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Триває передплата 
на нашу газету на 2016 рік

Усі поштові відділення й листоноші області 
продовжують передплату на «Світ-інфо» 

на будь-який термін і на будь-яку адресу в області.
Незмінна передплатна ціна на нашу газету. 
Вона, як і раніше, становить усього 6 гривень на місяць.

Передплатний індекс «Світ-інфо» —
Також газета продається вроздріб поштою 

— в кіосках, відділеннях і райвузлах зв’язку. 

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

«Світ-інфо» — газета для кожного з вас!
Просимо   кожного  читача газети долучити 

до передплати ще хоча б одного-двох читачів  
Прочитавши нашу газету, покажіть її своїм друзям, знайо-

мим, колегам, запропонуйте також передплатити. Чим більше 
буде передплатників, тим міцнішою буде «Світ-інфо» в інформа-
ційному просторі області. 
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Різко дорожчають продукти. 
Так у нас є аграрний сектор 

чи лише «Аграрні» партії на вибори?

Окружний адміністративний суд Ки-
єва 3 листопада визнав незаконною 
постанову Національної комісії, що здій-
снює регулювання у сферах  енергетики 
та комунальних послуг, № 583 від 3 бе-
резня 2015 року про встановлення но-
вих роздрібних цін на газ для населення.

Згідно з висновками суду, закон 
не передбачає посаду виконувача 
обов’язків голови НКРЕКУ, в якій значив-
ся Дмитро Вовк на момент підписання 
постанови № 583. На думку суду, в нього 
не було необхідних повноважень, а керу-
вати комісією мав попередній голова до 
призначення повноцінного нового.

Голова Чугуївської правозахисної 
групи (Харківська обл.) Роман Лихачов 
звернувся в окружний адміністратив-
ний суд Києва з позовом до Нацкомісії, 

в якому вимагав скасувати підвищення 
тарифів на газ для населення.

3 березня Національна комісія, що 
здійснює регулювання у сфері енергети-
ки та комунальних послуг, підвищила мі-
німальний тариф для населення на газ, 
який використовується для опалення, в 
3,3 разу (на 1791 гривню) — до 3600 грн 
за 1 тисячу кубометрів. Така ціна діяти-
ме на об’єм до 200 кубометрів на місяць 
і тільки в опалювальний сезон.

Об’єм газу понад 200 кубометрів на 
місяць, а також не спожитий в опалю-
вальний сезон, сплачуватиметься за ці-
ною 7188 грн за 1 тисячу кубометрів.

Ціна газу, який використовує насе-
лення для приготування їжі та підігріву 
води, зросте з 1182 грн за тисячу кубоме-
трів до 7188 грн за 1 тисячу кубометрів. 

Тобто тут підвищення — майже в 7 разів!
За відсутності лічильників населен-

ня платитиме за газ єдину ціну — також 
7188 грн за 1 тисячу кубометрів.

Утім, суд виніс рішення про незакон-
ність постанови Нацкомісії щодо підви-
щення тарифів лише з процедурних мо-
тивів — не тим і не так було підписане рі-
шення. Що ж, на виконання ухвали суду 
тепер «перепідпишуть» тим і так. А дикун-
ське підвищення тарифів залишається. 
Це вже питання соціальне і політичне — 
політики нашої влади. 

І цей скандал засвідчив, що влада 
навіть не зволить дотримуватися еле-
ментарної правової пристойності, ухва-
люючи рішення, що стосуються мільйо-
нів людей. 

21 листопада 2013 
року почався другий Май-
дан, який згодом назвали 
Революцією Гідності, щоб  
відрізнити від першого 
Майдану, Помаранчевої 
революції 2004 року. 

Майдан почався в прямо-
му сенсі на Майдані — тра-
диційному серці наших рево-
люцій, на Майдані Незалеж-
ності в центрі Києва. Без-
посереднім приводом стала 
раптова відмова тодішньої 
влади, режиму регіоналів, 
від підписання запланова-
ної на 29 листопада у Віль-
нюсі, на саміті Україна – ЄС, 
Угоди про асоціацію України 
з Європейським Союзом. Це 
було зроблено цинічно,  на-
передодні Дня Свободи — 22 
листопада, свята, встановле-
ного на честь початку Пома-
ранчевої революції, перед  
відзначенням  річниці пам’яті 
жертв Голодомору. Про сво-
боду і геноцид Голодомору 
згадано не випадково: адже 
геноцид і наступ на свободу 
почався за лічені дні — в ніч 
на 30 листопада, тут же на 
Майдані, коли силові струк-
тури влади вчинили злочин-
не побиття учасників мирно-
го протесту громадян (з ви-
могою підписати Угоду з ЄС), 
на той момент переважно 
студентів.

Подальше відоме: три мі-
сяці Майдану, а ним швидко 
стала і вся Україна, жорстко-
го протистояння, яке вперше 
в нашій новітній історії завер-
шилося розстрілом прямо в 
центрі столиці держави більш 
як сотні учасників протестів, у 
подальшому названих Небес-
ною Сотнею. Це врешті завер-
шилося, також уперше в цій 
історії, силовим поваленням 
влади, підкріпленим рішен-
ням парламенту про її зміну. 

Далі було проведено за 
півтора роки аж троє загаль-
нонаціональних виборів — 
президента, парламенту, міс-
цевої влади. Таки було під-
писано ту Угоду про асоціа-
цію з ЄС. Почалося начебто 
оновлення влади, оновлення 
країни. 

Але чому ж усе більше лу-
нають думки, що другий Май-
дан завершився таким самим 
розчаруванням, як і перший, 
що він, власне, не завершив-
ся, що треба не то заверши-
ти Революцію Гідності, не то 
скликати третій Майдан? 

Після цього останньо-

го Майдану наша незалеж-
на держава вперше втрати-
ла значну частину території — 
Крим (сподіваємось, тимча-
сово). Також, на додачу, поки 
що реально втратила третину 
Донбасу, тобто контроль дер-
жави над цими територіями. 
І, що найстрашніше, вперше 
на нашу землю, в цю державу, 
прийшла війна — агресія Ро-
сії на Донбасі, за мовчазного 
потурання агресорові з боку 
Європи і світу. 

У внутрішньому аспекті, 
в соціальному плані вперше 

відбулося дике трикратне па-
діння національної валюти — 
гривні, що вдарило по основ-
ній масі людей. Уперше відбу-
лося таке ж дике підвищення 
тарифу на газ для населен-
ня — майже в 4 рази зимової 
пори і в 7 разів — літньої. Таке 
падіння національної валюти і 
такий злет тарифів — явище, 
неприпустиме і незрозуміле в 
Європі, куди ми прагнемо. 

А тепер дуже важли-
вий момент: усе це відбу-
лося ПІСЛЯ Майдану, але 
НЕ ВНАСЛІДОК його. Пи-
тання і проблема в тому, щоб 

проаналізувати в суспільстві, 
чому ж це відбулося. 

Ось те, що варто проана-
лізувати. Перший Майдан, 
коли на кілька років до вла-
ди прийшли, здавалося, па-
тріотичні, державницькі, де-
мократичні сили, завершився 
чварами цих політичних сил 
Майдану. Ці чвари привели 
до влади режим регіоналів, 
і треба чесно відповісти, як 
міг у центрі Європи, начебто 
у цивілізованій демократич-
ній державі, постати такий 
режим, який довелося лікві-
довувати з кров’ю. Чому по 

суті безкарними досі зоста-
ються особи, навіть безпо-
середньо винні в цих злочи-
нах, убивстві учасників Май-
дану? Чому троє загальнона-
ціональних виборів, які мали 
б оновити країну, натомість 
продемонстрували слабкість 
нашої демократії, немічність 
політичної структуризації сус-
пільства? А ще — байдужість 
громадян до права обирати 
владу, наводити лад у країні. 
Байдужість і розчарування. 

У соціальному плані, а це 
прямо стосується життєво-
го рівня людей, чому влада 
демонструє таку немічність 
в економіці, реформах, і як 
можна було допустити таке 
падіння гривні і зростання 
тарифів, цін — при постійній 
інфляції? 

Пояснювати все це, роз-
биратися з цим — нелегко. 
Значно простіше кликати до 
нових Майданів — третього, 
четвертого і т.д. Кликати, не 
давши відповіді, чому ж після 
двох Майданів треба затівати 
чергові. Кликати, вже й роз-
махуючи зброєю, якою пере-
повнена країна. 

Але іншого цивілізовано-
го шляху нема, крім як сус-
пільний діалог, цивілізовані 
реальні переміни. Починаю-
чи з оновлення немічних так 
званих політичних партій, та-
ких самих немічних громад-
ських організацій, оновлен-
ня, починаючи зі свого села, 
селища, міста. Інші заклики, 
та ще й у час війни, з якою 
теж треба розібратися, звід-
ки вона і що це таке, дуже не-
безпечні. 

Ось про це варто поду-
мати, вшановуючи героїв і 
жертв Революції Гідності, 
другого Майдану. 

Петро АНТОНЕНКО
Фото автора — з  Майдану 

Два роки другого Майдану
Перш ніж закликати до третього Майдану, краще подумати, 
чим завершилися перші два, або завершити другий Майдан

Суд: підвищення цін на газ для населення — 
незаконне. Тепер його узаконять

Вибори минули, можна знову піднімати ціни і тарифи — в 
найбагатшій щодо земель країні Європи — і навіть восени, 
коли, здавалося б, повно дарів оцієї землі. 

Ось середні ціни на ринках Чернігова і в торгових закла-
дах, приблизно такі ж вони й по області. У гривнях за кіло-
грам. Гривнях, які з кожним днем знецінюються. І поки що за 
кілограм, хоча бідний люд починає вже купувати й «на гра-
ми». І це — перед підготовкою газети до друку. Ціни у вас мо-
жуть бути й іншими, бо вони ростуть мало не щодня. 

* * *
У радянські часи ходив такий короткий анекдот, що сто-

сувався порожніх полиць магазинів, суцільних дефіцитів, від-
так — порожніх холодильників (у кого вони були). «Холодиль-
ник краще вмикати не в електричну розетку, а в розетку радіо». 
Смисл такий: натомість у радіопередачах вам стільки розка-
жуть про «наше ізобіліє». 

А ось нинішнє повідомлення Чернігівського обласного 
управління статистики:  «Аграрії області  на початок листопада  
зібрали  2,6 млн т зерна, реалізовано на забій 47 тис. т живої 
ваги худоби та птиці, надоєно  474 тис. т молока, вироблено 261 
млн шт. яєць. Сільгосппідприємствами зернових, зернобобових 
та кукурудзи намолочено 2,4 млн т. Отримано кращий, ніж то-
рік, урожай пшениці, проса, зернобобових, цукрових буряків, 
соняшнику, сої та картоплі.»

Свинина — 64.
Яловичина — 50. 
Курятина — 34 – 45. 
Картопля — 5 – 6 гривень на 
базарі, разів у півтора – два 
більше за помиту і фасовану в 
магазині. 
Буряк — 7 грн у магазині, 8 – 
10 на базарі. 
Морква — від 8 до 12 грн. 
Капуста — 10 – 11 грн у ма-
газинах, 11 – 12 — на базарі. 
Квасоля — 5 грн (склянка) на 
базарі. 
Часник — 64 грн у магази-
ні, 75 (у перерахунку на кі-
лограм) — на базарі, де його 
продають частіше головками, 
на штуки. 
Цибуля — 12 – 14.
Гречка — 26 – 32.
Горох — 11.

Рис (залежно від сорту, кате-
горії) — від 19 до 29.
Перлова крупа — 6.
Пшоно — 7. 
Хліб — від 7 до 10.
Цукор — 14 – 16.
Олія соняшникова — 28 – 31 
за літр. 
Яйця курячі — 23 – 25 (деся-
ток), домашні на базарі — ще 
дорожче, до 30 грн.
Молоко (літр) на ринку — 9, у 
магазині — від 10 до 13.
Сметана — 18 – 20 грн за 
півлітра. 
Зелень (цибуля, кріп, петруш-
ка) — 100. 
Яблука (найдешевші) — по 
7 – 8 грн. 
Виноград — 20 – 32.
Імпортні лимони, апельсини, 
родзинки, фініки і т.д. — ціни 
краще не називати! 
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Бліц-інформ
Акція «Україна — 
це територія Гідності 
і Свободи»
21 листопада, в суботу, в Чернігові в рам-

ках відзначення Дня Гідності та Свободи відбу-
деться акція «Україна — це територія Гідності 
і Свободи».

У програмі: виступи очевидців та учасни-
ків революційних подій 2013 – 2014 років, по-
каз документальних сюжетів, виступи дітей, 
батьки яких були учасниками Революції Гід-
ності й нині боронять нашу свободу на Сході 
країни; запалювання лампадок і покладання 
квітів до меморіальних стендів Героям Небес-
ної Сотні та військовослужбовцям Чернігівщи-
ни, які загинули в зоні АТО.

Місце проведення — Алея Героїв. 
Початок — о 17.00.

Північ області — 
з українським телебаченням: 
оновлено передавальну 
станцію «Холми»
Нещодавно в Корюківському районі на 

радіотелевізійній передавальній станції «Хол-
ми» Чернігівської філії Концерну РРТ здійсне-
но заміну аналогового телевізійного переда-
вача потужністю 5 кВт на новий потужністю 
10 кВт.

Потреба у встановленні нового обладнан-
ня виникла у зв’язку з недостатнім охопленням 
програмами національного мовлення прикор-
донних районів області. Це спричиняло поши-
рення негативного інформаційного впливу 
на мешканців цих районів з боку Російської 
Федерації.

Міністерство інформаційної політики ухва-
лило рішення про виділення Концерну радіо-
мовлення, радіозв’язку та телебачення ана-
логового телевізійного передавача потужніс-
тю 10 кВт.

Проблема з повного охоплення інформа-
ційного простору України вітчизняним теле-
продуктом характерна не лише для Чернігів-
ської області. Практично всі регіони, що ме-
жують із Російською Федерацією, потерпають 
від негативного впливу російської пропаган-
ди, зокрема і через недостатність вітчизняно-
го телевізійного покриття.

 Тепер зона впевненого прийому націо-
нальних програм у північних районах області 
розширилася до 60 кілометрів. Близько 120 
тисяч осіб, які живуть у Корюківському, Семе-
нівському, Новгород-Сіверському та інших ра-
йонах області, мають можливість споживати 
національний телепродукт. 

У військовому містечку 
відкрито котельню 
на альтернативному паливі
У військовому містечку «Дружба-2» арсе-

налу Збройних сил України, що в Ічнянському 
районі, відкрили нову сучасну й досить потуж-
ну котельню. 

Збудувало об’єкт і підвело до нього всі не-
обхідні мережі та дорогу науково-виробниче 
об’єднання «Екотех», на їхньому утриманні зна-
ходиться і обслуговуючий персонал. Військо-
ве відомство фірмі оплачуватиме тільки тепло-
послуги. 

Нова котельня, на відміну від старої, яка 
працювала на мазуті, використовує деревні 
пелети, що значно вигідніше економічно. Та-
кож котельня повністю автоматизована, в ній 
працює 6 котлів, які повністю забезпечують 
потреби теплопостачання як арсеналу, так і 
селища Дружба.

Завдяки новій котельні військове відом-
ство кожного опалювального сезону еконо-
митиме на забезпеченні теплом арсеналу і се-
лища в межах 10 мільйонів гривень. Із плечей 
армії зняли тягар стосовно ремонту, обслуго-
вування котельні, підвезення палива, оплати 
праці персоналу. Деревні пелети — екологіч-
но чисте паливо, яке виготовляється в Україні. 
У перспективі стоїть завдання створення по-
дібних об’єктів і в інших гарнізонах Збройних 
сил України.  

Від Ріпок до АТО
Близько 100 банок із консервацією та де-

сяток бушлатів і ватних штанів передали до 
Чернігівської «Самооборони Майдану» для пе-
редачі на фронт волонтери із громадського 
формування «Самооборона Ріпкинщини». Про-
дукти і речі були зібрані жителями Ріпкинсько-

го району.

13 листопада 1708 року вій-
сько Московії знищило геть-
манську столицю України Бату-
рин, убивши всіх її захисників і 
мирних мешканців — близько 
14 тисяч людей. Це вчинили за 
те, що гетьман України Іван Ма-
зепа хотів позбутися російсько-

го ярма і відновити незалеж-
ність України. 

Трагедія Батурина замовчу-
валася в радянські часи. Лише 
в незалежній Україні, коли ми 
відновлюємо нашу історичну 
пам’ять, було відновлено й ці тра-
гічні сторінки історії. 

25 років тому обласні орга-
нізації Народного Руху Украї-
ни і Всеукраїнського товариства 
«Просвіта» започаткували віднов-
лення Батурина в нашій історич-
ній свідомості. Відтоді стало тра-
диційним вшанування жертв ба-
туринців у річницю трагедії — 13 
листопада. 

Таке вшанування відбулося і 
нині. 

Настоятель батуринської По-
кровської церкви отець Роман 
Кривко та його колега з Рубанки 
Бахмацького району помолилися 
за спокій душ убієнних. Учасники 
заходу поклали квіти до хреста 
пам’яті, розташованого у віднов-
леній цитаделі міста.  

У Батуринському будинку 
культури пройшов пам’ятний за-
хід, який розпочав виконанням 
Гімну України Чернігівський ака-
демічний народний хор. Промов-
ці говорили про паралелі між ро-

сійським геноцидом 18 століття і 
нинішньою агресією Росії проти 
України. Кобзар із Ромнів Олек-
сандр Триус виконав думу геть-
мана Івана Мазепи «Ой горе тій 
чаєчці-небозі». 

Тепло, затишно і водночас 
урочисто в Чернігові днями від-
значили 20-річчя журналу «Сіве-
рянський літопис». Основні уро-
чистості відбулися в переповне-
ному актовому залі обласної нау-
кової бібліотеки ім. В. Короленка, 
де зібралися автори, читачі жур-
налу, творча інтелігенція. 

Співзасновники журналу — 
Чернiгiвський національний пе-
дагогічний університет ім. Т. Шев-
ченка, Інститут української архе-
ографії та джерелознавства ім. 
М. Грушевського НАН України, 
Всеукраїнське товариство «Про-
світа» ім. Т. Шевченка. 

Створення й існування протя-
гом двох десятиліть в обласному 
місті журналу такого рівня та ще 
й у нашому збіднілому національ-
ному інформаційному просторі — 
то своєрідний феномен. 

Усього кілька цифр. Це що-
квартальний журнал, нині — об-
сягом 184 сторінки. За два де-
сятиліття — 18 тисяч друкованих 
сторінок, майже 3 тисячі публі-
кацій. Статус — всеукраїнський 
науковий журнал. Згідно з по-
становою президії ВАК України 
журнал внесено до перелiку на-
укових видань, публiкацiї яких 
зараховуються до результатiв 
дисертацiйних робiт з iсторiї. І 
важко порахувати, скільки док-
торів і кандидатів наук захисти-
ли свої дисертації, в тому числі 
завдяки солідним публікаціям у 
цьому журналі. Утім, тут уміло по-
єднується академізм із популяр-
ною формою викладення україн-
ської історії, часто досі замуленої, 
закритої для нас. І не лише історії 

Чернігово-Сіверського краю. Тут 
друкуються автори з Чернігова, 
Одеси, Києва, Харкова, Львова, 
інших міст. По всіх областях Укра-
їни журнал можна передплатити. 
А в Інтернеті читайте  електронну 
версію на сайті журналу: www.
siver-litopis.cn.ua.

Журнал отримують усі провід-
ні бібліотеки України, є він і в ба-
гатьох бібліотеках закордону. 

Треба добре слово сказати 
про місцеву владу, і це непога-
ний досвід для інших областей. 
Яка б не була фінансова скрута, 
бідність бюджету, обласна рада і 
обласна державна адміністрація 
постійно виділяють кошти на ви-
дання журналу і на передплату 
його для бібліотек. Що, врахову-
ючи бідність нашої гуманітарної 
сфери, дуже важливо. Вдячність 
і спонсорам, меценатам за під-
тримку доброї справи. 

В епіцентрі цього унікального 
видавничого проекту — той, хто 
створив цей журнал і є незмінним, 
усі 20 років, його редактором. Це 
заслужений журналіст України 
Сергій Павленко. Багато хто, на-
віть з його добрих знайомих і дру-
зів, дивується, як він міг успіш-
но встигати на трьох нивах. Бути 
власним кореспондентом парла-
ментської газети «Голос України» 
по Чернігівщині. Написати і вида-
ти найбільше в Україні книг про 
Івана Мазепу, його соратників і 
його добу. Бути редактором тако-
го солідного журналу. Розгадка, 
очевидно, в одному слові — само-
відданість. До речі, в Сергія Олего-
вича цього року теж ювілей — не-
давно йому виповнилося 60 років.

Отож двох ювілярів із двома 
ювілеями того дня щиро вітали 
численні учасники свята. Це, зо-
крема, перший проректор пед-

університету імені Т. Шевченка, 
доктор історичних наук, профе-
сор Володимир Дятлов; голова 
правління обласної організації 
Національної спілки краєзнавців 
України, директор Навчально-на-
укового інституту історії, етнології 
та правознавства імені О.М. Ла-
заревського ЧНПУ імені Т. Шев-
ченка, професор Олександр Ко-
валенко; редактор обласної га-
зети «Гарт», поет, лауреат Націо-
нальної премії імені Т. Шевченка 
Дмитро Іванов; керівник ГО «Сі-
верський інститут регіональних 
досліджень», доктор історичних 
наук, професор Сергій Леп’явко; 
директор історичного музею іме-
ні В. Тарновського Сергій Лаєв-
ський; директор обласного Дер-
жавного архіву Раїса Воробей; 
заступник директора з наукової 
роботи Національного заповід-
ника «Чернігів стародавній» Алла 
Доценко; директор Сіверського 
центру післядипломної освіти Во-
лодимир Бойко; головний редак-
тор журналу «Літературний Чер-
нігів», письменник Михась Ткач. 
Були численні вітання, відзнаки 
Сергію Павленку, добрі побажан-
ня успіхів цьому справжньому ЛІ-
ТОПИСУ на третє десятиліття. 

Зустрічі з читачами газети
У рамках передплатної кампанії на 2016 рік засновник і редак-

тор нашої газети «Світ-інфо» Петро Антоненко провів зустрічі з чита-
чами, нинішніми і майбутніми у районах. У Бахмачі зустріч пройшла 
в районній бібліотеці, у Прилуках — у міській імені Любові Забашти. 
На зустрічах були присутні бібліотекарі, в тому числі з деяких сіл, 
книголюби, творча інтелігенція. Редактор розповів про задум ство-
рення власної газети, її концепцію як інформаційного і аналітично-
го, просвітницького видання, де великий акцент зроблено на істо-
рію України і Чернігівщини, літературу. Учасники зустрічей отримали 
в подарунок багато примірників газети — нових і за попередні роки, 
адже в кожному номері є те, що не застаріло, насамперед публіка-
ції з історії. 

«Газета цікава, але ми просто мало про неї знали», — такою була 
загальна думка читачів, чимало з яких тут же виявили бажання пе-
редплатити «Світ-інфо». 

Щира вдячність за допомогу в організації зустрічей директорам 
цих бібліотек — Світлані Миколаївні Туз із Бахмача та Людмилі Іва-
нівні Трошиній із Прилук. 

Найбрудніші вибори мера Чернігова завершилися. І яка різниця, що їх виграв 
Атрошенко чи виграв би Соколов? Програли всі при ТАКИХ виборах.

Незгасна пам’ять Батурина

Цитадель, цьогорічна акція. Цитадель, цьогорічна акція. 

Одне із вшанувань Одне із вшанувань 
попередніх років попередніх років 

біля хреста пам'яті.біля хреста пам'яті.

Журналу «Сіверянський літопис» — 
20 років

Сергій Павленко.

Зі святом  вітає Сергій Леп'явко. 

Під час зустрічі в Прилуках. 
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Бліц-інформ

Повідомляє Служба безпеки України

Наталія Смаль — 
чемпіонка світу з самбо
14 листопада, в перший 

день чемпіонату світу з бороть-
би самбо, який проходить у Ма-
рокко, збірна України виборола 
п’ять медалей — «золото», три 
«срібла» і «бронзу».

Титул чемпіонки в категорії 
до 72 кілограмів здобула Ната-
лія Смаль (Чернігів, ЗСУ, тренер 
— Анатолій Маркін). Спортсменка 
вдруге у своїй кар’єрі перемогла 
на чемпіонаті світу, а першу світо-
ву перемогу здобула 2007 року, коли виступала у вазі до 80 кг.

Мешканці області першими 
можуть ефективно вчити 
польську мову в Інтернеті 
Фундація «Вікно на Схід» у рамках програми Міністер-

ства закордонних справ Республіки Польща «Співпраця в 
галузі публічної дипломатії 2015» запускає новий проект, 
покликаний зблизити народи України та Польщі.

За підтримки уряду Республіки Польща створено пер-
шу унікальну безкоштовну Інтернет-платформу – www.
polskijazyk.pl, за допомогою якої кожен бажаючий може 
самостійно вивчити польську мову. Розробка проекту ста-
ла відповіддю на збільшення інтересу в Україні до поль-
ської мови і культури.

Першими випробувати можливості Інтернет-платфор-
ми в дії зможуть мешканці Чернігова й області.

Вивчення мови починається з азів — курсу для почат-
ківців. Мовна платформа також допоможе українцям кра-
ще познайомитися з історією і культурою Польщі.

Безкоштовне вивчення польської мови можна роз-
почати вже сьогодні, зареєструвавшись на сайті www.
polskijazyk.pl.

Благодійний фонд 
«Захистимо Україну!» 
починає набір на безкоштовні 
курси з англійської мови
Благодійний фонд «Захистимо Україну!» починає на-

бір учасників для безкоштовних курсів з англійської мови 
в Чернігові. Категорії тих родин, діти яких можуть узяти 
участь у безкоштовних курсах: родини загиблих, зниклих 
безвісти, поранених учасників АТО, родини учасників АТО з 
важким матеріальним становищем.

Просимо надсилати свої заявки на електронну пошту 
kmc.intermezzo@gmail.com. або на адресу: вул. Серьожни-
кова, 10, пом. 3 «Волонтерський центр «Самооборони Май-
дану». Тел. 063-236-18-03.

Організатори: БФ «Захистимо Україну!» спільно з во-
лонтером Angelika Valerievna, гуманітарний маршрут «Бе-
ларусь-АТО», ГО «Суспільна служба України» та чернігівські 
волонтери.

Довідка. БФ «Захистимо Україну!» було створено восени 
2014 року. Волонтери фонду надають допомогу речами учас-
никам АТО та біженцям з рідної землі. За весь час діяльнос-
ті надали допомогу більш як двом сотням громадян України.

Також просимо надати допомогу пальним або кошта-
ми на підтримку діяльності благодійного фонду «Захистимо 
Україну!».

Кошти просимо перераховувати за такими реквізитами:
благодійний фонд «Захистимо Україну!» ПАТ «Кре-

добанк», МФО 325365, ЄДРПОУ 39479494, р/р 
2600201586536.

Реквізити для здійснення переказів з-за кордону 
(в доларах США) (USD) Intermediary: BANK OF NEW YORK 
MELLON, New York, USA. Банк-посередник SWIFT: IRVTUS3N 
Beneficiary’s bank: JSC «KREDOBANK». Банк-одержувач Lviv, 
Ukraine SWIFT: WUCBUA2X

Beneficiary: Acc_2600201586536_CF «DEFEND THE 
UKRAINE».  Одержувач: рахунок відкритий у ПАТ «Кредо-
банк». Для юридичних осіб — назва одержувача та адреса.

Наша сторінка в мережі Фейсбук: https://www.
facebook.com/groups/873847672672922/?fref

Історія з вирубкою лісопарку 
Кордівка має продовження —
кримінальне
Прокуратура міста Чернігова звернула увагу на по-

рушення норм Закону України «Про  благоустрій насе-
лених пунктів», Закону України «Про архітектурну ді-
яльність», Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» та інших нормативних актів, 
коли влітку 2015 року внаслідок дій представників ТОВ 
«Єврокон Полісся» було завдано непоправну шкоду лі-
сопарку Кордівка.

