинки, або ж здавати їх тим, хто цього потребує. Якщо господарі відмовляться, їх штрафуватимуть на 4500
євро. Для рантьє, які заробляють орендою,
штраф сягатиме 9000 євро.
Ухвалення нової політики штрафів користується широкою підтримкою серед
влади, проте міська рада ще має схвалити відповідний проєкт. Адміністрація мера
та олдермени проголосують за нього до 1
грудня. Якщо проєкт отримає більшість голосів, нові правила діятимуть до 2025-го
року.
Також влада Амстердаму прийняла рішення розмістити щонайменше тисячу мігрантів і біженців на пришвартованому круїзному судні. Таке рішення теж зумовлене
дефіцитом житла.

Уряд Італії
за програмою
для переселення
виплатить по 15 000 євро

Виплата буде тим, хто переїде в райони
курортного острова Сардинія. У населеному
пункті має бути не більше ніж 3000 осіб. Гроші від влади стануть компенсацією на купівлю чи будівництво будинку. Тож Італія хоче
вирішити проблему старіння населення. Молоді люди вважають за краще з’їжджатися у
великі міста, а дрібні поселення поступово
вмирають без притоку людей.
Щоб громадяни користувалися субсидією та не намагалися схитрувати, купуючи на Сардинії літні будинки для відпочинку, місцева влада встановила кілька умов.
Новий мешканець регіону повинен постійно жити на острові та стати на облік до місцевих державних органів протягом 18 місяців з моменту купівлі чи будівництва
житла. До того ж, компенсація не може перевищувати половину суми, витраченої на
переїзд.
«Ми створили умови для того, щоб молодь вирішила залишитися і розвивати економіку наших найуразливіших територій»,
заявив президент Сардинії Крістіан Солінас.
Сардинія – популярний італійський курорт з узбережжям більш ніж 1800 кілометрів. Острів відомий білим піском, який з
2017 року місцева влада заборонила продавати та відвозити із собою. За це навіть
можна отримати штраф. Також на острові
багато архітектурних історичних пам’яток
– фінікійських некрополів, римських
амфітеатрів та ін.

Перемоги українських спортсменів

Ярослава Магучіх (на фото) перемогла у фіналі Діамантової ліги, який 6 вересня відбувся у Цюріху (Швейцарія). 20-річна спортсменка з Дніпра виграла з результатом 2,03 метри. Свою перемогу Магучіх
присвятила ЗСУ. Вона опублікувала пост у
Instagram, у якому написала: «Дякую нашим
військовим за стійкість та відважність. Ви
надихаєте на перемоги. Все буде Україна.
Слава Україні!»
Другою у фіналі Діамантової ліги стала
ще одна українка Ірина Геращенко. Вона
взяла висоту 1,94 метра.
Магучіх стала четвертою серед україн-

ців, хто ставав переможцем сезону Діамантової ліги. Вона повторила результати Ольги
Саладухи (2011 рік, потрійний стрибок), Богдана Бондаренка (2013, стрибки у висоту) та
Андрія Проценка (2019, стрибки у висоту).
Перед цим на етапі Діамантової ліги у
Брюсселі Ярослава перемогла з найкращим результатом у кар'єрі – 2,05 метра. Це
найкращий результат сезону у світі. У липні Ярослава перемогла на п'ятому етапі
Діамантової ліги в Стокгольмі з результатом 2.03 м. Там же Анна Рижикова виграла
«бронзу» в бігу з бар'єрами на 400 метрів.
Вона показала результат 52, 96 секунди
– новий рекорд України. Для Анни це була
третя нагорода «Діамантової ліги» в цьому
сезоні.
У стрибках у довжину на цих змаганнях
Марина Бех-Романчук з Хмельниччини посіла третє місце з результатом 6.79 м.
Марина також успішно виступає в іншому виді спорту – потрійному стрибку. В Мюнхені 19 серпня вона виграла чемпіонати Європи, показавши особистий рекорд та найкращий результат сезону в Європі – 15,02 м.
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Не бути рабом. Як українські
дисиденти протистояли зросійщенню
Товариство «Січ» виникло на
Галичині 1900 року для того, щоб
розвивати силу і зміцнювати дух
молодого покоління. Учасники організації вирізнялися колоритними атрибутами – розтягали через
плече малинові стрічки, носили гуцульські топірці.
Юнацтво, яке виховала «Січ»,
стало резервом для захисту Української держави – члени стрілецької секції створили легіон Українських січових стрільців, нагадує
видання «Локальна історія».

«Все вишите –
як Бог приказав»

Михайлина Олексів народилася, коли товариство «Січ» діяло на
теренах Галичини вже десять років. Дівчині випало спостерігати
за організацією у рідному Дусанові – селі під Перемишлянами на
Львівщині.
– Колись була така «Січ». Усі
по-українськи вбиралися. Збиралися гурмами і так йшли. З пасками, всі в вишиттю, шальонові спідниці, – з дитячим запалом розповідала жінка. Коли ми записували
інтерв’ю 2014-го, пані Михайлині
було 103 роки. Інтерв’юерам проєкту «Локальна історія» вона
запам’яталася як одна з найхаризматичніших респонденток.
– Того вже не буде! Був український стрій, все вишите – як Бог
приказав, – ділилася Михайлина
Олексів.
Перше молодіжне спортивно-пожежне товариство з назвою
«Січ» створили 5 травня 1900 року
в покутському селі Завалля на
Станіславівщині. Його засновником був доктор права, громадсько-політичний діяч Кирило Трильовський. Згодом осередки поширилися на всю Галичину та Буковину.
Початки руху сягають середини XIX століття. У 1860-х на Галичині діяло студентське товариство
«Січ». Воно сповідувало народовські погляди, його учасники носили народний і козацький строї,
вивчали історію, літературу, фольклор. Пізніше галицькі спудеї створили подібну організацію у Відні.
На відміну від них, нова «Січ» виникла в селянському, а не у студентському середовищі, і стала масовою.

Довершим те, що
батькам не вдалось

Всі українські спортивні товариства того часу вели схожу
діяльність: виховну та культурно-просвітницьку.
Дослідники
«Локальної історії», спілкуючись
зі старожилами, помітили: люди
з плином часу забувають, яка
саме організація діяла в їхньому
селі, не розмежовують їх. Іноді
«Січ» плутають із «Соколом» або
з «Лугом».
Якщо порівнювати, то товариство «Сокіл» мало радше
загальнослов’янський характер
– формувалося за прикладом
чеських, польських ініціатив. Натомість «Січ» мала виразну національну спрямованість. «Січовики» вирізнялися й одностроями.
Вони носили стрічки із написом
«Січ». Ще одним атрибутом були
гуцульські топірці.
Сама ідея січового товариства ґрунтувалася на відновлен-

ноїлля на Верховинщині виник
театральний гурток. Його натхненником був Гнат Хоткевич.
Гуцульський самодіяльний театр
успішно гастролював Галичиною
і Наддніпрянщиною. А 1914 року
виступив у Москві.
Майже щороку відбувалися
великі крайові січові свята: у Коломиї (1902, 1903, 1906), у Станіславові (1904, 1911), у Снятині
(1912). Великий здвиг активістів
«Сокола» й «Січі» пройшов у Львові 1911 року. У червні 1914 року
відбулася ще більша спільна акція двох організацій, присвячена
100-річчю від дня народження
Тараса Шевченка.
Зліва направо сидять: Онуфрій Довірак, Михайло Ількович Недільський.
Стоять: Дмитро Явдошняк, Михайло Явдошняк, В. М. Луцак,
м. Печеніжин Коломийського п-ту Станіславівського в-ва, 1908 р.

Перший центральний осередок
організації розмістився у Коломиї. Згодом комітет перейменували на Український січовий

приблизно одну тисячу; основна
частина була зосереджена на
Покутті. Року 1913 у «Січі» створили стрілецьку секцію для військового вишколу молоді. Наступного року натреновані хлопці вступили до легіону Українських січових стрільців. Згодом
вони взяли участь у визвольних
змаганнях.

Вправи, здвиги
і сторожа

Посередині сидить керівник Головного січового комітету
Кирило Трильовський

ні традицій козацтва. Керівники
першого створеного осередка
Микола Неделько та Танас Семак мали козацькі звання – кошового отамана й осавула.
Координаційну функцію виконував Головний січовий комітет.
Його заснували 1908 року у Станіславові. Головою цієї інституції був Кирило Трильовський, заступником – Іван Сандуляк, секретарем – Іван Чупрей, скарбником – Микола Лагодинський.

Хор товариства «Січ». Зліва направо у першому ряді сидять: Анастасія
Кузьменко, диригент Василь Олексійович Мацьків. У другому ряді сидить
друга Катерина Горецька. У третьому ряді стоїть другий справа Роман
Іванович Самокишин. У четвертому ряді стоять: Онуфрій Мацьків, Андрій
Григорович Чупрей, Іван Вінтоняк, м. Печеніжин Коломийського п-ту
Станіславівського воєводства, 1906 р.

союз. У 1912–1924 роках централя «Січі» містилась у Львові.
Теодора Храпко із села Завалля у розмові з дослідниками
«Локальної історії» пригадала колядку, у якій згадано товариство
«Січ» і роз’яснено його політичну
доктрину:
Гуртуймося, браття, гуртуймося
сміло
В радикальне діло.
У ряди ставаймо, «Січі»
закладаймо,
Щоби усі знали, що ми –
радикали,
тверді українці всім правду
казали.
Більшість організаторів «Січі»
належали до Української радикальної партії. Кирило Трильовський був одним із найвпливовіших її членів. У пісні «Про Сiч
славну, Запороже» він писав:
Нехай знають вороженьки,
Що козацький дух не вмер,
Що як давно процвитав він,
Так цвите він і тепер.
А що батькам не удалось,
Ми довершим залюбки,
Впаде ворог, коли грянуть
Радикали-козаки.
У середовищі «січовиків» дозрівала ідея українських національних військових формувань.
Напередодні Першої світової війни кількість пожежно-гімнастичних товариств становила

– З кожного села приїжджали. Цілий стадіон був зайнятий
тими січовичками і січовиками.
Хлопці були в одному місці, а дівчата – в другім. Тут хлопців вчили, а тут дівчат. Всі приїжджали
на ту науку, а потім на виступ, –
розповідала про діяльність товариства в селі Шоломия, що неподалік Львова, Софія Легендзевич.
Осередки «Січі» сприяли розвиткові кооперативного руху, займалися освітою молоді, пропагували фізичну культуру, організовували протипожежну сторожу.Селами їздили інструктори,
навчали «січовиків» спортивних вправ. Згодом наставницькі
функції переходили до самих селян. Пані Легендзевич пригадувала, як виконувала обов’язки
чотової і робила руханку з дітьми.
Концерти «січовиків» збирали велику авдиторію. Чоловіки
вправлялися із топірцями, а жінки – зі стрічками та хустинами.
Поява кінних загонів із малиновими прапорами зачаровувала
присутніх і створювала аналогію, немовби в’їжджає козацтво.
Члени руху брали участь у театральних дійствах. Року 1910
при товаристві «Січ» у селі Крас-

Під гнітом

Польська влада не толерувала діяльности товариства «Січ».
Після 1919-го українців, які брали участь у розбудові січового руху, переслідували. Дідичі та
урядовці називали товариство
«новітнім гайдамацтвом». У Снятинському та Косівському повітах звільнили з роботи понад 20
вчителів, які допомагали місцевим осередкам. За носіння топірців і стрічок карали грошовими
штрафами й арештом від двох до
п’яти діб.
Російські сили теж не були зацікавлені в національному пробудженні українців і намагалися
нашкодити діяльності патріотичних організацій Галичини та Буковини, і «Січі» також.
Всупереч утискам, із середовища «Січей» вийшли тисячі молодих людей, які на все життя
зберегли січову виправу, виховання та громадську активність.
Софія Легендзевич пригадувала свою наставницю, яка згодом приєдналася до Руху опору
й загинула в російській неволі.
Пані Софія у літах пам’ятала прізвище, почуте ще замолоду:
– Нас така [наставниця] вчили зі Звенигорода. Її арештували
за Союзу. Вона писалася Данилик. Москалі її арештували, знищили її, в тюрмі загинула.
Багато вихованців товариства у наступні десятиліття приєдналися до національно-визвольних змагань. На Закарпатті січовий рух стояв біля витоків
Карпатської Січі.
Роксолана ПОПЕЛЮК,
історикиня
Всі фото : особистий архів
Василя Гаврищука
Опубліковано у виданні
«Локальна історія
Сайт «Аргумент», 08.09.2022

Хор товариства «Січ», диригент Василь Олексійович Мацьків,
м. Печеніжин Коломийського п-ту Станіславівського в-ва, 1906 р.
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Російська звичка
вчиняти геноциди

Для того аби переконатися в існуванні рашизму як окремої людоненависницької ідеології та практики, варто звернути увагу на кампанії з етнічних чисток на Кавказі.
Задовго до приходу більшовиків, Російська імперія знищувала
народи центральної та західної частини Кавказу.