Розмір шкоди, завданої представниками ТОВ «Євро-
конПолісся» під час незаконної порубки дерев, становить 
92 036,50 грн, а у діях представників ТОВ «Єврокон Полісся» 
вбачаються ознаки кримінального правопорушення, перед-
баченого ст. 246 КК України «Незаконна порубка лісу».

Прокуратура міста 08.10.2015 р. внесла відомості до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконної 
порубки дерев ТОВ«Єврокон Полісся» в лісопарку Кордівка.

Проведення досудового розслідування доручено слід-
чому відділу ЧМВ УМВС України в Чернігівській області.

Триває досудове слідство.
(SVOBODA.FM, 13.11.2015)

Служба безпеки України спіль-
но з прокуратурою затримала на 
хабарі інспектора мобільної заста-
ви «Чернігів» Чернігівського при-
кордонного загону. Здирник вима-
гав від родичів військовослужбов-
ця 1100 доларів США за сприяння 
у переведенні його до більш відда-
леного від району проведення ан-
титерористичної операції регіону.

Хабарника затримано під час 
одержання частини неправомірної 
вигоди в розмірі 400 доларів США.

За матеріалами Управління СБ 
України в Чернігівській області від-
крито кримінальне провадження 
за ч. 3 ст. 368 (одержання непра-
вомірної вигоди службовою осо-

бою) Кримінального кодексу Укра-
їни. 

Шановні громадяни! Нагаду-
ємо, що в Управлінні СБ України в 
Чернігівській області діє телефон 
«гарячої лінії» — (0462) 676-208, 
за яким жителі Чернігівщини ма-
ють можливість повідомити про 
факти вимагання коштів та інші ко-
рупційні діяння посадових осіб. Ін-
формація, яка надійде за цим но-
мером, обов’язково буде переві-
рена. За результатами перевірки 
згідно з чинним законодавством 
будуть прийняті відповідні рішен-
ня.

Прес-група Управління 
СБ України в Чернігівській області

Декомунізація: 
здійснено поки що 

16 відсотків перейменувань
21 листопада спливає термін, до якого відповідно до Закону про декому-

нізацію місцеві ради мають ухвалити рішення про перейменування об’єктів 
топоніміки та демонтаж пам’ятників і пам’ятних знаків. Справа посувається 
вкрай повільно. 

Відповідно до закону перейменуванню на Чернігівщині підлягають 
близько 60 населених пунктів. Станом на 1 листопада менш як у половині з 
них проведено громадські слухання, і лише щодо 11 з них ухвалено рішення 
про перейменування. Також з 2301 вулиці, провулків, інших об’єктів топоні-
міки, що підлягають перейменуванню, змінено назви 384. Тобто перейме-
новано якихось 16 відсотків — шосту частину. Невже доведеться перейме-
новувати (згідно із законом) розпорядженням обласної державної адміні-
страції, а то й постановою Верховної Ради? Не кращі справи і з демонтажем 
пам’ятників тоталітарної епохи. В області ще є 149 пам’ятників, які підляга-
ють зняттю з обліку, 84 — демонтажу, 95 — перейменуванню. 

Досі трапляються випадки, коли 
необізнаність органів місцевого са-
моврядування з положеннями За-
кону України «Про засудження ко-
муністичного та націонал-соціаліс-
тичного (нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону про-
паганди їхньої символіки» або інші 
причини порушують право громади 
зробити власний вибір у справі пе-
рейменування населеного пункту. 

Сільський голова села Жовтне-
ве Менського району Геннадій Бін-
дік на громадські слухання виніс се-
ред варіантів нової назви і стару на-
зву — Жовтневе. Більшістю голосів 
вирішили залишити стару назву. По-
яснення сільський голова дав таке: 
«На сході села всією громадою ви-
рішили залишити назву Жовтневе. 
Але зовсім не на честь революції. 
За часів козацтва наше село єдине 
в окрузі не мало свого пана, бо було 
козацьким. Покрова завжди була 
головною покровителькою козаків, 
на її честь і вирішили залишити цю 
назву».

Таким чином, констатуємо гру-
бе порушення Закону і політики за-
судження комуністичного тоталітар-
ного режиму.

Правовий аспект проблеми. 
Сільський голова, сільська рада не 
мали права виносити на громад-
ські слухання стару назву села, яка 
містить комуністичну символіку. Під-
пункт «є» пункту 4 частини 1 статті 
1 та пункт 7 статті 7 Закону Украї-
ни «Про засудження комуністично-
го та націонал-соціалістичного (на-
цистського) тоталітарних режимів 
в Україні та заборону пропаганди 
їхньої символіки», а також стаття 
5 Закону України «Про географічні 
назви» однозначно вимагають пе-
рейменування таких назв на НОВУ 
назву.

Отже, рішення громадських слу-
хань і наступне подання пропозиції 
щодо збереження старої назви з ні-
бито новим змістом до Верховної 
Ради України, яка повинна ухвали-
ти рішення, втрачає статус власне 
пропозиції і розглядатися по суті не 
буде. 

Політичний і моральний ас-
пекти перейменування. Уперше 
в документах село Баба сучасного 
Менського району Чернігівської об-
ласті згадується в середині 17 сто-
ліття — 1654 року (славетні часи 
гетьмана Богдана Хмельницького).

У 1936 р., тобто після Голодо-
мору 1932 – 1933 рр. (за списка-
ми мартирологу вбито голодом 209 
односельців) і напередодні «Вели-
кого терору» 1937 – 1938 рр., ко-
муністична влада перейменувала 
село на Жовтневе. Це сталося напе-
редодні 20-річчя Жовтневого пере-

вороту 25 жовтня 1917 р. і на його 
честь. Саме того більшовицького 
перевороту, який не був підкріпле-

ний волевиявленням виборців. 
У січні 1918 р. на виборах до Всеро-
сійських Установчих зборів більшо-
вицька партія програла, але замість 
того, щоб це визнати і передати вла-
ду переможцям, розігнала їх, збро-
єю придушила протест робітників 
Петрограда.

Як можна наповнити новим 
змістом цей символ перевороту і 
узурпації влади більшовиками, що 
обернувся у ХХ столітті для україн-
ського народу вбивством щонай-
менше 10 мільйонів людей?

До речі, в Україні комуністич-
ний режим на назву «Жовтневе» пе-
рейменував 89 населених пунктів, 
з них 6 (одне з яких — «Жовтень») у 
Чернігівській області! Ось так зом-
бували покоління українців…

Висновок. З точки зору інтере-
сів українського суспільства та його 
держави подібні маніпуляції з кому-
ністичними назвами є дискредитаці-
єю процесу декомунізації, непова-
гою до жертв комуністичного тоталі-
тарного режиму.

До 21 листопада 2015 р. у гро-
мади і сільської ради ще є час зро-
бити власний вибір і визначитися з 
дійсно новою назвою села, яка їм 
співзвучна.

Сергій БУТКО,
представник Українського 

інституту національної пам’яті у 
Чернігівській області

Самвел МОВСЕСЯН: 

«Вірмени 
переживають 
теперішній 
біль України 
як свій»

Українці дуже люблять скаржитися на власні істо-
ричні прикрощі і саме там шукати джерело своїх не-
щасть. А що робити вірменам, більшу частину етнічної 
території котрих втрачено — і то не шляхом завою-
вань, а шляхом геноциду, який здійснював уряд Сул-
танської Туреччини протягом 1915 –  1923 рр. Тоді 
внаслідок кривавих звірств турків загинуло понад 1,5 
млн вірмен, інші втекли або були виселені турками в 
Месопотамію, Ліван, Сирію через пустелі, де більшість 
загинула через голод і хвороби. Більше мільйона вір-
менських біженців було розсіяно по всьому світу. 

Проте це не зламало вірменський народ. Нині, 
крім Вірменії, найбільші громади вірмен — у США та 
Франції, і голос їх чути досить далеко. До нього, на-
приклад, прислухаються в коридорах американсько-
го Капітолія.

«Ми через це все проходили. Ми бачили, як одні 
народи нацьковують на інших, а потім, скористовую-
чись хаосом громадянської війни, вводять війська і 
вирішують власні питання. Тому вірмени пережива-
ють теперішній біль України як свій», — прокоменту-
вав торік голова вірменської громади в Чернігівській 
області Самвел Мовсесян події в Україні.

Самвел і його побратими виявили вірність новій 
батьківщині, підтримали народ України в його бороть-
бі з північним агресором: перерахували десятки ти-
сяч гривень, надали допомогу продуктами безпосе-
редньо Збройним силам України і через волонтерів.

Говорить Самвел МОВСЕСЯН: 
— Уперше вірмени на території України з’явилися 

ще в грецьких колоніях у Криму. А вже в безпосеред-
ній близькості до нас — часовій і географічній — вони 
масово прибули до Києва у складі почту візантійської 
принцеси Анни, вірменки за походженням і нареченої 
Володимира Великого. У добу пізнього середньовіччя 
найбільш «вірменськими» містами України були Львів 
і Кам’янець-Подільський, де існували численні грома-
ди з правом самоврядування. У цих містах досі збере-
глися діючі вірменські церкви.

— Яка чисельність вірменської громади в Черні-
гівській області?

— Близько 3 тисяч, вірмени переважно зосере-
джені в містах. Є серед нас представники інтеліген-
ції, підприємці. Чернігівська вірменська громада офі-
ційно зареєстрована 2005 року. Товариство постійно 
бере участь у фестивалях «Поліське коло» і «Звичай-
не диво», регулярно влаштовує концерти, виставки, 
творчі зустрічі, бажаючі вивчають вірменську мову. В 
обласній бібліотеці діє куточок вірменської літерату-
ри. Громада входить до «Спілки вірмен України», а та, 
у свою чергу, належить до Всесвітнього об’єднання 
вірменських громад.

— Нині весь світ уважно стежить за ситуаці-
єю в Україні. Нещодавно додалася ще одна точка, 
де відбуваються військові дії, — Сирія. А поруч — 
Кавказ…

— Так. Якщо подивитися на карту, то можна поба-
чити, що з десяток конфліктів тягнеться з півночі на 
південь, від Чорного моря до Червоного, і один з них 
— це заморожений конфлікт між Вірменією та Азер-
байджаном, через Карабах. Якби не бажання наших 
північних сусідів, а саме Росії, постійно тримати дже-
рело напруги, мати зиск від конфлікту між нами, я ду-
маю, ми б давно вирішили це питання. 

До речі, влітку у Вірменії теж були народні висту-
пи. Цього року весь світ відзначав 100-річчя геноци-
ду вір менського народу в Османської імперії. Вірмен-
ська громада Чернігівщини вперше винесла на широ-
кий загал інформацію про цей злочин: окрім просвіт-
ницьких заходів, про нього розповідали й біл-борди, 
встановлені на вулицях міста.

Спілкувався Олександр ЯСЕНЧУК 

На Чернігівщині Служба безпеки України спільно з 
поліцією затримала місцевого мешканця, який намагав-
ся продати боєприпаси. Правоохоронці затримали зло-
вмисника поблизу одного із супермаркетів обласного 
центру. 

Під час обшуку в нього вилучено бойову гранату РГН, 
гранату ВОГ-25 до підствольного гранатомета, набої калі-
бру 7,62 і 5,45 мм і запали до гранат.

У помешканні затриманого, на горищі будинку, опера-
тивники СБУ виявили схованку із гранатами РГД-5 та РГН, 
запалами до них, набоями до автомата Калашникова та 
пістолета Макарова тощо.

За матеріалами Управління СБ України в Чернігівській 
області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 
(незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодек-
су України.

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення по-
ходження боєприпасів.

СБУ затримала 
прикордонника на хабарі

СБУ затримала місцевого мешканця, 
який намагався збути боєприпаси

Чи правомірне питання: 
«Жовтневе або Баба?»
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Бліц-інформ Про все, що хвилює, що наболілоЩо будується 
в області
У цьому році вже підписа-

но 15 декларацій про готовність 
об’єктів до експлуатації. На реа-
лізацію інвестиційних програм і 
проектів регіонального розвитку 
передбачено 98 мільйонів гри-
вень із державного фонду регі-
онального розвитку. Передбаче-
но також фінансування на суму 
7,6 мільйона гривень Чернігів-
ським обласним фондом охоро-
ни навколишнього природного 
середовища. Цього року здано 
в експлуатацію 2 об’єкти, профі-
нансовані фондом. А це, зокре-
ма, довгоочікуване завершення 
реконструкції каналізаційної на-
сосної станції № 1 у Козельці, що 
дало змогу підключити житлові 
будинки до самопливного колек-
тора. Розпочато також роботи з 
будівництва інженерних мереж 
водовідведення від житлових бу-
динків у Бахмачі.

Укладено ще 15 договорів 
на виконання будівельних робіт.  
А це в найближчій перспективі 
— реконструкція  системи водо-
постачання та водовідведення 
інфекційного відділення  облас-
ної дитячої лікарні,  будівлі шкіл у 
селах Комарівка та Високе Борз-
нянського району, котельні на 
твердому паливі школи в Борзні; 
водозабору підземних вод у Кули-
ківці,  дитячого садка в Бахмачі

Для споживачів 
газу запрацював 
контакт-центр
Близько 350 тисяч клієнтів 

ПАТ «Чернігівгаз» зможуть отри-
мати консультаційні послуги з 
питань газопостачання в єдино-
му автоматизованому контакт-
центрі. Звернувшись до центру 
за номером (0462) 61-62-04 або 
на електронну адресу contact@
cn.104.ua, користувачі газу об-
ласті зможуть отримати консуль-
тації з усіх питань, пов’язаних із 
газопостачанням. 

Щодня з 8.00 до 20.00 опе-
ратори контакт-центру в теле-
фонному режимі приймуть пока-
зання лічильника, повідомлять 
номер особового рахунку, про-
аналізують стан платежів і на-
рахувань, нададуть роз’яснення 
щодо субсидій та пільг. Окрім 
цього, проконсультують сто-
совно діючих цін на газ, перео-
формлення документів, догово-
рів, приймуть заявку на виклик 
майстра або контролера. Якщо 
проблема клієнта потребува-
тиме більш детального вивчен-
ня, оператор переадресує зміст 
звернення на профільного спе-
ціаліста або повідомить контак-
ти відповідної служби.

Дзвінки зі стаціонарних те-
лефонів оплачуються за міськи-
ми та міжміськими тарифами, 
дзвінки з мобільного — згідно 
з тарифами мобільного зв’язку 
споживача.

Окрім того, ПАТ «Чернігів-
газ» продовжує розвивати дис-
танційні сервіси обслуговуван-
ня клієнтів через Інтернет. На-
ступним кроком стане запуск 
«Особистого кабінету» на сай-
ті http://104.ua/, де споживачі 
газу матимуть можливість у ре-
жимі он-лайн сплатити за газ, 
передати показання лічильника, 
завантажити квитанцію, пере-
вірити стан особового рахунку і 
проконсультуватися.

ПАТ «Чернігівгаз» 

Ми любимо наше ста-
родавнє місто. Кожен по-
своєму. Але всі разом. І тут річ 
не тільки в тому, наприклад, 
що місто компактне для про-
живання. І не в тому, що воно 
залишається достатньо зеле-
ним (це підтверджують слова 
про «місто-сад», які говорили-
ся про Чернігів у ХІХ столітті), 
попри «старання» деяких пер-
сонажів та організацій. І не в 
тому, що є в ньому ще достат-
ньо місць, де природа і жит-
ло створюють органічний ан-
самбль, й котрі можна охарак-
теризувати як патріархальні. І 
навіть не в тому, що в місті є 
найбільше в Україні пам’яток 
домонгольського періоду… 
А в особливій, яку не можна 
описати словами, природній 
аурі, яка наповнює серце і ро-
бить спокійною душу.

Однак уже давно (і з но-

вою силою віднедавна) Чер-
нігів називають провінцій-
ним. У чому «секрет» таких 
«характеристик»? Не в тому 
ж, що промисловість міста 
втратила левову частку сво-
єї потужності (це окрема роз-
мова, бо вся «система» в кра-
їні — «чудовисько обло, пус-
тотлива, величезна, стозев-
но і лаяй»). І не в тому, що в 
Чернігові мешкає до 300 ти-
сяч людей: за середньоєвро-
пейськими стандартами — 
достатньо велике місто; ли-
товський Паневежис, напри-
клад, маючи мешканців у 2,5 
разу менше, завжди був те-
атральним центром Східної 
Європи. Чи малесенький ні-
мецький Клаусталь (18 тисяч 
жителів), що у другій полови-
ні 80-их і в 90-их роках мину-
лого століття, завдяки панові 
Детлефу Гутцманну, надавав 

благодійницьку допомогу по-
страждалим від Чорнобиль-
ської аварії та хворим дітям 
Чернігівщини. І не в тому, що, 
як казав один немісцевий 
бізнесмен, у місті «недостат-
ньо станцій технічного об-
слуговування автомобілів» 
(а може, для такого міста з 
його стародавніми храмами, 
які зазнають руйнації і від 
посиленої «автомобілізації» 
навколишнього середовища, 
і практично рівнинною пло-
щею краще розвивати по-
тужний велосипедний рух).

Провінційність міста від-
чувається в тому, що за остан-
ній значний відрізок часу в 
ньому не збудовано жодної 
споруди культурно-мистець-
кого значення (правда, на це 
«страждає» й уся держава, 
що неуважна до культури, бо 
в неї і 24 роки тому, і 15, і 10, 

і 5, і 3, й тепер на це ніколи 
не вистачає грошей). І в тому, 
що в Чернігові нема культур-
них і мистецьких заходів, які 
б по-справжньому набули 
всеукраїнської чи всеєвро-
пейської ваги та значення. 
І в тому, що багато митців (у 
тому числі й тих, що народи-
лися тут) у цих особливих «ле-
щатах байдужості» не змогли 
реалізувати весь свій твор-
чий потенціал і або поїхали 
геть, або відійшли в інші сві-
ти. І в тому, врешті-решт, що 
загальна міська культура 
має багато хиб…

Зате, як не парадоксаль-
но, Чернігів стає таким собі 
«полігоном», на якому «від-
працьовуються» різні «малю-
вання», пов’язані з виборами 
(«грошові конверти», «греч-
ка»), і з вибірковими арешта-
ми, і з судами… Таким собі 

«ведмежим закутком», де в 
цьому сенсі можливе все…

До речі, одним із симво-
лів Чернігова є міфічний звір 
Семаргл, походження і зна-
чення якого до цього часу за-
лишаються доволі темними. 
І це теж, думаю, метафорич-
но накладає свій відбиток на 
життя та існування нашого 
стародавнього міста. 

Віталій ГОЛЬЦОВ, 
художній керівник 

Чернігівського лялькового 
театру ім. Довженка, 

заслужений артист України, 
лауреат обласної премії 

ім. М. Коцюбинського 

З повідомлення для ЗМІ Департаменту 
інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації: 

Городнянський психоневрологічний 
інтернат перевірили позапланово. Пору-
шень не виявлено.

9 листопада на прес-брифінгу в облдержад-
міністрації говорили про будинки-інтернати сис-
теми соціального захисту населення.

Брифінг ініційовано керівництвом Департа-
менту соціального захисту населення ОДА. При-
чина — нещодавній резонансний сюжет у все-
українських ЗМІ щодо неналежних умов прожи-
вання та обслуговування мешканців Городнян-
ського психоневрологічного інтернату. 

Як зауважив директор Департаменту Олег 
Русін, у вересні цього року перевірявся стан під-
готовки всіх дев’яти будинків-інтернатів облас-
ті до зимового періоду. Критичних порушень у 
роботі закладів виявлено не було. Тому сюжет 
у ЗМІ викликав велике здивування. На другий 
день після його виходу представники Департа-
менту виїхали до Городнянського інтернату.

Швидко відреагувало й Міністерство соціаль-
ної політики. Вирішено провести додаткові перевір-
ки всіх інтернатних закладів на території України.

Детальні огляди Любецького та Городнян-
ського психоневрологічних інтернатів відбули-
ся відповідно 5 та 6 листопада. Перевіряльни-
ками були представники профільного Міністер-
ства, обласного Департаменту, наглядової ради, 

громадськості, представник Уповноваженого з 
прав людини Верховної Ради України. Висновок 
комісії — серйозних порушень не виявлено.

До того ж з’ясувалося, що сюжет змонтували 
з окремих відеозйомок в інтернатах різних міст 
України. А інформацію було подано як відео без-
посередньо з Городнянського закладу.

Олег Русін зауважив, що, безумовно, в ро-
боті інтернатних закладів області є певні недо-
ліки. Але, в першу чергу, їх причина пов’язана з 
кадровими проблемами. Зокрема, в Городнян-
ському інтернаті за нормативами медичний пер-
сонал має складати 102,5 штатних одиниці, в ре-
альності ж — штатним розкладом передбачено 
лише 68 осіб (саме на таку кількість вистачає 
бюджетних коштів).

Узагалі видатки на оплату праці працівникам 
інтернатних установ системи соціального захисту 
цього року складають лише 86,1% від річної по-
треби. На листопад і грудень відсутні кошти на за-
робітну плату. Лише на 28% забезпечено видат-
ки на харчування підопічних в інтернатах. Тому 
інтернатні заклади утримують підсобні господар-
ства. Також залучено 17,1 мільйона гривень пен-
сійних коштів. Завдяки співпраці з благодійними 
організаціями отримано допомогу в розмірі по-
над 470 тисяч гривень у грошовій та натуральній 
формі. Тож у цілому виконання натуральних норм 
харчування в закладах забезпечено. 

Загалом в області функціонує 9 будинків-ін-
тернатів: 2 геріатричні пансіонати, 5 психонев-
рологічних і 2 дитячі будинки-інтернати. 

Від такого життя 
і єноти скаженіють!

До Корюківської районної лікарні звернувся 
17-річний В. — з раною на нижній частині обличчя. 
Того дня до подвір’я цього корюківця забіг єнотопо-
дібний собака і зчепився у бійці з собакою — охо-
ронцем оселі. Хлопчина роздійняв тварин і нама-
гався помістити непроханого гостя до клітки, але 
хижа тварина вкусила його за підборіддя. 

Через три дні син з матір’ю повідомили, що єно-
топодібний собака здох. Працівники ветеринарної 
служби одразу ж відправили останки на досліджен-
ня до обласної ветеринарної лабораторії. У єнота 
було виявлено ознаки захворювання на сказ. 

У Корюківській райлікарні потерпілому одразу 
ж призначили введення вакцини «Індіраб» та анти-
рабічного гама-глобуліну. Правда, якщо антирабіч-
на вакцина «Індіраб» була в наявності (використали 
останню дозу), то гама-глобуліну в лікарні не було 
— його взагалі немає на території України. Але за-
вдяки наполегливості матері та рідних потерпілого 
гама-глобулін ізраїльського виробництва через во-
лонтерів оперативно передали з Москви, і було по-
чате лікування й цим препаратом.

Лікарі всіх попереджають: уникайте контакту з 
дикими тваринами! Здорова дика тварина ніколи 
не зайде у двір удень. Якщо таке трапилося, це явна 
ознака, що тварина хвора, і про це треба негайно 
сповістити ветеринарній службі.

Андрій НАВРОДСЬКИЙ,
м. Корюківка

Піротехніки знешкодили 
28 снарядів. Група піротехніч-
них робіт обласного Управління 
ДСНС вилучила і знищила шля-
хом контрольованого підриву 
27 артилерійських снарядів ка-
лібром 152 мм та 1 артилерій-
ський снаряд калібром 76 мм ча-
сів Другої світової війни.

Увечері 4 листопада на від-
критій території поблизу с. Зін-
ченкове Ічнянського району міс-
цеві жителі виявили 4 предмети, 
схожі на артилерійські снаряди. 
Місце знахідки одразу взяли під 
охорону співробітники міліції. 

Наступного дня на місце по-
дії прибула піротехнічна група 
УДСНС України в Чернігівській об-

ласті, що ідентифікувала невідомі 
знахідки як артилерійські снаря-
ди калібром 152 мм часів Другої 
світової війни. Під час обстежен-
ня прилеглої території додатково 
виявили ще 23 артилерійських 
снаряди калібром 152 мм та 1 ар-
тилерійський снаряд калібром 76 
мм часів Другої світової війни.

Піротехніки вилучили боє-
припаси, вивезли на спеціаль-
но відведений майданчик і зни-
щили шляхом контрольованого 
підриву.

Снаряди із дна річки. 11 
листопада відділення підводно-
го розмінування і група піротех-
нічних робіт аварійно-рятуваль-
ного загону спецпризначення 
УДСНС у Чернігівській області 

вилучили із дна річки Білоус та 
знешкодили шляхом контрольо-
ваного підриву 6 артилерійських 
снарядів калібром 152 мм часів 
Другої світової війни.

Два вибухонебезпечні пред-
мети 10 листопада були виявлені 
місцевими мешканцями с. Гущи-
на Чернігівського району. Про не-
безпечні знахідки люди одразу по-
відомили Службі порятунку «101». 

Фахівці відділення підводно-
го розмінування при обстеженні 
дна акваторії виявили й підняли 
ще 4 артилерійські снаряди. Не-
безпечні предмети були вивезе-
ні за межі населеного пункту і 
знешкоджені.

*   *   *   
Рятувальники ДСНС Укра-

їни звертаються до громадян: 
якщо ви знайшли предмет, 
який зовні нагадує боєприпас, 
не торкайтеся його. Про підо-
зрілий предмет необхідно тер-
міново повідомити підрозділу 
ДСНС за телефоном 101 або по-
ліції за телефоном 102.

Управління ДСНС 
у Чернігівській області

Чернігів: провінційні ознаки 
стародавнього міста

Скандал довкола Городнянського психоневрологічного диспансеру
Коментар редактора 
Сюжет ЗМІ, про який ідеться, — це репортаж одного з 

найпотужніших всеукраїнських телеканалів «1+1». Сюжет, 
до речі, не такий уже й критичний: показано певні недолі-
ки в Городнянському інтернаті, дано слово його директору, 
персоналу, які намагаються пояснити недоліки і проблеми. 

На цьому брифінгу заявлено, що після телепередачі ін-
тернат перевірила солідна комісія, до складу якої входив 
і представник Уповноваженого з прав людини при Верхо-
вній Раді. Але ж саме цей державний орган перед тим ви-
явив серйозні недоліки в інтернаті, що, власне, й спонукало 
вихід телесюжету. А ще не так давно було виявлено серйоз-
ні недоліки в психоневрологічному диспансері в Халявині 
під Черніговом.

І вже взагалі дивує заява Русіна про те, що, мовляв, те-
лежурналісти змонтували сюжет зі зйомок в інших містах 
України. Тобто журналістів публічно звинувачено у фальси-
фікації. Мабуть, солідний телеканал не залишить без реагу-
вання отакий випад чернігівського чиновника. 

Загалом же правозахисники давно заявляють, що в 
Україні ще більшими ув’язненими, ніж ті, хто в тюрмах і ко-
лоніях, є ті, хто перебуває в інтернатах, дитбудинках та ін-
ших подібних закладах, де вони потерпають від сваволі і 
безправ’я. І це не лише люди з психічними розладами і хво-
робами. 

До речі, ці заклади навіть офіційно називають також 
«місцями несвободи», нарівні з тими ж тюрмами і табора-
ми. Ці місця несвободи в Україні підпорядковуються аж 11-
тьом міністерствам. Загалом в Україні — більше шести ти-
сяч місць несвободи. Це, крім місць ув’язнення, 144 психо-
неврологічні інтернати, 70 психіатричних лікарень, де живе 
близько шістдесяти тисяч людей. 

Повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій

Обережно: боєприпаси часів війни
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Бліц-інформ
Рада продовжила мораторій 
на продаж землі на рік
Верховна Рада продовжила заборону на про-

даж сільськогосподарських земель до 1 січня 
2017 року.

За відповідний законопроект № 3404 прого-
лосували 309 народних депутатів.

Законом продовжується до 1 січня 2017 року 
дія мораторію на купівлю-продаж та відчужен-
ня іншими способами земельних ділянок сіль-
ськогосподарського призначення і на внесення 
права на земельну частку до статутних капіталів 
господарських товариств, дія яких закінчується 
1 січня 2016 року.

«Продовження мораторію дозволить зняти 
соціальну напругу, яка виникла в суспільстві на 
фоні політичних спекуляцій з даного питання та 
надасть певний час для розроблення чіткого пра-
вового механізму запровадження з часом прозо-
рого ринку земель сільськогосподарського при-
значення», — йдеться в пояснювальній записці.

За півтора роки війни на Донбасі 
вперше постали перед судом 
полонені російські окупанти 
Голосіївський районний суд Києва почав роз-

глядати по суті справу проти російських військо-
вослужбовців Олександра Александрова і Євге-
на Єрофеєва.

Перед початком засідання Єрофеєв розповів, 
що тепер не має зв’язку з близькими. На запитан-
ня, чи хотів би, щоб вони приїхали, відповів: «Тепер 
ні». На запитання, що робив у той час у Луганській 
області, повторив те, що й торік: мимо проходив.

Відповідати, чи були вони з Александровим 
на момент затримання російськими військово-
службовцями, спочатку відмовився, а потім по-
радив брати коментарі в адвокатів.

Як відомо, російських спецпризначенців Єро-
феєва й Александрова затримали у травні цього 
року в Луганській області. Під час допиту в СБУ 
вони назвали себе чинними бійцями ГРУ (голов-
ного розвідуправління) Генштабу Збройних сил 
Росії.

У російському Міністерстві оборони підтвер-
дили, що Єрофеєв і Александров служили в армії 
за контрактом, однак заявили, що до моменту за-
тримання вони звільнилися зі служби.

На цьому наполягає і захист військових: ад-
вокати вимагають визнати їх військовополоне-
ними і хочуть довести, що Єрофеєв та Алексан-
дров перебували на службі так званої «народної 
міліції» самопроголошеної «ЛНР».

Термін «міліція» вилучили 
з українських законів
Верховна Рада внесла технічні правки до 

українського законодавства, якими ввела в дію 
термін «національна поліція».

«Основним завданням є приведення поло-
жень низки законодавчих актів у відповідність 
до прийнятого Закону «Про Національну полі-
цію», який набув чинності 7 листопада. Суть по-
лягає в заміні вислову «органи внутрішніх справ» 
та низки інших подібних термінів на відповідні ви-
слови з терміном «національна поліція», — пояс-
нив голова комітету з питань законодавчого за-
безпечення правоохоронної діяльності Андрій 
Кожем’якін.

Фальшиві продукти 
за реальні й великі гроші
Співробітники Служби безпеки України спіль-

но з міліцією блокували діяльність міжнародно-
го угруповання, яке налагодило в Києві виробни-
цтво і збут фальсифікованої кави відомих світо-
вих брендів.

Зловмисники організували виготовлення 
фальсифікатів в одному з гаражних кооперативів 
у Солом’янському районі столиці. Під час обшу-
ків правоохоронці виявили обладнання для ви-
робництва контрафактної кави і понад двадцять 
тонн розфасованої продукції. У цеху також збе-
рігалася підроблена упаковка кави відомих сві-
тових брендів та сировина для її виготовлення. 
Співробітники спецслужби встановили, що про-
дукція для фальсифікатів надходила з країн Схід-
ної Азії через морські порти Одеської області.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 
229 Кримінального кодексу України.

За попередніми оцінками, організатори підпіль-
ного цеху встигли реалізувати майже 30 тонн фаль-
сифікованої кави на суму понад 20 мільйонів гри-
вень.Неважко порахувати, що один кілограм кави 
продавався за 660 гривень. Нічого дивного: якщо 
в магазинах навіть 100-грамова упаковка кави ко-
штує десятки, а то й під сотню гривень — настіль-
ки накручено ціни на цей та чимало інших імпортних 
продуктів (наприклад, чай). При тому, що за такі гро-
ші людям підсовують фальсифіковану продукцію. 

Певно, єдиною несподіван-
кою нинішніх місцевих виборів 
— неочікуваною для владарюю-
чого режиму й довгожданою для 
людей — стало обрання міським 
головою Глухова Мішеля Тере-
щенка, нащадка давнього сівер-
ського роду господарів і добро-
чинців.

Несподіванка в тому, що під 
агресивним гнітом політичної 
корупції, що позбавила укра-
їнський народ як єдине джере-
ло влади основного політично-
го права, позапартійний Мішель 
Терещенко переміг без жодного 
білборда й інформаційного ре-
сурсу із вражаючим результа-
том: 65,95% (проти 31,9% свого 
супротивника з потужним адмін-
ресурсом). При цьому глухівські 
виборці засвідчили найвищу в 
Україні явку — 53,57% (загаль-
ноукраїнська — 46,6%).

Місцеві вибори показали, що 
владарюючий режим корумпо-
ваної «держави в державі» не до-
пускає до суспільного управління 
ініціативних і самостійних людей. 
За такої антисуспільної політи-
ки цинічною є заява Порошенка, 
що суспільство в цілому обрало 
проукраїнські партії, які входять 
до правлячої коаліції, — «Най-
головніше: реванш антиукраїн-
ських сил не відбувся». Якщо об-
рано «проукраїнські партії», то як 
при владі опинилися антиукраїн-
ські персони? Відбулась мімікрія 
старої владарюючої касти під ли-
чиною «нової еліти» до різних фі-
нансово-партійних проектів, які 
імітують оновлення влади. Від-
бувся реванш старої колоніаль-
ної адміністрації.

Отакий політичний хеллоу-
їн із рядженими в проукраїнські 
маски антиукраїнськими лихва-
рями й крамарями…

Глухів — місце 
найпринциповішої 

битви
На Сумщині, яку назива-

ють північним анклавом сепа-
ратизму, «смотрящим» лишив-
ся Деркач. Він адмініструє тут 
від 1998 року за ширмами різ-
них партій: «Трудова Україна», 
«Соц партія», «За єдину Україну!», 
Партія регіонів. А нині як член 
парламентської групи «Воля 
народу» займався формуван-
ням Глухівського осередку пар-
тії «Солідарність-БПП». Тобто 
колишній регіонал і далі керує 
стратегічним феодальним воло-
дінням на кордоні з Росією й за-
одно веде Сумський осередок 
президентської партії, яка тут 
зазнала поразки.

Як стверджує Мішель Тере-
щенко: «…Деркач купив і «Блок 
Порошенка», і «Свободу», і Ради-
кальну партію, й «Батьківщину» 
в Глухові. Він був на сто відсот-
ків упевнений, що виграє вибо-
ри. На Сумщині в людей склало-
ся враження, що президенти — і 
Ющенко, і Янукович, і зараз По-
рошенко — «продали» ці терито-
рії таким, як Деркач. …І ми роз-
горнули кампанію проти режиму 
Деркача, який нині контролює 
все-все на Сумщині». («Глав-
ком», 29.10.15).

Свою виборчу кампанію Мі-
шель Терещенко назвав «сво-
єю АТО». Він переміг на виборах 
завдяки «армії волонтерів», які 
оперативно виявляли й фіксу-
вали всі провокації та фальси-
фікації.

Тепер перед глухівським го-

ловою і волонтерським рухом 
постає ще важче завдання — 
подолати опір корумпованих 
держструктур. Мішель Терещен-
ко усвідомлює, з чим йому дове-
деться зіткнутися: «…За вказів-
кою Деркача проти мене пра-
цюватимуть усі держструктури. 
…Працюючи проти мене, пра-
цюватимуть проти людей, які 
мене обрали. …Я знав, що рі-
шення йти в мери може бути не-
безпечним для мене, та я вирі-
шив піти, бо нам треба поважа-
ти ідеали, за які гинули й гинуть 
люди. …У мене є обов’язки пе-
ред моїми предками. У нас є ро-
динний девіз — «Прагнення до 
суспільної користі». Вони так 
жили. Вони давали 80% прибут-

ку для соціальної сфери — для 
Глухова й Києва. І я не можу об-
дурювати людей, не можу гра-
ти, обіцяти, але не робити. …Те, 
що ми робимо зараз, ми роби-
мо для всієї країни. …Коли ми 
зробимо це, вся Україна зрозу-
міє, що це можливо». («Главком», 
29.10.15).

Підконтрольна «смотрящо-
му» Деркачу «жовта преса» ци-
нічно звинуватила Мішеля Те-
рещенка в намірах «откусить 
жирный кусок от богатств нашей 
страны» і що з його обранням 
почнеться «процесс колониза-
ции Украины». А насправді Тере-
щенко розпочав деколонізацію 
України. Тому журналісти й на-
звали Глухів місцем найприн-
циповішої битви.

Слід зважити й на історич-
но-геополітичну місію Глухова 
— столиці (1708 – 1783) Ліво-
бережної гетьманської України 
та північного стратегічного фор-
посту нинішньої України. Після 
ліквідації Гетьманщини метро-
полія винищувала в Глухові всі 
ознаки української автономії, 
аби не дати пробудитися само-
стійному життю в колонії. А Глу-
хів невідступно зберігав істо-
ричну пам’ять і дух неупокорен-
ня української волі. І господар-
ська й доброчинна діяльність 
роду Терещенків стала потуж-
ним утвердженням української 
економічної та культурно-соці-
альної самостійності. Культур-
но-господарське подвижництво 
Терещенків перервали більшо-
вики, розграбувавши їхні над-
бання, а онуки-необільшовики 
поприростали до награбовано-
го. Тому нинішня необільшовиць-
ка резидентура Московської 

метрополії, що контролює цей 
український форпост, не до-
пускає нащадка патріотичного 
роду Терещенків до відроджен-
ня самостійного господарського, 
культурно-соціального й політич-
ного життя Глухова. Бо справед-
ливі зміни в історичній столиці 
Гетьманщини стануть прикладом 
для всієї України.

Подвижник 
відродження 

аграрно-технологічної 
України

На Глухівщині Мішель Тере-
щенко — єдиний підприємець, 
який розвиває бізнес, інвестує. 

Понад 10 років тому цей успіш-
ний економіст і бізнесмен по-
вернувся на предківську землю 
із Франції. З неймовірними для 
вільної людини труднощами, від-
мовившись віддавати місцевим 
феодалам половину заробле-
ного й давати чинушам хабарі, 
він узяв в оренду прадідівську 
землю й заходився її оновлю-
вати — відроджувати традицій-
не й перспективне для Глухівщи-
ни аграрне виробництво: льон, 
коноплі, лікувальні рослини, 
бджільництво. Під орудою Міше-
ля Терещенка успішно працю-
ють засновані ним компанії: «Лі-
нен оф Десна» — найбільший в 
Україні виробник льону й льоно-
продукції; ТМ «Хеппі льон» — ре-
зультат кооперації низки націо-
нальних виробників; ТОВ «Дес-
наленд» — виробник меду й про-
дукції бджільництва, фіточаїв і 
лікувальних рослин, ягід, про-
дукції з конопель і льону. Мішель 
Терещенко переконаний: «Мед і 
льон — українські традиції, це 
природна, екологічно чиста про-
дукція, але технологія вироб-
ництва на низькому рівні. Мед 
і льон — це дві ніші, де Україна 
може бути номером один. Льон 
— це зелений бізнес. Це дуже 
важливо для планети, це потен-
ційно великий ринок, та поки 
що це нова технологія, бо ми 
тільки починаємо». («Platforma», 
20.11.2011). Ініціатива Тере-
щенка відкрила перспективу 
відродження аграрних галузей 
не тільки Сіверщини й усього По-
лісся, а цілої України. Зрештою, 
це перспектива відродження 
нашої держави як аграрно-тех-
нологічної країни.

Ініціатор збереження 
української 

культурно-історичної 
спадщини

Шалений спротив і в Глухові, і 
в Києві викликають ініціативи Мі-
шеля Терещенка зі збереження 
української культурно-історичної 
спадщини, до якої належать будів-
лі, даровані Терещенками для сус-
пільних потреб.

Неприпустимий прецедент 
стався з колишнім палацом Тере-
щенків у Києві на бульварі Шев-
ченка, 12, де від 1949 року міс-
титься Національний музей Тара-
са Шевченка. До 200-річчя Тараса 
Шевченка тут проведено злочинну 
реконструкцію, в результаті чого 
зруйновано пам’ятку архітектури 
національного значення. Мішель 
Терещенко публічно заявив: «Фун-
дація спадщини Терещенків» подає 
в суд на директора музею Д. Стуса 
та архітектора Л. Скорик, які дуже 
серйозно порушили закон. Зруйно-
вано не тільки пам’ятку архітекту-
ри, знищено душу дому Терещенків 
і дух музею Шевченка. Тут усі озна-
ки кримінальної справи. Я знаю та-
кож, що ремонт пов’язаний із силь-
ною корупцією». Дозвіл Мінкуль-
тури на злочинну реконструкцію 
пам’ятки й блокування розсліду-
вання цього злочину свідчать про 
причетність відомства до корупції.

Корупція — основа антиправ-
ної «держави в державі». А осно-
вою відновлення права є право-
суддя — справедлива покара за 
злочини. Але в Україні вся право-
охоронна й судова служби самі є 
злочинними, бо застосовують ви-
біркову підсудність лише до «не-
угодних» владарюючому режимові.

Головний ресурс 
для розв’язання 

українських проблем 
— люди

На переконання Мішеля Те-
рещенка, в Україні багато про-
блем, та ще більше можливостей їх 
розв’язання. І головний ресурс для 
розв’язання українських проблем — 
люди. Людський ресурс — головний і 
останній, без нього нікому вже буде 
повертати розграбовані природні 
ресурси й відновлювати Україну.

Ніхто з політиків, пов’язаних із 
кримінально-партійною круговою 
порукою, яку вони цинічно назва-
ли «солідарністю», не відважиться 
розірвати морочне кружало одур-
манення й пограбування народу. 
Всі вони тримаються у злочинній 
зв’язці через страх втратити дар-
мову вигоду.

Можливо, Мішель Терещен-
ко за підтримки волонтерсько-
го руху перший розірве те мороч-
не кружало. Його дід Михайло Те-
рещенко розкривав злочинство 
більшовицького вождя та його ко-
місарів, а тепер онук розпочав бо-
ротьбу проти необільшовицьких 
комісарів, які під різними партій-
ними ширмами коять одне безчин-
ство — нищать українських людей.

Мішель Терещенко протидіє 
безчинству антисуспільних фінан-
сово-партійних кланів доброчинним 
родовим принципом — «Прагнен-
ня до суспільної користі». На-
тхненна духом доброчинства й спра-
ведливості всенародна воля зможе 
змінити колоніальний режим на сус-
пільне самоврядування й утвердити 
реальну самостійність України.

Олександер ШОКАЛО, 
український письменник, 

культурософ, публіцист
(Радіо «Свобода»)

Мішель Терещенко. 
Доброчинство проти безчинства 
Він протидіє безчинству антисуспільних фінансово-партійних кланів 
доброчинним родовим принципом — «Прагнення до суспільної користі» 
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Кандидати на Національну премію 
України ім. Т. Шевченка
Національна премія імені Тараса Шевченка — 

найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок 
у розвиток культури і мистецтва. Заснована 1961 року 
для нагородження за найвидатніші твори літератури, 
мистецтва, публіцистики і журналістики. Нагороджен-
ня Національною премією провадиться указом Прези-
дента України. 

Стали відомі претенденти на премію 2016 року. У 
списку — 60 кандидатів. Серед претендентів у галузі 
літератури, зокрема, Павло Вольвач, Богдан Горинь, 
наша землячка Любов Пономаренко, Василь Рубан, 
Богдан Чепурко, Олег Чорногуз, Володимир Шовко-
шитний, Станіслав Чернілевський, Євген Шморгун.

У номінації публіцистики і журналістики — наш 
видатний земляк, Герой України Левко Григоро-
вич Лук’яненко — за твори в 13 томах «Шлях до від-
родження» (2014 р., в-во «ТОВ «Юрка Любченка», 
м. Київ). Представлений Національною спілкою пись-
менників України.

У цій же номінації — відомий дослідник Олександр 
Володимирович Шугай за двокнижжя «Іван Багряний: 
нове й маловідоме (есеї, документи, листи, спогади, 
нотатки, факти)» (2013 р., в-во «Смолоскип», м. Київ) та 
книгу «Фундація імені Івана Багряного (хроніка добро-
чинної діяльності в Україні та за її межами)» (2015 р., 
в-во «Смолоскип», м. Київ). Представлений Всеукраїн-
ським товариством «Просвіта» ім. Тараса Шевченка.

 

Створена 
«Літературна мапа України»
На базі ресурсу Litcentr була створена Літератур-

на мапа України — онлайн-каталог організацій, уста-
нов і ЗМІ, які пов’язані з літературними проектами в 
Україні.

«Платформа створена задля зручності пошуку 
партнерів та сприяння налагодження співпраці між 
інституціями, що займаються реалізацією культурних 
проектів та промоцією літератури в Україні», —зазна-
чають автори.

Нині в каталозі 3 основні розділи:
«Організації» — державні організації, закордонні 

культурні центри в Україні, громадські організації, іні-
ціативні групи, творчі спілки, фестивалі, конкурси, ви-
давництва, фонди;

«Локації» — арт-кав'ярні, бібліотеки, вільні просто-
ри, галереї, кінозали, клуби, книгарні, концертні зали, 
музеї, театри, хаби, інші простори;

«ЗМІ» — друковані ЗМІ, онлайн-платформи, теле-
бачення, радіо, журналісти.

Росія  — в центрі 
допінгового скандалу:
російські легкоатлети відсторонені 
від усіх міжнародних змагань 
За рішенням Ради IAAF (Міжнародної федерації 

легкої атлетики), пов’язаним із допінговим скандалом, 
розслідуванням якого займалася незалежна комісія 
Всесвітнього антидопінгового агентства, російським 
легкоатлетам загрожує заборона на участь у літній 
Олімпіаді-2016.

За відсторонення російських легкоатлетів від між-
народних змагань проголосували 22 із 24 членів Ради.

Крім того, IAAF позбавила Росію права проведен-
ня низки великих змагань у 2016 році. Зокрема, мова 
йде про командний чемпіонат світу зі спортивної ходь-
би, запланований у Чебоксарах, і юніорський чемпіо-
нат світу з легкої атлетики в Казані.

За словами глави IAAF Себастьяна Кое, немає ні-
яких гарантій, що російські легкоатлети зможуть узяти 
участь у літніх Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-
Жанейро.

«Це найсуворіше покарання, яке ми могли наклас-
ти. Але ми довго дискутували і дійшли одностайного 
висновку, що вся система виходить з ладу: не тільки в 
Росії, а й у світі. Сьогоднішнє рішення — це тривожний 
дзвінок, і ми єдині в тому, що обман на будь-якому рівні 
неприпустимий», — заявив Кое.

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) 9 листо-
пада опублікувало результати розслідування, які вра-
зили рівнем використання допінгу серед російських 
атлетів. Фахівці звинуватили 10 росіян-спортсменів у 
зловживаннях, а ФСБ та особисто міністра спорту РФ 
Віталія Мутка — у причетності до приховування випад-
ків вживання допінгу та маніпуляцій.

Міжнародне розслідування шахрайства з викорис-
танням допінгу російськими легкоатлетами може бути 
розповсюджене й на інші види спорту в Росії, оскільки 
вони використовували ту саму лабораторію, яку тепер 
звинувачують у приховуванні небажаних тестів.

Позбавлення Росії права на проведення ряду між-
народних турнірів, запланованих на наступний рік, 
знову стимулює питання позбавлення права Росії на 
наступний чемпіонат світу з футболу. Він буде значно 
пізніше — 2018 року, і є ряд країн, які готові провес-
ти цей чемпіонат, якщо будуть розслідувані скандали 
в Міжнародній федерації футболу і буде доведено, що 
Росія дійсно отримала право на чемпіонат шляхом під-
купів і махінацій. 

Про ці жертви заявив під час прес-
конференції 14 листопада паризький про-
курор. Він уточнив, що 99 поранених — у 
критичному стані. Тому кількість загиблих 
може зрости.

За словами прокурора, було три групи 
терористів. Серед убитих 8 терористів — 1 
громадянин Франції, у ще одного знайшли 
сирійський паспорт.

Як відомо, у п’ятницю ввечері, 13 лис-
топада, в Парижі сталася серія терористич-
них актів. У місті було шість «епіцентрів» те-
рористичної атаки.

Кілька вибухів прогреміли біля стадіону 
Stade de France, де проходив товариський 
футбольний матч збірних Франції та чемпі-
она світу — Німеччини, а на трибунах пере-
бували президент Франції та глава МЗС Ні-
меччини. Терористи-смертники підірвали 
себе о 21.17 та о 21.19. До речі, на цьому 
стадіоні пройде фінал чемпіонату Європи з 
футболу 2016 року. 

Після того в центрі столиці відбулася 
низка інших нападів озброєних терорис-
тів. Кілька груп терористів (а можливо, і 
одиночних бойовиків), озброєних авто-
матами, атакували кав’ярні та людні ву-

лиці в центрі французької столиці. Теро-
ристи також удерлися до концерт-холу 
Bataclan, розстрілювали людей, частину 
захопили в заручники. Тут загинуло най-
більше людей. 

«Ісламська держава» взяла на себе від-
повідальність за теракти в Парижі. 

Унаслідок терактів у Парижі загинули 
громадяни 11 країн: Алжиру, Бельгії, Вели-
кобританії, Чилі, Марокко, Португалії,  Ру-
мунії, Іспанії, Швеції, Тунісу, США.

Повідомляється також про поране-
них громадян США, Швеції, Швейцарії, 
Бразилії.

У Генпрокуратурі вважають, 
що зарплата рядового 

прокурора має становити 
50 тисяч гривень, щоб 

«вийти на європейську модель». 
А як щодо європейських 
зарплат учителя, лікаря, 

медсестри, шофера, робітника? 
На думку заступника генпрокуро-

ра Віталія Каська, зарплата місцево-
го прокурора має становити дві тисячі 
євро. «Для того, щоб ми могли говорити 
про якусь більш-менш подібну до євро-
пейської модель прокуратури», — ска-
зав він.

Касько додав, що однією із причин 
того, що на конкурс керівників місце-
вих прокуратур подається мало «зо-
внішніх» кандидатів, є низька зарпла-
та. «Спочатку були обіцянки, що буде 
нормальна європейська зарплата в 
місцевих прокуратурах. Наразі ця про-
блема не вирішена», — зазначив за-
ступник генпрокурора.

Прихильники підвищення зарплат 
для чиновників стверджують, що при 
високих зарплатах чиновники, мов-
ляв, не братимуть хабарів. Хоча в тих 
же європейських країнах із хабарни-
цтвом борються не методом підвищен-
ня зарплат чиновникам, а суворістю 
закону. 

Крім того, чому про «європейські 
зарплати» говориться лише стосовно 
чиновників? 

Значною мірою основою успіху Польщі 
стало проведення децентралізації та нала-
годження ефективного місцевого самовря-
дування, співпраці місцевої влади і громад-
ських організацій.

З ухваленням Закону про децентраліза-
цію Україна має всі можливості, керуючись 
досвідом Польщі, повторити «польське диво». 
У деяких містах вже розроблені і діють про-
грами такої співпраці.

Про це говорили в Києві учасники прес-
конференції на підбитті підсумків проекту 
«Співробітництво місцевої влади і НУО — про-
сування польської моделі демократії в Україні».

Проект реалізовувався від квітня по жов-
тень 2015 року Гельсінським фондом з прав 
людини спільно з ГО «MART» і мав на меті побу-
дову ефективних принципів співпраці між міс-
цевою владою і громадянським суспільством 
з використанням польського досвіду.

Учасниками проекту стали чотири групи 
з чотирьох міст України: Мена Чернігівської 
області, Кременчук — Полтавської, Бурштин 
— Івано-Франківської та Білозерський ра-
йон Херсонської області. Групи складалися з 
6 осіб — громадських активістів і працівників 

органів місцевого самоврядування. Навчан-
ня учасників відбувалося в Україні і Польщі. 
Його результатом стали розроблені, а поде-
куди вже реалізовані процедури співробітни-
цтва між громадськими організаціями і орга-
нами місцевої влади.

На прес-конференції, окрім представни-
ків груп учасників, були присутні координа-
тори проекту Ельжбета Чиж та експерт Зе-
нон Колодзей (Гельсінський фонд з прав лю-
дини, Варшава), Руслана Бурова (ГО «MART»), 
експерт Роман Семешко (ЧММГО «Молодіжна 
спілка юристів»).

Ельжбета Чиж: «Ми вирішили, що це для 
України необхідно, адже ми сусіди, маємо 
спільну історію, і цікаво побачити, як ми в 
Польщі це робили, яких помилок припускали-
ся, як було складно».

Роман Колодзей: «У Польщі вже багато 
років існує налагоджений механізм делегу-
вання громадським організаціям повнова-
жень від органів місцевого самоврядуван-
ня. Ми намагалися порівняти законодавство 
України і Польщі, побачити схожі та відмінні 
особливості і знайшли широкі можливості для 
спільної діяльності».

Олег Небера (Мена) зазначив, що спів-
робітництво місцевої влади і неурядових ор-
ганізацій можливе і найбільш ефективне за 
наявності трьох складових: по-перше, це ак-
тивні, ініціативні й небайдужі громадяни, які 
об’єднуються у громадські організації; по-друге, 
готовність і відкритість органів місцевої влади 
до співпраці; по-третє, це чіткі, прозорі, зрозу-
мілі умови співпраці та процедури. «Менський 
район є аграрним. Як наслідок, ми отримали 
тяжку спадщину — постколгоспну колективну 
свідомість і низьку суспільну активність. Але в 
нас зареєстровано і успішно працює 17 громад-
ських організацій. Місцевій владі поки що важ-
ко сприйняти громадські організації як повно-
цінних партнерів. Ми, громадськість, провели 
круглий стіл, куди були запрошені представни-
ки місцевого самоврядування і представники 
майже всіх громадських організацій Мени. Як 
результат, на сесії міськради затверджене по-
ложення про місцеві ініціативи. Плануємо зро-
бити спілку громадських організацій Мени для 
координації дій, винести на розгляд сесії міськ-
ради нашу програму співпраці, розповсюдити 
наш досвід на сусідні райони».

«Північний вектор», 22.10.2015

Ось коротка хроніка лише незначної час-
тини хабарництва за кілька днів. 

Двоє старших слідчих податкової погорі-
ли на чвертьмільйонному хабарі. Генераль-
на прокуратура затримала при одержанні ха-
бара двох старших слідчих з особливо важли-
вих справ головного Міжрегіонального управ-
ління Державної фіскальної служби України 
—Центрального офісу з обслуговування вели-
ких платників. 

Вони вимагали та отримали від представ-
ника одного із суб’єктів господарювання не-
правомірну вигоду в сумі 230 тисяч гривень 
за нездійснення передбачених законом за-
ходів щодо притягнення посадових осіб цьо-
го суб’єкта до кримінальної відповідальності, 
тобто скоїли кримінальний злочин, повідоми-
ли в ГПУ.

Черкаського прокурора спіймали на ха-
барі в 1,5 тисячі доларів.

Правоохоронці затримали прокурора 
міської прокуратури Черкас, який вимагав та 
отримав хабар у півтори тисячі доларів США. 

Прокурор вимагав гроші від місцевого 
приватного підприємця за закриття стосов-
но нього кримінального провадження та по-
вернення йому арештованого майна. За опе-
ративною інформацією, до протиправних дій 
причетні також співробітники місцевого слід-
чого відділу міліції. 

Днями правоохоронці також затримали 
на хабарі заступника прокурора Сіверськодо-
нецька Луганської області. За свої послуги по-
садовець вимагав 6 тисяч доларів.

В Одесі затримали завідувача однієї 

з кафедр Одеської національної акаде-
мії харчових технологій. Вона вимагала 
хабар у розмірі 10 тисяч доларів за спри-
яння у вступі до аспірантури. Правопоруш-
ниці загрожує покарання у вигляді позбав-
лення волі на строк від п’яти до десяти 
років.

У Кіровограді правоохоронці затримали 
на хабарі старшого слідчого міського відді-
лу міліції. Він вимагав від місцевого жителя 
п’ять тисяч гривень за непритягнення до кри-
мінальної відповідальності за низку крадіжок 
і розбійних нападів.