Академік Симон Джанахія в
1929 році зміг відшукати живого
свідка геноциду, організованого
російськими окупантами на Кавказі. Його співрозмовнику Напсау Йабаркху Гансаку був 91 рік. Ось про
що він свідчив:
«Сім років лежали розкиданими
людські кістки на березі моря. Ворони робили гнізда з борід чоловіків
та жіночого волосся, сім років море
викидало на берег людські черепи,
ніби кавуни, навіть ворогу не побажаю побачити те, що довелося».
Черкесам, яким вдалося уникнути фізичного знищення від російських окупаційних військ, довелося
втікати з рідного дому. Тисячі жінок
та дітей масово гинули від голоду та
хвороб, частина гинула в морі під
час перевезення турецькими кораблями – їх просто викидали в воду,
як непотріб.
Американський історик Девід
Шенфільд, повідомляє, що на історичній батьківщині черкесів лишилося заледве 10%. Це результат
спланованого геноциду, як державної політики Росії.
Якщо говорити цифрами: Туреччина – 5 млн, Німеччина–- 100 тисяч, Іорданія – 100 тисяч, Сирія –
100 тисяч, РФ – 690 тисяч.
Станом на 21 травня 1864 рік
на теренах імперії лишилося в живих 10% черкесів, решта була вбита або вигнана з власних земель. З
1,5 мільйонів вигнаних черкесів, 1
мільйон загинув і лише півмільйона
досягнули берегів Туреччини.
Деякі історики сором'язливо
назвали це етнічною чисткою.
Атеро
Леітцингер
(Antero
Leitzinger) вважає геноцид черкесів найбільшим в історії ХІХ століття, який залишається непоміченим
злочином Росії.
Російський імператор Микола І
в листі до генерала Паскевича (дошка цього паскудника досі висить
в Полтаві) давав вичерпну інструкцію: «…упокорення гірських народів назавжди або винищення непокірних».
Задовго до Бучі та Ірпеня російський імперіалізм, підтримуваний
населенням та керований
владою Росії вважав неросійські народи гідними винищення та вигнання.
В наказі до Кавказької армії (1864) імператора
Олександра ІІ взагалі тріумф
расизму, вперше повідомляється русскому народу, що
«віднині не лишилося більше
на Кавказі жодного непокірного племені».

Подальші звіти демонструють
абсолютне усвідомлення зробленого росіянами.
У рапорті князя Міхаіла Ніколаєвіча військовому міністру написано
(1864): «Весь простір північного схилу на захід від устя річки Лаби та південний схил від устя Кубані очищений від ворожого нам населення».

На рапорті є резолюція імператора Олександра ІІ: «Слава Богу».
Вбивство цілого народу - це
просто очищення території в імперській традиції росіян.
Чи були інші варіанти, ніж знищення черкесів? Звичайно були. Генерал Григорій Філіпсон пропонував командуючому Кавказької армії Ніколаю Євдокімову розмістити
декілька гарнізонів і не рухати їх.
Натомість російський генерал

тами випалено; достовірно можна
вважати, що населення протягом
зими або помре з голоду або вийде
до наших приморських пунктів для
виселення в Туреччину».
Вони прекрасно знали, що робили.
Делегація черкеських народів
з числа апсугів, убихів та абадзехів, яка прибула на перемовини до
Тбілісі аби домогтися припинення
геноциду, успіху не мала. Російські
керівники відмовилися від перемовин.
Ніколай Євдокімов хвалився в
1864 році, що зміг знищити величезний народ.
Військовий історик того часу
Ростіслав Фадєєв дуже влучно описав сутність російського імперіалізму, який можна проектувати на
зараз: «Земля закубанців була потрібна державі, в них самих не було
жодної потреби».
Тобто, росіянам йшлося про чергові кілометри, а не його мешканців.
Чи це расизм? Що як не підтвердження того, що задовго до Леніна
та Сталіна російський імперіалізм
мав на меті знищення цілих народів?
Генерал Бабіч з 18 січня до 8
лютого 1869 року знищив 44 села
бжедухів. В сучасній КарачаєвоЧеркесії всього 29 сіл де живуть 50
тисяч черкесів.
Російський генерал Грігорій фон
Засс вважав черкесів «нижчою расою» та «прославився» тим, що орга-
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22 вересня
21499 – За Базельським договором Швейцарська стала незалежною
від Священної Римської імперії.
1862 – президент США Авраам
Лінкольн видав указ про звільнення негрів-рабів на території Конфедеративних Штатів Америки – штатів,
що відкололися у 1861 році від США і
утворили свою державу. Це був символічний крок США – поширити рішення про звільнення рабів, ухвалене раніше, на територію штатів, що відкололися і вели громадянську війну зі США.
1939 – пройшов спільний парад
радянської і нацистської армій у Бресті, після того, як у серпні СРСР і Німеччина підписали таємний Пакт Молотова-Ріббентропа про поділ Європи і насамперед загарбання Польщі.
Народилися: 1791 – Майкл Фарадей, англійський фізик і хімік; 1835 –
Олександр Потебня, український філолог-славіст; 1957 – Рефат Чубаров, Голова Меджлісу кримськотатарського
народу.
Померли: 1909 – Микола Мурашко, український художник; 2008 – Григорій Васькович, український педагог,
політичний і громадський діяч, проректор Українського Вільного Університету в Мюнхені.
23 вересня
Народилися: 63 до н. е. – Октавіан
Август, перший римський імператор;
1872 – Соломія Крушельницька, українська оперна співачка; 1900 – Володимир Кубійович, громадсько-політичний діяч, географ, демограф.
Померли: 1870 – Проспер Меріме,
французький письменник; 1937 – Зиґмунд Фрейд, австрійський психіатр.
24 вересня
Народився: 1894 – Роман Купчинський, український поет, прозаїк, журналіст, композитор, критик.

Черкеські біженці
Євдокімов запропонував знищити
та примусити до виселення всіі черкеські племена Кавказу. План був
підтриманий більшістю генералів та
імператором. Черкеси мали назавжди покинути гірські райони Північного Кавказу та жити на долині
або втікати до турок.
Реалізація геноциду черкесів
відбувалася за планом: армія спалювала аули разом з живими людьми, вбивала мирне населення, знищувала врожаї та руйнувала будівлі. Тисячі людей відправляли під
конвоєм до берега Чорного моря,
де лише кожного третього чекав порятунок у вигляді втечі.
Російський генерал Алєксей Вєльямінов організував штучний голод для знищення черкесів, бо вважав це найшвидшим способом упокорення.
Тобто за більше ніж півстоліття
першого штучного голоду в Україні
(1921 – 1922) росіяни вже здійснили апробацію цього методу на черкесах.
Російський генерал Юлій Нейман рапортував (1864):
«Аули та запаси хліба з фрук-

нізував масове відрубування голів
черкесів з подальшим виставленням їх на палях (цілком у дусі Івана
Грозного). Крім того, масово продавав черепи вбитих черкесів у Росії
та Німеччині.
Вважають, що геноцид черкесів
тривав з 1763 до 1864 року. Проте,
до 1907 року тривали примусові виселення на територію Османської
імперії. Частина з них була спровокована спробами мобілізації черкесів до армії Російської імперії. Інших
депортували тому, що російський
уряд просто забажав їхню землю.
21 травня 1864 року російський
генерал Павєл Граббє провів парад
перемоги над черкеськими народами в Красній Поляні (аул Кбаада).
Цей день є символом скорботи для
всіх черкесів у світі. Останні роки
влада забороняє заходи, посилаючись на війну в Україні. Бояться.
Переконаний, що український
парламент мусить визнати організований Росією геноцид черкеського народу. Тому, що жоден злочин не
має лишитися без оцінки.
Росія і росіяни вражені ідеологією рашизму, яка незалежно від
форми влади знищує цілі народи та чинить агресію проти
цілого світу.

25 вересня
1789 – Конгрес Сполучених Штатів ухвалив перші 10 поправок до Конституції, які увійшли в історію як Білль
про права.
Народилися: 1765 – Міхал Огінський, польський композитор і політичний діяч; 1897– Вільям Фолкнер,
американський письменник, лауреат Нобелівської премії; 1920 – Сергій Бондарчук, кінорежисер та актор;
1932 – Анатолій Солов’яненко, український співак.
Помер: 1970 – Еріх Марія Ремарк,
німецький письменник.
26 вересня
1995 – Україна прийнята до Ради
Європи.
Народилися: 1832 – Петро Сокальський, український композитор;
1936 – Євген Пронюк, український
громадський діяч.
27 вересня
1825 – в Англії почався рух першою залізницею. Паротяг, сконструйований Джорджем Стефенсоном, провіз поїзд із 450 пасажирами з Дарлінгтона у Стоктон зі швидкістю 24 км/год.
1893 – у Джерсі-Сіті почав виходити перший український друкований
орган у США – газета «Свобода».
1977 – перша атомна станція
України Чорнобильська АЕС підключена до енергосистеми СРСР. Промисловий струм дав перший енергоблок потужністю мільйон кіловат.

Станіслав ФЕДОРЧУК,
політолог, громадський активіст (м. Донецьк)

28 вересня
Народилися: 1803 – Проспер Меріме, французький письменник; 1924
– Марчелло Мастроянні, італійський
кіноактор.

«Українська правда» –
«Історична правда»,
07.09.2022
Pravda.com.ua

29 вересня
Народилися: 1547 – Мігель де
Сервантес Сааведра, іспанський письменник; 1845 – Іван Карпенко-Карий

(Тобілевич), драматург; 1866 – Михайло Грушевський, політичний і державний діяч, історик, голова Центральної
Ради в 1917–1919 рр; 1912 – Мікеланджело Антоніоні, італійський кінорежисер; 1943 – Лех Валенса, лідер
антикомуністичної профспілки «Солідарність» у 1980-их роках, президент
Польщі у 1990 – 1995, лауреат Нобелівської премії миру 1983 р.
30 вересня
1472 – в Майнці Йоганн Гутенберг
надрукував першу книжку – Біблію.
1882 – в американському містечку Епплтон (штат Вісконсін) на річці
Фокс запрацювала перша у світі гідроелектростанція потужністю 12,5 кВт.
1929 – англійська служба Бі-Бі-Сі
вперше провела телетрансляцію.
Народився: 1841 – Михайло Драгоманов, літературознавець, історик,
публіцист, фольклорист, економіст,
фіфлософ.
1 жовтня
1929 – розпочалися численні арешти членів вигаданої комуністичним
режимом «Спілки Визволення України».
1930 – в Московському Кремлі
знищено Чудов монастир, закладений
1365 року.
1949 – у Пекіні проголошено створення Китайської Народної Республіки.
Народився: 1903 – Володимир Горовиць, видатний піаніст уродженець
Києва.
2 жовтня
1552 – взяття військами Івана
Грозного Казані, загарбання Казанського ханства до Московського царства.
Народилися: 1869 – Махатма Ганді, лідер руху за незалежність Індії:
1906 – Іван Багряний, український
письменник.
Помер: 1974 – Василь Шукшин,
російський актор, режисер і письменник.
3 жовтня
1621 – перемога війська під проводом Петра Сагайдачного над турками під Хотином.
1929 – королівство сербів, хорватів і словенців набуло офіційної назви
Югославія.
1990 – завершився процес
об’єднання Східної і Західної Німеччини.
4 жовтня
1582 – Папа Римський Григорій
XIII запровадив «григоріанський календар», так званий «новий стиль»..
1853 – розпочалася Кримська війна європейської коаліції проти Росії,
яку Росія програла.
1911 – у Лондоні введено в дію
перший у світі ескалатор.
1957 – з космодрому в Казахстані запущено перший у світі штучний супутник Землі.
1958 – з Лондона до Нью-Йорка
розпочалися перші регулярні трансатлантичні рейси реактивних літаків.
5 жовтня
1880 – запатентовано першу
кулькову ручку.
Народилися: 1909 – Богдан-Ігор
Антонич, український поет; 1936 –
Вацлав Гавел, чеський політик і громадський діяч, дисидент, письменник,
згодом президент Чехословаччини.
6 жовтня
1927 – у Нью-Йорку компанія
«Ворнер Бразерз» представила перший звуковий фільм «Співак джазу».
1975 – київське «Динамо» виграло
Суперкубок УЄФА з футболу.
Народився: 1914 – Тур Хеєрдал,
норвезький етнограф, археолог, мандрівник, письменник.

Cвіт історії
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Післявоєнна розруха

Як відновлювалися міста Європи після Другої світової війни
Після Другої світової війни Європа лежала в руїнах. Зокрема всі міста Центральної
Польщі були знищені більш ніж на половину.
Але навіть на їх тлі виділялися Варшава та
Гданськ, де ситуація була особливо критичною. Проте саме ці міста згодом стали прикладом післявоєнного відновлення.

Гданськ:
сучасне планування
з духом історії

Варшава:
постати з руїн

Становище Варшави наприкінці війни
було катастрофічним. За різними підрахунками, більше 80 відсотків будівель було зруйновано. Постраждали не тільки історичні та культурні пам’ятки, а й житлові будинки. Більшість
людей була змушена тікати з міста. У Варшаві
залишилося всього 20 відсотків мешканців,
та й ті були змушені жити серед руїн без елементарних зручностей. Ситуація була настільки тяжкою, що поставало питання: чи взагалі
доречно відбудовувати місто?
Звучала ідея перенести столицю до більш
вцілілого міста. Але ситуацію врятували мешканці Варшави. Як розповів харківський архітектор Віктор Дворніков, після завершення
бойових дій вони стали повертатися до міста.
Люди робити тимчасові укриття, а також власними силами відновлювати розбиті будівлі.
Це явище стало настільки масовим, що місцева влада вирішила таки відбудувати Варшаву.
Для цього створили Бюро Відбудови Столиці,
куди увійшли як спеціалісти з містобудування,
так і волонтери, які долучалися до відновлення міста.
«Грошей, звісно, ні в кого не було, – розповідає Віктор Дворніков. –Довгий час всі
працювали за власною ініціативою. І оскільки Варшава була важливим історичним містом, мала велику архітектурну та історичну
спадщину, ухвалили рішення щодо її професійного відновлення. На основі історико-архітектурних досліджень робилися проєкти,
а за ними відновлювалися цілі вулиці. І цей
приклад, мабуть, показовий для всього світу
– жодне інше місто не було так детально відновлене. Спочатку спеціальні загони волонтерів збирали усі зруйновані деталі будинків,
якісь декоративні елементи. Містяни перебирали побиту цеглу та будматеріали, це все
сортувалося. Варшава здебільшого відновлена саме з таких автентичних матеріалів.
Тобто завдяки зусиллям усього міста Варшаву відбудували».

Варшава у час Другої світової
За словами архітектора, нині в реставраційній практиці зазвичай використовують
архівні фотографії. Вони дають можливість
встановити автентичний вигляд будівлі. Але
на момент відбудови Варшави таких світлин
було надто мало. Врятували ситуацію люди
мистецтва. У місті жило кілька художників,
які писали вулиці міста, як то кажуть, «з натури». За їх малюнками відновлювали цілі ансамблі.

Варшава нині, Старе місто,
площа перед Королівським палацом

Портовий Гданськ теж зазнав колосальних руйнувань. Всі визначні пам’ятки, вся фонова забудова були знищені та спалені. Також
постало питання, чи доречно його відновлювати. Висувалася ідея перенести порт до іншого
міста. Але все ж вирішили відбудувати Гданськ.
Щоправда, з дещо іншим підходом.
«На відміну від Варшави, до якої застосували науковий підхід, у Гданську відновили найбільш значні пам’ятки, – каже Віктор Дворніков. – А всю іншу забудову вирішили зробити
більш практичною. Тобто не намагатися відновити будинки в довоєнному вигляді, а побудувати їх за сучасним натоді плануванням, зі
зручними подвір’ями, дворами. Але зробили
це так, щоб будинки передавали дух історичної епохи. Після обговорень вирішили відновлювати місто в вигляді, який воно мало у XVIII
столітті. І те, що ми зараз можемо побачити в
Гданську, – це романтичне, фантазійне сприйняття міста тих часів. Але при цьому будинки,
вулиці, подвір’я та всю інфраструктуру зробили сучасними».

Лондон під час бомбардувань

Чому Лондон
обрав висотки

Повного відновлення також не побачив і
Лондон. Там наново споруджували будівлі, схожі
на зруйновані історичні пам’ятки. Пріоритетом
натоді стало вирішення проблем лондонців, які
через бомбардування залишилися без даху над
головою. А також нових жителів міста, які шукали в Лондоні нове місце для життя. Тому сфокусувалися на висотних забудовах, а також почали будувати нові міста-супутники. Під час відбудови в центрі Лондона з’явилося чимало зелених зон. Численні парки і нині є окрасою міста.

Прагматичний підхід
Дрездена

Лондон, сучасний вигляд

Чималих руйнувань зазнали й німецькі
міста. Наприклад, Дрезден багато років був
відомий як культурний центр Німеччини з бароковою архітектурою та мальовничими садами. Але після війни всі історичні та культурні
пам’ятки були знищені.
«У Дрездені також були дуже серйозні руйнації, – розповів Віктор Дворніков. – Майже
80 % міста було зруйновано. Дрезден мав величезну спадщину: і архітектурну, і історичну,
і художню. І він також пішов більш прагматичним шляхом – відновили найбільші пам’ятки.
Був розроблений новий генеральний план.
Нові вулиці, проспекти – місто стало сучаснішим. Воно ніяк не передає містобудівну схему
до війни».
За словами архітектора, у Дрездені відбудували тільки ті будинки, чиє відновлення не
суперечило генеральному плану. Тому лишень
деякі місця нагадують про довоєнні часи. Як
зазначив Дворніков, всі міста, які опинилися під владою СРСР, зазвичай відновлювали
саме таким чином. Новий генеральний план
створювали за радянськими нормами. Тому
шанс на відновлення отримали тільки окремі
будівлі.
А ось на визначні ансамблі уваги не звертали. Це стосується таких міст, як, наприклад,
Мінськ та Кеніґсберґ, які довелося заново відбудовувати. Там після закінчення робіт залишилися хіба що вкраплення історичної забудови. Хоче деяким містам пощастило більше.
Наприклад, близько 40% будівель в Таллінні
було зруйновано під час війни. Але історичний
центр не сильно постраждав, сьогодні там —
одне з найкраще збережених середньовічних
містечок.

Роттердам у часи Другої світової також зазнав жорстоких руйнувань. Коли нацисти у 40-х
роках отримали несподіваний для себе опір,
вони вирішили налякати населення бомбардуваннями. Німці скинули на друге за величиною нідерландське місто близько 100 тонн бомб. Історичний центр перетворився на пустку, лише кільком будівлям вдалося вціліти. Відбудовувати Роттердам почали після звільнення. Місцева влада
вирішила не реконструювати десятки кварталів
з їх цегляними гостродахими будинками.
Натомість центру міста надали більш сучасного та модерного вигляду. Вулиці стали більш
просторими, а згодом в Роттердамі побудували
кілька хмарочосів. Тепер знамениті «пряникові
будиночки», яким пощастило вціліти, красуються поряд з сучасними будинками, готелями та
бізнес-центрами.

Україна: велике відновлення
ще попереду

«На жаль, війна ще не закінчилася, – каже
Віктор Дворніков. – З українських міст, які мають значну історичну та архітектурну спадщину,
найбільш постраждав наразі Харків. Щодня він
потерпає від обстрілів та руйнувань».
За словами архітектора, сьогодні окремі
міста та країни Європи заявляють про готовність долучитися до відновлення українських
міст. На теперішньому етапі підтримка є суто
інформаційною, але і це важливо. Як вважає
Дворніков, якщо ми знатимемо, що нам допоможуть з відновленням, ми більш охайно будемо ставитися до своєї архітектури.
«По-перше, нам слід охайно ставитися до
руїн чи залишків будівель, – каже Віктор Дворніков. – Тому що це, по-перше, автентичний
матеріал, який згодом дозволить реставраторам відновити технологію, за якою її збудували. Тобто основна увага має приділятися тому,
щоб зберегти те, що руйнується. Друга помилка полягає в тому, що люди на власний розсуд
ухвалюють рішення щодо руйнування вцілілих залишків. Бо їм здається, що це вже руїни.
Але за законом, навіть якщо залишається 10 –
20 відсотків будівлі, вона все одно має статус
пам’ятки».
Що стосується відновлення українських
міст, не існує універсальної стратегії, каже
експерт. Потрібно застосувати індивідуальний
підхід. Історичні міста потребують іншого ставлення аніж ті, що були побудовані порівняно
недавно. Наприклад, підхід, який застосовуватиметься для населених пунктів Донбасу, буде
іншим, ніж для Харкова. Також великою помилкою було б не зважати на сучасну міську культуру, підкреслив Дворніков. Тому при відновленні маємо поглиблено проаналізувати проблеми кожного міста.

Обстріли у Харкові

Юлія ГУЩ
«Медіа великих історій», 29.08.2022
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Cвіт Чернігівщини

Чернігівщина:

200 днів опору повномасштабній агресії
Активні бойові дії, окупація деяких населених пунктів області,
облога, звільнення, поступове відновлення під час війни – і усе це за
200 днів.
Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації
В'ячеслав Чаус розповів про 200
днів опору повномасштабній російській агресії. Інформація станом на
11 вересня. Наводимо текст розміщений на сайті ОВА.
На початку квітня Чернігівщина була звільнена від російських
загарбників. Чи полишили вони область зовсім? Ні! Щодня прикордоння обстрілюють, періодично над
нами літають ракети, наші військові
щодня ризикують життям, відвойовуючи клаптик за клаптиком українську землю.
В області після себе російські
війська залишили більше 8 тисяч
зруйнованих чи пошкоджених будівель. Понад 90% – це житло. Розбиті 33 мости та переходи, пошкоджено більше 1100 км автомобільних
доріг.
Тисячі понівечених доль ні в чому
не винних цивільних громадян. На
жаль, майже у 500 мешканців Чернігівщини вони відібрали життя. Серед
них – 22 дітей.
Вони залишили спомин про себе
у вигляді тисяч вибухонебезпечних
предметів на дні водойм, на полях,
у лісах, в будівлях. Скрізь, де ступав
кривавий чобіт.
На сьогодні Чернігівщині спільно з міжнародними партнерами та
піротехніками з інших регіонів України вдалося провести експрес розмінування, вилучено понад 43 тисячі вибухонебезпечних предметів.
А головне – попри все нам вдалося
засіятися на рівні 90% площ від минулорічного. І в цьому вже наша велика перемога. Наразі триває збір
урожаю та розпочинається посівна
озимих культур.
За підтримки Кабміну (виділено
250 млн грн із резервного фонду)
триває відновлення інфраструктури. Підрядні організації проводять
ремонти на 79 об’єктах (охорона
здоров’я – 12, об’єкти життєзабезпечення – 15, заклади освіти – 17,
багатоквартирні будинки – 18; приватні житлові будинки – 15; адмінбудівля – 1; інші об’єкти – 1). Деякі
об’єкти уже готові
Нам вже вдалося облаштувати тимчасові переїзди майже біля
всіх зруйнованих мостів, відремонтувати майже 600 км дорожнього
покриття. Відновлено прямий шлях
із Чернігова до Києва.
Це дозволило максимально відновити логістику нашої області, полегшити доставку продовольчих товарів, необхідних будівельних матеріалів, а також забезпечити роботу
наших підприємств.
Тут – без деталізації. Адже мости та переходи є одними із пріоритетних цілей для ворожих ракет.
Маємо розроблений за дорученням Президента України Володимира
Зеленського
«FAST
RECOVERY PLAN» – проєкт відновлення критично важливої пошкодженої інфраструктури. До нього наразі включено 6470 об’єктів соціальної сфери, критичної інфраструктури та житлового фонду, зокрема
991 – багатоповерхових та 5127 –
приватних будинків.
До FAST RECOVERY PLAN внесено першочергові об’єкти, які потрібно відновити максимально швидко,
щоб наша область у більш-менш нормальних умовах увійшла в осінньозимовий період.
Серед об’єктів першочергового
відновлення 95% – саме будинки. Це
і приватні помешкання, і багатоповерхові будівлі.

Чернігівщина отримала окрему
фінансову підтримку від держави
для відбудови ТЕЦ (майже 100 млн
грн) та Чернігівводоканалу (150
млн грн), а також потужну технічну
допомогу – будівельні матеріали,
що розподіляються по всіх громадах,
у тому числі – для Чернігова, згідно з
їхніми заявками.
Яскравий приклад синергії державних коштів та громадської взаємодії (добробатів) – відбудовані
дві вулиці у селі Ягідне. Відновлені
і врятовані десятки будинків в інших
населених пунктах та мікрорайонах
обласного центру.
У модульне містечко у Новоселівці вже заселились родини, які
втратили житло. На фінальній стадії
будівництво таких містечок біля Чернігова (лижна база), у Новобілоуській та
Новобасанській громадах. Дякуємо
польським партнерам за допомогу.

До речі, за останні місяці ми провели переговори із 14 дипломатичними делегаціями. Загалом у Чернігівській ОВА контактують із майже
50 міжнародними організаціями та
фондами.
Чернігівщину відвідували Надзвичайні і Повноважні Посли іноземних країн в Україні: Франції (двічі), Латвії (тричі), Іспанії (тимчасовий
повірений у справах посольства),
Фінляндії, Нідерландів, Великобританії, Литви, Німеччини, Туреччини,
Прем’єр-міністр Норвегії.
Область підписала угоду про
співробітництво з регіоном Франції Іль де Франс. Із візитом до нас
приїздила президентка цього регіону Валері Пекресс.
Вже задекларували готовність
брати участь у відновленні Чернігівщини Франція (до речі, регіон Іль