Днями в Кіровоградській області також 
затримали начальника одного з райвідділів 
міліції під час одержання 7,5 тисячі гривень 
хабара. Ще одного міліціонера-хабарника ви-
явили у Дніпродзержинську. Він вимагав тися-
чу доларів неправомірної вигоди.

В Одесі затримали на хабарі керівника 
обласної Державної екологічної інспекції. 
Чиновниця вимагала від директора одного з 
місцевих підприємств 15 тисяч гривень. За ці 
гроші вона пообіцяла не фіксувати в акті пе-
ревірки виявлені порушення норм природо-
охоронного законодавства.

Хабар було перераховано на адресу одні-
єї з київських страхових компаній на підставі 
укладеного фіктивного договору.

Співробітники спецслужби встановили, 
що протиправний механізм отримання гро-
шей через страхові договори систематично 
використовувався посадовцями Державної 
екологічної інспекції та співробітниками її ре-
гіональних представництв.

Бліц-інформ Терористичні акти в Парижі: 
129 загиблих, до 362 поранених 

Чиновники брали хабарі, беруть і будуть брати? 
Попри те, що одні ловляться, інші чомусь не каються і продовжують брати

Польське «диво децентралізації»: досвід для України 
Громадські організації та місцева влада чотирьох міст України 

співпрацюють за польським досвідом
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Слухаючи радіопередачі та спо-
стерігаючи за телевізійними програ-
мами з України, ми бачимо деякі див-
ні, незрозумілі речі, також бачимо в 
керівних органах тенденційність, яка 
перевершує інтерес держави і наро-
ду. Виникає питання: як і куди зверну-
тися, щоб сказати й наше слово? Ми 
намагалися знайти адреси наших де-
путатів, написали до них лист, в якому 
висловили теми, які нас турбують. Бо 
ж ми — також українці, і нас радує ко-
жен успіх України, і сумуємо разом з 
вами, брати-українці. Звертаємось до 
української влади через вашу газету. 

Перша тема — реєстрація всіх 
громадсько-політичних, духовних, гро-
мадських, військових, наукових, спор-
тивних, молодіжних та інших організа-
цій. Чому потрібна ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ? 
Бо всі ці організації реєструвалися не 
українською владою, і перед ними не 
ставилося питання їх праці для добра 
Української держави і народу.

Візьмемо, наприклад, реєстрацію 
УПЦ МП — Української православної 
церкви Московського патріархату. 
Кучма допоміг чужій, окупаційній вла-
ді провести реєстрацію по всіх малих і 
великих містах УПЦ МП. Так зроблено 
навіть там, де немає ні церкви, ні свя-
щеника, ні зорганізованої парафії, а 
в сільській раді зареєстровано пара-
фію УПЦ МП. 

І ось звертається представник 
Української православної церкви Київ-
ського патріархату, щоб зареєструвати 
в селі парафію УПЦ КП. Отримує відпо-
відь: дві парафії православних нам не 
потрібно, в нас уже є УПЦ МП. Місцеві 
керівники майже всі — комуністично-
московського антинаціонального на-
ставлення. Тому перереєстрацію по-
трібно провести з урахуванням волі 
мирян, а не наказу чужого правління.

Верховна Рада України прова-

диться, на наш погляд, комедійно. Йде 
сесія, хтось читає газету, хтось само-
чинно вийшов, а потім кличе колегу. 
Головуючий кличе, щоб зайшли голо-
сувати, а вони не йдуть. У залі — га-
лас, як на Сорочинському ярмарку. 
Депутати отримують порядну платню. 
За що народові витрачати на їх утри-
мання такі суми? 

Щодо антиукраїнських Партії ре-
гіонів і Компартії. Вони працювали 
за планом із Кремля, щоб вступити в 
союз із РФ.  Ці партії треба позбавити 
права на реєстрацію. Вони не є опо-
зицією, а є московськими агентами. 

Хто кому винен? Чому Україна 
весь час у боргах Кремлю?

Чому Україна не вимагає два 
вкрадені валютні фонди України? 
Перший — перед початком Другої сві-
тової війни і другий — при розпаді ім-
перії зла СРСР? Чому не вимагають 
від брутальних варварів-колоніза-
торів відшкодування за викрадення 
техніки, промисловості, експлуатацію 
українського народу, української зем-
лі та її надр? Подавайте до міжнарод-
ного суду. Так, тяжко виграти, але це 
покаже злочинність Кремля.

На якій підставі Крим та Донецьку 
і Луганську області Кремль і Путін ра-
хують заселеними здебільшого мос-
ковитами? Крим Москва окупувала, 
чужу землю. І в Криму не домінували 
московити. Уряд і Верховна Рада СРСР 
офіційно передали Україні Крим, бо 
для Росії Крим був великим обтяжен-
ням, то той клопіт передали УРСР. Але 
за те від УРСР відрізали північно-схід-
ну територію, більшу за Крим. Якщо 
Кремль ліквідовує рішення тої влади і 
забирає Крим, то логічно нехай повер-
не відтяту територію України.

Федір ГАБЕЛКО, 
від імені українців Австралії

На відкриття та освячення пам’ятника до столиці 
США з’їхалися тисячі українців з різних штатів, а також 
американці українського походження.

Меморіал освятили Патріарх Київський Філарет і 
глава Української греко-католицької церкви Патріарх 
Святослав. Від України виступила дружина Президента 
Марина Порошенко. Відкриття відбулося у присутнос-
ті конгресменів і сенаторів, бійців Української армії, що 
знаходяться в США на лікуванні.

У вересні 2012 року у Вашингтоні міська комі-
сія з планування дала остаточну згоду на спорудження 
пам’ятника жертвам Голодомору в Україні  1932 – 1933 
років у центральному районі столиці Сполучених Штатів.

Над меморіалом працювала архітектор з діаспори 
Лариса Курилас.

На станції метро у Вашингтоні відкрили виставку про 
Голодомор.

У листопаді щороку українці по 
всьому світі згадують велику траге-
дію українського народу — Голодо-
мор 1932 – 1933 років. У Норт-Порті 
(штат Флорида) 56-ий відділ Союзу 
українців Америки на своїх місяч-
них сходинах вшанував пам’ять за-
гиблих невинних 10 мільйонів укра-
їнців. Запрошено почесних голів 
СУА — Марію Наваринську, Іванну 
Мартинець, Орисю Свистун та Ліду 
Білоус — запалити свічки пам’яті, а 
Оксана Лев уклала виставку де яких 
пам’ятників Голодомору в Україні, 
Америці та Канаді. Слово про Голо-
домор виголосила Віра Боднарук, 
а вірші про Голодомор поетеси Ан-
тоніни Листопад із Луганська вико-
нали Лариса Шпон та Оля Гронь. На 
закінчення вірш Василя Симоненка 
«Народ мій є» прочитала Галя Лісни-
ча. Програма закінчилася піснею 
«Пливе кача».

Для відвідувачів публічних бі-
бліотек у містах Флориди — Сара-
сота і Веніс — референтки зовніш-
ніх зв’язків 56-ого відділу СУА Неля 
Лехман і Віра Боднарук підготували 
виставку книжок, журналів, летючок 
і жетонів про Голодомор. Ці виставки 
триватимуть весь листопад. Також 
стараннями Нелі Лехман зроблено 
лекції про Голодомор для студентів 
середніх шкіл у Венісі й Норт-Порті.

Останньої неділі листопада ста-
ранням Громадського комітету пів-
денно-західної Флориди в церкві 
Входу в храм Пресвятої Богородиці 
буде відслужена соборна панахида 
за душі померлих від голоду. Вічна 
пам’ять жертвам Голодомору!

Віра БОДНАРУК,
референт зовнішніх зв’язків 

56 відділу СУА,
Флорида, США 

Пам’ять про Голодомор 1933 

Оля Гронь, Лариса Шпон, Віра Боднарук, Оксана Лев, Галя Ліснича.
Фото Христини Шелдон.

Запитання до влади

У Польщі 
хочуть оскаржити 

розслідування 
авіакатастрофи 

під Смоленськом
Новий уряд Польщі може оскаржити 

підсумки розслідування катастрофи під 
Смоленськом, в якій загинули президент 
Польщі Лех Качиньський і близько ста ви-
сокопоставлених польських державних 
посадовців.

Президентський лайнер Ту-154М за-
знав катастрофи при заході на посадку 
10 квітня 2010 року. Всі, хто перебував на 
борту, загинули.

Про необхідність оскаржити підсум-
ки розслідування заявив кандидат на по-
саду міністра закордонних справ Вітольд 
Ващиковський: «Потрібно попросити між-
народних експертів, щоб вони провели 
аудит звіту Анодіної (Тетяна Анодіна — го-
лова Міждержавного авіаційного коміте-
ту. — Ред.), звіту Міллера, вказали нам на 
проблеми. Ми поскаржимося в Страсбур-
зі на затягування розслідування росій-
ським слідством».

МАК назвав причинами катастрофи 
неправильні дії екіпажу літака і психоло-
гічний тиск на нього.

Комісія державної авіації з розсліду-
вання авіакатастроф МВС Польщі визна-
ла причиною катастрофи помилку екіпа-
жу, виділивши як фактор події недостатнє 
аеронавігаційне забезпечення польоту з 
боку диспетчерів аеродрому Смоленськ-
Північний.

У Вашингтоні урочисто відкрили меморіал 
жертвам Голодомору в Україні

Російська Федерація розглядає 
російську мову й освіту нею за кор-
доном як інструмент реалізації стра-
тегічних зовнішньополітичних інте-
ресів РФ. Про це йдеться в Концеп-
ції «Російська школа за кордоном», 
яку президент РФ Володимир Путін 
затвердив 4 листопада.

«Для багатьох російських гро-
мадян і співвітчизників, які постійно 
проживають за кордоном, останні-
ми роками все більшої гостроти на-
буває проблема отримання їхніми 
дітьми освіти російською мовою. …
Підтримка й просування за кордо-
ном загальної освіти російською 
мовою є важливим чинником гума-
нітарного й політичного впливу Ро-
сійської Федерації у світовому спів-
товаристві, служить зміцненню по-
зицій російської мови й поширенню 
російської культури у світі», — зафік-
совано в концепції. Йдеться також 
про «просування й реалізацію стра-

тегічних зовнішньополітичних інте-
ресів Російської Федерації».

Серед мети РФ у цьому плані 
— не лише забезпечення доступу 
до російської освіти й освіти росій-
ською мовою, а й формування «по-
зитивного ставлення до сучасної 
Росії».

Росія планує надавати росій-
ським школам за кордоном інфор-
маційну, методичну й матеріально-
технічну підтримку, а також орга-
нізовувати професійну освіту й до-
даткову профосвіту для працівників 
російських шкіл за кордоном.

Інформаційну підтримку проек-
ту РФ планує надавати через Інтер-
нет, телебачення, друковані й елек-
тронні ЗМІ, портал «Російська школа 
за кордоном».

За оцінками МЗС Росії, лише в 
СНД нині мешкає близько 17 міль-
йонів «російських громадян і спів-
вітчизників», із них в Україні — 

близько 7 мільйонів, у Казахстані 
— близько 5 мільйонів, у Білорусі 
— понад 1 мільйон, в Узбекистані — 
близько 1 мільйона. В інших країнах 
— понад 12,5 мільйона осіб, ідеться 
в документі. 

Тут варто зазначити: влада Росії 
хоч ще не дійшла до такого, аби на-
зивати російськомовних чи навіть 
росіян за національністю в інших 
державах своїми «громадянами», 
але чомусь вважає, що їх можна на-
зивати «співвітчизниками», а це ви-
ходить, що їх Вітчизна — Росія. 

У Росії це інформаційна агресія, 
бо нав'язують  свої імперські цін-
ності, пропагують «велич Росії», ви-
правдовуючи свою агресивність.  І 
на це  тут не шкодують коштів. А от 
чи робить  щось Україна  не для ін-
формаційної агресії, а  для підтрим-
ки українців закордону,   популяри-
зації нашої історії,  мови,  культури у 
світі? На жаль, дуже мало.  

У Росії владу критикувати заборонено: 
«Меморіал» звинуватили 

в «підриві конституційного ладу» 
Мін’юст РФ звинуватив Міжрегіональну громадську організацію 

«Правозахисний центр «Меморіал» «у спробах підірвати основи кон-
ституційного ладу РФ, закликаючи до повалення чинної влади і зміни 
політичного режиму в країні».

В акті перевірки, яку провело Головне управління Мін’юсту, йдеть-
ся, що на сайті організації виявлені свідчення того, що «організація 
активно займається політичною діяльністю з метою формування не-
гативної громадської думки щодо держполітики, яка проводиться ви-
щими органами держвлади, висловлює незгоду з рішеннями і діями 
зазначених інститутів влади, результатами попереднього слідства і су-
довими вироками по резонансних кримінальних справах».

Як приклад чиновники Мін’юсту наводять опубліковану в серпні 
минулого року цитату із заяви «Меморіалу» про те, що «дії Росії проти 
України підпадають під визначення агресії», і новинне повідомлення, 
опубліковане в лютому того ж року, з думкою «про незгоду з вироком, 
винесеним Замоскворецьким районним судом міста Москви, по так 
званій «Болотній справі».

Автори акту впевнені, що незгода з вироком суду у справі про «ма-
сові заворушення» означає, що члени НКО «підривали основи консти-
туційного ладу РФ, закликаючи до повалення чинної влади, зміни по-
літичного режиму в країні».

У самій організації заявили, що очікують, наприклад, адміністра-
тивного протоколу, позову про ліквідацію або звернення до слідчого 
комітету для порушення кримінальної справи.

Член ради «Меморіалу» Олег Орлов підкреслив, що це була перша 
планова перевірка організації після її внесення до реєстру іноземних 
агентів і перше «чисто політичне звинувачення».

Слід зазначити, що «Меморіал» — одна з перших демократичних 
громадських організацій Росії, створена ще до розвалу СРСР. Вона ві-
діграла велику роль у відновленні історичної пам’яті, боротьбі з тота-
літарним режимом. 

Отже, в Росії, де знову тоталітарне суспільство, крамолою і злочи-
ном є критика влади, рішень суду та й загалом «активна політична ді-
яльність». 

Кремль просуває за кордон російську мову 
і позитивне ставлення до Росії

Віра Боднарук і Неля Лехман біля виставки книжок про Голодомор 1933. 
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Неподалік Чикаго будують 
нову українську церкву 
Неподалік Чикаго, в містечку Палатайн, збуду-

ють нову українську церкву. 
Про будів-

ництво роз-
повіли отці 
У к р а ї н с ь к о ї 
к а т о л и ц ь к о ї 
парафії непо-
рочного за-
чаття в м. Па-
латайн о. Ми-
хайло Кузь-
ма, о. Ярослав 

Мендюк та єпископ Української греко-католицької 
церкви, правлячий архієрей Пармської єпархії Бог-
дан (Данило).

«Ця церква буде унікальною, тому що, коли 
вона буде готова, ми попросимо з України мощі на-
ших українських новомучеників греко-католицької 
церкви, котрі будуть вбудовані в іконостас нового 
храму. Мета проекту — зробити храм таким відпус-
товим місцем для українців у діаспорі», — говорить 
о. Ярослав Мендюк.

VII з’їзд 
Союзу українців Румунії 
У заході взяли участь більше 160 делега-

тів з усієї Румунії і 50 гостей та запрошених. 
З’їзд обрав новий провід СУ Румунії і нового 
голову — ним став молодий економіст Микола 
Петрецький.

Делегація УВКР у складі голови УВКР Михай-
ла Ратушного, заступника голови УВКР, голови се-
кретаріату Ольги Кобець, члена президії УВКР Ва-
лентина Пилипчука (представника українців Ро-
сії) і президента Європейського конгресу українців 
Ярослави Хортяні висловила впевненість у подаль-
шій плідній співпраці між українською громадою Ру-
мунії, Україною і світовим українством.

Багаторічний голова СУР Степан Бучута під 
оплески делегатів передав печатку організації сво-
єму наступнику.

Білорусь сусідня і братня

Цікаві факти про країну
У складі Білорусі — 6 областей: Мінська, Гомельська, Могилівська, 

Брестська, Гродненська, Вітебська. Столиця Білорусі — Мінськ — як само-
стійна адміністративна одиниця не внесена до жодної з областей. У місті 
мешкає близько 2,5 мільйона осіб із 9,5-мільйонного населення Білорусі.

Населення країни однорідне, переважно слов’янське. Білоруська мова 
вельми схожа на українську, але можна відзначити і схожість із російською. 

Написання й вимова більшості білоруських слів повністю збігаються.
Єдиний паспорт громадянина Білорусі дозволяє їм здійснювати закор-

донні поїздки без оформлення окремого закордонного паспорта.
У Білорусі існує обов’язкова військова повинність — її громадяни слу-

жать в армії 1,5 року. Основною причиною відстрочки від призову є невід-
повідний стан здоров’я призовника.

Приїжджим впадає в очі акуратність і обережність білорусів. На вули-

цях міст майже не трапляються порушники правил дорожнього руху. Оскіль-
ки пішоходи там дотримуються правил, то перехід дороги в недозволеному 
місці вельми рідкісний. Але навіть у такій ситуації водії обов’язково пропус-
кають пішоходів.

У Мінську загальна довжина велодоріжок перевищує 40 км.
Розпивання спиртних напоїв, включно з пивом, на вулицях Білорусі за-

боронено.
У законодавстві Білорусі досі зберігається смертна кара.
Молодь Білорусі активно вивчає іноземні мови. Найбільш популярною 

є англійська. Для оцінок у школах і вузах Білорусі використовують 10-баль-
ну шкалу.

Середня зарплата в цій країні — приблизно 500 доларів.
Квиток у громадському транспорті коштує 25 центів, а проїзд на таксі в 

Мінську обійдеться в 0,5 долара за кілометр шляху.
Однією з визначних пам’яток Білорусі є найбільший і найдавніший євро-

пейський ліс — Біловезька пуща. На її території росте близько двох тисяч 
величезних дерев. Деяким із таких ветеранів лісу більше 500 років.

Костел Пресвятої 
Діви Марії в Мінську

Архікафедральний собор Пресвятої Діви Марії, шедевр у стилі барокко, — 
головний католицький храм Білорусі. 

Костел був зведений на початку XVIII століття. Інтер’єр храму прикрашали 
багаті розписи відомих майстрів свого часу, а також дерев’яні фігури 12 апос-
толів. Спочатку собор функціонував як костел місії, потім — як резиденція єзу-
їтів. Храм вважався найважливішим освітнім центром.

У подальші десятиліття костел кілька разів перебудовувався, були прибу-
довані дві каплиці. 1732 року були завершені дві вежі головного фасаду, що 
надали храму сучасного вигляду: на одній встановили годинник, а на іншій — 
дзвони.

1773 року, після скасування ордену єзуїтів папою Климентом XIV, костел 
перейшов до розряду приходських. 1798 року, після створення Мінської діоце-
зії, храм знову змінив свій статус, ставши кафедральним собором, освяченим 
на честь Пресвятої Діви Марії. На початку й у середині XIX століття в храмі про-
водили реставраційні роботи.

1863 року, після масового закриття костелів, кафедральний собор Пресвя-
тої Діви Марії залишається єдиним діючим католицьким храмом у місті, опло-
том католицтва в Мінську на подальші 50 років, але вже як приходський костел.

Храм діяв і з приходом радянської влади, і під час Другої світової війни.

Середина XX століття стала, мабуть, найбільш непростим періодом за всю 
історію собору. Він був реконструйований під спорткомплекс «Спартак». Храм 
перебудували так сильно, що зовні його було неможливо впізнати. Дві вежі 
храму розібрали, внутрішнє оздоблення ліквідували, фрески на стінах зама-
зали фарбою. Усередині костелу розмістилися три спортивні зали: для боксу, 
важкої атлетики і гімнастики, а також актова зала на 500 місць.

1993 року храм повернули католицькій церкві. Почалися реставраційні 
роботи, в результаті яких храм набув свого історичного зовнішнього вигляду. 
Багато що відновлене за старими фотографіями і розповідями очевидців. У 
жовтні 1997 року костел Пресвятої Діви Марії освятили повторно.

Особливу увагу в оздобленні храму викликає новий вівтар. Образ Божої 
Матері, розміщений у вівтарі, — дар святого отця Іоанна Павла II. Фігури апос-
толів — подарунок одного з італійських костелів. Інтерес викликають і кар-
тини, що ілюструють етапи хресного шляху Христа. На жаль, невідомо, якими 
вони були раніше. Тепер це зображення і фігури, вирізані з липи білоруським 
майстром Володимиром Андрієнком, що працював над ними не один рік.

По-справжньому собор ожив із появою органа — подарунка єпископату 
Австрії, зокрема єпархії Грац.

У інтер’єрі особливо цінними є фрески, які були заштукатурені за радян-
ських часів. Нині триває їх розкриття і реставрація.

Українська всесвітня коорди-
наційна рада заявляє про політику 
цілковитої зачистки всього україн-
ського на території Російської Фе-
дерації.

14 жовтня ц. р. було знято з по-
тяга «Київ – Москва» і заборонено 
в’їзд на територію Росії, без пояс-
нення причин, громадянину Укра-
їни, журналісту, активісту україн-
ської громади Росії Віктору Гір-
жову. Особі, яка близько 20 років 
живе і працює в Російській Федера-
ції, дружина і діти котрого залиши-
лись на території Росії.

28 жовтня ц.р. Валерія Семе-
ненка, багаторічного активіста укра-
їнського громадського життя на те-
риторії Росії, затримано і в супрово-
ді озброєних автоматами людей, без 
усяких пояснень обшукали, допитали 
і допровадили до відділку поліції.

Того ж дня провели обшуки і до-
пити в Бібліотеці української лі-
тератури міста Москви. До цього 
неод норазово затримували, викли-
кали на «профілактичні співбесіди» 
активістів української національ-
ної меншини в Саратові, Новосибір-
ську, Владивостоці тощо.

УВКР звертається до комісара 
Євросоюзу з прав людини та націо-
нальних меншин з приводу грубого 
порушення прав і свобод представ-
ників української національної мен-
шини в Росії за етнічною ознакою, 
що в сучасному світі є свідченням 
дикунства й варварства і повинно 
бути засудженим.

УВКР відзначає, що особливо ак-
тивізувалася така політика репресій 
супроти активістів української наці-
ональної меншини Російської Феде-
рації і зачистки всього українсько-

го після останньої заяви Володими-
ра Путіна на Валдаї, де він позбавив 
права на існування український на-
род, заявивши, що українці є части-
ною російського народу. Якщо ке-
рівник РФ вважає, що українці не 
мають права існувати як окрема на-
ція, то як може існувати українська 
національна меншина в Росії, на-
віть попри те, що згідно з останнім 
російським переписом населення 
два мільйони громадян Росії заяви-
ли про своє українське походження.

Переконані: як не вдалося лік-
відувати українців і українську куль-
туру ні російським імператорам, ні 
Сталіну з Гітлером, так і не вдасть-
ся це теперішнім кремлівським кер-
маничам.

Михайло РАТУШНИЙ,
голова Української всесвітньої 

координаційної ради 

Верховна Рада України ухвалила Закон про зовніш-
ню трудову міграцію, який входить до пакета законопро-
ектів, необхідних для лібералізації візового режиму з 
ЄС.

Закон визначає зовнішню трудову міграцію як пере-
міщення громадян України, пов’язане з перетинанням 
державного кордону, з метою здійснення оплачуваної 
діяльності в державі перебування. 

Дія закону не поширюється на громадян України, 
які шукають притулок чи отримали притулок у держа-
ві перебування; осіб, які здобувають освіту, професій-
ну підготовку та підвищують кваліфікацію за кордоном; 
працівників дипломатичної служби та інших органів 
державної влади, які працюють у закордонних дипло-
матичних установах України; осіб, які перебувають у від-
рядженні за кордоном.

Документ передбачає, що права трудових мігрантів, 
зокрема на належні умови праці, винагороду, відпочи-
нок і соціальний захист, регулюються законодавством 
держави перебування і міжнародними договорами, зго-

да на обов’язковість яких надана Верховною Радою. 
Громадяни України, які здійснювали оплачувану діяль-
ність у державі перебування до набуття чинності цього 
закону, прирівнюються у своїх правах до трудових мі-
грантів.

Водночас в ухваленому законі окремою статтею 
прописано порядок оподаткування доходів трудових мі-
грантів, які повинні здійснюватися в порядку та розмірі, 
встановлених державою перебування, якщо інше не пе-
редбачено міжнародними договорами. Резиденти Укра-
їни мають право на зарахування податків і зборів, спла-
чених за межами України, під час розрахунку податків і 
зборів в Україні.

Під час перебування за межами України трудовий 
мігрант зобов’язаний забезпечити повноту і своєчас-
ність сплати податків і зборів за майно, розташоване на 
території України, що належить йому на праві власності 
або перебуває в оренді, зокрема шляхом призначення 
уповноваженої особи.

Закон набуває чинності від 1 січня 2016 року.

У новому уряді Канади — 
двоє міністрів 

українського походження 
Новим міністром міжнародної 

торгівлі Канади стала Христя Фрі-
ланд — канадська письменниця, 
журналістка і політик українсько-
го походження. 47-річна Хрис-
тя Фріланд народилася в канад-
ському місті Піс-Рівер у провінції 
Альберта. Її мати, Галина Хом’як-
Фріланд, — українка за походжен-
ням.

Журналістську кар’єру Фріланд 
починала в 

Україні як стрингер «Financial Times», 
«The Washington Post» і «The Economist». 
Пізніше вона працювала у «Financial 
Times» у Лондоні.

Також до складу уряду нового 
прем’єра Джастіна Трюдо увійшла мі-
ністр українського походження Мері-
Енн Мігичук, призначена міністром 
зайнятості, розвитку трудових ресур-
сів і праці. Мері-Енн Мігичук заверши-
ла свою присягу міністра українським 
словом «Дякую».

Українка очолила 
парламентську опозицію Канади

Новий тимчасовий лідер Консервативної партії Кана-
ди та офіційної парламентської опозиції Рона Амброуз має 
українське коріння, її дівоче прізвище — Чапчук.

«Ми вітаємо пані Амброуз 
з її обранням однопартійцями 
та з нетерпінням очікуємо на 
співпрацю. Цей тиждень про-
демонстрував талант та інте-
лект українських канадських 
жінок, обраних до парламен-
ту, включно з лідером опозиції 
та двома міністрами», — про-
коментував президент Кон-
гресу українців Канади Пав-
ло Грод.

Після відкриття парла-
ментської сесії у грудні партія обиратиме лідера знову. У 
попередньому уряді Рона Амброуз була міністром охорони 
здоров’я. 

Консервативна партія Канади була вимушена обрати 
нового лідера після того, як також відомий проукраїнською 
позицією її лідер і прем’єр-міністр країни Стівен Гарпер по-
дав у відставку, коли консерватори за результатами феде-
ральних виборів втратили більшість у парламенті та пере-
йшли в опозицію до ліберального уряду Джастіна Трюдо.

Заява УВКР з приводу репресій супроти українців Росії 
й зачистки всього українського на території Росії 

Безвізовий пакет: Верховна Рада узаконила трудову міграцію 

Христя Фріланд

Мері-Енн Мігичук

Рона Амброуз

Проект нової церкви
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Історія 
й передісторія
Знаючи мою давню симпатію 

до Польщі, знайомі інколи запиту-
ють, чи не маю я в родоводі поль-
ського коріння. Відповідаю: «Ні». 
І додаю: «Але в межах того, що 
знаю». Бо, власне, що ми знаємо? 
До діда, максимум — прадіда. Ну, 
я знаю трошки далі: мого прадіда 
звали Пилип Пилипович, отже, пра-
прадідом був Пилип Антоненко, за-
можний селянин із села Авдіївка на 
Куликівщині, скоріше за все — ко-
зак, бо кріпаків у наших краях було 
небагато. Прапрадід — це п’яте по-
коління, рахуючи від мене. Разом із 
моїми онуками — це сім поколінь. 
До речі, мій наймолодший онук Се-
рьожа народився на День Неза-
лежності Польщі — 11 листопада 
(11.11.11), а наступний за стар-
шинством, його братик Сашко, — 
на День Незалежності України, 24 
серпня (24.08.10). Ось така симво-
ліка. 