де Франс вже готує вантаж різноманітної допомоги) та Латвія (вивчають
відновлення об’єктів, в тому числі
приватного житла).
Також вже розпочато відновлення 51 об’єкта соціальної інфраструктури, яке проводиться за кошти резервного фонду, міжнародних
організацій-донорів, спонсорської
допомоги та місцевих бюджетів.
Наразі у 42 школах та дитячих
садках тривають ремонтні роботи, ще в двадцяти – плануються.
До того ж, цьогоріч підготовка до нового навчального року передбачала
укомплектування укриттів. Наші діти
здобуватимуть якісну освіту через
різні форми навчання. Із 402 середніх шкіл дистанційно працюють 60%,
у змішаному режимі – 24%, решта –
очно.
Попри все нам треба відновлювати і економіку регіону. Руйнувань
та пошкоджень зазнали понад 80
промислових підприємств, заклади торгівлі, суб’єкти малого бізнесу,
чимало аграрних підприємств. Порушена логістика, величезні проблеми
із сировиною та збутом.
Тож наразі акцент зміщено з інвестицій на максимальну підтримку місцевого виробника, який значно постраждав. Місцевому бізнесу
треба допомогти знайти сили стати
на ноги, саме тому ОВА ініціювала
створення спеціальної економічної зони. На цю ініціативу відгукнулися підприємців, її підтримали народні депутати від Чернігівщини. Чекаємо законодавчого затвердження.
На сьогодні, за нашими оцінками, відновили роботу близько 80%
промислових підприємств в області та близько 60% у Чернігові, однак більшість бізнесу працює не на
повну потужність. Для порівняння: у
березні бізнес в області працював
на 15%, у квітні — на 25%, у травні —
на 40-50% (без урахування ФОПів).
Органи влади Чернігівської області об’єднані прагненням допомагати Збройним Силам України.
Під час облоги міста Чернігівська
ОВА концентрувалась на конкретній
допомозі військовому командуванню, після відступу росіяни – на здійснення безпекових заходів, допомозі в укріпленні кордону, підтримці
військових частин із Чернігівщини,
які направили туди, де зараз гаряче.
У той же час, для безпеки населення відновлена повноцінна робота системи оповіщення. Спільно з
партнерами із США працюємо над її
вдосконаленням. Паралельно органи місцевого самоврядування продовжують роботу щодо облаштування укриттів, забезпечення їх генераторами, створенням умов для тривалого перебування людей.
Прикордонники бережуть наш
спокій на кордонах, десятки тисяч
жителів області поповнили ряди
ЗСУ. Величезна робота волонтерів,
комунальників, лікарів, правоохоронців, освітян, людей абсолютно
всіх професій, робота бізнесу – все
це спільно наближає нас до перемоги. Про багато таких подій, речей
та наших дій наразі говорити не можна, щоб не дати ворогу інформації.
І звісно, ми далекі від думок, що
все добре. За ці місяці довелося вирішувати сотні питань, які стосувались оборони області та безпеки,
відновлення, допомоги людям.
Триває війна, гинуть наші оборонці, розділяємо із родинами біль
через втрати рідних та близьких.
На сьогодні Чернігівщина сильна
духом, хоч і дуже зранена ворогом.
Область, маючи двох ворожих сусідок – росію та білорусь – працює
на відновлення та підтримує ЗСУ щодня. Мужньо, невтомно.
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Конкурс
«Разом
Переможемо»
Обласний філармонійний
центр, Молодіжний театр, волонтерський рух «ІдеЯ+Ти», театр естради «Феєрія», творчоспортивне об’єднання «Шико»,
громадська організація «Дія
Слова», центр культурних традицій «Етнос», Любецький будинок культури підбили підсумки
проведеного ними онлайн-конкурсу «Разом Переможемо»,
який тривав з 26 травня по 24
серпня.
Метою стало виявлення митців, письменників, художників та
фотохудожників, які присвятили
свою творчість боротьбі України
з російською навалою. Крім того,
конкурс надав можливість активізувати роботу закладів культури
області.
У конкурсі брали участь 89 конкурсантів різних вікових категорій
з різних куточків Чернігівщини. Також долучились митці з міст Києва
та Дніпро, а також жителі Чернігівської області, які тимчасово виїхали до міст Меммінген та Мюнхен
(Німеччина).
Переможцями конкурсу визнані такі учасники (за номінаціями, вказуємо лише лауреатів І
ступеня).
Розмовний жанр:
Старша вікова категорія: Марина Ходот (смт Олишівка), Наталія
Вовкушівська (Бахмач), Анна Дмитрук (Чернігів).
Середня вікова категорія: Дарина Миколаєнко, Діана Шапар,
Марія Василенко (всі – Прилуки).
Авторська поезія:
Старша вікова категорія: Надія
Герасимова (с. Количівка, Чернігівський район), Анна Дмитрук, Ганна
Демиденко (обидві – Чернігів), Лідія Міщенко, Тетяна Власова, Наталія Маринчак (всі – Прилуки).
Молодша вікова категорія:
Маргарита Гойварц (Чернігів).
Проза:
Старша вікова категорія: Юрій
Соколов, Анна Дмитрук (Чернігів).
Вокальний жанр:
Молодша вікова категорія:
Маргарита Гойварц, Радміла Даниленко (Чернігів).
Середня вікова категорія:
Анастасія Лісовська (смт Козелець), Яніна Меженна (Чернігів).
Старша вікова категорія: Роман Москаленко (Чернігів)
Дмитро Колосов, Діана Філіпська, Галина Линник, Олександра Шаповалова ( всі – м. Дніпро), Олександр Бендрик (Городня), Світлана Вертебна, Тетяна
Якубець (Чернігів), Андрій Колот
(Ніжин), Олександра Гнатенко (смт
Козелець), вокальне тріо «Вербена» Козелецького будинку культури – Олександра Гнатенко, Оксан
Сошенко, Олени Дворник, а також
Олена Сушко (Київ).
Інструментальний жанр:
Ансамбль «Восьма нота» дитячої музичної школи ім. Ревуцького,
керівник Алла Кіндзерська (Прилуки), дует бандуристок «DEDE NOVA»
у складі Юлії та Аліни Деденових
(Мена), Лариса Забара (Чернігів),
Мирослава Негода (с. Анисів, Чернігівський район).
Декоративно-прикладне
мистецтво:
Старша вікова категорія: Бахмацький базовий будинок культури, Ольга Селюкова (Семенівка),
Тетяна Пастушак (смт Олишівка),
Богдана Караваєва, Євгенія Барок
( Чернігів).
Молодша вікова категорія: Вікторія Клименок (смт Олишівка).
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Світ- інфо
№227 22 вересня 2022 року
Світ історії Чернігівщини
Місто потребує ХАРАКТЕРУ, Чернігівські князі та Єлецька
ікона Божої Матері
або Дещо з філософії «пофігізму»

Новгорода-Сіверського

Дуже часто історія нічому
не навчає. І тоді люди «поспішають» наступити на ті ж граблі. А
далі – звикають до безглуздя.
Мало того, вони вперто прагнуть робити все, щоб все минуле залишалось без змін. Прикро, що така практика, безглузді вчинки, перетворюючись «на
досвід» – стають надбанням
громади.
З часом сей «досвід» знищує
прагнення свідомої публіки до
змін, генеруючи на десятиліття вперед «пофігізм», інертність,
млявість та нікчемність. Підсумковий результат – гальмування позитивних процесів, притуплення свідомості, знищення
інтересу до змін та згортання
«крил» всього життєздатного.
Саме так знесилювалися поселення людей, вкривалися шаром піску міста, втрачали ініціятиву народи.
У всякому разі, навіть задовго до Великої війни з московією 2014 – 2022 років, на теренах Чернігівщини, вже після
років реформ iз децентралізації – проявили себе кілька угрупувань територiальних громад
(з 57!), які в так званих «рейтингових» таблицях згуртувалися у
відповідності до певних «рубиконів» між ними. «Передовики»,
«середняки» та «пофігисти».
Справді, «кожному – своє»!
Хоча, гортаючи сторінки минулого Новгорода-Сіверського, ладен спіймати себе на думці щодо
віртуального існування причинно-наслідкових зв’язків, які в
життєписі громад, окремих міст
чи сіл, народившись давненько,
з певними змінами непохитно
зберігаються до наших днів. Се
ті випадки, на наш погляд, коли
йдеться про дуже небезпечне
явище за своїми наслідками.
Про згасання ЕНЕРГЕТИЧНОЇ потуги, яке генерують люди в окремих громадах iз покоління в покоління.
Нещодавно вкотре переглядав дописування креативного,
як на мене, автора «старих» книжок, як ми вже висловлювалися на «Правому Березі Десни» і
все не міг відірватися від його
«класичних», коли йдеться про
Новгород-Сіверський, розповідей громадського діяча, історика, літератора 19-п.п 20 століть
Дмитра Івановича Дорошенка
(1881 – 1951).
До речі, хто з моїх земляків
ще ніколи не входив до комори
книжкових споминів Д. І. Дорошенка – при нагоді наздоженіть
втрачене! Здавалось би, лише
прості, рідні серцю та зрозумілі слова, а совецька влада боялась подібного, шарахалась, як
дідько ладана, написаного рукою земляка, до останнього подиху тримала книжковий скарб
під замком.
А сей розумний глухівець залишив нам для спокійних вечірніх читань змістовні сторінки в
своїх споминах про НовгородСіверський, в якому він бував не
раз і, дух якого пропустив крізь
своє серце та уважні юні очі.
Остання його подорож до
міста, де в чоловічій гімназії
впродовж 19 століття навчалися дід, батько та 6 рідних дядьків, відбулася за кілька років до
більшовицької руїни.
Йдеться про 20 літній відрізок безтурботних спостережень, які закарбувалися в
пам’яті малого хлопчика, а пізні-

ше дорослого хлопа, за наслідками яких народилися цікаві авторські висновки.
Разом iз тим, доробок Дмитра Дорошенка для мешканців
Новгорода-Сіверського
може
виявитися коли не ідеальним
прикладом, то у всякому разі, наближеним до такого, якщо зрозуміло поставитися до значення
в житті «колективної свідомості», котра ніколи не має бути застиглою, постійно жадати змін
та рухатися. Бо інакше – біда.
Іноді потрібні радикальні зміни,
в основі яких лежатиме, як у випадку з Новгородом-Сіверським,
необхідність виходу з полону
провінційності, патріярхального
застою на підгрунті багатющого
шару досягнень y культурі, освіті
науці, що був наповнений успіхами достойників 17 – 18 століть.
Отже читаємо рядки з нарису шановного Дмитра Івановича, написані в 1911 році.
«Нарешті показався і сам
Новгородок, як його звуть околишні селяне. Панорама Новгородка здалеку, з-за Десни зовсім нагадує Київ… Але, як тільки ви підійметесь крутою вуличкою вгору, всяка ілюзія щезає:
перед вами самий звичайний,
бідний повітовий город, у якому
немощені вулиці, маленькі хатки,
а кожна нова людина звертає на
себе увагу всіх перехожих.
Город убогий, торгівлі ніякої,
ні фабрик, ні заводів…
Тоді, як інші города виростають, розвиваються, Новгород-Сіверський застиг на одному місці. Таким я знаю його
вже двадцять років. Не оживила його й залізниця, проведена кілька років тому з півночі од
Новозибкова. На всьому лежить
печаль якоїсь патріярхальності. На вулицях з вами здоровкаються незнайомі люде, як у селі.
Взагалі на тих широких вулицях
порожньо і безлюдно.»
Разом iз тим, пан Дорошенко усвідомлює минулий тренд
міста, вбачаючи жaль за минувшиною, коли містечко на Десні
міцно трималось на потузі чоловічої гімназії, додаючи йому
УКРАЇНСЬКОСТІ. Так, справді,
таким було життя, коли «до історії нашої культури Новгород-Сіверська гімназія вписала своє
ім’я тим, що у ній вчилися Михайло Максимович, Панько Куліш,
Михайло Чалий (біограф Шевченка), Кость Ушинський і кілька менш відомих діячів. У 60-ті
роки, – продовжує вiдомий діяч,
– гімназія була якийсь час певним осередком УКРАЇНСЬКОГО
руху.(Агов, сучасні москвофіли
чи українофоби, котрі так просували ідею «вічного рускагаварящєвагорада. Авт.) В актовій залі
гімназії уряжалися українські
спектаклі й концерти. Серед молоді жваво розходились українські книжки».
Радіє земляк УКРАЇНСЬКО-

МУ і з насолодою нагадує, що
«в Новгороді-Сіверському дуже
гарна народна авдиторія, земська книгарня, (се, мабуть, де я
побачив чимало українських видань. В городському саду, невеличкому, але мальoвничому, в
фойє літнього театру – великий
портрет Марії Заньковецької.» .
Натомість від советів 1917 і
до днів вигнання з Новгород-Сіверщини московитських фашистів, замість української величі,
щоб забути рідних титанів, тримали «ленінів-сталінів». В той же
час, Д. Дорошенко і 120 років
тому був здивований та обурений, коли «почув…,що в Новгородку поставили монумент Пушкінові»!? «Чому, для чого в Новгородку Пушкинові, чому хоч-би не
Ушинському, що виріс тут?»
Нагадаємо, що стояв такий
на «Замковій горі», але потім (невідомо коли?) свідомі українці викинули його геть! Вони ж мабуть
передбачали, як місцеві діячі будуть впиратися декомунізації після 2014 року!? Тому й прибрали
оспівувача кривавої імперії.
Через багато десятиліть після описаних Дмитром Дорошенком подій, читаємо матеріяли,
які віддалені від нас на 53 роки!
І які також народжені пером сучасників подій і, які доводять
непохитність облудної філософії життя, яка роз’їдала громаду і, яку сповідували владні діячі. І це також про Новгород-Сіверський.
«На території нашого міста
багато вулиць, по яких проходять автомобильні дороги. Всього нараховується близько 30 кілометрів доріг з твердим покриттям та кілька мостів.
Здавалося б, що з боку міської влади і комбінату комунальних підприємств повинна приділятися постійна увага дорожному господарству міста. Насправді
все не так. Саме через це ніхто не
веде боротьби з руйнацією доріг
весняними водами та зливами.
Нинішньої весни знову зруйновано бруківку на вулицях Радянській, Селянській та Петровського. Вони стали непроїжджими.
Або ще таке. На початку весни, через те, що на розвuлці доріг Чернігів – Шостка по вулиці
Шевченка вчасно не очистили
водовід від льоду, асфальт зіпсувався, його зруйнував автотранспорт. Тепер тут недешево
обійдуться ремонтні роботи.
Вкрай у незадовільному
стані мости і підходи до них. Це
стосується мосту через яр на
стику вул. Селянської і Петровського. Він не очищається від
грязі, водовідвідні труби засмічені, а перила збиті…
Не пред’являється належних
вимог до підрядчиків, які під час
прокладання водопроводу руйнують бруківку і не відновлюють
її…» (Газета «Радянське
Полісся», 1969 рік).
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Чернігівське князівство ХІ – п. п.
ХІІІ ст. як духовний центр Давньої Русі
та невід’ємна складова традиції української державності
Про діяльність чернігівських князів
періоду Давньої Русі як будівничих держави, воїнів, меценатів і патронів монастирів – осередків освіти та культури, про
представників династії, які стали святими, йшлося під час чергової зустрічі у
рамках проекту «Чернігів – #МістоСили».
Науковці Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» поділилися маловідомими фактами та висновками, до яких дійшли завдяки багаторічній дослідницькій роботі.
Заступник завідувача відділу наукових досліджень печер та пам’яток археології заповідника Олег Васюта розповів
про те, що ми не зустрінемо в стародавніх хроніках і літописах термін «Київська
Русь». «Русь» або «Руська земля» – саме
так називалася держава наших предків із
центром у Києві. Це була імперія.
Можна вважати, що до ХІ ст. ця держава мала декілька центрів. Це Київ, Полоцьк, Новгород Великий. В ІХ ст. на цих
землях утвердилася династія Рюриковичів. Ці скандинави походили з Північної
Норвегії. Але основна маса населення
жила на цих землях і до періоду Київської
Русі, і під час, і після розпаду імперії.
Географічно «Руська земля» – це, за
словами Олега Васюти, територія Середнього Подніпров’я, тобто сучасна Київська
область та Чернігівщина (до НовгородаСіверського). На початку ХІ ст. (в 1024 році
після битви під Вел. Лиственом) Чернігів
став одним із державних центрів Русі. Тут
укріпилася династія Святославичів-Ольговичів-Давидовичів (нащадків Ярослава
Мудрого).
Цікаво, що декілька представників цієї
згуртованої впливової династії увійшли до
сонму православних святих. Це, зокрема,
князі Ігор Ольгович (скульптуру якого побачимо між Спаським і Борисоглібським
соборами), Давид Святославич (той, що
збудував Борисоглібский храм) і Микола
Святоша (мощі якого у Київській Лаврі).
Князь страстотерпець Михайло Чернігівський, що був замучений в Орді, теж представник династії чернігівських князів.
Внесок Святославичів-Ольговичів-Да-

видовичів у державотворчі традиції вагомий. Деякі з них посідали Київський стіл.
Саме князям варто подякувати за розбудову Чернігова та Чернігівщини в ХІ– ХІІІ
ст.ст. За розвиток монастирів, літописання,
духовну спадщину, залишену нащадкам.
Зокрема, з ім’ям Святослава Ярославича
пов’язують появу на нашій землі Єлецької
ікони Божої Матері та заснування Єлецького Свято-Успенського монастиря.
Однак, легенду про дивовижну появу в
Чернігові в 1060 році ікони Божої Матері
на ялині розвінчує завідувачка відділу музейної та науково-фондової діяльності заповідника, кандидат історичних наук Ольга Травкіна. На її думку, поширена легенда
про появу ікони – вигадка пізнішого часу,
адже перша згадка про неї та опис чудес
міститься в книзі Іоаникія Галятовського
«Скарбниця потрєбная», що побачила світ
у 1676 році.
Іоаникій Галятовський був архімандритом Єлецького монастиря, доклав чимало зусиль для відновлення обителі.
Власна чудотворна святиня була потрібна
монастирю для приваблення вірян і, відповідно, прибутків. Але оригіналу ікони ХІ
ст. чи навіть якоїсь старої копії у архімандрита не було. За однією з версій, оригінал нібито сховали монахи під час облоги
Чернігова монголо-татарським військом.
За другою – ікона була вивезена до Москви на поч. ХVІ ст.
«Список» ікони був подарований монастирю в 1676 році. Його привезли із
м. Володимира, а викупив для монастиря
Костянтин Мазапет. Найдавніше зображення, що зустрінемо сьогодні в Чернігові, дослідники датують 90-р.р. ХVІІ ст. і вважають, що воно написане талановитим
місцевим майстром. Родзинка композиції
– міський пейзаж, зокрема, фасад Успенського собору та чернігівська фортеця з
кріпосною стіною, вежами та Спаським
собором.
Ікона «Єлецька Богородиця» була й залишається однією з найшановніших святинь чернігівської землі. Тривалий час вона
зберігалася в обласному історичному музеї, в монастир повернулася в 1999 році.
Проект «Чернігів – #МістоСили»
реалізується у рамках #ПрограмаДіалог
центру міжкультурного діалогу
«Лібертас» #ЦентрЛібертас

Календар жовтня
Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Короленка видала щорічний календар «Знаменні і пам’ятні дати Чернігівської
області» – на 2022 рік. Укладачі: Л. В.
Студьонова, І. Я. Каганова, О. В. Дорохова. Відп. за вип: І. М. Аліференко. Друкуємо жовтневу частину календаря.
3 – в Ніжині народився Михайло Михайлович Новицький (1892–1964), шевченкознавець, дослідник біографії Т.
Шевченка і редактор-видавець його творів. Науковий співробітник Комісії Всеукраїнської академії наук для видавання
пам’яток новітнього письменства. Деякий час жив у Чернігові. Репресований.
4 – в с. Мала Загорівка Борзнянського р-ну народився Дмитро Мусійович Куровський (1922–1988), поет, прозаїк, лауреат премії імені Б. Грінченка. Жив і працював у Чернігові.
Народився в Чернігові Віталій Кіндратович Адруг (1952), журналіст, перший заступник президента Асоціації спортивних
журналістів Чернігівщини.
14 – в с. Рогізки Сновського р-ну
народився Андрій Антонович Карнабед
(1927–2005), архітектор, кандидат архітектури, краєзнавець і дослідник Чернігівської старовини.
15 – народився Петро Якович Дорошенко (1857–1919), лікар, дослідник історії, визначний діяч Чернігівської губернської вченої архівної комісії. Випус-

кник Новгород-Сіверської гімназії.
90 років тому (1932) було утворено
Чернігівську область у складі УРСР.
20 – в м. Новгород-Сіверський народився Ісак Михайлович Кауфман (1887–
1971), книгознавець, бібліограф.
В с. Лебедівка Козелецького р-ну
народився Петро Васильович Грищенко (1947), директор Чернігівської ОУНБ
ім. В. Короленка 1985 – 2010 рр., бібліограф, заслужений працівник культури
України.
21 – 350 років тому народився Пилип Степанович Орлик (1672 – 1742), політичний, державний і військовий діяч,
гетьман Війська Запорозького у вигнанні, поет, публіцист. Уклав першу українську Конституцію. Життям і діяльністю
пов’язаний з Батурином.
28 – в с. Волосківці Менського р-ну
народився Терентій Макарович Пархоменко (1872–1911), відомий український
кобзар. Похований у рідному селі.
30 – народився Михайло Львович
Бойчук (1882–1937, художник-монументаліст і реставратор, представник Розстріляного відродження. У 1912 р. реставрував іконостас Трьохсвятительської
церкви в с. Лемеші Козелецького р-ну, у
1924 р. проводив реставраційні роботи в
Успенському соборі Єлецького монастиря в Чернігові.
31 – 1967 р. виконком Чернігівської
міської ради встановив звання «Почесний громадянин Чернігова».
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Батурин — гетьманська столиця

Дипломатичний етикет гетьмана Івана Самойловича

Дипломатія є одним із найважливіших інструментів реалізації
зовнішньої політики кожної держави. Поговоримо про особливості дипломатичної діяльності гетьмана Івана Самойловича (1672 –
1687 рр.). Його період правління
припав на часи активного протистояння Речі Посполитої, Московії
та Туреччини за вплив у Центрально-Східній Європі.
Івана Самойловича обрали
гетьманом 17 червня 1672 р. неподалік Конотопа, його резиденція перебувала в Батурині. Саме
тут Іван Самойлович в основному
проводив дипломатичні зустрічі.
Хоча інколи дипломатичний протокол гетьман міг здійснювати інших
місцях: під час військових походів,
там, де розташовувався український табір, або в своїх приватних
маєтках.
До прикладу, у 1675 р. московський посланець Іван Михайлов прибув у Батурин із грамотою
від царя, але Івана Самойловича в
місті він не застав. В цей час гетьман поїхав у Чернігів. Посланець
вирушив за ним і, не доїхавши 20
верст, зустрів його в Седневі, де
знаходився гетьманський маєток.
Посланців приймали згідно
дипломатичного протоколу та етикету, сформованого у часи Богдана Хмельницького. У ХVII ст. велика увага зверталася на характер поведінки посла при в’їзді
до країни. З іншого боку, прибулий дипломат спостерігав за діями приймаючої сторони. Ті чи
інші дії правителя символізували про стан взаємовідносин між
державами. Традиційно, будьякий відступ від загальноприйнятого ритуалу урочистого прийому
розглядався як показник зміни у

Гетьман Іван Самойлович.
Наукова реконструкція зовнішності
у воску, 2017 р. Зібрання
Національного заповідника
«Гетьманська столиця».

міждержавних відносинах чи применшення позиції країни, представленої послом.
Або ж навпаки – вираження надзвичайної поваги до посла
сприймалося як прояв особливого
відношення до його країни.
Зустрічаємо в записах процесу перемовин, що в гетьмана Івана Самойловича був розроблений
свій дипломатичний протокол зустрічі посланців в залежності від
важливості їхнього візиту. За традицією, по приїзду, посланець повідомляв про своє прибуття. Для
цього надсилав звістку гетьману
через свою довірену особу. Після
цього Іван Самойлович призначав
місце і час зустрічі. Зазвичай, гетьман посланців приймав наступного дня.
В день зустрічі Іван Самойлович відправляв свою довірену
особу до двору перебування гінця.

У 1677 р. московський посланець
Василь Тяпкін згадував, що на
першу годину дня по обіді по нього приїхав на кареті Іван Мазепа.
Взимку супроводжуючий приїздив
на санях. Далі гінець їхав до гетьманського двору. Там, за церемоніалом, його на ґанку зустрічала генеральна старшина або діти
гетьмана. Як відомо, така традиція існувала в європейських країнах, де «великих послів» до залу
прийому супроводжував спадкоємець короля – принц по крові. Цей
елемент
дипломатичної культури трансформувався у традицію зустрічі надзвичайних послів родичами
гетьмана.
Після цього Іван Самойлович
чекав прибулого посланця в сінях гетьманського будинку. Посеред світлиці йому передавався
лист від монарха, якого він брав
із проявами поваги, відповідно до
усталеного етикету. Зазвичай листа зачитували стоячи. Далі обмінювалися запитаннями про стан
здоров’я монарха й гетьмана та
побажаннями, щоб воно було якнайміцнішим.
Перемовини із посланцями
Іван Самойлович проводив у присутності генеральної старшини та
полковників, що знаходилися в
Батурині. Інколи важливі питання з посланцями гетьман обговорював у присутності окремих членів уряду або ж наодинці. Зустрічаємо в описах, що представники
гетьманського уряду, зацеремоніалом, під час прийому посланців
стояли біля гетьмана. А Іван Самойлович із гінцем сідав за стіл та вів
власне перемовини.
Схожа традиція, наприклад, існувала і в турецького султана. Під

час прийому іноземної делегації
він сідав на тронному місці (квадратній софі). А посланець розміщувався на стільці навпроти паши
чи візира.
Після перемовин Іван Самойлович запрошував посланців на
церковну службу, що становила
частину дипломатичного протоколу. У 1678 р. царський гінець Семен Алмазов згадував, що провів
його гетьман до собору Живоначальної Трійці. Там він разом з Іваном Самойловичем, генеральною
старшиною і полковниками молилися за здоров’я. А потім слухали
обідні, які служив сербський митрополит Парфеній.
Далі гетьман запрошував посланців на обід. Але в записах процесу прийому обіди для посланців
згадуються не часто. Можемо припустити, що Іван Самойлович міг
влаштовувати пишні пригощання лише в тому випадку, якщо візит гінця мав важливе значення.
Хоча, можливо, посланці в своїх
протоколах не надавали значення
цій частині гетьманського церемоніалу.
Обід у гетьмана описує в 1672
р. московський посланець Родіон
Августов. Посланець вказував, що
під час обіду гості пили за здоров’я
царя та його дітей із кубків. До
прикладу, традиція пригощати обідом послів існувала і в турецькотатарській дипломатій. За дослідженнями Віри Ченцової, за східною традицією, надаючи одяг та
їжу, султан таким чином виступав
в ролі вищого покровителя всіх,
хто його відвідував. Султанський
двір суворо дотримувався обряду
пригощання та обдаровування гінців інших країн. За кількістю страв
на столі для послів також можна

було судити про взаємовідносини
між країнами.
Як відомо, під час перемовин
із посланцями обговорювалися
різні політичні та військові питання, приймалися важливі державні рішення. Окрім цього, однією із
місій гінців було доповідати своїм
володарям про всі новини, які відбувалися в гетьманській резиденції та загалом на території Української держави. Наприклад, у 1675
р. московський посланець Іван
Михайлов вказував, що в Батурині в цей час відбувався ремонт
фортеці.
Після завершення перемовин гінець міг вирушати до іншого
українського міста для виконання
додаткових завдань. Тому в часи
Івана Самойловича зберігалася
традиція забезпечувати безпеку
проїзду та від’їзду гінця. До прикладу, у 1677 р. гетьман організував супроводження московського посланця Василя Тяпкіна із Батурина до Чигирина. Для цього він
відправив разом із гінцем канцеляриста Дорошевича.
Отже, складний етикет засвідчував тривалий процес становлення дипломатичної служби в
Українській державі. За записами
помічаємо, гетьман дотримувався дипломатичних традицій, що
були сформовані ще в часи Богдана Хмельницького. Дипломатичний протокол та етикет контролювався та дотримувався гетьманом
та гетьманським урядом постійно. Високий рівень дипломатичної
служби відповідав усім тогочасним нормам. Схожі традиції прийому послів існували і в європейській, і в турецькій дипломатії.
Каріна СОЛДАТОВА

Давні зображення Батурина
Візуальні джерела надзвичайно важливі для вивчення минулого будь-якого населеного пункту.
Проте та незначна кількість карт
та планів Батурина, що в силу історичних обставин дійшла до нашого часу, не може повною мірою
висвітлити процес формування та
розвитку міської території Батурина, зокрема, у XVІI ст.
Цей факт змушує дослідників
звертатися до альтернативних зображень міста, як-от народного
малюнку «Град Батурин» та зображення невідомої фортеці на шаті
ікони Іллінської Богоматері.
Малюнок-гравюра «Град Батурин» з комплекту лубочних картин
«Описание славных и великих городов Всероссийской империи»
був
опублікований М. Максимовичем в 1850 р. та передруковувався пізніше. Історики В. Коваленко
та Ю. Ситий дійшли думки, що на
передньому плані малюнка «Град
Батурин» в центрі зображена Київська в’їзна брама Батуринської
фортеці з баштою. Обабіч
неї – дерев’яна стіна з вертикально поставлених колод та «глухі» башти різної конструкції. Зображення на задньому плані малюнка дослідники ідентифікують
як бані Троїцької церкви та дахи
виявлених під час археологічних
досліджень кам’яних будівель
Фортеці і дерев’яних башт Цитаделі.
Ключовою позицією у версіях