Але що таке навіть сім поко-
лінь? Якісь півтора століття. А далі, 
в глибину історії? А історія наша 
така, що ми кілька століть були з 
Польщею в єдиній державі — Речі 
Посполитій, Республіці народу.

Гадаю, мислячі люди давно 
вже спростували для себе міф 
про 240-літнє монголо-татарське 
«іго». Цей радянський міф вів від-
лік «іга» від узяття Києва Батиєм 
у 1240 році по 1480 рік, коли Ве-
ликий князь Московський Іван ІІІ 
демонстративно розірвав у Крем-
лі грамоту хана Золотої Орди, що 
символізувало звільнення від 
цього «іга». 

Але, по-перше, навіть для пів-
нічно-східної Русі, згодом — Мос-
ковії, ці два з лишком століття були 
не стільки «ігом», як протектора-
том Орди, тобто Московія була ско-
ріше улусом цієї Орди. А, по-друге, 
стосовно корінних земель Київ-
ської Русі, Києва і Наддніпрянщи-
ни цифра 240 — узагалі неправ-
дива. Ці землі звільнилися від па-
нування Орди на цілих 100 ро-
ків раніше — максимум до 1380 
року. Ці великі нічиї «безгоспні» 
території, на яких подрібненій 
політичній еліті так і не вдалося 
відновити могутню давньорусь-
ку державу, дуже легко потра-
пили у володіння Великого Кня-
зівства Литовського. Маленька 
Литва завдяки національній єд-
ності і сильній політичній еліті зі 
своїх балтійських лісів поширила 
експансію на величезні просто-
ри, приєднавши до себе не лише 
українські землі, а й усю Білорусь 
(білоруські патріоти запевняють, 
що саме білоруська мова як різ-
новид давньослов’янської була 
державною мовою Великого 
Князівства Литовського). А далі 
князівство вело тривалі війни з 
Московією, коли Великий князь 
Ольгерд доходив до стін Москви. 

Литва ж дуже швидко стала тіс-
но пов’язана з Польщею. Уже 1385 
року держави уклали Кревську 
унію, за якою Великий князь Ли-
товський Ягайло, син Ольгерда, на-
ступного року одружився з наступ-
ницею польського трону Ядвігою і 
був проголошений королем Поль-
щі Владиславом ІІ. Королівство і 
князівство фактично утворили дво-
єдину конфедеративну державу. А 
1569 року, підписавши Люблінську 
унію, Польща і Литва це закріпили, 
проголосивши конфедеративну Річ 
Посполиту.

Це все до того, що корінні 
землі Київської Русі, вже у складі 
Литви, кілька століть були в Речі 
Посполитій.

Але перейдімо до часів ближ-
чих. У ці радянські часи, в період іс-
нування так званого соціалістично-
го табору (як його пізніше дошкуль-
но назвали — «соцконцтабору») 
Польща чи не найбільше була при-
сутня в нашій суспільній свідомос-
ті поміж інших країн цього табору. 
Адже є багатовікова спільна істо-
рія, часом дуже складна і тяжка. А 
ще — близька мова, близька куль-
тура, вплив якої був безперечним. 
Досить назвати таке ім’я, як геній 
світової музики Фредерік Шопен. 
Три лауреати Нобелівської премії 
ще на ті радянські часи: два дав-

ніші, класики, — Генрік Сенкевич і 
Владислав Реймонт, третій — поет 
Чеслав Мілош, уже в ті соціалістич-
ні часи (1980), але політемігрант 
із «соціалістичного раю», де, вихо-
дить, не все так благополучно. Чет-
вертий лауреат — поетеса Вісла-
ва Шимборська, то вже у 1990-ті 
роки. 

Польське коріння є в родово-
ді багатьох українських класиків: 
Коцюбинський, Кобилянська, Ста-
рицький. Іван Франко — взагалі 
поляк по матері. Навзаєм україн-
ське коріння польських класиків 
—Болеслав Прус, Ярослав Івашке-
вич. Роман Пруса «Лялька», звичай-
но ж, вважається одною з вершин 
польської класики, соціально-пси-
хологічна епопея Польщі ХІХ сто-
ліття. Але, як на мене, це один із 
кращих романів світової літерату-
ри про кохання. Раджу прочитати. 
Так само, як і щемливу, ліричну по-
вість Івашкевича «Панночки з Віль-

ко», щось на зразок тонкої інтимної 
прози Буніна.

У літературі це, звісно ж, Адам 
Міцкевич, це Еліза Ожешко з її пси-
хологічними романами і повістя-
ми, це Марія Конопніцька, повість 
якої «Про карликів і сирітку Мари-
сю» я із захопленням читав ще в ди-
тинстві. Це блискучий іронічний су-
пердетектив Леопольда Тирманда 
«Злий» про повоєнну Варшаву. 

Згадану вище повість «Панноч-
ки з Вілько» екранізував Анджей 
Вайда, а головну роль зіграв Дані-
ель Ольбрихський. 

З цим іменем перейдімо до 
польського кіно, дуже популярного 
в СРСР. Красень, кумир жінок Дані-
ель Ольбрихський цього року від-
значив 70-річчя. З його величез-
ного кінодоробку прогляньте бодай 
головну роль у фільмі «Потоп», екра-
нізації другого роману трилогії Сен-
кевича, здійсненої Єжи Гофманом. 

Крім трилогії за Сенкевичем, 
Гофман зняв суперпопулярну в нас 
мелодраму «Знахар», а ще — менш 
відомий, але так само щемливий 

фільм «Прокажена». 
Родина Гофмана 1939 року 

була депортована до Сибіру, і до 
Польщі Гофман повернувся лише 
після війни, так що він по суті — ра-
дянський політв’язень. До речі, дру-
жина Гофмана Валентина, з якою 
він прожив 33 роки, до її смерті, 
— родом з України, з Києва. Під 
час російської інтервенції в Укра-
їну в березні 2014 року Єжи Гоф-
ман разом з іншими відомими дія-
чами польського театру і кіно (Єва 
Шикульська, Барбара Брильська, 
Анджей Вайда, Кшиштоф Зануссі, 
Войцех Морачевський, Яцек Бла-
вут, Ян Новіцький) виступив на під-
тримку українського народу. 

Ще один метр польського екра-
на — Анджей Вайда, а також інші 
режисери — Єжи Кавалерович, 
Кшиштоф Зануссі. 

Польське кіно — це один із пер-
ших серіалів, які йшли на наших ще 
чорно-білих телевізорах, — «Став-
ка,  більша за життя», де відваж-
ного розвідника капітана Клоса зі-
грав блискучий Станіслав Мікуль-
ський. Це ще один серіал — «Чоти-
ри танкісти і пес», з незрівнянним 
Францішеком Пєчкою в одній із го-
ловних ролей. Обидва серіали час 
від часу досі йдуть на наших теле-
екранах. Польське кіно — це ча-
рівна Беата Тишкевич, це Збігнев 
Цибульський, що так рано пішов із 

життя. Це, врешті, Барбара Бриль-
ська, дуже популярна в нас завдя-
ки фільму Ельдара Рязанова «Іронія 
долі». Це класика пригодницького 
жанру — фільм «Ва-банк» (із про-
довженням «Ва-банк-2») з Юліушем 
Махульським у головній ролі.

Польська естрада. Пісні її луна-
ли в шалено популярному в радян-
ські часи телетеатрі (назву в ори-
гіналі) «Кабачок 13 стульев», по-
будованому на польському гуморі. 
Досить згадати його персонажів: 
пані Моніка, пан Директор, пан 
Професор, пан Вотруба, пані Зося, 
пан Спортсмен. Персонажі умовно 
«співали», а озвучене це було поль-
ськими піснями.

Починаючи від 1970 року, коли 
я повернувся з армії, постійно ди-
вився по своєму чорно-білому те-
левізору з одною лише телепрогра-
мою фестиваль естрадної пісні в 
Сопоті. Дня нас це був найбільший 
фестиваль європейської естради, 
бо ніяких там Сан-Ремо ми просто 
не бачили. Але й без Сан-Ремо це 
був наче ковток свіжого повітря, 
ці розкуті талановиті артисти в за-
манливих костюмах, ці ансамблі з 
виблискуючими електрогітарами. 
До речі, надзвичайно популярним у 
нас був польський ансамбль «Чер-
воні гітари» Северина Краєвського 
з його хітом «Nie Spoczniemy».

…Через 33 роки, під час чер-
гової поїздки до Польщі, я опинив-
ся в Сопоті, на узбережжі Балти-
ки. Була осінь. Купальний сезон 
завершився. Я бродив по берегу 
Балтійського моря, що рябіло про-
холодними темно-зеленими хвиля-
ми, видивлявся: раптом знайду в 
піску блискітку бурштину, вироби 
з якого продавали тут же, в кіос-
ках. Звісно ж, я піднявся на узвиш-
шя, до легендарної «Лісової опери», 
де протягом добрих двох десяти-

літь шуміли ці Сопотські фестива-
лі. Було безлюдно, порожньо. Фес-
тивалі в тому соціалістично-капіта-
лістичному форматі давно минули, 
ще на початку 1980-их. У подаль-
шому вони кілька разів трансфор-
мувалися. Але чомусь із ностальгі-
єю пригадалися саме ті фестива-

лі 1970-их, на одному з яких блис-
куче виступив Муслім Магомаєв, 
майбутня суперзірка нашої естра-
ди, з піснею Бабаджаняна «Серце 
на снігу».

А ще польська естрада — це 
Рена Рольська, Єжи Поломськи, 
Анна Янтар, Гелена Куніцка, Здісла-
ва Сосніцка, Кшиштоф Кравчик, 
Ірена Сантор, Ірена Яроцка. Зви-
чайно ж, незрівнянна, епатажна 
Мариля Родович. Група «Скальди». 
Слава Пшибильська. 

Знову місток у теперішнє. Сла-
ву Пшибильську я бачив і слухав на 
концерті у Варшаві 2007 року у ко-
ролівській резиденції Віланув (це 
відомий палацово-парковий турис-
тичний комплекс столиці). В одному 
із залів, з вільним входом, був «ре-
тро-концерт» співачки, з публікою 
від зовсім юних до зовсім літніх. Са-
мій пані Славі було вже за 70, але 
голос її звучав так само молодо і 
красиво, як усі попередні десяти-
ліття. Після концерту я розговорив-
ся зі Славою Пшибильською. Запи-
тав, чому б їй, «по старій пам’яті», 
не поїхати з гастролями в Украї-
ну? Присутній поруч чоловік та імп-
ресаріо співачки сказав, що це 
вже не так просто, але згадав, як, 
навчаючись у Києві, співав у сту-
дентському хорі й навіть проспівав 
українською перші рядки «Реве та 
стогне Дніпр широкий». 

Варшава, 
Катажина

Польща була для мене першою 
закордонною державою, в якій по-
бував, а це щось на кшталт першо-
го кохання. 

Уперше я приїхав до Польщі 20 
років тому. Це було двотижневе 
журналістське стажування у Вар-
шаві. Поїхав завдяки Народному 
Руху України, який набирав журна-
лістів для такого стажування. А я на 
той момент був редактором знаме-
нитої свого часу чернігівської газе-
ти «Сіверщина», однієї з найбільш 
популярних газет Руху і «Просвіти» 
в Україні, яка тоді мала понад 30 
тисяч передплатників. Стажуван-
ня організовувала Фундація Поль-
сько-Чесько-Словацької Солідар-
ності. Вона була створена 1981 
року дисидентами, противниками 
комуністичного режиму, серед яких 
були такі видатні постаті, як Вац-
лав Гавел, майбутній президент Че-
хословаччини, потім Чехії, а також 
Яцек Куронь, один із лідерів демо-
кратичного відродження Польщі.

Діяльність Фундації була різно-
плановою. У 1990-их роках одним 
із напрямів стала підтримка демо-
кратичних організацій країн ко-
лишнього соцтабору, насамперед 
колишніх республік СРСР. Зокре-
ма, Фундація провадила програму 
стажування журналістів незалеж-

ної, демократичної преси цих кра-
їн. Найбільше стажувалося колег з 
України і Білорусі, але були й із Ро-
сії, Молдови, Казахстану. 

У житейському плані це було 
знайомство з новою країною, та-
кою начебто близькою нам, проте 
вже такою далекою суспільно, кра-
їною, яка швидко, за лічені роки, 
пройшла кардинальні переміни — 
від тоталітарного до демократично-
го суспільства, від так званого со-
ціалізму до нормальної ринкової 
економіки, від статусу напівколонії 
СРСР у соцконцтаборі до справді 
незалежної держави, яка вже сто-
яла на порозі євроструктур і через 
4 роки вступила до НАТО, а ще че-
рез 5 — до Євросоюзу. 

У професійному плані це було 
для нас також дуже важливо. Адже 
ми знайомилися з діяльністю давно 
роздержавлених і абсолютно неза-
лежних польських медіа — газет, 
радіо, телебачення. Нам організо-

вували зустрічі з відомими політич-
ними і громадськими діячами. А ще 
— ми щодня освоювали ази роботи 
на комп’ютері, в Інтернеті. Для нас, 
які вперше все це бачили, то було 
захопливо. 

По закінченні стажування 
на кожну редакцію, яку ми пред-
ставляли, Фундація подарувала 
комп’ютери. І цей комп’ютер, який 
я привіз поїздом до Чернігова, став 
початком комп’ютеризації редак-
ції «Сіверщини». Зав’язавши гар-
ні стосунки з Фундацією, я «про-
штовхнув» на таке стажування ще 
ряд журналістів нашої редакції і 
навіть колег із Ніжина. Отак ми 
притягли з Варшави принтер до 
комп’ютера, а вже наступного року 
я ще раз напросився на таке ста-
жування, звідки привіз і сканер. 
Так ми чи не першими в Чернігові 
комп’ютеризували випуск газети.

Хочу згадати вдячним словом 
голову Фундації Ярослава Шос-
таковського, а також його дружи-
ну Богумілу Бердиховську, яка всі 
ці роки підтримує тісні контакти з 
Україною, постійно тут буває, напи-
сала як журналіст, політолог нема-
ло публікацій і книг про українсько-
польські стосунки сьогодення. 

Але душею цієї програми ста-
жування, справжньою опікункою, 
«мамою» журналістів була коор-
динатор програми Катажина Кра-
євська. Пані Кася, як ми її друж-
ньо назвали. Їй було за 60, вона 
народилася до війни в родині ві-
домого варшавського адвоката. 
Майно родини розграбували у ві-
йну окупанти, а крихти, що зоста-
лися, дограбувала повоєнна кому-
ністична влада. Пані Катажина, як і 
більшість поляків, усе життя нена-
виділа комуністичний режим, бо-
ролася проти нього в демократич-
них організаціях. А ще, будучи без-
перечною патріоткою Польщі, вмі-
ла знаходити спільну мову з нашою 
різнонаціональною журналіст-
ською братією. 

Петро АНТОНЕНКО
Далі буде

Освідчення Польщі

Мариля РодовичМариля Родович

Станіслав МікульськийСтаніслав Мікульський

Слава ПшибильськаСлава Пшибильська

Єжи ГофманЄжи Гофман

Даніель ОльбрихськийДаніель Ольбрихський
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Через 66 років українець 
знову отримав премію 
польського ПЕН-клубу
Відомий львівський журналіст, історик і 

перекладач Андрій Павлишин став цьогоріч-
ним лауреатом премії польського ПЕН-клубу 
в галузі перекладу польської літератури на 
іноземні мови.

Нагородження лауреатів відбудеться 7 
грудня у Великій залі Королівського замку у 
Варшаві.

Перекладаць-
ку премію поль-
ського ПЕН-клубу 
присуджують від 
1929 року, вона 
вважається одні-
єю з найпрестиж-
ніших. 51-річний 

Андрій Павлишин став другим українцем, 
який отримав цю премію, — після Максима 
Рильського, лауреата 1949 року, за україн-
ський переклад «Пана Тадеуша» Адама Міц-
кевича.

У Польщі — наступний 
етап пошуку нацистського
«золотого потяга»
Повідомлення про бронепотяг, який в 

останні тижні Другої світової війни був нібито 
десь захований під землю, викликало в Ниж-
ній Сілезії справжню «золоту лихоманку».

Новий етап пошуків «золотого потяга» в 
Польщі почався на ділянці між Вроцлавом 
і Валбжіхом, результати досліджень будуть 
оприлюднені не раніше кінця листопада. Екс-
перти мають намір за допомогою наземних 
радіолокаційних установок і спеціальних ка-
мер досліджувати передбачувані місця пере-
бування потяга.

Місцеві жителі та ЗМІ заявляють, що по-
тяг, чиє існування досі не доведено, міг бути 
заповнений золотом і викраденими скарба-
ми нацистів.

Помер композитор 
Андрій Ешпай
У Москві у віці 90 років пішов із життя 

відомий радянський композитор Андрій Еш-
пай — народний артист СРСР, лауреат Ленін-
ської премії та Державної премії СРСР. Писав 
музику до фільмів і вистав. Серед найбільш 
його відомих пісень (в оригіналі) — «А снег 
идёт», «Мы с тобой два берега», «Серёжка с 
Малой Бронной».

Полотно Пікассо 
купили за $67 мільйонів
Картина іспанського художника Пабло 

Пікассо продана на аукціоні Sotheby’s у Нью-
Йорку за $67 мільйонів. На полотні зображе-
на оголена співачка кабаре. На звороті по-
лотна є ще одне зображення — карикатура 
на арт-дилера Пікассо. Її виявили під час рес-
таврації картини 2000 року.

Портрет співачки був створений худож-
ником у віці 19 років, незабаром після пе-
реїзду до Парижа. На торги картину виста-
вив бізнесмен Вільям Кох, який купив її 1984 
року за $3 мільйони.

Пабло Пікассо вважається найдорож-
чим художником. Його полотна регуляр-
но ставлять рекорди з продажу на різних 
аукціонах.

Найпосушливіша пустеля 
планети покрилася 
морем квітів
У пустелі Атакама, яка вважається одним 

із найпосушливіших місць на Землі, розцвіли 
десятки тисяч рожевих квітів. 

Рідкісне явище, яке привернуло безліч 
туристів, виявили наприкінці жовтня. Як по-
яснюють експерти, це сталося через тривалі 
зливи, які цього року мали місце в північній 
частині Чилі. 

Атакама знаходиться в Південній Амери-
ці на півночі Чилі, на заході омивається вода-
ми Тихого океану. У деяких місцях пустелі дощ 
випадає раз на кілька десятків років. 

У Південній півкулі кліматична весна спо-
стерігається в період між вереснем і листо-
падом, коли в пустелі трапляються зливи, а 
висохлі русла річок заповнюються тимчасо-
вими водотоками. Тоді ж починається бурх-
ливе, але короткочасне цвітіння місцевих 
трав і цибулинних рослин. Такий феномен 
отримав назву «квітуча пустеля». 

Російський історик: 
«Ми не захистили 

професію від шарлатанів»
Російські фахові історики повинні реагу-

вати на те, як суспільство сучасної РФ сприй-
має історичні факти і псевдоісторичні міфи.

Про це в інтерв’ю Colta заявив кандидат 
історичних наук Кирило Кобрін, випускник 
Нижньогородського університету, засновник 
відеоблогу «Історія часів Путіна».

«Мій проект насамперед апелює не до ши-
рокої аудиторії, а до професійного цеху істо-
риків і до гуманітаріїв загалом, до людей, які 
працюють у суміжних сферах», — зазначив 
науковець. За його словами, представники 
спільноти істориків у РФ роз’єднані й демора-
лізовані через те, що відбувається навколо з 
історичною пам’яттю і пропагандою. 

Кобрін підкреслив, що величезна попу-
лярність у РФ псевдоісторичної продукції — 
національна ганьба Росії і результат того, 
що історики не захищають своєї професії від 
шарлатанів і пропагандистів.

«Зайдіть у будь-який магазин — ви поба-
чите книги із заголовками на зразок «Загад-
ка смерті Сталіна», «Хто вбив Берію», «Украї-
на — це Росія», — розповів він. — Результат 
відмови захищати свою професію ми бачимо 
сьогодні».

За словами історика, зараз ідеться не про 
«провладну» чи «ліберальну» ідеологію, а про 
ідеологію здорового глузду.

«А здоровий глузд говорить, що священна 
Корсунь не є колискою російської державнос-
ті, — наголосив Кобрін. — І друге завдання — 
подумати про те, як повернути розмову про 
минуле в поле раціональності».

На його думку, нинішня катастрофа 
зі знанням історії у РФ розпочалася ще в 
1990-их роках, коли в російських вузах про-
довжили використання радянських підруч-
ників.

Історик Кирило Кобрін: «Варто спробува-
ти відродити суспільний інтерес до власного 
минулого — не в тому вигляді, яким воно по-
дається в нинішній поп-історії, а на скромно-
му рівні: історії сім’ї, маленького міста. А вже 
потім переходити до історії держави і великих 
ідей. Тому що за всіма розмовами про те, що 
треба поважати і любити історію, ховається 
абсолютно індиферентне ставлення до влас-
ного минулого».

«Українська правда»—«Історична правда»

У багатьох країнах існують дивні закони. На-
приклад, у будівлі парламенту Великобританії за-
боронено вмирати, у штаті Техас не можна стрі-
ляти по бізонах із другого поверху готелю, а в 
Лос-Анджелесі заборонено облизувати жаб. На-
справді колись багато з цих законів мали свою 
першопричину і логіку. Проте з плином часу втра-
тили актуальність і сенс, але на папері залишили-
ся. До того ж у багатьох країнах діє «прецедентне 
право», тобто рішення, ухвалене місцевим судом, 
стає прецедентом і має силу закону.

Південна Дакота. Тут ні в якому разі не 
можна падати на сирній фабриці, а тим більше 
засинати на ній.

Міссурі, місто Сент-Луїс. Якщо стала-
ся пожежа, а жінка — в нічній сорочці, то її не 
можна рятувати. Адже вона не одягнена.

Якщо ви живете у Франції і у вас є поро-
ся, то його можуть звати як завгодно, тільки не 
Наполеон.

Провіденс. Острів Роде. Продаж щіток і 
зубних паст одній і тій самій людині в неділю 
суворо заборонено. 

Сінгапур. Тут не можна жувати жувальні 
гумки.

Вермонт. Коли жінка через вік втрачає 
зуби і змушена користуватися вставними,  
спочатку потрібно попросити письмового до-
зволу у свого чоловіка і тільки потім вставля-
ти їх.

Лос-Анджелес. Не можна приймати 
ванну із двома дівчатами одночасно. 

Оклахома. Заборонено у ванній кімнаті три-
мати сплячого віслюка після 7-ої години вечора.

Таїланд. Якщо ви вирішили вийти на ву-
лицю, обов’язково одягніть нижню білизну, 
оскільки за її відсутність штрафують.

На міському кладовищі міста Демінгом 
(штат Нью-Мексико) забороняється полю-
вати.

У штаті Теннесі заборонено ловити рибу 
за допомогою ласо.

У Великобританії чоловік за законом 
має право справити потребу в громадсько-
му місці за умови, що він направить стру-
мінь на заднє колесо свого автомобіля, а 
правою рукою триматиметься за цей авто-
мобіль.

У Торонто забороняється тягати по вули-
цях дохлих коней. Заборона, однак, діє тільки 
в неділю.

Дивовижно, але це закони

Після семирічної перерви 
Український інститут націо-
нальної пам’яті та Польський 
інститут національної пам’яті 
відновили історичний діалог.

Установче засідання Україн-
сько-польського форуму істориків 
відбулося в Києві 2 – 4 листопада. 

Українські та польські істо-
рики обговорюватимуть пробле-
ми, які стосуються найскладніших 

питань спільної історії, зокрема 
українсько-польського конфлікту 
1939 – 1947 років.

Зустрічі планується прово-
дити двічі на рік — в Україні та 
Польщі. 

З польського боку брали 
участь: професори Гжегож Гри-
цюк, Гжегож Мазур, Гжегож Мо-
тика, Ян Пісулінський, Вальде-
мар Резмер, доктори Маріуш За-
йончковський, Дорота Лєвша, 
представники Польського інсти-

туту національної пам’яті — за-
ступник директора, доктор Павєл 
Укєльський та доктор Кшиштоф 
Пєрсак.

Учасники української робочої 
групи: професори Іван Патриляк, 
Ігор Ільюшин, Леонід Зашкільняк, 
Богдан Гудь, Юрій Шаповал, голо-
ва УІНП — кандидат історичних 
наук Володимир В’ятрович, кан-
дидат історичних наук Олена Гу-
менюк, представники УІНП — Алі-
на Шпак та Олександр Зінченко.

Фільм Григорія Гричер-Черіковера «Квар-
тали передмістя» глядачі подивилися в рамках 
циклу показів фільмів, сценарії до яких ство-

рив Микола Бажан, який свого часу був пое-
том-авангардистом, засновником і редакто-
ром журналу «Кіно».

Фільм «Квартали передмістя» (53 хв.) зня-
то 1930 року на Київській кінофабриці «Україн-
фільм» (УСРР). Це оптимістична драма про по-
бутові й національні конфлікти перших років 
СРСР.

«Квартали передмістя» — один із небага-
тьох українських радянських фільмів тих років, 
де головною дійовою особою є жінка.

Над створенням фільму працювала цікава 
команда: помітний режисер українського єв-
рейського кіно Григорій Гричер-Черіковер, Ми-
кола Бажан та один із найперших операторів 
України і Росії Микола Козловський. У ролях: 
Ната Вачнадзе, Ростислав Орлов, Іван Юдін, 
Володимир Лісовський, А.Норвилло, Білінська, 
Бабіна, Борис Загорський.

У Мінську відбулося за-
ключне засідання Громадсько-
го трибуналу з розгляду злочи-
нів сталінізму в Білорусі.

Громадський трибунал 
працював поетапно упродовж 
10 років. Під час роботи були 
досліджені й розглянуті архів-
ні та наукові матеріали з історії 
сталінізму та його злочинів на 
території Білорусі.

Результат роботи — підпи-
сання звинувачення сталінсько-
му режиму. «У 1920 – 1950 рр. 
за офіційними даними були ре-
пресовані 600 тисяч людей, — 
йдеться в документі. — За да-
ними незалежних дослідників 
— 1,4 млн людей». Кожен вось-
мий житель Білорусі опинився 
за ґратами, кожен п’ятий був 
позбавлений громадянських 

прав. У результаті репресій біль-
ше 500 тисяч осіб загинули.

«Білорусь не може стати де-
мократичною державою, не за-
судивши сталінського режиму 
і не вшанувавши пам’яті своїх 
громадян, які стали жертвами 
політичних репресій», — наго-
лошують учасники трибуналу.

У підсумковому документі 
члени трибуналу також зверта-
ються до влади з вимогою гід-
но вшанувати пам’ять безвинно 
замучених співгромадян: вико-
нати постанову уряду Білорусі 
— встановити пам’ятник у Куро-
патах [мінський відповідник ки-
ївської Биківні — ІП], пам’ятник 
усім жертвам сталінізму в Мін-
ську та в інших містах Білорусі.

Вони закликають владу за-
безпечити повний доступ до ар-
хівів КДБ та інших репресивних 
структур, провести археологічні 
розкопки для виявлення інших 
місць масових убивств громадян.

У травні 2014 року СБУ ви-
клала в Інтернет архівні мате-
ріали радянських спецслужб 
про сталінські репресії 1937 – 
1938 років в Україні.

Історична пам’ять

Українсько-польський 
форум істориків

Володимир В’ятрович, голова УІНП Павєл Укєльський.

У Києві показали фільм 1930 року 
за сценарієм Бажана 

У Білорусі завершився трибунал над сталінізмом

На моніторі — трагічна статистика розстрілів 
у Білорусі в радянські часи.
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Спеціальну відзнаку Гільдії лю-
дей книги Київського національно-
го університету імені Тараса Шев-
ченка на нещодавньому Форумі 
видавців у Львові здобула книж-
ка «Воркута! Повстання у виправ-
но-трудовому таборі». Її автор — 
фінський журналіст, документаліст, 
карикатурист, письменник Юкка 
РИСЛАККІ був почесним гостем Форуму.

Юкка Рислаккі народився 1945 
року в Гельсінкі, понад 20 років живе 
в Латвії. Упродовж більш як 30 років 
працював у редакції впливової фін-
ської газети «Helsingin Sanomat», де 
писав про історію, поп-культуру та 
ідеологію в країнах Балтії. 

Книга «Воркута!» — це перше на-
уково-популярне видання про одне 
з найбільших повстань у ГУЛАГу. 
Юкка Рислаккі  використовує власні 
інтерв’ю з його учасниками, а також 
наукові публікації, які були малодос-
тупними українським історикам.

«У повстанні влітку 1953 року, 
що відбулося після смерті Сталіна, 
українці та балтійці виявляли най-
більшу активність і заплатили ви-
соку ціну за свій спротив, — заува-
жив письменник. — Десять років 
тому, коли я почав роботу над сво-
єю книжкою, вирішив написати про 
одного фіна, котрий загинув під час 
цього повстання. Але в процесі ро-
боти змінив свою думку й вирішив 
писати про всіх. Я дізнався бага-
то нового про українців, зокрема, 
що вони становили значну частину 
в’язнів ГУЛАГу. Українці завжди були 
найактивнішими бунтарями серед 
ув’язнених інших національностей, 
за ними такими були поляки».

Через історію учасника повстан-
ня фіна Ейно Прюкю автор книжки 
«Воркута!» розповідає також про ра-
дянські репресії щодо фінського на-
роду. Ми мало про це знаємо, але 
нам відомо, що це було. Читаючи, 
наприклад, про те, як у Карелії «ви-
корінювали все фінське», у Санкт-
Петербурзі заарештовували фінів за 
національною ознакою, впізнаємо 
той самий репресивний радянський 
почерк у знищенні українців та виве-
зенні в заслання кримських татар...

В історії ГУЛАГу відбулося чима-
ло бунтів і повстань різного харак-
теру, але з одним сумним кінцем — 
жорстоким придушенням. Але три з 
них — Норильське, Воркутинське і 
Кенгірське — були найбільш орга-
нізованими й масовими і, зрештою, 
примусили керівництво СРСР змі-
нити систему ув’язнення, що нада-
лі призвело до перегляду справ за-
суджених і звільнення багатьох по-
літичних в’язнів. А нові політв’язні 
1960 – 1970-их років відбували свої 

терміни в зовсім інших умовах і мо-
гли продовжувати табірний спротив 
іншими (не збройними, а більш пра-
возахисними) методами й засобами 
боротьби.

Якщо про Норильське та Кенгір-
ське повстання написано і сказа-
но доволі завдяки ЗМІ та виданим 
книжкам зі спогадами, то Воркутин-
ське досі залишається найменш 
відомим. Українці, найпотужніша 
рушійна сила повстання у Воркуті, 
дуже мало залишили своїх опубліко-
ваних спогадів. Особливістю цього 
великого протесту було те, що впер-
ше ті з в’язнів, чия доля була найгір-
шою, не просили, а вимагали, і не 
поліпшення умов праці, а волі. «Гор-
ді українці становили в ВоркутЛА-
Гу згуртовану громаду, вони палко 
ненавиділи совєтську систему, і їх-
ній патріотизм та духовна твердість 
вражали інших», — зауважив у своє-
му дослідженні Юкка Рислаккі.

Воркутинське повстання три-
вало з 19 липня до 1 серпня 1953-
го в таборі № 6 особливого режиму 
під назвою РечЛАГ. Він складався із 
17 зон, у яких відбували покарання 
38 589 ув’язнених. Серед них було 
16 812 націоналістів: 10 495 україн-
ських, 2935 литовських, 1521 естон-
ський, 1075 латвійських, 510 поль-
ських. Як в’язні, засуджені за полі-
тичними мотивами, вони не отрима-
ли амністії після смерті Сталіна.

Повстання назрівало поступово, 
із низки страйків, які майже щодня 
спалахували в різних табірних від-
діленнях. У зонах РечЛАГу діяли під-
пільні гуртки, організовані на наці-
ональних чи земляцьких засадах. 
Учасники страйку організували свої 
штаби, завданням яких було стежи-
ти за діями агентури, оперативного 
складу й адміністрації табору, не ви-
ходячи на роботу. У бараку № 42 роз-
міщувався «штаб бандерівців». Се-
ред українців найактивнішими учас-
никами повстання були Юрій Леван-
до, Федір Волков, Едвард Буц, члени 
ОУН-УПА Сергій Колесников, Василь 
Григорчук, Йосип Ріпецький, Василь 
Заєць, Петро Собчишин, Володимир 
Малюшенко. Свої штаби мали литов-
ці, латвійці, естонці, німці. У другій 
зоні повстанський осередок поляків 
очолював колишній капітан поль-
ської армії Кендзерський.

Отже, 19 липня 350 в’язнів, ко-
трих у РечЛАГ привезли зі СтепЛА-
Гу в Казахстані й розмістили у другій 
зоні, відмовилися вийти на роботу. 
Адміністрації висунули вимоги: лік-
відувати режимні особливі табори 
МВС, скасувати каторгу, максималь-
но зменшити строки покарання за 
58 статтею, а також висловили про-
хання до приїзду представника ЦК 

КПРС не переводити їх в інші місця 
і змушувати працювати. Цю за яву 
підтримало близько 150 в’язнів. 22 
липня уже 1500 в’язнів першої та 
другої зміни другої зони відмовили-
ся виходити на роботу в шахту № 7. 
Наступного дня кількість страйкарів 
у цій зоні сягнула трьох тисяч осіб.

У відповідь на страйк влада ого-
лосила про полегшення режиму: 
встановлення дев’ятигодинного ро-
бочого дня, зняття з одягу номерів 
— відтоді до в’язнів стали зверта-
тися за ім’ям та прізвищем, різні до-
зволи, наприклад: писати один лист 
на місяць замість двох на рік, пе-
реказувати зароблені гроші сім’ям, 
знімати з рахунку до 300 карбован-
ців щомісяця, побачення з рідними. 
Про це було негайно повідомлено 24 
липня в бунтівних зонах РечЛАГу.

Однак українські націоналісти 
розгорнули широку пропаганду про-
ти виходу на роботу, заявивши, що 
потрібно боротися за виконання всіх 
вимог страйкарів, а не задовольня-
тися чимось. Відповідні таємні доку-
менти містять повідомлення агентів-
наглядачів: «Ув’язнені українці-за-
хідняки із числа колишніх оунівців 
ставляться до наказу негативно і за-
являють, що потрібно шляхом масо-
вої відмови від роботи добиватися 
суттєвіших пільг, тобто зменшення 
терміну покарання, запроваджен-
ня заліків, незакривання бараків». 
Українців активно підтримали німці 
та прибалти. Відтак в’язні зон №№ 
2, 3, 16 відреагували на пільги нега-
тивно, і 8700 людей відмовилися ви-
ходити на роботу, шахти №№ 7, 12, 
14, 16 і ТЕЦ-2 зупинилися. 24 липня 
у шістнадцятій зоні в’язні відмови-
лися вийти на роботу, не працюва-
ла й нічна зміна. 25 липня до страй-
карів приєдналися 400 осіб першої 
зміни шахти № 29 десятої зони, де 
українці мали підпільну організацію, 
яка готувала повстання. У таборах 
політв’язні здійняли червоні прапо-
ри з чорною окрайкою — своєрідні 
червоно-чорні знамена боротьби, 
схожі на ті, що мали українські наці-
оналісти...

26 липня табірна адміністрація 
десятої зони етапувала 52 в’язнів 
— активістів з антирадянськими на-
строями — в ОЛП № 62. Того ж дня 
ізолювали 16 лідерів українських 
націоналістів у п’ятнадцятій зоні. 
У відповідь на ці каральні заходи 
в’язні третьої зони напали на штраф-
ний ізолятор і звільнили 77 активних 
учасників повстання. Охорона за-
стосувала зброю, двоє в’язнів заги-
нули, двох було поранено. 27 липня 
адміністрація здійснила спробу ви-
везти з десятої зони всі продукти, 

але понад 300 в’язнів не дали цього 
зробити. У ніч із 28 на 29 липня зно-
ву ізолювали 21 в’язня-повстанця 
із сімнадцятої зони, їх етапували до 
другої зони.

Страйк визрів у справжнє по-
встання. Уранці 28 липня, дізна-
вшись, що сусідні шахти не працю-
ють, до бунтарів долучилися в’язні 
тринадцятої зони (шахта № 30). 29 
липня не вийшло на роботу близько 
12 тисяч в’язнів табірних відділень 
№№ 2, 3, 10, 13 і 16. А всього бун-
тувала половина в’язнів РечЛАГу — 
15 604 в’язні з 17 зон. Керував по-
встанням конспіративний центр із 
представників кожного відділення, 
але більшість повстанців становили 
українські та прибалтійські націона-
лісти. 29 липня відбулися перегово-
ри повсталих в’язнів із комісією МВС 
СРСР на чолі із заступником міністра 
МВС СРСР, генералом армії Іваном 
Масленниковим, однак безрезуль-
татно. У відповідь влада розробила 
три варіанти плану для придушення 
повстання в бунтівних зонах.

31 липня 1953 року в зону № 2 
ввели посилену охорону зі зброєю. 
Вона оточила беззахисних повстан-
ців і змусила групами по 100 лю-
дей вийти за зону. 1 серпня почала-
ся операція з ліквідації повстання у 
найстійкішому — десятому — табір-
ному відділенні. Генеральний проку-
рор СРСР Роман Руденко, приїхавши 
в табір, щоб ознайомитися з подія-
ми на місці, перед строєм ув’язнених 
шахти №29 власноруч застрелив од-
ного з організаторів — поляка Вікто-
ра Ігнатовича, після чого охорона по-
чала стріляти по людях. В’язні розпо-
чали рішучий опір. Спочатку вони ор-
ганізували за 50 м від вхідних воріт 
суцільний заслон із 350 — 400 лю-
дей. Влада ввела в зону 50 нагляда-
чів. Між ними і повсталими в’язнями 
виникла збройна сутичка, під час 
перебігу якої ув’язнені намагалися 
пробитися за межі зони. Однак біля 
прохідних воріт стояв офіцерський 
склад і озброєна охорона, які теж 
вступили в бій із повстанцями.

У сутичках загинули 53 
політв’язні (серед них — 30 україн-
ців, які були членами ОУН-УПА), 138 
людей було поранено. Після закін-
чення операції в десятому табірному 
відділенні 11 людей було заарешто-
вано, 40 — засуджено на ув’язнення 
в каторжному режимі, 206 — виве-
зено до ОЛП №43 на загальний ре-
жим. Загалом у ході цих двох опера-
цій ізолювали як активних учасни-
ків повстання 1122 в’язнів, з них 15 
заарештували одразу й 14 — дещо 
пізніше, 250 людей оформили для 
подальшого перебування в тюрмах 

особливого режиму терміном на 
один рік.

Після розправи з повстанцями 
у другому і десятому табірних від-
діленнях у таборах №№ 3, 4, 13, 16 
в’язням зачитали наказ № 105 від 
30 липня 1953 року, згідно з яким 
дозволялося цілодобово трима-
ти бараки відчиненими, зняти з ві-
кон у бараках ґрати, поширення на 
ув’язнених РечЛАГу заліків робочих 
днів, крім того, їм пообіцяли пере-
глянути всі їхні скарги і заяви в комі-
сії МВС — 31 липня і 1 серпня 1953 
року. З огляду на ці обіцянки, чутки 
про масові розстріли повстанців та 
гіркий досвід боротьби в зонах №№ 
2 і 10, в’язні вийшли на роботу. Ор-
ганізаторів повстання, які залиши-
лися живими, заарештували і 25 
грудня 1953 р. засудили повторно. 
Загиблих учасників Воркутинсько-
го повстання влада таємно закопа-
ла при дорозі в районі терикону шах-
ти № 29. 1 серпня 1995 року їм було 
відкрито пам’ятний знак на Юршор-
ському меморіальному кладовищі.

Хоча виступ воркутинських по-
встанців придушили, проте дечого 
все-таки вдалося досягти, і це дещо 
полегшило життя політичних в’язнів, 
а згодом, починаючи від 1956 року, 
чимало з них вийшло на волю, бо 
були переглянуті їхні справи з обви-
нуваченнями. Підпільна організацій-
на діяльність тривала і стала осно-
вою для нового великого повстання, 
яке відбулося у травні - червні 1954 
року в Кенгірі.

«У Воркуті й інших таборах ГУЛА-
Гу балтійці та українці мали кількіс-
но надмірне «представництво» після 
Другої світової війни. Іронія історії в 
тому, що ті самі народи сьогодні най-
більше загрожувані путінською Росі-
єю і зазнають її найбільшого тиску», 
— зауважує у книжці «Воркута!» фін-
ський дослідник Юкка Рислаккі.

Росія сьогодні замовчує прав-
ду про радянський тоталітаризм, і 
він до неї швидко повертається. Там 
знову відбуваються незаконні аре-
шти, викрадають людей, засуджують 
за політичними мотивами і доправ-
ляють до тих самих місць ув’язнення, 
що й у радянський період. Швед-
ський історик Ганс-Єран Карлссон 
вважає, що травма не обмежуєть-
ся тим поколінням, яке зазнало те-
рору, а питання спокутування гріхів 
та їх відпущення, відповідальності 
й покари не зникають у суспільстві 
разом із поколінням, яке було вико-
навцем репресій.

Леся БОНДАРУК, 
співробітник Українського 

інституту національної пам’яті
Джерело: «День»

У жовтні — листопаді 1921 року вже 
минув рік, як стихли останні бої польсько-
радянської війни. На неозорих просторах 
колишньої Російської імперії більшовики 
майже скрізь розбили своїх конкурентів. 
Європа байдуже махнула рукою на неспо-
кійну державу Леніна. Саме в цей час Армія 
Української Народної Республіки вирушила 
у свій останній наступ. Єдиним її союзни-
ком проти комуністичної влади залишався 
голодний і виснажений український народ.

Восени 1920 року регулярні частини 
Армії УНР відступили під натиском Черво-
ної армії до Польщі, де були інтерновані в 
таборах. Окупована червоними Україна не 
здавалася: у всіх губерніях діяли антибіль-
шовицькі повстанські загони. Частина з 
них орієнтувалася на УНР і Петлюру, інші — 
на Махна. 

У січні 1921-го військове командуван-
ня УНР створило Партизансько-повстан-
ський штаб для координації руху опору в 
Україні. Начальник штабу — генерал-хорун-
жий Юрій Тютюнник — планував викорис-
тати досвід глибокого рейду армії УНР 1919 
– 1920 років, відомого як Перший Зимовий 
похід, щоб надати допомогу повстанцям. У 
планах Тютюнника було здійняти загально-
національне повстання і скинути ненави-
сне ярмо. 

У жовтні 1921 року на території Поль-
щі і Румунії сформували три українські рей-
дові групи: Волинську, Подільську і Бесса-
рабську. У свій час кожна з них перетнула 
радянський кордон і вирушила в невідоме. 
Згодом операцію назвали Другим Зимовим 
походом, хоча за сезоном їй більше відпові-
дала інша назва — Листопадовий рейд. 

Бессарабська група не змогла вико-
нати завдання і повернулася до Румунії. 
Найдовше і найуспішніше діяла Поділь-
ська група. Але найголовнішу групу — 
Волинську — чекала справжня траге-
дія. Їй вдалося прорвалася до Київщи-
ни, однак у районі селища Базар (тепер 
Житомирська область) групу оточила 
більшовицька кавалерія Котовського. У 
бою під селом Малі Міньки українці за-
знали поразки. Частина їх потрапила в 
полон, і після рішучої відмови перейти 
на службу до більшовиків 21 листопада 
1921 року 359 бійців були розстріляні 
під Базаром.

Максим МАЙОРОВ, 
Український інститут 
національної пам’яті

«Українці завжди були найактивнішими 
бунтарями серед ув’язнених»

Вірні до загину
До 94-ї річниці Другого Зимового походу Армії УНР

Вважає фінський письменник, автор першої науково-популярної книжки про Воркутинське 
повстання 1953 року Юкка Рислаккі.
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Це  — художньо-документальна книжка 
Станіслава Цалика й Пилипа Селігея, що ви-
йшла 2010 року в серії «Невідома Україна» (ви-
давництво — «Наш час»; 2-ге вид. — 2011 р.). 
Містить розвідки про життя українських літе-
ратурних класиків XX століття — мешканців 
будинку письменників Роліт у Києві. 

Протягом багатьох років С. Цалик і П. Селі-
гей брали інтерв’ю в  багаторічних мешканців 
Роліту та інших людей, які особисто знали геро-
їв книжки, були учасниками або свідками опи-
суваних подій. Загалом автори опитали майже 
100 осіб. До відомостей, зібраних у такий спо-
сіб, були долучені архівні знахідки. У результа-
ті в обіг запроваджено чимало маловідомих, 
а часом зовсім невідомих фактів і документів, 
що додають несподівані штрихи до портретів 
відомих письменників.

Розділи книги: 
1. Що таке Роліт і чому саме там писалися 

шедеври?
2. Про що змовчали біографи Миколи Ба-

жана.
3. «Заслуживают внимания материалы, 

компрометирующие Рыльского».
4. Новорічні містерії Івана Кочерги.
5. Як Павло Тичина випередив Джорджа 

Орвелла, і що з того вийшло.
6. Олександр Корнійчук: таємниці черво-

ного Шекспіра.
7. Київська глорія Уласа Самчука.
8. Куля в Максима Рильського.
9. Юрій Яновський: биття й буття на літера-

турному вулкані.
10. І сміх, і сльози, і любов Остапа Вишні.
11. «Кундзіча можна знищити безпере-

шкодно…».
12. Собор із «Собору», або Подорож Олеся 

Гончара до Мадонни.
Уривки із книги: Книжка налічує близько 150 ілюстрацій: 

портрети, сімейні знімки, зображення докумен-
тів, шаржі, карикатури. Майже третина ілюстра-
цій (з родинних і державних архівів) друкуються 
вперше.

Судячи з рецензій та обговорень книжки на 
форумах, найбільшу цікавість викликали такі 
епізоди.

Далеким пращуром П. Тичини був полковий 
старшина Гнат Тичина — один із найближчих со-
ратників гетьмана П. Полуботка. Сам поет пи-

сав, що його прізвище фігу-
рувало в переліку спадко-
ємців гетьмана, який 1907 
р. опублікував профе-
сор О. Рубець. Якби уря-
ду СРСР вдалося домови-

тися з британськими 
властями про видачу 
золота П. Полуботка 
(а такі спроби робили-
ся й неод норазово), то 
П. Тичина цілком міг би 
виступити в ролі особи, 

в чиї руки формально належало передати спад-
щину. Відомо, що 1935 р. він відвідував Лондон. 
Для радянської влади поет став незамінним. Че-
рез це його прізвище ніколи не фігурувало в про-
токолах допитів письменників, ув’язнених НКВС, 
і репресії йому не загрожували.

*   *   *
У працях з історії спец-

служб згадується лист 
М. Рильському від іме-
ні «Проводу ОУН на схід-
них землях», автори 
якого називають по-
ета «справжнім зраз-
ком українського запро-
данства» й погрожу-
ють смертною карою, 
якщо той не припинить 
співпраці з комуніс-
тами. Встановлено, 
що «Провід ОУН на 
східних землях» існував виключно на папері, а 
листа насправді склали працівники МДБ. С. Ца-
лик і П. Селігей обґрунтовують версію, як і для 
чого чекісти готували вбивство М. Рильського. 
Як і в випадку з убивством Я. Галана, куратором 
цих заходів була та сама людина — полковник 
держбезпеки С. Карін-Даниленко.

*   *   *
Автори наводять свідчення сучасників 

О. Корнійчука й власні міркування на користь 
того, що задум, сюжет і перший варіант відомої 
п’єси «Загибель ескадри» (1934) насправді нале-
жать не йому. Молодий драматург долучився до 
роботи вже на завершальному етапі, коли кіно-
режисер А. Кордюм попросив його доробити сце-
нарій для фільму «Загибель ескадри». П’єсу, ство-
рену на основі цього сценарію, О. Корнійчук таєм-

но подав як власну на Всесоюзний конкурс дра-
матургів. Там вона посіла друге місце, принісши 
О. Корнійчукові гучну славу. Згодом п’єсу допоміг 
удосконалити російський письменник О. Толстой.

*   *   *
Від 1948 р. й до кінця жит-

тя Остап Вишня вів щоден-
ник, який і досі повністю не 
надруковано. Поряд із опи-
сом прикметних літератур-
них подій він не раз єлей-
но славословить Сталіна 
й Компартію. Складається 
враження, буцімто з ГУЛА-
Гу письменник повернувся 
твердокам’яним сталініс-
том. Утім, за досвідом арешту 1933 р. Остап Ви-
шня напевно знав, що слідчі серед іншого уваж-
но вивчають особисті папери заарештованого. 
Як припускають С. Цалик і П. Селігей, співаючи 
осанну кремлівському диктаторові, видатний гу-
морист у такий хитромудрий спосіб намагався 
забезпечити собі своєрідне «ідеологічне алібі» 
на випадок можливого другого арешту.

Книжка отримала високу оцінку рецензен-
тів і читачів:

«Здавалося, що може бути невідомим із жит-
тя справжнісіньких класиків української літера-
тури? Їхні твори десятиліттями вивчаються у шко-
лах, про їхній творчий і життєвий шлях написано 
сотні книжок та стоси дисертацій, створено доку-
ментальні та ігрові фільми. Проте ми пересвідчи-
лися, що справжня, без купюр історія української 
літератури — це захоплюючий детектив». 

11 листопада 1918 року о 5 
годині ранку в залізничному ва-
гоні маршала Франції Ферди-
нанда Фоша в Комп’єнському 
лісі німецька делегація, яку 
очолював депутат рейхстагу 
Маттіас Ерцбергер, підписала 
перемир’я з Антантою. Вису-
нуті переможцями умови мали 
ультимативний характер і були 
безумовно прийняті Німеччи-
ною. Через шість годин уго-
да набула чинності — об 11-ій 
годині 11-го дня 11-го місяця 
1918 року закінчилась Перша 
світова війна.

28 вересня 1918 року німець-
ке командування повідомило кай-
зеру Вільгельму II про безнадійне 
становище німецької армії — Бал-
канський фронт був прорваний си-
лами Антанти, а 27 вересня союз-

ники розпочали наступ на Західно-
му фронті. Наступного дня капітулю-
вала Болгарія (союзник Німеччини), 
а 30 жовтня проголосила незалеж-
ність Угорщина, відтак і Австро-Угор-
ська імперія, ще один союзник Ні-
меччини, почала розвалюватися — 
того ж дня була створена Чехосло-
ваччина, незалежність якої одразу 
визнали США і країни Антанти. Цьо-
го ж таки 30 жовтня вийшов із ві-
йни останній союзник Німеччини — 
Османська імперія.

Загроза перенесення воєнних 
дій на територію Німеччини ставала 
цілком реальною, і Німеччина звер-
нулася до США про початок мирних 
переговорів. Ситуація ускладню-
валася внутрішньополітичною об-
становкою в Німеччині — 9 листо-
пада в країні почалася революція, і 
рейхс канцлер Макс Баденський са-
мовільно оголосив про зречення ім-
ператора Вільгельма II від престолів 
Пруссії і всієї імперії, а о 13-ій — про 

власну відставку і призначення ліде-
ра соціал-демократів Фрідріха Ебер-
та новим канцлером. Того ж дня Фі-
ліпп Шейдеманн, один із керівників 
Соціал-демократичної партії, оголо-
сив про створення Німецької рес-
публіки.

Військові й політичні вимоги Ан-
танти, викладені у 34-х статтях, були 
направлені на те, щоб не дати мож-
ливості Німеччині почати нову ві-
йну. Крім того, Німеччина повинна 
була передати переможцям велику 
кількість військового споряджен-
ня і боє припасів, звільнити терито-
рію на лівому березі Рейну, а на його 
правому березі планували створити 
демілітаризовану зону; велика кіль-
кість німецьких військових опинила-
ся в полоні — в той час як на терито-
рії Німеччини не було військ Антан-
ти, а німецькі війська знаходились у 
Франції, Бельгії, Східній Європі. За 
умовами перемир’я Німеччина мала 
денонсувати Брест-Литовський 
мирний договір із більшовицькою 
Росією.

На світанку 11 листопада 1918 
року в Комп’єнському лісі, у штабно-
му вагоні командувача військ Антан-
ти — французького маршала Фоша, 
німецька делегація на чолі зі статс-
секретарем закордонних справ Ерц-
бергером підписала перемир’я, за-
пропоноване союзним команду-
ванням. При цьому не був присутній 
жоден німецький офіцер, оскільки 
генералітет і рейхсканцлер не хоті-
ли брати на себе відповідальності за 
поразку, що дало згодом можливість 
реакційним колам Німеччини звину-
ватити в тяжких умовах перемир’я 
політичні сили, які брали участь у 
Листопадовій революції.

Gazeta.ru

* * * 
На цьому історія історичного ва-

гона не завершилася. Минуло менш 
ніж 22 роки. Літо 1940 року. Вже 
майже рік бушує Друга світова ві-
йна, розв’язана тією ж Німеччиною 
1 вересня 1939 року нападом на 
Польщу. 

За два десятиліття Німеччина не 
лише отямилася від руїни і прини-
ження у зв’язку з поразкою в Першій 
світовій війні, а й за потурання За-
ходу знову стала міцною й агресив-
ною державою і мріяла про реванш. 
До того ж на початку 1933 року до 
влади в Німеччині, в результаті пар-
ламентських виборів і чвар демо-
кратичних сил, прийшла нацистська 
партія, лідер якої Адольф Гітлер став 
канцлером, главою уряду. 

Улітку 1939 троку нацистська 
Німеччина і комуністичний Радян-
ський Союз підписали таємну угоду, 
так званий пакт Молотова – Ріббен-
тропа, про поділ Європи. Це остаточ-
но розв’язало руки нацистам. 

Окупувавши після Польщі ще 
ряд країн Європи, Німеччина влітку 
1940 року напала на Францію, до-
сить швидко розгромивши її. Поло-
вину Франції, включно зі столицею 
Парижем, німці окупували, на іншій 
половині дозволили створити марі-
онеткову напівдержаву. А підписан-
ня Акта про капітуляцію Франції пе-
ред Німеччиною було символічним. 
Гітлер, котрий у Першу світову війну 
воював на фронті й навіть був пора-
нений, задля приниження французів 
і театрального ефекту віднайшов той 
самий вагон маршала Фоша і саме 
там велів провести процедуру підпи-
сання капітуляції Франції. 

Правда, менш як через 5 років 
була інша капітуляція — розгром-
леної союзниками Німеччини, вже 
в Берліні. А ще через рік — Нюрн-
берзький трибунал, міжнародний 
суд над нацизмом і його лідерами. 
Про це варто згадати деяким ниніш-
нім агресорам. 

«Таємниці письменницьких шухляд: 
детективна історія української літератури»

«Юнка стояла біля навчального корпусу се-
ред дівчат. Гончар побачив її з вікна універси-
тетської бібліотеки. Підійшов до гурту, викли-
кав привабливу незнайомку, назвався. «Далі, 
— посміхається пані Валентина, — нічого не 
пам’ятаю». Про те, яке враження тоді справив 
на неї цей рішучий старшокурсник, відповіла 
нам коротко: «Вбив наповал!» 

«Бажан відчував, що й за ним ось-ось ма-
ють прийти. Зібрав речі про всяк випадок і… 
понад рік щоночі (!) спав у штанях, бо не хотів 
виглядати нещасним перед своїми екзекуто-
рами — стояти в спідній білизні й безпомічно 
намацувати в темряві окуляри (він з дитин-
ства недобачав). Наприкінці літа 1938-го Ба-
жан упевнився, що інтуїція не зраджує його 
— він і справді стояв лише за крок до смерті».

«Михайла Булгакова вважають піонером 
«дияволіади» в радянській літературі. Йдеться 
насамперед про роман «Майстер і Маргарита» 
(лишився незавершеним через смерть автора 
в 1940 р., перша покалічена цензурою публіка-
ція — журнал «Москва», 1966 – 1967 рр., пер-
ше в СРСР повне видання — видавництво «Ху-
дожественная литература», 1973 р.). Насправ-
ді ж пальма першості належить Іванові Кочер-
зі: глядачі спектаклю за його п’єсою «Майстри 
часу» ще в 1934 р. стали «свідками» відвідин 
сатаною СРСР».