обох дослідників є прийняття зображеної по центру малюнка башти з брамою за Київську браму
Батуринської фортеці, хоча брам у
мурах Батурина було три.
Оскільки Батуринську фортецю та забудову на її території було
зруйновано у 1708 р., малюнок
«Град Батурин» або мав більш ранній першотвір, створений з натури
(щонайпізніше – на початку XVІІI
ст.), або є художньою фантазією
автора.
Дослідники, у поле зору яких
лубочні зображення українських
міст потрапили ще в ХІХ ст., вважають, що ці малюнки не несуть
документального характеру, а показані на них об’єкти – схематичні й умовні. Таким чином, лубок
«Град Батурин» не можна розглядати як джерело для реконструкції історичної топографії Батурина
XVІІ – початку XVІІI ст.
Історик С. Павленко висунув
гіпотезу, що на срібній шаті ікони
Іллінської Богоматері, виготовленої в середині 1690-х рр. коштом
І. Мазепи, праворуч від герба
гетьмана зображено Батуринську
фортецю. Серед аргументів автор
наводить згадки про кам’яні
укріплення Батурина в наративних джерелах та припускає можливість обмазування
дерев’яних фортифікацій глиною.
Проте, у результаті археологічних
досліджень було доведено, що
укріплення Батуринської фортеці були дерев’яно-земляними і не

мали круглих башт. Ю. Ситий та О.
Терещенко висловили слушне зауваження, що це зображення має
численні аналогії з тріумфальними мотивами графіки періоду Азово–Дніпровських походів, на якій
зображували місто Азов.
Важливим візуальним джерелом кінця XVII – початку XVIII ст.
є малюнок Батуринського Миколаївського Крупицького монастиря, вміщений на титульній сторінці монастирського «Синодика», що
зберігається у фондах Конотопського міського краєзнавчого
музею імені О. Лазаревського.
Вперше це джерело було опубліковане у книзі М. Цапенка «Архитектура Левобережной Украины
ХVІІ–ХVIІІ вв.» (1967 р.).
На малюнку зображена огороджена територія обителі з мурованим Миколаївським собором та
дерев’яними спорудами: церквою,
келійними корпусами, будинком
настоятеля, криницею та іншою
забудовою. Оборонні споруди монастиря являли собою дерев’яну
огорожу на стовпах із трьома кутовими вежами, винесеними за
лінію монастирської стіни для ведення фронтального вогню. Окрім
дерев’яної стіни, що обмежувала центральну частину монастирської садиби, на малюнку зображені ділянки огорожі господарського подвір’я та гостроколу, що
прикривав підступи до монастиря з північного сходу. У монастирський двір вели дві брами: парад-

Зображення міста (Азова?) на шаті ікони Іллінської Богоматері, 1695 р.

на з двоповерховим надбрамним
корпусом з боку р. Сейму та північна у нижньому ярусі двоповерхової дзвіниці.
У ході археологічних досліджень монастиря 2000 р. вдалося встановити місцезнаходження
Миколаївського собору, надбрамної дзвіниці, монастирських келій,
особливості влаштування монастирської огорожі. Під час обстеження залишків соборного храму
було виявлено фундаменти притвору, зображення якого відсутнє на малюнку, що вказує на його
прибудову вже після створення художнього зображення.
На малюнку дахи трапезної
церкви, келій, будинку ігумена,
надбрамний корпус, дзвіниця і
господарські будівлі вкрито черепицею. Численні фрагменти зеленої полив’яної черепиці з півкру-

глим краєм та «зубом» були виявлені під час розкопок на всій площі монастиря.
Зображення кінця XVII ст. має
певні недоліки, зумовлені можливостями автора розмістити на
невеликому аркуші паперу значну кількість монастирських споруд. Але воно зроблене з натури,
що підтверджується археологічними дослідженнями. Таким чином, лише зображення укріпленого Батуринського Миколаївського Крупицького монастиря можна
вважати достовірним візуальним
джерелом.
Наталія САЄНКО
Автори публікацій – науковці
Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська
столиця».
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Світ Чернігівщини

На бистрині життя

Віталій Терентійович Корж – політичний і громадський
діяч. Народився у селі Дроздівка Куликівського району
Чернігівщини у простій селянській родині. І хоч уже понад
півстоліття мешкає в Києві, ніколи не поривав зв`язків з
рідним селом, є активним членом Чернігівського земляцтва в Києві. Заслужений економіст України, кандидат економічних наук, Почесний громадянин Києва.
За плечима – наполеглива праця на залізничному
транспорті, в економіці, науковому середовищі, бізнесі
інтернет-технологій. Віталій Терентійович – депутат Верховної Ради України трьох скликань (2005 – 2012 роки),
бере активну участь у благочинній роботі. Автор численних
публікацій у періодиці, кількох книг публіцистики. У 2019
році видав у Чернігові книгу оповідань «Еківоки». Вона перемогла в обласному конкурсі «Книга року-2019», за неї автор відзначений обласною премією ім. М. Коцюбинського.

– У французького письменника Екзюпері є цікава фраза: «Ми всі – родом
з дитинства». Що для вас значило дитинство?
– Все. Яке б не було, а воно наймиліше. Кажуть, моє дитинство було важке,
трагічне. Але воно було таким у всіх моїх
сусідів, родичів, друзів. Як і всім, мені хотілося їсти, а в хаті не було чого. Але кожного ранку сходило сонце, а біля хати цвіли мальви. День починався рано, коли
мати поралася по господарству, а я мусив виганяти пасти гусей.
– Чуття земляцтва. Що це для вас?
– Завжди відчував потяг до рідного
села, де народився, де пройшли дитячі,
шкільні роки. Постійно відвідував батьків, допомагав їм, поховав їх у рідному
селі. Тут уже майже нікого нема з моїх родичів. Але земляки завжди радо зустрічають, а я намагаюсь допомогти їм, школі,
будинку культури, бібліотеці.
– У вас насичена трудова біографія.
Є щось спільне у вашій трудовій діяльності?
– За 57 років трудової діяльності жодного разу не писав заяву на звільнення,
натомість мене переводили на ту чи іншу
посаду. Маю велику кількість відзнак.
Поважав колектив, мене поважали. Тому
у мене багато друзів серед колег, і ця
дружба – на все життя.
– Ви депутат парламенту трьох
скликань. Не обмежували своє депутатство кабінетними справами, а були в
гущі життя, серед своїх виборців.
– Всі роки депутатства були цікавими, насиченими подіями, зустрічами з
відомими людьми. Хоч я був активним
членом опозиційної політсили, мав добрі стосунки з колегами з різних партій.
Побував у більшості регіонів країни, майже в усіх населених пунктах свого округу. Й не з порожніми руками. Подарував
більш як 300 комп`ютерів, багато іншої
оргтехніки, засобів зв`язку, обладнання
для шкіл, лікарень, закладів культури. Зустрічі з людьми надихали. За роки депутатства жодного разу не був у відпустці,
не їздив за кордон на відпочинок.
– Ви зустрічалися й зараз спілкуєтеся з багатьма цікавими, непересічними
особистостями – політиками, письменниками, митцями.
– Так. Наприклад, з яскравою особистістю – режисером, сценаристом, актором Валерієм Степанян-Григоренком.
Відзначу і теплі стосунки з поетом Василем Лукичем Юхимовичем, живою енциклопедією. Довгі роки співпрацювали з
Левком Григоровичем Лук`яненком. Дискутували з Володимиром Савичем Мулявою. Назву ще таких цікавих людей. як
Анатолій Попович, Петро Андрійчук, Євген Голибард.
Окремо скажу про дружбу і співпрацю з таким видатним політиком, громадським діячем, як Микола Плав`юк, останній з президентів України, Української
Народної Республіки, в екзилі. Ось його
двотомник з дарчим написом.
– Яким би ви хотіли бачити наш український національний інформаційний
простір?
– Скажу добре слово про таку патріотичну газету, як «Слово Просвіти». Відзначу також газети «Світ-інфо» та «Струна»,
які ви видаєте в рідному мені Чернігові.

Але загалом наш інформаційний простір
ще треба українізувати. він засмічений
рашистською пропагандою.
– У вас багата домашня бібліотека.
Які ваші книжкові уподобання?
– Читаю багато. Ось зараз – Михайла
Слабошпицького, Ліну Костенко, Михайла
Коцюбинського, Євгена Чикаленка.
– Про вашу родину, насамперед вірну супутницю життя Любов Василівну,
педагога за фахом, якій присвячено чимало сторінок у вашій книзі «Еківоки»,
та, власне, вона надихнула вас на цю
книгу.
– Це головне в моєму житті, Любов
Василівна, моя Любашенька. Ми разом
53 роки. Дякую Богові за такий дарунок
долі. Наші сини Юрій і Роман захищають
Україну від оскаженілого агресора. Обоє
вони – добровольці.
– Меценатство має давні традиції в
Україні. Ви до нього причетні також, підтримкою талановитого, національного.
Дуже цікавим є ваш проєкт – створений
і очолюваний вами «Фонд інвестицій у
майбутнє».
– Мене завжди цікавили люди, які
займаються благодійництвом. Наприклад, Іван Іванович Фундуклей, громадський діяч, краєзнавець, київський цивільний губернатор. Він подарував місту
свій будинок і садибу, надавав кошти на
утримання жіночої гімназії. Федір Артемович Терещенко, землевласник, цукропромисловець, передав Києву своє обійстя, де розмістилася картинна галерея,
нині один з музеїв столиці. Михайло Платонович Дегтярьов, купець першої гільдії
і голова Ради старійшин Київського купецького зібрання, гласний, тобто депутат, міської думи. Він виділив 5 мільйонів
рублів, величезну суму. на спорудження
Дігтярівського комплексу доброчиннних
закладів. Нині це один з комплексів ЗСУ.
Нікола Артемійович Терещенко теж відомий цукропромисловець, постійно фінансував дитячі заклади, лікарні. А знаменитий меценат Євген Харламович Чикаленко! Визначний громадський діяч,
меценат, землевласник, видавець, публіцист, ініціатор скликання Центральної
Ради. Він стільки зробив для української
справи. Особливо в царині культури. Зокрема, створив і фінансував знамениту
свого часу газету «Рада», займався книговиданням. Але дуже прикро. що помер
в еміграції у цілковитій бідності.
– Що для вас значить звання Почесного громадянина Києва?
– Дуже додає енергії і снаги перебування в цій почесній когорті. Перебуваю
в Товаристві Почесних громадян столиці,
ми періодично збираємося, обговорюємо нагальні проблеми міста, напрацьовуємо рекомендації для влади. Торік нам
вдалося запобігти спробам деяких політиків зазіхнути на статус столиці. Наші
пропозиції були враховані парламентом
при ухвалення відповідних законів про
Київ. Активно працюють у нашому Товаристві Почесних громадян столиці такі
відомі люди, як Іван Марчук, Микола Поліщук, Сергій Комісаренко, Тарас Петриненко, Олександр Слободян, Ада Роговцева, Віталій Цимбалюк, Юрій Рибчинський. Працюємо для Києва, для киян.
Спілкувався Петро Антоненко
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Місто потребує ХАРАКТЕРУ,
або Дещо з філософії «пофігізму»
Новгорода-Сіверського
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Ну що, думається, не важко усвідомити, як будь
яке небажання змінювати
та змінюватися на краще, а
не занурюватися в болотяне багно, дуже шкодить громаді і веде до тієї межі, яку
ми вже давно (адже не рік
і не п’ять!), як переступили.
Отож, коли уважно прочитали та нормальненько поміркували – час заглянути
«офлайн» в день сьогоднішній, коли за вікном 2022 рік
в м. Новгороді-Сіверському.
А скажемо про те, що
цьогорічна весна була досить щедрою в своїх «нагадуваннях» про можливості природи, а значить і про людську відповідальність. А ще
– про потребу розумних людей – від владних кабінетів
і до обивателів, які щоденно
рухаються містом та спокійно розмірковують про особисті меркантильні плани.
Отже, поїхали!
Ну, хіба ж можна було
прокладати газову трубу чи
водогони на Шевченка, на
Грушевського там, де природна стихія їх поварнячила? А чи можна було руйнувати багатовікову подушку
під старою бруківкою на Микільському узвозі чи від лукавого будувати міське водовідведення? Зрозуміло,
що ні! І тут навіть не йдеться про сумнівність процедури отримання в останні 30
років ділянок під забудову
в місті. Тут – про дуже приземлене. Як от ви питаєте,
а де архітектура була? Так,
справді, а де була архітектура? Ми ж спокійно звинувачуємо вчителя в «провалі» на
ЗНО випускника школи або
лікаря в «неякісному лікуванні» на свій погляд!?
Та не було ніякої архітектури! Бо навряд чи в таких випадках, коли будинки
стоять над яром від 2 до 10
метрів від провалля, можна
прочитати «не дозволяю»?! А
потім, після «гуртового» депутататського «одобрямс»,
хіба не гріх тим же головам
міськради впродовж десятиліть було перо в чорнила мокати?
Не забуваймо, що за
«впавшою
в
15-метрове провалля біля гетьмана Хмельницького частиною міста», не загубилась
в пам’яті мерзенна «капітуляція» тих же голів, всяких
замів та архітекторів перед
недоумкуватим
чиновництвом з оточення президента-земляка Л. Кучми в 2003
– 2004 роках. Тих, які примітивно насрали на мораль
та закон, втіливши в життя
проклятий свідомими сіверцями дебільний проєкт «зіркового» готелю на кістках
полонених 1941 – 1943 років. Думаю, пригадуєте, як
за кілька років після 2004-

го, в якості помсти Всевишнього за блюзнірське будівництво, сей монстр мало не
впав у гiгантське провалля,
яке залишало певний час
для дурнів кілька метрів,
щоб з’їсти сю залізо-скляну срамоту. Тоді від Господа
вдалось відкупитися на певний термін кільканадцятьма
мільйонами державних бюджетних коштів заради зупинки руїни.
Словом, прагнення консервації безтурботного життя в 100-літньому «пофігізмі»
– се не той шлях, який обрала Україна для свого МАЙБУТНЬОГО і який сьогодні
відстоюється y Великій війні
(2014 – 2022 років). І сей аргумент має усвідомити сьогоднішня влада міста. Усвідомити, перш за все, власну
відповідальність, а значить і
необхідність зміни курсу за
десятиліття попередників.
Але «розвертати» його треба
до європейського мислення, яке не має нічого спільного зі спробами відтягнути
час, з намаганнями утримати совок, не відкинувши геть
промосковську орієнтацію. І
не прикривати абсурд життя
таким собі «любітельством»
«нашєй історії». Так би мовити, щоб «не ставити нового пам’ятника пушкіну», на
кшталт безмізкового вчинку
більше 100 років тому.
Розвертати треба, бо
наша історія – се потуга,
яка в Новгороді-Сіверському довго приховувалась,
бралась в полон та знищувалась різними епохами та
діячами. Але , коли по правді, то вона НІКОЛИ не мала
й не може мати нічого спільного з московитським шоблом, бо від Володимира Великого тут ніякої московитської автентетики не було!
А життєпис міста на Десні,
від старту зі щасливої руки
Князя Володимира y Х столітті виразно продовжував
писатися в Середньовіччі.
Особливо – пером Козацької старшини, нащадками
козацьких шляхетських родів, рівно, як і презентантами європейського гурту свідомих сіверців-випускників
Новгород-Сіверської чоловічої гімназії.
І ще запам’ятайте, що
найжорстокіший ракетний
удар 12 травня 2022 року з
московитського берега «мішєбратьєв» по колишній чоловічій гімназії став вічною
помстою «рускава міра» за
УКРАЇНСЬКЕ!
Місто має впевнено покінчити, навіть уві снах, із
«танцюлькамі» під балалайку агресивного сусіда чи
його доморощених презентантів на українській стороні. Тих, що навчені ховати
обличчя під маскою «апазіціанєрнава лагєря», різноштибних «жопоблоків» та ін-

шого гатунку лукавих. Новгород-Сіверський раз і назавжди має прийняти аксіому,
що місто ні з ким не може
ділити свою приналежність.
Воно українське, без жодних
прибамбасів «дєлєнія історіі
на траіх», які несуть печать
«прєданій старіни глубокай»!
Тут все українське – від перших «зрубів», що сформували високі вали на Замковій
горі, і до розвинутого європейського гатунку міського
самоврядування 17 століття
з потугою Козаччини!
І коли ми конкретно усвідомимо весь сей духовний
скарб, ми більше ніколи не
споглядатимемо в напрямку
московитської болотяно-лісової «глуші», не руйнуватимемо розкішних ландшафтів
прадавнього сіверянського
поселення, не зповзатимемо цілими вулицями в яри і
не виставлятимемося перед
великою Україною нікчемними сучасниками, які традиційно навчені шукати допомогу для відновлення всього, що забрала у дурнів ПРИРОДА, в якості плати за гріхи!
А ще, коли громада проявить ХАРАКТЕР, який втрачений давно. Коли біля керма влади завершиться епоха вигрівання теплих місць,
бездарності, спадкоємності. Коли кумовству, сватовству, братовству на заміну
прийде молода та одержима прагненням успіху фахова поросль – ось тоді й місто не падатиме в провалля з
відсутністю економіки, з пригніченою освітою та вмираючою медициною, яка втрачає
на очах кадровий потенціял.
Але, дорогі друзі, є ще
й чинник ЧАСУ. Так ось, він
принципово працює вже
давно проти нас. Бо ми ніколи не робили висновків з історії. Ми не прагнули ПРАВДИ. Ми часто густо ненавиділи навіть тих, хто впродовж
30 років, коли сюди так нахабно в різний спосіб перлась московія, намагався
достукатися до масової свідомості містян з озвученням
справжніх намірів декого не
дати Новгороду-Сіверському рухатися вперед. Не дати
перетворитися на місто МОЛОДІ, місто ЕКОНОМІЧНОГО
УСПІХУ, МІСТО ЩАСЛИВОГО
ЗАВТРА. А в підсумку – на
МІЦНИЙ ФОРПОСТ УКРАЇНСТВА перед обличчям московії. Прикро, але так.
Слава розуму прийдешніх
Українців і Слава Україні!
Борис ДОМОЦЬКИЙ
В статті використано
публікацію Д. Дорошенка
«Новгород-Сіверський,
1911 р.», в журналі
«Сіверянський літопис»
з передмовою О. Коваленка.
«Правий берег Десни»,
21.07.2022
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Відзначили
158-річчя
з дня народження
Михайла
Коцюбинського

16 вересня біля могили Михайла Коцюбинського на Болдиних горах в Чернігові громадськість і місцева влада вшанували пам’ять великого українця.
Слово про видатного письменника сказали Сергій Бутко, представник УІНП в області, Михась
Ткач, прозаїк, головний редактор обласного журналу «Літературний Чернігів», обидва – лауреати обласної премії імені Михайла Коцюбинського. Виступили
також заступниця директора Музею-заповідника Михайла Коцюбинського Наталія Коцюбинська,
голова міської «Просвіти», завідувач відділу заповідника «Чернігів
стародавній» Андрій Глцухенький.
Учасники поклали квіти до могили
Михайла Коцюбинського.

Порядок
проведення
масових заходів

Рада оборони області затвердила Порядок проведення масових заходів під час воєнного стану. Такий документ, як свідчить
трагічний випадок на Валу 3 вересня, вимога часу. Адже тоді під
час виставки озброєння стався
вибух гранатомета, постраждали
люди, в тому числі малі діти.
Як зазначив начальник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, цих виставок у воєнний час не повинно
бути. «Демонструвати боєприпаси, техніку будемо після нашої
Перемоги!»
Відтепер організатор за 5
днів до масового заходу має
звернутися з відповідним листом до місцевої ради та РВА чи
ОВА – та отримати погодження від ОБОХ. Також організатор зобов’язаний надати чітку програму заходу, відомості про використання апаратури,
мету; місце або маршрут, очікувану кількість учасників, свої
контакти.
Організатори також несуть
відповідальність за безпеку присутніх, тому повинні забезпечити:
негайне припинення проведення
заходу під час оголошення сигналу «Повітряна тривога», сповістити про це його учасників, повідомити їм місце найближчої захисної споруди цивільного захисту;
дотримання громадського порядку та правил пожежної безхпеки;
наявність засобів першої медичної допомоги.
Мова про заходи громадсько-політичного,
релігійного,
спортивного,
культурно-видовищного характеру, що проводяться з нагоди відзначення офіційних, професійних, релігійних
свят, пам'ятних дат, а також з
ініціативи політичних партій, рухів, громадських об'єднань, релігійних конфесій, громад, окремих громадян, спортивних організацій, закладів культури
тощо.

Світ Чернігівщини

Близько 5 тисяч
працевлаштованих
за 8 місяців

А це кожен 5-й з тих, хто звернувся за допомогою в пошуках
роботи до обласної служби зайнятості. Крім того, її фахівцями до громадських та інших робіт
тимчасового характеру залучено
666 осіб, ще 769 скеровано на
професійне навчання. У порівнянні з минулим роком попит на робочу силу скоротився майже вдвічі. Станом на 1 вересня в області
налічувалось 11,7 тис. безробітних, для яких у базі даних служби
зайнятості було 686 пропозицій
роботи. Найбільше вакансій було
у сільському господарстві, торгівлі та на підприємствах переробної промисловості.

За вісім місяців
доходи місцевих
бюджетів
перевищили 5,3
мільярда гривень

Доходи загального фонду місцевих бюджетів (без урахування дотацій і субвенцій) склали 5
332,8 млн гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилися на 9,5 %.
Найбільше в структурі доходів
займає податок на доходи фізичних осіб – 73,5 %. На виплату заробітної плати з нарахуваннями
працівникам установ області, що
утримуються з місцевих бюджетів, направлено близько 4,4 млрд
гривень. На оплату праці, енергоносіїв та на захищені статті спрямовується понад 90 % місцевих
бюджетів.

Театр
ім. Т. Шевченка –
глядачам

У Чернігівському академічному музичено-драматичному театрі ім. Т. Шевченка пройшла комедійна вистава «Приборкання
норовливого», за п’єсою українського драматурга Ярослава
Стельмаха. Глядачі з прихильністю сприйняли повернення на сцену цього колоритного українського фарсу, поставленого засл. артистом України Андрієм Бакіровим. До гурту акторів, які брали
участь у прем’єрному показі вистави у 2020 році (засл. арт. України Едуард Брагіда, артисти Євген
Бондар, Микола Лемешко, Катерина Ткачук), чудово вписалися
нові виконавці Павло Дубовий,
Олександр Манастирський, Наталія Рибенок).
Наступним кроком шевченківців щодо відродження діяльності театру стало звернення до
вистави, яка багато років поспіль
не сходить з його сцени. Це музична комедія «Кайдашева сім`я»,
за твором Івана Нечуя-Левицького. Поставлена у 2009 році заслуженим діячем мистецтв України
Вірою Тимченко, ця яскрава й вистава полюбилася глядачеві.
Приємно було глядачам зустрітися цього недільного вечора
зі своїми улюбленими акторами,
це, зокрема, заслужені артисти
України Антоніна Баглій, Любов
Колесникова, Олександр Куковєров, Наталія Максименко, артисти Світлана Бойко, Петро Великий, Наталія Гнатенко, Валентин
Корінь, Микола Лемешко, Ксенія
Макієвська, Микола Мироненко.
Дебютом у вистави став виступ
молодих артистів Станіслава Аракільяна, Павла Дубового, Оксани
Ленчевської, Олексія Трішкіна.
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«ВИМАЛ»: 30 років розвитку
17 вересня Приватному багатопрофільному підприємству
«ВИМАЛ» виповнилося 30 років. За період нашої історії я не
пам'ятаю, щоб нам було легко.
Але, не дивлячись на наші українські реалії, ми весь час намагались досягти максимального розвитку. В мене немає і не
було розкішних яхт чи острова, але в мене є найбільше та
найсучасніше переробне підприємство у східній Європі і я
плачу понад 20 млн. податків
щороку.
Протягом цього періоду підприємство виросло в групу, яка
складається з ПБП «ВИМАЛ»
(Картоплепереробне підприємство), яке є найбільшим у східній
Європі по переробці картоплі
на крохмаль та крохмалепродукти. Також підприємство ввійшло в десятку світових компаній
галузі.
ПП «ВИМАЛ-АГРО» – суто
аграрне підприємство, а також
Будівельно- машинобудівне підприємство «БК ВИМАЛСПЕЦБУД».
Фактично на початку своєї
діяльності на підприємстві працювало три наймані працівники, сьогодні в групі підприємств
«ВИМАЛ» працює майже три сотні працівників.
За ці роки підприємством
було сплачено не одну сотню
мільйонів гривень податків
у бюджети різних рівнів, так,
лише одне з трьох підприємств
платить понад 15 млн. податків
щороку.
Найголовніше наше досягнення – завершення першої

черги нашого інвестиційного
проекту по будівництву найсучаснішого та найбільшого у східній Європі заводу картопле- та
крохмалепродуктів. Крохмальний завод був запущений в експлуатацію в 2018 році. Наступний етап – поглиблена переробка: заводи з виробництва картопляного протеїну, екологічних
органічних добрив, та картопляних волокон. Хоч і зараз ми
успішно використовуємо рециркуляцію води та дбаємо про економію ресурсів та екологію, завершення реалізації інвестиційного проекту зробить наше
виробництво на 100 % безвідходним.
Також, ми ніколи не стояли
осторонь процесів, які відбувались в нашій країні. Сьогодні 17
наших найкращих працівників
на чолі з директором захищають наш суверенітет в боротьбі
з російськими окупантами. Я не
люблю і не буду хизуватися тим,
скільки і як ми допомогли нашій
країні та армії у складний для

неї час, кому цікаво тому можу
особисто розказати.
Після усунення наслідків бойових дій підприємство продовжує працювати, підтримуючи
економічну стабільність України. Навіть у стані війни ми експортуємо свою продукцію до
майже 20 країн світу, залучаючи критично необхідні валютні
ресурси, надаємо робочі місця і
платимо податки.
Користуючись нагодою, хочу
подякувати головному нашому здобутку за ці 30 років – це
наші працівники, це люди. Я дякую кожному працівнику за натхненну працю та відданість нашій справі! Я це дуже ціную!
Бажаю всім Вам міцного
здоров'я, миру, та щасливої долі.
Хай Господь і Мати Божа оберігають Вас і Ваші родини!
Слава всім вам! СЛАВА
УКРАЇНІ!
З повагою до всіх Вас –
засновник групи компаній
«ВИМАЛ» Віктор Лазар.