«Як нещодавно виявилося, «Партія веде» 
насправді є… своєрідним римейком твору 
13-річної давнини і протилежного спрямуван-
ня. Ще в травні 1920-го на Софійському май-
дані Павло Григорович палко вітав українсько-
польське військо, яке витурило з Києва більшо-
виків. Переповідають, що ту промову він завер-
шив так: «А червону гидь//будем, будем бить!»

«Обидва мали невдалий досвід подружньо-
го життя. У Вишні фактично розпався шлюб з 
Оленою Смирновою, дочкою хатньої господи-
ні, в якої він квартирував, а у Варвари — з ре-
жисером Михайлом Тінським. Дізнавшись, що 
чоловік закрутив роман з артисткою Наталею 
Ужвій, Варвара забрала 8-місячну доньку Машу 
й пішла від зрадника».

Павло Тичина

Максим Рильський
Остап Вишня

97 років тому завершилася Перша світова війна97 років тому завершилася Перша світова війна

Вагон маршала Фоша Вагон маршала Фоша 
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Хроніка війни більшовиків 
з народом на Чернігівщині

Непокірна Шестовиця 
Суцільні репресії і терор з боку кому-

ністичної влади у 1920-их – на початку 
1930-их років підірвали народні сили для 
опору, в більшості випадків ми спостері-
гаємо лише поодинокі випадки «терактів» 
і непокори. Особлива ситуація склалася в 
селі Шестовиця Чернігівського району, де 
селяни, обурені брутальними діями влади 
щодо розкуркулення та висилки односель-
ців, влаштували справжню війну радян-
ським активістам.

18 березня 1932 року в Шестовиці 
мала місце так звана «жіноча волинка». 
Юрба із приблизно 300 жінок (за іншими 
даними — до 500) зібралася біля хати «кур-
куля» Федора Кузьмовича Якуби, в якого 
представники влади конфісковували май-
но за несплату державних податків. Жінки 
почали розбирати майно, а потім, не див-
лячись на присутність міліціонера, побили 
бригаду радянських активістів, яка прово-
дила конфіскацію. У секретному міліційно-
му спецзведенні організаторами і підбу-
рювачами «волинки» названі:

— священик Липинський, який не за-
вершив служби і випустив юрбу з церкви 
раніше, аніж на то сподівався комуністич-
ний актив;

— колгоспник Степан Шестак, що під-
бурював жінок криками: «Бий гадів, жін-
кам нічого не буде!»;

— середнячка Cавось, дружина черво-
ного партизана, яка дрючком лупцювала 
керівника бригади комсомольця Дударя 
та його поплічників.

Виїзна сесія суду за даною справою за-
судила «куркульку» Оксану Якугу на два з 
половиною роки позбавлення волі, Степа-
на Шестака — на два роки, Явдоха Ткач і 
Савось отримали по два роки умовно.

19 травня 1932 року в Шестовиці було 
вбито голову сільради Халея. Міліція за-
арештувала підозрюваних Іллю Сизого, 
Петра Поповича, Федора Бешуна та бага-
тьох інших, однак слідство забуксувало.

А вже 14 червня загинув наступник 
Халея — Іван Іванович Куций. Цього разу 
були арештовані Андрій Вітун, Іван Сизий, 
Ганна Міх і Сава Міх. Слідство дійшло ви-
сновку, що вбивство вчинив Андрій Вітун, 
якого засудили до «вищої міри соціальної 
справедливості» (так більшовицька влада 
називала смертну кару — розстріл).

У ніч на 11 вересня троє невідомих об-
стріляли колгоспників Петра Рибалку, Они-
кія Куцого і Степана Асауленка.

9 січня 1933 року були підпалені хати 
секретаря сільради Ткача, секретаря осе-
редку ЛКСМУ (комсомолу) і члена сільради 
Рибалки, голови сільради Поклада та двох 
колгоспників. Під час пожежі за селом чули 
постріли, здійснені невстановленими осо-
бами, що на підводі їхали в напрямку міс-
та Чернігова. Підозра впала на тих, у кого 
були особисті рахунки з місцевим комуніс-
тичним активом: Андрія Дмитровича Лав-
риненка (утік з висилки, пізніше був уби-
тий при нападі на сільраду), Івана Костян-
тиновича Мекшуна («розкуркулений», але 
втік від висилки, був затриманий зі збро-
єю в руках), Василь Костянтинович Мек-
шун («розкуркулений»), Іван Пінчук (житель 
села Козла — нинішнього селища Михай-
ло-Коцюбинського, втік із висилки), Петра 
Сергієнка (житель села Слабина, колгосп-
ник-бідняк, «учасник ряду пограбувань»).

Цікава подія сталася 20 січня, коли за-
палала канцелярія споживчого товари-
ства. Як швидко з’ясувалося, це правління 
товариства (голова Федір Міх та заготов-
лювач Терентій Савоста) вирішило таким 
чином прикрити розтрату 3000 карбован-
ців і сховати кінці в воду.

18 лютого 1933 року особи, підозрю-
вані в січневих підпалах, вчинили напад 
на сільраду. Але на той час там перебува-
ли активісти, що проходили військову під-
готовку. Напад швидко захлинувся, було 

вбито Андрія Лавриненка. Затримали й ін-
ших нападників.

«Актив села, — підсумовувалося у 
спецзведенні обласної ГПУ, — заляканий 
до того, що бояться вечорами виходити на 
вулицю». Аби переломити ситуацію, чекіс-
ти арештували в січні 1933 року 8 «кримі-
нальників», яких засудили на різні терміни. 
У лютому — ще 6 «куркулів-кримінальни-
ків засуджені Особливою Нарадою на різ-
ні терміни на висилку і концтабір». Відтак, 
«актив знову почав працювати, але робо-
та ще слабко розгорнута. Партгрупа, що 
складається з 5 чоловік, всі нові обличчя, і 
тільки ознайомлюються з селом». З остан-
нього речення випливає, що весь сіль-
ський партосередок складався виключно 
з чужих, яких спеціально прислали з інших 
населених пунктів. Свої, зрозуміло, бояли-
ся, але очевидно, що на них і не розрахову-
вали, оскільки про «тверду руку» говорити 
просто не доводилося.

Однак і нові кадри «не надихали». 22 
травня 1933 року, «в день релігійного свя-
та», голова сільради Балашов напився і зі-
рвав сівбу. Його зняли з посади, й 1 черв-
ня міськпартком КП(б)У рекомендував на 
цю посаду Брея. 

Тим часом ситуація в непокірній Шес-
товиці залишалася напруженою. Газета 
«Колгоспна перемога» 21 квітня 1933 року 
повідомляла про виїзну сесію Козлянсько-
го нарсуду в Шестовиці. Макара Зуба за 
«релігійну антирадянську агітацію» (наво-
див витяги з Євангелія, коментуючи того-
часні події) позбавлено волі на 5 років. 
Крім того: виселення за межі України на 3 
роки, поразка в правах на 5 років (заборо-
на брати участь у виборах, обіймати поса-
ди тощо), штраф 100 карбованців.

О 10-ій годині вечора 30 травня підпа-
лили колгоспну клуню, де утримувалася 
колгоспна худоба. Якраз неподалік прохо-
див пленум сільради, тож худобу врятува-
ли. Однак вогонь перекинувся на сусідню 
будівлю, пристосовану під дитячі ясла, яка 
постраждала. Підозрювали щойно звіль-
неного Мекшуна, але той втік.

31 липня 1933 року посеред дня за-
горілася хата члена правління колгос-
пу, полевода Граба. Господаря вдома не 
було, але загинув його син, комсомолець 
і об’їждчик, 20-річний Іван Петрович Граб.

7 жовтня о 15-ій годині «з невстановле-
ної причини» на дільниці 4-ої бригади заго-
рілася клуня, де зберігався колгоспний ре-
манент. Унаслідок пожежі згоріло три клу-
ні, але худобу й реманент із них врятували. 

Вочевидь, селяни не даремно воюва-
ли з місцевою владою: влітку 1933 року в 
Шестовиці на повну силу лютував голод. І 
хоча кількісні показники 1933-го практич-
но не виходять за рамки загальної карти-
ни (відхилення досить незначні й більш по-
мітні на фоні таких років: 1930 рік — 55 
померлих по селу, 1931 рік — 34, 1932 рік 
— 39, 1933 рік — 58, 1934 рік — 66, 1935 
рік — 13, 1936 рік — 22, 1937 рік — 25 
осіб). Але, якщо проаналізувати статисти-
ку померлих за 1933 рік, то побачимо, що 
пік голодування припадає на початок літа 
(червень і перша половина липня; якщо в 
січні – травні за місяць помирало 2 – 4 се-
лян, то в червні — 9, липні — 19, серпні — 
5, а далі, до кінця року, — знову 1– 4 по-
мерлих за місяць), коли організм людини 
був виснажений весняно-польовими ро-
ботами та були з’їдені останні запаси про-
довольства. У записах про причини смер-
ті людей в Шестовиці двічі прямим текстом 
вказано: «від голоду». 2 липня від голоду 
померла Євдоха Сидорівна Завальна (60 
років), 19 липня — Зінаїда Минівна Кругол 
(40 років).

Серед інших причин смерті людей від-
значимо, що ремісник Пилип Петрович Ко-
люк (39 років) утопився 27 травня, а Влас 
Андрійович Сизон (67 років) помер 23 
червня в лікарні від операції.

Вражає і висока смертність у Шесто-
виці 1934 року, яка навіть перекрила по-
казник 1933-го. Раніше ми вважали, що 
перебування людей на межі виживання в 
розпал Голодомору призвело до проявів 
сильного виснаження і втрати захисних 
сил організму. Але сьогодні видається, що 
то була розплата з боку активістів і місце-
вої влади за непокору й бунт  попередніми 
роками.

Радянська 
«господарка» 

Хмільниці 
у 1932 – 1933 роках
Радянська влада не тільки ретельно 

вибудовувала кадрову політику на місцях, 
рішуче відсіюючи всіх м’якотілих і нерішу-
чих, а й усіляко підтримувала відданих ак-
тивістів. 21 квітня 1933 року, коли почи-
налися найбільш страшні для чернігівської 
округи голодні місяці — травень, червень 
і перша половина липня, Чернігівський 
міськпартком КП(б)У побивався над пи-
танням «Про поліпшення постачання рай-
партактиву». Зрозуміло, стан постачання 
визнаний незадовільним і дано вказівку 
не тільки його налагодити, а й «поліпши-
ти якість випікання хліба». Мабуть, щоб не 
забракло сил розмахувати зброєю і заби-
рати в селян останнє продовольство. І це 
тоді, коли більшість простого люду раділа 
хлібу, якого і їсти було неможливо. Федір 
Семенович Герасименко (1914 року наро-
дження) із села Хмільниця Чернігівського 
району Чернігівської області розповідав, 
як одного разу «прийшов додому з робо-
ти, матері приніс «житець», і мама спекла 
з нього оладки. Спершу дали коту шматок 
оладки, і кіт на очах здох. Ось ми тоді по-
пробували трішки цієї оладки, і до вечора 
я лежав непритомний, матір теж хворіла».

Однак радянським активістам не тіль-
ки голод, а навіть недоїдання не загрожу-
вало. З одного боку, про це дбала держа-
ва, поліпшуючи якість хліба для обраних, 
з іншого — цей актив і сам себе непогано 
забезпечував. Іноді, звичайно, трапляли-
ся «перегини» і «перекручення», і бувало, 
що активістів «сварили». Але так сварили, 
що про це знали лиже божки з «комуністич-
ного Олімпу», яким і адресувалися всілякі 
«спецзведення» та «спецдовідки» караль-
но-репресивних органів. А гриф «цілком 
таємно» надійно приховував подібні доку-
менти від простих смертних як у ті часи, так 
і довгими наступними десятиліттями.

На початку 1933 року однією з «геро-
їнь» спецзведення Чернігівського облас-
ного відділу ДПУ (тодішня назва комуніс-
тичної держбезпеки) стала голова сіль-
ради із Хмільниці (сучасний Чернігівський 
район).

Виявляється, за два роки своєї робо-
ти Марусик, як зазначили чекісти, «…оста-
точно розклала село. Оточила себе кур-
кульським та кримінальним елементом, 
який озброїла». Зокрема, до сформовано-
го Марусик активу входили колишній голо-
ва сільради Макар Сидоренко («алкоголік 
і хуліган, судимий за викривлення») та син 
дяка Іван Ніговський (також «алкоголік і 
хуліган»).

Із документа дізнаємося, що «для кри-
мінальників створені сприятливі умови, які 
тільки можуть бути в селі, а вчителів без-
перервно переслідують. Декілька разів 
заарештовувала завідуючого школою Кис-
люка, вороже ставлячись до вчительства і 
переслідуючи їх як культурних працівників. 
Культурно-просвітницької роботи на селі 
ніякої не ведеться, а навпаки, тероризує 
селянство, спільно із своїм активом. 22 
листопада 1932 року із револьвера стріля-
ла у приміщенні сільради в селянина Бури-
мича Степана Титовича і Анінасика (напев-
но, перекручене від Апанасенка) Андрія».

Спецзведення наводить ряд інших фак-
тів «великих викривлень і зловживань».

Так, весною 1932 року Марусик із 
М. М. Гломоздою (член президії райКНС 
— районного Комітету незаможних селян) 
поїхала в село Рогощі Хмільницької сільра-
ди і провела обшук у «куркулів» Приступи, 
П. Молоха, Л. М. Приступи та інших. Зна-
йдений хліб не взяла, натомість забра-
ла хліб у тамтешніх бідняків, що виконали 
план хлібозаготівель, — Івана Приступи, 
П. Приступи та багатьох інших. А в кого не 
знаходила хліба — за борги забирала май-
но. Дії голови сільради дещо приголомши-
ли М. Гломозду, однак на своє зауваження 
отримав недвозначну відповідь: «Це моя 
справа, я голова і роблю, що знаю».

Наприкінці грудня 1932 року під час об-
шуку в селянина з Рогощів С. Приступи рек-
візувала декілька пудів льону, які привлас-
нила і до плану хлібозаготівель не внесла. 
Тоді ж забрала хліб у хмільницьких «кур-
кулів» В. М. Гломозди, В. М. Макаренка, 
М. Г. Атрощенка, І. С. Аніщенка, і знову ви-
лучене по документах ніде не проходило. 
Близько трьох пудів сала Марусик забрала в 
Іллі Пилиповича Кобця, яке частково розда-
ла бригадирам, а значну частину присвоїла. 

У біднячки-одноосібниці Пріськи Рома-
ненко — контрактантки (на комуністично-
му жаргоні — контрреволюційна активіст-
ка) — вимагала курей і гусей, обіцяючи 
знизити план хлібозаготівель. Це при тому, 
що в Романенко було реквізовано золоту 
чашку, ложку, 35 карбованців золотом, які 
знову осіли в кишенях Марусик. А ще голо-
ва сільради забрала у Пріськи корову на 
м’ясозаготівлі, тоді як «куркулю» Михайлу 
Самійленку, що не виконав плану хлібоза-
готівель на 7 центнерів, реквізовану коро-
ву повернула.

Наостанок невгамовна Марусик за-
брала 28 кг сала в жителя села Рогощі Ва-
силя Ігнатенка. Наступного дня сало, як 
«незаконно вилучене», довелося поверта-
ти, однак господарю дісталося лише 20 кг. 
Марусик попередила Ігнатенка, щоб не на-
думав скаржитися, інакше вона його «про-
дасть і вишле» (на комуністичному жарго-
ні — погроза депортації за межі України).

Ось так жилося пані Марусик у зго-
лоднілій Хмільниці: кого хотіла — карала, 
кого хотіла — милувала. Ще й револьвер 
у руках, з якого вона іноді пострілювала 
— такий собі типаж із розряду «крутих». 
Нікого з начальства її діяльність особли-
во не турбувала. Але варто було перегну-
ти палицю із привласненням вилученого, 
як відразу вірні соратники перетворили-
ся на «алкоголіків і хуліганів», а саму Ма-
русик 22 січня 1933 року зняли з посади. 
Вірогідно, аби потім прилаштувати в інше 
тепленьке місце. Хоча спецзведення і за-
вершувалося грізною обіцянкою, що «буде 
проведено розслідування», однак невдо-
взі Марусик «виринула» головою сільради 
у Клочкові. І вже 8 серпня 1933 року Чер-
нігівський міськпартком закликав до при-
скорення розгляду чергової справи щодо 
зловживань радянської активістки. Яка, 
вочевидь, мала завершитися новою «ро-
тацією» — Чернігівська приміська смуга, 
що постала наприкінці 1932 року замість 
ліквідованого Чернігівського району, в січ-
ні 1933-го налічувала 60 сільрад і 101-у 
«колгоспну одиницю», тож було де доклас-
ти зусиль Марусик та їй подібним сталін-
ським посіпакам, що ненавиділи «культур-
них працівників».

До речі, у Клочкові, де за весь 1932 рік 
померло 34 особи, в одному лишень черв-
ні 1933-го (при Марусик) померло 37 осіб. 
Ще 22 — у липні, а всього за рік — 110!

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут 
національної пам’яті, 

м. Чернігів
За матеріалами Державного 
архіву Чернігівської області
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Звернемося до оцінки з тако-
го ворожого всьому українсько-
му джерела як спецслужби СРСР. 
У грудні 1940 р. у цілком таємній 
біо графічній довідці НКВС за під-
писом начальника Львівського 
обласного управління Сергієнка 
патріотична діяльність митропо-
лита оцінена так: «Вибрана Шеп-
тицьким лінія колосально зна-
чно підняла його авторитет серед 
українського населення не тільки 
як духовного владики [два остан-
ніх слова закреслені й замінені 
на «керівника церкви»], але і як 
борця за «Самостійну Україну».

Досягнення Андрея Шептиць-
кого ґрунтуються на особистих 
якостях успішного керівника.

ОСОБИСТА СКРОМНІСТЬ. По-
ходив з давнього українського 
роду, який наприкінці 18 століт-
тя полонізувався. Граф. Даний від 
народження високий соціальний 
статус і всі посади, на яких він пе-
ребував, показали його особис-
ту скромність. На відміну від біль-
шості світських і церковних 
керівників різного рівня у 
світі, був байдужий до ма-
теріальних багатств, сим-
волів і способу життя в роз-
коші. Водночас був позбав-
лений бажання грати в пу-
блічне, «показушне» життя 
в бідності. Тобто був самим 
собою, за що його дуже ці-
нили.

ОСВІТА. Андрей Шеп-
тицький отримав науко-
ві ступені доктора права 
(1886 р.), доктора теології 
і доктора філософії (1896 
р.) Прагнення до знань були 
його внутрішньою потре-
бою. 

СУЧАСНИЙ. У вже зга-
даній раніше чекістській 
довідці зазначено: «Досить 
сильний вплив в антира-
дянському дусі Шептиць-
кий справляв і продовжує 
справляти на українську 
молодь». Не підігруючи їм, 
будучи самим собою, вла-
дика був сучасним і притя-
гував до себе нові генера-
ції українців упродовж по-
над 40 років!

РОЗУМІННЯ ЛЮДЕЙ. 
ВМІЛА КАДРОВА ПОЛІТИКА. 
Для будь-якого керівника кадро-
ва політика є ключовою. У цьому 
Андрей Шептицький був непере-
вершений. Тестом на успішність 
кадрової політики митрополита 
були держави-окупанти України. І 
серед них справжнім злим генієм 
став комуністичний тоталітарний 
режим СРСР, збагачений багато-
віковим досвідом «поділяй і во-
лодарюй» Московського князів-
ства, Московського царства, Ро-
сійської імперії.

Спроби чекістів, які спирали-
ся на всю міць радянської імпе-
рії, розколоти його оточення і ді-
ячів на місцях, навербувати собі 
агентів серед діячів УГКЦ з ме-
тою скомпрометувати, морально 
знищити владику і саму церкву 
в очах вірян і народу виявилися 
марними. 

Саме тому спецслужби і орга-
ни влади СРСР почали діяти над-

звичайно брутально і спиратися 
здебільшого на репресії. Після 
смерті А. Шептицького 1 листо-
пада 1944 р. митрополію очолив 
Йосиф Сліпий, який гідно витри-
мав усі радянські репресії, успіш-
но продовжив справу свого по-
передника. На псевдособорі у 
Львові 8 – 10 березня 1946 р., 
який за сценарієм чекістів пови-
нен був сприяти знищенню УГКЦ, 
оголосивши її саморозпуск, не 
було жодного єпископа! Жмень-
ка зламаних священиків визна-
чально не могла ані юридично, 
ані морально оформити ліквіда-
цію церкви.

З розвалом комуністичної ім-
перії наприкінці 1980-их – на по-
чатку 1990-их років УГКЦ вийшла 
з підпілля і є однією з поважних, 
впливових релігійних конфесій 
у незалежній Україні. Оце і є ре-
зультати блискучої кадрової по-
літики Андрея Шептицького, яку 
він проводив упродовж понад 40 
років.

ОСОБИСТИЙ ПРИКЛАД МУЖ-
НОСТІ, СТІЙКОСТІ. Всі успішні ке-
рівники, особливо військові, під-
твердять, що особистий приклад 
мужності, стійкості, послідовнос-
ті, єдності слова і діла — ключ до 
роботи з людьми. У цьому постать 
Андрея Шептицького — просто 
хрестоматійний приклад.

Кілька фактів. Під час Першої 
світової війни після зайняття Га-
личини військами Російської ім-
перії він відмовився рятуватися, 
евакуюватися у глиб Австро-Угор-
ської імперії, рішуче відмовив-
ся зректися греко-католицького 
обряду, за що і був депортований 
російською окупаційною владою 
до Курська в заслання. Там пово-
дився гідно і сприйняв цю життє-
ву обставину як привід проведен-
ня уніатських ідей у Росії. Після 
Лютневої революції 1917 р. по-
вертався до Львова через Київ, 
де виступив на засіданні Укра-

їнської Центральної Ради, палко 
підтримав Українську революцію.

Так само залишився з віря-
нами й народом після зайняття 
Львова 1918 р. польськими вій-
ськами. Не ховав своєї україн-
ської позиції, опікувався укра-
їнськими військовополоненими, 
боронив українську справу на 
західноукраїнських землях під 
Польщею.

Шептицький достовірно і по-
вно знав, чого треба чекати від 
комуністичного тоталітарного ре-
жиму СРСР. У 1920 – 1930-ті роки 
він послідовно публічно викри-
вав більшовицьку політику, засу-
див Голодомор. Проте у вересні 
1939 р. відмовився рятуватися, 
коли Червона армія окупувала 
Західну Україну. У 1944 р. також 
залишився разом зі своїм наро-
дом, коли знову прийшла радян-
ська влада.

У 1941 – 1942 р. митрополит 
Шептицький був єдиним в окупо-
ваній нацистами Європі вищим 

церковним ієрархом, що 
публічно (!) засудив на-
цистські злочини масових 
убивств цивільного насе-
лення, винищення євреїв. 
Його Послання «Не убий» від 
21 листопада 1942 р. ста-
ло легендою громадянської 
мужності церковного діяча 
під час світової тотальної ві-
йни. Владика писав: «Люди-
на, що проливає неповинну 
кров свого ворога, політич-
ного противника, є таким 
самим чоловіковбивником 
як людина, що це робить для 
грабунку, і так само заслу-
говує на Божу кару і клятву 
Церкви». Митрополит уряту-
вав життя понад 200 євре-
ям. Такі факти можна нази-
вати ще й ще…

ТОЛЕРАНТНІСТЬ. ВІД-
СУТНІСТЬ КСЕНОФОБІЇ. 
Важливою рисою Шеп-
тицького була його толе-
рантність, відсутність ксе-
нофобії. Це стосується 
ставлення до інших наро-
дів, релігійних конфесій, 
різного роду опонентів. 
Захист і рятування ним ра-
зом з іншими церковними 
діячами УГКЦ євреїв (їх пе-

реховували в монастирях і навіть 
у митрополичій резиденції!) у кри-
вавий час — наочний приклад. 

На перший погляд, парадок-
сальним для митрополита Греко-
католицької церкви є його вислов-
лювання, що можна переходити з 
однієї релігійної конфесії до іншої. 
Але тільки за однієї жорсткої умо-
ви: той, хто на це зважився, пови-
нен не мати жодної особистої ви-
годи від такого кроку: кар’єрної, 
політичної, суспільної, матеріаль-
ної, моральної і духовної. 

Для керівної еліти України і 
всіх тих, хто ставить за мету ста-
ти провідниками, управлінця-
ми, життя і діяльність, творчість 
Андрея Шептицького є взірцем, 
прикладом для наслідування.

Сергій БУТКО, 
Український інститут 
національної пам’яті,

м. Чернігів 

Андрей Шептицький — 
постать світового 
масштабу 

20 листопада
1945 — у Нюрнберзі розпочався 

трибунал над діячами Третього Рейху.
Народився: 1717 — Григорій Ко-

ниський, український письменник, 
проповідник, церковний і культур-
ний діяч.

Помер: 1910 — Лев Толстой, ро-
сійський письменник.

21 листопада
1783 — у небо над Парижем зді-

йнялася перша пілотована людиною 
повітряна куля братів Жозефа-Міше-
ля і Жака-Етьєнна Монгольф’є.

1877 — Томас Едісон винайшов 
фонограф.

1906 — у Вільнюсі вийшов дру-
ком перший номер білоруської газети 
«Наша нива».

2013 — вечірнім мітингом на май-
дані Незалежності 
розпочалася Рево-
люція Гідності.

Н а р о д и л и с я : 
1694 — Вольтер, 
французький пись-
менник, філософ, 
просвітитель; 1896 
— Михайло Вериків-
ський, український 
композитор.

22 листопада
1764 — указом Катерини II скасо-

вано гетьманство в Україні.
1960 — запорізький завод «Ко-

мунар» випустив першу партію мало-
літражних легкових автомобілів «За-
порожець».

2004 — початок Помаранчевої 
революції. День Свободи.

Народився: 1890 — Шарль де 
Ґолль, французький військовий та 
політичний діяч, президент Франції в 
1958 – 1969 рр.

Померли: 1916 — Джек Лон-
дон, американський письменник; 
1963 — Джон Фітцджеральд Кеннеді, 
35-ий президент США, загинув уна-
слідок замаху.

23 листопада
1852 — в Англії запроваджені 

перші поштові скриньки.
1889 — у Сан-Франциско почали 

діяти перші музичні автомати.
1923 — Шик Якоб запатентував 

першу електробритву.
Помер: 1983 — Микола Бажан, 

український поет.

24 листопада
Народився: 1888 — Дейл Карне-

гі, американський психолог, педагог, 
письменник.

П о м е р л и : 
1722 — Стефан 
Іванович Явор-
ський (Симеон 
Яворський), ви-
датний пропо-
відник та релі-
гійний діяч, поет, 
філософ; 1934 
— Михайло Гру-
шевський, україн-
ський історик і Го-
лова Української 
Центральної Ради.

25 листопада
1905 — у Лубнах вийшов друком 

перший номер газети «Хлібороб» — 
перше легальне українське видання в 
підросійській Україні.

Народилися: 1810 — Микола Пи-
рогов, хірург; 1838 — Іван Нечуй-Ле-
вицький, український письменник. 

26 листопада
1939 — СРСР порушив пакт про 

ненапад із Фінляндією, що спричини-
ло початок Зимової війни.

Народилися: 1806 — Пилип 
Морачевський, український гро-
мадський діяч, поет; 1876 — Віктор 
Курманович, військовий діяч, гене-
рал-четар УГА; 1934 — Юрій Лит-

вин, український 
письменник і пра-
возахисник.

Помер: 1855 
— Адам Міцкевич, 
польський поет, 
діяч національно-
визвольного руху.

27 листопада
Н а р о д и л а с я : 

1863 —  Ольга Ко-
билянська, україн-
ська письменниця.

Помер: 1937 — 
митрополит Україн-
ської автокефаль-
ної православ-
ної церкви Василь 
Липківський був 
розстріляний у Києві.