Новий номер газети «Струна»

Вийшов № 14, за
11 вересня, Чернігівської обласної літерат урно-мистецької газети «Струна».
Її вже другий рік видає журналіст Петро
Антоненко, який так
само є засновником і редактором обласної газети «Світ-інфо».
Літературно-мистецька панорама області цього разу значною мірою – про творчість,
пов`язану з тематикою війни.
Газета продовжує рубрику
«Музеї і заповідники «Чернігівщини».
Тема історії – це, насамперед, велика публікація «Український Самвидав» (Підпільна література як спротив тоталітаризмові). Газета завершує надруковане в кількох номерах есе
Валерія Шевчука «Цікаве про
українських письменників». Доповнює його розповідь про Климента Квітку і Валеріана Підмогильного.
Літературу діаспори представляє оповідання видатного
письменника Івана Багряного
«З оповідань старого рибалки».
13 вересня – 100-річчя з
дня народження доктора Марії Фішер-Слиж (1922 – 2012),
відомої діячки української діаспори, меценатки. Вона багато робила й для Чернігівщини:

підтримувала археологічні дослідження Батурина, незалежну пресу області, створила один
з перших в Україні Канадськоукраїнський бібліотечний центр.
Про її життя і діяльність – публікація «Марія Фішер-Слиж: з
Україною в серці».
Світова література – це новела О. Генрі «Фараон і хорал»,
сатиричне оповідання класика
чеської і європейської літератури Ярослава Гашека «Осиротіла дитина та її таємнича мати»,
публікація «Віктор Гюго – це не
лише «Собор Паризької Богоматері».
Літературно-мистецька Чернігівщина в історії: цьому присвячені розповіді про письменників Леоніда Глібова, Миколу
Вороного, художника Миколу
Ге, вченого, мовознавця Всеволода Ганцова.
Сучасна література області: поезії Миколи Будлянського,
Ірини Кулаковської, Олени Терещенко, а також Наталки Фурси,
чия творча біографія пов`язана
з нашою областю. Друкується оповідання редактора газе-

ти Петра Антоненка
«Збори».
Засновниця
і
беззмінна керівниця
Безкоштовних
курсів української
мови, кандидат філологічних
наук
Людмила Зіневич. яка донедавна і три з половиною роки була
директоркою Чернігівської центральної бібліотечної системи
і її централі – Бібліотеки ім. М.
Коцюбинського, розповідає про
багато цікавих справ у бібліотеці за цей час.
«Польські фільми що підкорили світ» – розповідь про легендарні фільми польського кінематографу. Постійна рубрика «Золотий фонд української
естради» представляє творчість
незабутнього Назарія Яремчука. а також сучасної співачки,
композиторки, поетеси Люцини Хворост. На завершення номера – дотепні афоризми польської письменниці Яніни Іпохорської.
Новий номер газети «Струна» розміщений на сайті газети
«Світ-інфо». Обидві газети можна придбати в Чернігівському
культурно-мистецькому центрі
«Інтермеццо» (вул, Шевченка,
9).
Адреса сайту «Світ-інфо» :
http://svit11.wordpress.com

Панорама
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Зустріч у бібліотеці Прилук

Засновник і редактор нашої газети, а також
газети «Струна» Петро Антоненко давно дружить і
співпрацює з Прилуцькою центральною міською
бібліотеко. ім. Л. Забашти. Тут свого часу проводив
представлення обох цих газет, своїх книжок, творчі зустрічі. Централь і її філії в місті отримують обидві газети. Тут завжди цікава творча атмосфера,
бібліотека гуртує непересічних талановитих людей. Все це завдяки дружному колективу, директорці Людмилі Зубко (на фото – праворуч від редактора).
Чергова така зустріч пройшла 14 вересня.
Вона була присвячена 10-річчю нашої газети. Нехай і з певним запізненням, з відомих причин.
Редактор розповів про створення обох га-

Спортивна планета
Ліга Націй

Група В

УЄФА, Європейський союз футбольних асоціацій, проводить черговий розіграш Ліги Націй, недавно утвореного змагання національних збірних
континенту. Турнір складається з двох
груп: вищий дивізіон, тобто група А, і
другий, група В. Збірна України виступає в групі В, де бореться за підвищення у класі. Загалом же успішний виступ
в турнірі дає пряму путівку на чемпіонати світу.
В сезоні 2022 – 2023 років Україна виступає в групі В1. Тут 4 команди.
Наша лідирує, попри те, що, як і Шотландія, зіграла лише три матчі. В той час, як
дві останні команди – по 4.
Наші спершу перемогли в гостях Ірландію – 1 : 0, потім вдома Вірменію –
3 : 0, нарешті вдома зіграли повторно
з Ірландією внічию – 1 : 1.
Ось турнірна таблиця нашої групи (забиті і пропущені м`ячі, набрано
очок):
Україна

5

1

7

Брюгге

6

Байер

3

Атлетіко

3

Порту
Група С

0

Баварія

6

Барселона

3

Інтер

3

Вікторія
Група D

0

Спортінг

6

Тоттенхем

3

Франкфурт
Марсель
Група Е

3
0

Мілан

4

Динамо (З)

3

Зальцбург

2

Челсі
Група F

1
6

Шотландія

6

4

6

Реал

Ірландія

4

3

4

Шахтар

4

3

Селтік

1

Лейпціг
Група G

0

Вірменія

2

9

Груповий турнір у вересні завершується. Україна проведе три заключні
матчі за таким розкладом: 21 вересня в гостях в Шотландії, 24 вересня –
у Вірменії, заключний матч вдома 27
вересня з Шотландією. Графік напружений, три матчі за тиждень.

Єврокубки

Ліга чемпіонів

У основному, тобто груповому турнірі Ліги чемпіонів, головного клубного
футбольного турніру Європи, стартували 32 команди. Більшість пройшли туди
без відбору, як чемпіони або призери
національних чемпіонатів. Серед них і
наш чемпіон донецький Шахтар. Кілька команд пройшли відбір. На жаль,
це не вдалося нашому віце-чемпіону
київському Динамо. Вдало пройшовши перші етапи, кияни на заключному
програли Бенфіці зі столиці Португалії
Лісабону. Відтак кияни виступають у
Лізі Європи, другому за рангом турнірі.
В Лізі чемпіонів команди розділені
жеребкуванням на 8 груп, по 4 в кожній.
Гра у два кола, зустрічаються між собою
вдома і в гостях. Загалом 6 турів. Груповий турнір завершиться на початку листопада. По дві кращі команди груп виходять у наступний етап, одну восьму фіналу, плей-офф, тобто гру з вибуванням.
Треті команди груп переходять у Лігу Європи.
Ось турнірне становище команд
після двох зіграних турів (кількість
очок).
Група А
Наполі

6

Ліверпуль

6

Аякс

3

Рейнджерс

0

Світ- інфо

Манчестер Сіті

6

Боруссія

3

Копенгаген

1

Севілья
Група H

1

ПСЖ

6

Бенфіка

6

Ювентус

0

Маккабі

0

Наш Шахтар на виїзді виграв у німецького Лейпціга – 4:1. Потім у домашньому матчі, що проходив у Варшаві, зіграв з шотландським Селтіком –
1:1. Наступний матч наші грають 5 листопада, в столиці Іспанії Мадриді, проти
лідера групи Реала. А це діючий клубний
чемпіон Європи, переможець попередньої Ліги, а взагалі рекордсмен турніру
– 14-кратний переможець.

Ліга Європи

Тут теж 8 груп по 4 команд. Київське Динамо – в групі, де грають Ренн
(Франція), Фенербахче (Туреччина),
АЕК Ларнака (Кіпр). В першому турі
кияни на виїзді програли Фенербахче
–1:2. Ренн з цим же рахунком переміг
в гостях команду з Кіпра. Другий тур:
Динамо – АЕК Л – 0:1; Ренн – Фенербахче – 2:2.

Ліга Конференцій

В третьому за рангом турнірі виступає наш Дніпро-1. І тут 8 груп по 4
команди. В нашій групі ще Алкмаар (Нідерланди), Вадуц (Ліхтенштейн), Аполлон Л (Кіпр). В першому турі наша команда програла на виїзді Алкмаару –
0:1, дві інші зіграли в нульову нічию.
Другий тур: Алкмаар – Вадуц– 4 : 1;
Аполлон Л – Дніпро-1 – 1 : 3.

Чернігівська
обласна інформаційноаналітична газета.

Чемпіонат України

Прем`єр-ліга

Через початок війни,
футбольні турніри в країні в усіх дивізіонах не було
завершено. В тому числі головному – прем`єрлізі. Тут було зафіксовано,
як остаточну, турнірну таблицю станом на 24 лютого. На той момент лідером
був донецький Шахтар,
який і був названий переможцем чемпіонату, віцечемпіоном стало Динамо,
третім призером Дніпро-1.
Вони отримали відповідні
путівки у єврокубки.
Чемпіонати
сезону
2022–2023 років, попри
воєнні дії, почато у всіх дивізіонах. Матчі проходять
у Києві і західному регіоні.
У прем`єр-лізі було залишено всі 16 команд попереднього
чемпіонату.
Але дві з них, чернігівська
«Десна», яка завершила
минулий турнір на 7 місці,
а також «Маріуполь», нині
не виступають. В Чернігові
зруйновано бомбардуванням домашній стадіон команди, пошкоджено інфраструктуру клубу. Місто Маріуполь Донецької області
поки що взагалі окуповане, та й інфраструктура клубу теж поруйнована. Але
за обома цими командами
збережено місце в еліті на
наступний чемпіонат.
Прем`єр-лігу
поповнили Металіст (Харків) і
Кривбас (Кривий Ріг), які
на момент дочасного завершення турніру лідирували у першій лізі.
Щодо «Десни», то наша
газета у № 225 надрукувала інтерв`ю головного тренера команди Олександра Рябоконя. Він з
перших днів війни пішов
добровольцем у тероборону, захищає Україну. Олександр Дмитрович повідомив, що в разі припинення бойових дій уже з січня
клуб відновить діяльність,
буде набирати футболістів, готуватися до наступного чемпіонату. Поки що
футболісти Десни, яким
було дозволено перервати контракти, виступають
за інші клуби, в тому числі
закордонні.
Радує наш чернігівець
Денис Безбородько. Він
лідер бомбардирів чемпіонату України, забив 3
м`ячі: зробив дубль уже в
першому матчі за Зорю, де
грав в оренді, а потім ще
один за Колос, де зараз
грає за контрактом.

Зареєстрована у Головному управлінні юстиції
Чернігівської області.
Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія ЧГ № 501-150 Р від 26 жовтня 2011 року.

Зіграно 4 тури. Ось
турнірна таблиця, вказуємо набрані очки. При цьому Дніпро-1, Минай, Динамо і Львів зіграли поки що
по 3 матчі.
Колос

10

Шахтар

10

Дніпро

19

Зоря

9

Верес

9

Металіст

7

Олександрія

7

Металіст 1925

5

Минай

4

Рух

3

Динамо

3

Інгулець

2

Чорноморець

2

Львів

1

Кривбас

1

Ворскла
1
Зараз у чемпіонаті перерва на матчі збірної
України. Наступний тур 30
вересня.

Перша ліга

Тут виступають 16 команд, але на цьому етапі
змагання проходять окремо у двох рівних за рангом
групах по 8 команд. Чимало відомих клубів, які виступали в минулому чемпіонаті і мали право грати в
цьому, через війну не заявилися на турнір.
Але в змаганні й так
чимало сильних клубів, які
пограли і у прем`єр-лізі У
групі А це Карпати (Львів),
Нива (Тернопіль), Буковина (Чернівці), Прикарпаття
(Івано-Франківськ). У групі
В – Оболонь (Київ), Металург (Запоріжжя), Полтава.
В групі В виступає і
наша команда Чернігів.
Цей раніше аматорський
клуб лише позаторік отримав статус професійного,
виступав у другій лізі. Але
через не участь в турнірі
ряду клубів, отримав путівку в Першу лігу. Наші один
матч звели внічию, один
програли, а останній, в цю
суботу, виграли в гостях у
відомої команди – запорізького Металурга – 2:0.
Наші зараз на 4 місці в
групі, і є ще матч в запасі.
Наступний матч Чернігів проводить в цю суботу,
24 вересня, вдома, на стадіоні «Чернігів-Арена», де
грає домашні матчі. Суперник – клуб ЛНЗ з Черкас.
Вболіваймо за Чернігів!

зет, читав свої вірші, виконував під гітару власні бардівські пісні. Слово про газети, загалом
наш інформаційний простір сказали директорка бібліотеки Людмила Зубко, а також головна
бібліотекарка юнацького відділу, поетеса Ніна
Горбань, голова клубу книголюбів «Джерело»
при бібліотеці Лідія Скотнікова, а учасники клубу склали основну частину аудиторію. Власне,
всі бажаючі могли висловити свої думки. Звичайно ж, і про головне і наболіле – війну на нашій землі.
Наостанок гість подякував бібліотеці, її директорці за такі гарні зустрічі. І нагадав, що включно по 23 вересня ще не пізно передплатити «Світінфо» на жовтень і до кінця року.

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

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

Подаруй бібліотеці книгу
Прилуцька Центральна міська бібліотека
теж проводить акцію по очищенню своїх фондів від застарілої російськомовної літератури,
запрошує і книголюбів звільняти від неї домашні бібліотеки.
У зв`язку з цим бібліотека проводить акцію
«Українську книгу купи – книгозбірню збагати». Бібліотека звертається до прилучан із закликом подарувати закладу гарні україномовні книги. Акція триває по 30 вересня, в рамках
заходів до Всеукраїнського дня бібліотек.

Чернігівський культурномистецький центр «Інтермеццо»

14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 9, тел
(063) 236-18-03 http://intermezzo.org.ua. e-mail:
kmc.intermezzo@gmail.com ІCQ: 605-110-856
Послуги: в продажу книги, музика, мистецтво, сувеніри, канцтовари, а також
туризм, екскурсії, проведення презентацій, пресконференцій, творчі зустрічі, кава, зручності.

Чернігівська міська організація
Суспільної служби Світового
конгресу українців

Види послуг: соціальний патронаж, видавнича
діяльність,
сприяння
вихованню дітей, відродженню духовних і національних традицій.
Вул. Шевченка, 9.
Тел. (063) 236-18-03.
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