28 листопада
День пам’яті жертв Голодомору. 
1928 — на Одещині створено пер-

шу в СРСР машинно-тракторну стан-
цію (МТС).

2006 — Верховна Рада України 
визнала Голодомор актом геноциду 
проти українського народу.

Народилися: 1880 — Олександр 
Блок, російський поет; 1881 — Сте-

фан Цвейґ, ав-
стрійський пись-
менник; 1890 
— Зінаїда Тулуб, 
українська пись-
менниця.

П о м е р л а : 
1970 — Алла Гор-
ська, українська 
художниця і гро-
мадська діячка.

29 листопада
1947 — Генеральна Асамблея 

ООН схвалила план поділу Палестини 
на єврейську й арабську держави.

Народилися: 1778 — Григорій Фе-
дорович Квітка-Основ’яненко, україн-
ський письменник; 1899 — Григорій 
Косинка, український письменник, 
розстріляний у 1934 р. 

Помер: 2001 — Віктор Астаф’єв, 
російський письменник.

30 листопада
1939 — почалася радянсько-фін-

ська війна.
Народилися: 1835 — Марк Твен 

(Семюел Клеменс), американський 
письменник; 1874 — Вінстон Чер-
чилль, британський державний діяч; 
1951 — Назарій Яремчук, україн-
ський співак.

Помер: 1983 — Анатолій Кос-
Анатольський, український компо-
зитор.

1 грудня
День національної єдності з 

нагоди Всеукраїнського референ-
думу 1991 року, коли понад 90% 
громадян висловилися за неза-
лежність України. 

1891 — винайдено гру баскетбол 
(американський учитель фізкультури 
Джеймс Нейсміт запропонував сво-
їм учням закидати футбольний м’яч у 
кошики).

Народилися: 1909 — Анатолій 
Кос-Анатольський, український ком-
позитор; 1918 — Георгій Майборода, 
український композитор.

3 грудня
1879 — Томас Едісон уперше пу-

блічно продемонстрував роботу лам-
пи розжарювання.

1910 — у Парижі продемонстру-
вали першу неонову лампу, яку ви-
найшов фізик Жорж Клод.

1967 — хірург Крістіан Барнард 
здійснив у Кейптауні першу в світі 
успішну трансплантацію серця.

Народився: 1722 — Григорій Ско-
ворода, український філософ.

Михайло
Вериківський

Стефан
Яворський

Адам Міцкевич

Василь
Липківський

Андрей Шептицький (1865 – 1944 рр.) — видатний український 
церковний, культурний і громадський діяч. Митрополит Андрей 43 
роки очолював Українську греко-католицьку церкву (1901 – 1944 
рр.). У цей час відбулися переломні події української і світової істо-
рії: Перша і Друга світові війни, Українська революція 1917 – 1921 
рр., польсько-українська війна 1918 – 1919 рр., Голодомор 1932 – 
1933 рр., Голокост, дві радянські окупації (1939 – 1941 рр. і з 1944 
р.), німецька окупація (1941 – 1944 рр.). Проте завдяки зусиллям, 
які митрополит докладав для консолідації і захисту своїх вірян і 
українців загалом, Греко-католицька церква досягла найбільшого 
розквіту й авторитету в суспільстві й світі.
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Олександр ШТАНЬ

ОБЖИНКИ
Що не сталось — було
Що не судилоcь —
Не збулось,
Не сталось…
Що мріялось,
За сенс життя
Було…
Безсонними ночами
Увижалось,
Нічним жасмином пахло
І цвіло…
Те, що терзало душу
І плекало, 
Як дихання, солодким
Що було,
Та невблаганно звітрилось,
Розтало;
Примарою у простір 
Відійшло…
Та як святиня — 
В пам’яті зосталось,
До болю,  що жаданим
Все ж було, — 
Не кануло,
Не зникло,
Не пропало…
Хоч і не сталось,
Все ж таки — 
Було… 
 

«Все минає…»
Звітріє біль, 
Замовкне стогін,
І просвітліє
На душі —
Уроки вивчені…
І сльози
Проллються світло
У тиші…
 

Тут слова безкорисні...
Широке поле,
Вітряки крилаті…
Яскраве сонце,
Радість через край…
О, як я хочу
Крила розпластати,
Злетіти в небо…
Друже-вітре — грай!
Спорідненість чого?
Чи знати треба?
Солодке притягання
Кличе в Рай…
Я вільний від усього 
І від себе…
Я вітром захлинаюсь — 
Зустрічай.

Воля 
Мустангам не кують підкови.
Свобідні — в буйстві трав живуть…
Не знають примусу неволі,
На волі — як ковил пливуть…
На них —  веління непокори,
На спинах вершникам — 
Не буть…
 

 Згубність звичок
Звички нас гублять —
Буденні, прості —
Важко боротись з приємністю...
Їм потураєм,
І вдячні вони:
Ставлять нас поряд
З нікчемністю...
 

Ми — козаки! 
«Степ та Воля — 
Козацька доля — 
Гей, козаки!»
З вітром літаймо,
Волі шукаймо — 
На всі віки!
 
Душу — хранімо,
Дух — проявімо — 
Гей, козаки!
Світ  нам — палати,
Степ — наша хата —
Бог нам прости!
 
Ми невмирущі,
В Істині сущі — 
Гей, козаки!
Воля крилата —
Богу посвята,
Ми  — козаки!!!

Серед рабів
Серед рабів 
Не можна бути вільним…
Хоч будеш ти моральним,
Хоч святим…
Раби зведуть тебе
До божевілля…
Ніколи ти не станеш їм
Своїм…

Можна сказати, що ця світли-
на нещодавно відсвяткувала свій 
50-річний ювілей. Вона була зро-
блена 15 листопада 1965 року у 
приміщенні Спілки письменників 
України (тоді ще не Національної). 
На ній — учасники семінару моло-
дих літераторів України, що прохо-
див у Ірпені, під час зустрічі з відо-
мими письменниками. Не довіря-
ючи зрадливій пам’яті і керуючись 
професійними журналістськими 
канонами фіксувати все на папері, 
автор цих рядків, що був також се-
мінаристом, записав усіх сфотогра-
фованих. 

Отже, зліва направо: письмен-
ники Іван Гончаренко, Григорій До-
нець, Василь Козаченко, Любо-
мир Дмитерко, семінаристи Ми-
кола Федоренко, Володимир Рут-
ківський, Віктор Левандовський, 
Володимир Краснокутський, Олек-
сандр Шостак, Олександр Чернець-
кий, Євген Дудар, Микола Рачук, Лі-
дія Чоловань, Олексій Опанасюк, 
Олександр Олійник, письменники 
Дмитро Білоус, Микола Зарудний, 
семінаристи Іван Ольховський, 
Олег Головко, Михайло Пащенко, 
Микола Шапошник, Богдан Козяр-
ський, Олександр Мірошниченко, 
Олексій Островський, письменник 
Юрій Збанацький, семінарист Во-
лодимир Рибаченко, письменник 
Анатолій Хорунжий.

На жаль, усі зафіксовані на 
світлині наставники молодих літе-
раторів уже за межею вічності. 9 
лютого 2009 року, як повідомила 5 
березня того ж таки року «Літера-
турна Україна», «в Черкасах на 75-
ому році життя скінчив свій зем-
ний шлях Микола Шапошник». Ще 
через два роки покинув земні ор-
біти багаторічний очільник Жито-
мирської обласної письменниць-
кої організації Олексій Опанасюк. 
Членами письменницької спілки 
стали також згадані вище Рутків-
ський, Шостак, Дудар, Рачук, Го-
ловко. Володимир Рутківський, до 
речі, за свої твори про часи козач-
чини удостоєний звання лауреата 
Шевченківської премії. Стала чле-
ном СПУ і Марія Павленко, яка теж 
була учасницею того семінару в Ір-
пені, але чомусь на світлину не по-
трапила. 

По-різному склалися долі інших 
семінаристів, з частиною яких ав-
тор цих рядків підтримував зв’язки 
після семінару. Рано пішов із жит-
тя Віктор Левандовський (в остан-
ні дні 1966-ого чи в перші — 1967-
ого, оскільки моя вітальна йому 
листівка з новим 1967-им поверну-
лася з написом «Адресат помер»). 
А хлопець був перспективний: за 
життя встиг опублікувати свою по-
вість у «Вітчизні».

З Олександром Шостаком до-

велося на початку 1980-их пра-
цювати в Чернігові, де він очо-
лював обласне літературне 
об’єднання. 

Журналістські дороги зводили 
мене в Луцьку з Олександром Чер-
нецьким, який представляв там як 
власкор одну з центральних україн-
ських газет. А в Житомирі бачилися 
з Олексієм Опанасюком та Марією 
Павленко. Трохи листувався з Оле-
гом Головком. Знаю, що Богдан Ко-
зярський був народним депутатом 
України. Зустрічав у «Літературній 
Україні» публікації Лідії Чоловань. 
Пригадується повідомлення про 
вихід журналістської книжки Па-
щенка. 

Сліди інших семінаристів для 
мене загубилися, але певен, що всі 
вони, як і я, не ставши прозаїками 
чи поетами-професіоналами, зали-
шилися небайдужими до долі крас-
ного письменства читачами і патрі-
отами України. Саме на це орієнту-
вали нас на семінарі наставники 
Павло Тичина, Олесь Гончар, Ми-
хайло Стельмах, Микола Амосов…

Унизу світлини збереглися ав-
тографи частини сфотографова-
них. Майже всі вони легко прочиту-
ються. Угорі ліворуч зокрема роз-
писалися на згадку Анатолій Хо-
рунжий, Григорій Донець і Василь 
Козаченко.

Підтримавши Золоту акцію світового 
українства, спрямовану на порятунок і 
збереження старих українських друко-
ваних видань у світових обширах про-
живання українства, українська спіль-
нота Торонто через харитативну орга-
нізацію «Поміч Україні» (Іванна Бере-
зовська, Оксана Гайдук) переслала до 
Миргородської діаспорної бібліотеки 
імені Галини Король великий пакунок 
цінної національної літератури. Серед 
надісланих видань особливо значні: 
«Енциклопедія українознавства» (10 
томів, під редакцією Володимира Ку-
бійовича); «Історія України – Русі» (Ми-
кола Аркас); «Призабуті казки» (зібран-
ня і опрацювання Ольги Мак); «Худож-
нє життя на Україні в 16 – 18 століттях» 
(П. Жолтовський); «Каталог світової ви-
ставки українських мистців» (Торонто, 
1982 р.); «Мистецтво. Альбом Михай-
лини Сабадаш»; «Організований голод 
в Україні 1932 – 33 рр». (Микола Га-
лій); добірка мовознавчих досліджень 
професора Л. П. Коваля; перекладені 
на українську п’єси Фрідріха Шіллера; 
казки Романа Завадовича; «Буквар Іва-
на Федорова»; твори українських пись-
менників (Теодозій Осьмачка, Лев Шан-
ковський, Докія Гуменна, Василь Голо-
бородько, Олесь Гончар, Максим Риль-

ський, Андрій Малишко, Микола Зеров, 
Віталій Коротич, Анатолій Свідзінський, 
Ганна Черінь, Олесь Бердник, Микола 
Руденко, Микола Бажан, Борис Анто-
ненко-Давидович, Улас Самчук, Юрій 
Яновський, Іван Франко, Харитон До-
вгалюк, Петро Панч, Валер’ян Підмо-
гильний, Ольга Кобилянська, Павло За-
гребельний, Іван Багряний, Юрій Липа, 
Михайло Ломецький).

Ми щиро вдячні землякам із Канади 
за шляхетну національну позицію і щиру 
стурбованість станом патріотичного ви-
ховання молоді в Україні.

Шановні земляки, ставайте фунда-
торами книжково-журнального фонду 
діаспорної бібліотеки імені легендарної 
української просвітянки — української 
емігрантки із Флориди Галини Король! 
Золота акція світового українства, спря-
мована на збереження духовної спад-
щини, триває.

Наша адреса: 37600, Україна, м. 
Миргород Полтавської обл., вул. Ведме-
дівка, 55. Тел.: (05355) 4-64-99, 093-66-
23-844 ; e-mail: sag52@ukr.net 

Анатолій САЗАНСЬКИЙ, 
директор Діаспорної бібліотеки 
ім. Галини Король, письменник 
і дослідник української історії,

м. Миргород, Полтавщина

Енциклопедія визвольної боротьби: Енциклопедія визвольної боротьби: 
«Подєбрадський полк» Армії УНР«Подєбрадський полк» Армії УНР
У серії «Видатні українці» 

вийшло нове видання Історич-
ного клубу «Холодний Яр». Ав-
тори — Роман Коваль і Віктор 
Моренець.

У першому томі енцикло-
педії вміщено 400 біографій 
вояків регулярних та іррегу-
лярних українських збройних 
формацій I половини ХХ ст. — студентів і випускників Української 
господарської академії в Подєбрадах (Чехословаччина, 1922 – 
1932) — і тих воїнів, які прагнули навчатися в Подєбрадській акаде-
мії. Серед них було чимало українських письменників, художників, 
композиторів, музикантів, акторів, журналістів, редакторів, коопе-
раторів, спортсменів, державних, громадських і театральних діячів.

Випускники академії гідно тримали марку українського інжене-
ра у Франції, Бельгії, ЧСР, Польщі, Німеччині, Африці, Китаї, США, 
Канаді, Південній Америці та Австралії.

До кінця 2016 року автори планують підготувати ще два томи 
енциклопедії.

Марина Левицька Марина Левицька 
«Різні домашні тварини: живі і мертві»«Різні домашні тварини: живі і мертві»
Найновіша книга Марини Левицької чудово змальовує життя лівих 

субкультур Британії: їхні життєві принципи, пріоритети, ілюзії та пробле-
ми. Авторка тонко описала проблему зміни поколінь на тлі світових еко-
номічних і глобалізаційних процесів. Герої Левицької, як завжди, неймо-
вірно живі та правдиві й спонукають до роздумів.

Ці та інші цікаві книги ви можете придбати в культурно-мис-
тецькому центрі «Інтермеццо» (Чернігів, вул. Шевченка, 9).

Ювілей світлини
* * * 

Перед тим, як запропонувати цю 
замітку до друку, переговорив із ре-
дактором «Світ-інфо» Петром Антонен-
ком. Схваливши ідею загалом, він зга-
дав і свою участь у республіканських 
семінарах молодих літераторів, які в 
шістдесяті – вісімдесяті роки минулого 
століття проводилися регулярно. «Ска-
жи і про це», — порадив мені. 

Кажу. Наприкінці 1976 року, коли 
в Чернігові було створено обласну 
письменницьку організацію, яку очо-
лив Станіслав Реп’ях, автора цих ряд-
ків було обрано головою обласного 
літературного об’єднання і в цій ролі 
доручено супроводжувати групу чер-
нігівських літераторів на подібне зга-
даному вище зібрання. У складі при-
деснянського десанту в Ірпені «виса-
дилися» Володимир Кезля, Володимир 
Шкварчук, Таїсія Шаповаленко, Ва-
силь Нікітін. Згодом усі, окрім Василя 
Нікітіна, який трагічно пішов із життя, 
стали членами письменницької спілки.

Згадав я, що й Василь Буденний 
був на подібному семінарі. «Був,— під-
твердив Василь Йосипович. Не прига-
дую точно, в якому це році, але добре 
пам’ятаю, що їздив у товаристві Дми-
тра Іванова та Петра Куценка». Нага-
даю читачам, що ці троє теж поповни-
ли лави професійних письменників. А 
Дмитро Іванов став Шевченківським 
лауреатом і членом Шевченківського 
комітету.

Читачі можуть, звичайно, запідо-
зрити мене в надмірних симпатіях до 
того, як у компартійні часи готували 
кадри «оспівувачів світлого комуніс-
тичного майбутнього». Не секрет, що 
заідеологізованість таких семінарів і 
нарад мала місце. Але не настільки, як 
це може видатися сьогодні, коли диви-
мося на минуле без оглядання на об-
коми, райкоми чи КДБ. Та й сприймали 
учасники семінарів розмови про соці-
алістичний реалізм хіба що з показним 
пієтетом, звертаючи першочергову 
увагу на професійний розбір своїх тво-
рів. Інакше чи зміг би стати тим, ким 
став, Василь Стус? А він 1963 року був 
учасником семінару молодих в Одесі. 
Разом із добре відомими на Чернігів-
щині Станіславом Реп’яхом та Мико-
лою Турківським…

Олександр ОЛІЙНИК

У читальній залі обласної бібліотеки ім. В. Коро-
ленка відбулася презентація книги «Вклоняємось 
доземно українському солдату». Більше 50 примір-
ників книги отримали в подарунок бібліотеки об-
ласті. Це книга нарисів про українських військових. 
У книзі — фоторепортажі з передових позицій Дон-
басу. А ще — зворушливі листи від матерів, коханих, 
дітей. 

«Усі військові викладаються на сто відсотків, 

щоб перемогти в цій війні. Це документальна збір-
ка про АТО», — сказав полковник Вадим Мисник, на-
чальник регіонального медіа-центру Міністерства 
оборони України (Чернігів). Він запевнив, що ско-
ро вийде книга про синів Чернігівщини, які захища-
ють землю на Сході країни. Про фронтові будні роз-
повів Віталій Кирилов — підполковник, начальник 
прес-служби Оперативного командування «Північ» 
(Чернігів).

Книги в Україну 

Книга «Вклоняємось доземно українському солдату»
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Несподівані 
думки
 Якщо у вас удома 

загубилася якась річ, купіть 
нову, і тоді стара тут же зна-
йдеться. 

 Щоб зробити людям 
приємне, треба ділитися з 
ними своїми бідами, а не 
радощами.

 Якщо в тебе вирос-
ли крила за спиною — не 
каркай! 

 Якщо ти такий чес-
ний, то чому в тебе морда 
така задоволена?

 Неможливо — це 
коли не можна і якось не 
дуже й хочеться... 

 Ковтаючи слину із 
заздрощів чи від злості, ти 
плюєш собі в душу. 

Було колись...
Ескіз сучасного зоряно-

смугастого прапора Сполу-
чених Штатів розробив аме-
риканський старшоклас-
ник Роберт Хефт — у рамках 
шкільного завдання.

В оригіналі Конституції 
Сполучених Штатів Америки 
немало орфографічних і гра-
матичних помилок.

За останні 3 тисячі ро-
ків у світі лише 240 років не 
були затьмарені якою-не-
будь війною.

Із десяти найбільш кро-
вопролитних воєн в історії 
вісім сталися на території 
Китаю. Кожна з двох най-
більших китайських воєн за-
брала більше людських жит-
тів, ніж Перша світова війна. 
Під час повстання Ан Ши в 
Китаї в середині восьмого 
століття загинуло близько 
сорока мільйонів осіб. У той 
час це складало одну шосту 
населення планети.

У момент найвищого 
розквіту, 480 року до н. е., 
під владою першої Перської 
імперії перебували 44 від-
сотки населення Землі. Це 
найбільший показник серед 
усіх імперій, що існували в 
історії. Для порівняння: Бри-
танська імперія підпорядку-
вала собі лише 20 відсотків 
населення світу.

До початку дев’ятнад-
цятого століття для виготов-
лення вставних щелеп вико-
ристовувалися зуби вбитих 
у битвах солдатів. У старо-
давньому Єгипті слуг спеці-
ально вимазували медом, 
щоб ті відволікали увагу мух 
та інших комах від священ-
ної особи фараона.

Куточок 
гумору

Дружина лісника до чо-
ловіка:

— Грицю, що тобі най-
дорожче у світі?

— Ділова деревина.
* * *

Чоловік хвалиться дру-
жині:

— Скоро ми будемо 
жити в дорогій квартирі.

— Нам виділяють нове 
житло?

— Ні, підвищують 
кварт плату.

* * *
— Офіціанте, принесіть 

мені форель! 
Інший відвідувач, по-

чувши це: 
— Мені також форель, 

тільки свіжу! 
Офіціант — кухарю: 
— Дві форелі, одну — 

свіжу!
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У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради
Таке універсальне мило…
 Господарське мило являє собою зварену особливим 

чином суміш натрієвих солей з жирними кислотами із нату-
ральних рослинних і тваринних жирів. 

 Якщо перед пранням у пральній машині попередньо на-
милити одяг, відбілювач додавати не потрібно.

 Господарське мило має чудові гіпоалергенні характерис-
тики, тому ним миють посуд, перуть ніжну дитячу білизну. Випра-
на господарським милом шерсть стає більш м’якою і пухнастою. 

 Також мило має чудові косметичні характеристики. Ми-
ючи ним голову, можна зробити волосся густим і здоровим, 
при цьому зникнуть ламкість і лупа. Щоб шкіра голови не була 
пересушеною після такої процедури, рекомендують обполос-
нути голову розчином з оцтом або лимонним соком.

 Якщо ж умиватися господарським милом хоча б двічі на 
тиждень, ваша шкіра завжди буде молодою.

 Очистити пори допоможе лазня з березовим віником, 
змоченим у розчині з цього мила.

 Мильним розчином господарського мила радять ліку-
вати і нежить, що починається. Для цього потрібно намочити 
ватний тампон і обробити ним носові пазухи. Тоді ніс не буде 
закладений, а 2 – 3 таких обробки змусять відступити застуду.

 Господарське мило успішно лікує грибкові захворю-
вання стоп ніг. Потрібно вимити уражені ділянки милом зі щіт-
кою, а потім обробити ранки йодом.

 Мило допоможе і при легких опіках. Якщо ви обпекли 
руку або іншу частину тіла, відразу намильте місце опіку госпо-
дарським милом і дайте підсохнути. 

 Обробка зубної щітки на ніч розчином із господар-
ським милом знезаразить її.

 При виборі цього незамінного в господарстві мила від-
давайте перевагу звичайному, всім знайомому сірому шмат-
ку, адже чим гарніша упаковка і приємніший запах, тим більша 
ймовірність того, що це мило вироблялося з додаванням різ-
номанітних синтетичних матеріалів, які не мають усіх якостей 
справжнього господарського мила.

Найтвердіші дерева 
 Темір-агач. Це дерево росте в лісах Азербайджану 

та Ірану. Воно набагато міцніше від заліза. Дуже часто такі де-
рева використовуються для виконання живоплоту, який що-
року міцнішає і стає більшим.

 Парротія. Це найтвердіше дерево серед «залізних» зу-
стрічається в лісах Північної Ірландії та Закавказзя. Дереви-
на чорного кольору, її використовують для виробництва духо-
вих музичних інструментів, деталей для машин. 

 Тис. Не зазнає гниття. Зустрічається в Закавказзі й 
на Далекому Сході. Раніше з деревини виготовляли цвяхи, а 
також її застосовували для будівництва споруд, розташова-
них під водою або під землею.

 Береза Шмідта. Це дерево росте в заповідному лісі 
Приморського краю. За міцністю перевищує чавун у 1,5 рази. 
Можна навіть вистрілити в цю березу з пістолета — куля про-
сто відлетить. Деревина успішно замінює метал. Живе дере-
во приблизно чотири сотні років, жодний інший вид берез не 
вирізняється подібним довголіттям.

 Кизил. Деревина раніше застосовувалася для вироб-
ництва деталей для годинників, ґудзиків, рушничних шомпо-
лів, деталей ткацьких верстатів. А списи або стріли, які виго-
товлялися з кизилу, не зношувалися. 

 Улин. Це борнейське «залізне» дерево вкрай важко 
піддається обробці. Але рівна текстура і приємний колір ро-
блять улин привабливим при виробництві паркету, меблів. 

Серед міцних і твердих дерев можна виділити ще ебенове 
дерево, палісандр, кумару. Усі ці дерева тонуть у воді і мають 
стійку до гниття кору. 

Упродовж місяця в Черні-
гові проходили Дні єврейської 
культури. Жителі й гості міста по-
знайомилися із творчістю ізра-
їльських художників на виставці 
«Палітра Землі Обітованої», по-
дивилися концерт «Мелодії єв-
рейської душі», побували на ви-
ставах за мотивами творів єв-
рейських авторів. 

Завершилося свято великою 
театрально-концертною про-
грамою «Єврейське містечко». З 
народним вокально-інструмен-
тальним ансамблем «Штетл» (у 
перекладі з ідиш — «містечко») 
до нас у гості приїхали представ-
ники єврейського громадського 
центру «Естер» із міста Конотопа.

Як і належить гостинним гос-
подарям, для виступу ансамб-
лю надали великий старовин-
ний зал обласного художнього 
музею імені Григорія Галагана. 
А гості привезли із собою часту-
вання.

8 листопада в художньому 
музеї столи вгиналися від страв 
єврейської кухні. Тут і фірмова 
вишнева наливка, виготовлена 
за старовинним єврейським ре-
цептом, і справжній єврейський 
фаршмак, і різноманітні закус-
ки з риби й курки. Миловидні єв-
рейські хазяйки щедро пригоща-
ли всіх бажаючих. 

Глядачі не відпускали ви-
конавців зі сцени. Ансамбль 
«Штетл» виконував єврейські на-
родні пісні й танці. Також про-
звучали твори сучасних авторів 
різними мовами, в тому числі на 
ідиш.

Організатором Днів єврей-
ської культури виступив Чер-
нігівський благодійний єврей-
ський фонд «Хесед Естер» за під-
тримки міжнародної благодійної 
організації «Джойнт» і управлін-
ня культури Чернігівської місь-
кої ради. 

Володимир КОВАЛЬ

Фестиваль 
єврейської культури

Ірина Ральченко —
заслужений працівник 

культури України
Директорові Чернігівського обласного худож-

нього музею імені Григорія Галагана Ірині Раль-
ченко присвоєно це почесне звання згідно з Ука-
зом Президента України від 9 листопада 2015 
року — за значний особистий внесок у розвиток 
національної культури і мистецтва, вагомі твор-
чі здобутки та високу професійну майстерність. 
Щирі вітання Ірині Григорівні!

У музеї Коцюбинського 
— виставка до 80-річчя 

музейної експозиції
8 листопада літературно-меморіаль-

ний музей-заповідник М. Коцюбинсько-
го відзначив 80-річчя від часу відкриття 
музейної експозиції. Саме цій визначній 
для закладу даті присвячені нові матері-
али, що доповнили існуючу музейну екс-
позицію.

Історія закладу бере початок від 15 
вересня 1934 року, коли була ухвалена 
постанова облвиконкому про заснуван-
ня музею Михайла Коцюбинського в са-
дибі, де свого часу мешкав письменник 
та його родина. Тоді ж директором му-
зею призначили Хому Михайловича Ко-
цюбинського — молодшого брата видат-
ного українського письменника. Свого 
часу він працював над заснуванням му-
зею М. Коцюбинського у Вінниці. Разом 
із дружиною Катериною Яківною і донь-
кою Михайлиною він переїхав до Чер-
нігова, де й почалася копітка робота зі 
створення музею.

Презентовано книгу 
«Криваві землі»

Кривавими землями Європи між Гітлером і Ста-
ліним назвав територію від Балтійського до Чорно-
го моря американський історик Тімоті Снайдер. Пре-
зентація його бестселера, перекладеного росій-
ською мовою, пройшла в обласній бібліотеці імені 
Короленка.

Книга профессора-історика Єльського універси-
тету «Криваві землі: Європа між Гітлером і Сталіним» 
побачила світ 2010 року. Відтоді вона витримала 29 
видань 26-ма мовами світу. Український друк поба-
чив світ у 2011-ому. Тепер — черговий український 
наклад, але вже російською мовою. У Росії книгу ви-
давати не стали.

У своїй роботі Тімоті Снайдер досліджує європей-
ську історію між 1933-им і 1945-им роками, коли на 
цих «кривавих землях» було знищено мільйони лю-
дей. Український Голодомор, сталінський терор, Го-
локост, нацизм, етнічні чистки — результат зіткнення 
двох рівною мірою тоталітарних, злочинних машин. 

Російську версію книги «Криваві землі: Європа 
між Гітлером і Сталіним» видавці безкоштовно роз-
повсюджуватимуть у російськомовних регіонах — 
аби подолати усталені стереотипи щодо вітчизняної 
історії. В умовах нинішньої війни — річ актуальна.


