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Триває передплата 
на нашу газету 

Усі поштові відділення й листоноші області
ведуть передплату на «Світ-інфо» на будь-який 

термін і на будь-яку адресу в області.
Передплатна ціна на газету — найнижча. 
Вона становить усього 8 гривень на місяць.

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

ках, 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!
Кожному читачеві газети — 

ще 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 інфор-
маційному просторі області. 

Волинська трагедія двох народів
Як це сталося, як бути далі?

Безпрецедентне рі-
шення парламенту Поль-
щі визнати загибель жи-
телів Волині геноцидом 
з боку українців, те, що 
вперше в нашій новітній 
історії одна країна офіцій-
но визнала Україну вин-
ною в геноциді, потребує 
осмислення. І ця ситуа-
ція, начебто звернута в 
історію, безумовно, впи-
сана в контекст сьогод-
нішньої ситуації довкола 
України. 

Що називають 
«Волинською 
трагедією»?

Так прийнято називати 
гостре збройне протистоян-
ня в 1940-их роках на Волині 
озброєних підпільних україн-
ських і польських формувань 
— Української Повстанської 
Армії (УПА), підпорядкованої 
Організації Українських Наці-
оналістів (ОУН), і польської Ар-
мії Крайової, підпорядкованої 
законному, але такому, що пе-
ребував в еміграції в Лондо-
ні, уряду Польщі — Другої Речі 
Посполитої, окупованої на-
цистською Німеччиною. Про-

тистояння, що вилилося в за-
гибель десятків тисяч мирних 
мешканців краю. 

Це була частина україн-
сько-польської війни 1942 – 
1947 років. Підпільної з обох 
сторін, бо до 1944 року цю те-
риторію окупували німці, а по-
тім вона увійшла до складу Ра-
дянського Союзу, з яким вою-
вали і УПА, і АК, воюючи й між 
собою.

У свою чергу ця україн-
сько-польська війна була для 
України складовою Другої сві-
тової війни і одною з тих вось-
ми воєн, яких зазнала в той 
час Україна. Варто додати, що 
перша українсько-польська 
війна була восени 1939 року. 
Крім того, це була третя  така 
війна в ХХ столітті (перша — 
в 1918 –1919 роках). Про всі 
три — далі. 

Причина всіх трьох воєн, 
у тому числі третьої і її найго-
стрішої фази — Волинських 
подій, — суперництво за 
контроль над західноукраїн-
ськими землями. Тому пого-
ворімо про ці землі, про За-
хідну Україну — Галичину й Во-
линь. Адміністративно нині це 
5 областей України. Галичина 
— це Львівська, Івано-Фран-
ківська, Тернопільська облас-
ті. Географічно — східна Гали-

чина, бо власне Галичина біль-
ша, є ще й західна (нині східні 
регіони Польщі). Але тут уста-
лено будемо вживати тер-
мін «Галичина» щодо згаданих 
трьох областей. Волинь — це 
Волинська (центр Луцьк) і Рів-
ненська області (центр Рівне). 
Знов-таки розрізняють східну 
й західну Волинь: східніша — 
Рівненська область, західніша 
— Волинська, де й відбували-
ся події Волинської трагедії.

Чиї ж вони — 
українські землі?

Здавалося б, відповідь — 
у самому запитанні: звичайно 
ж, українські. Абсолютно оче-
видно, що це корінні, етніч-
ні українські землі протягом 
століть. Але, на жаль, ці ет-
нічні землі століттями не вхо-
дили до Української держави. 
Причина відома: самої дер-
жави ми не мали століттями 
— справжньої, не просто яки-
хось короткочасних фрагмен-
тарних утворень. Так сталося, 
в тому наша історична біда. 

Не станемо зараз загли-
блюватися в століття, а то й ти-
сячоліття. Скажімо, на півтора 
тисячоліття, коли нинішні укра-
їнці й поляки були за суттю 
частинами слов’янського ет-
носу (ми — східні слов’яни, по-

ляки — західні). До речі, й на-
зва головного слов’янського 
племені, що формувало Дав-
ньоруську державу довкола 
Києва, звучить майже одна-
ково із сусідами — поляни. 

Перейдімо на півтисячо-
ліття вперед, на межу I і II ти-
сячоліть, час формування на-
ших держав — Київської Русі 
та Польського королівства. Не 
зупинятимемося довго на вже 
тодішньому суперництві двох 
молодих держав за нинішні 
західноукраїнські та східно-
польські землі. Бо можна зга-
дати, що творець нашої дер-
жави — Київський князь Во-
лодимир Великий, збирач зе-
мель, окрім іншого, завоював 
і так звані «червенські гра-
ди» Підкарпаття, в тому чис-
лі Перемишль. Із плином часу 
ці землі знову відбили поля-
ки. Між іншим, нині в самому 
центрі польського Перемишля 
біля українського храму стоїть 
пам’ятник колись завойовни-
кові цих теренів Володимиру 
Великому (поруч — і його баб-
ці, княгині Ользі). І нічого, що 
колишній завойовник. До речі, 
син Володимира — Святополк 
був одружений на доньці коро-
ля Польщі Болєслава Хо-
роброго. Ось такі ди-
настичні зв’язки. 

Парламент Польщі визнав події 
на Волині «геноцидом».

22 липня Сейм Республіки Польща 
(нижня палата парламенту) 442 голо-
сами депутатів при 10, які утримались, 
і жодному, хто був би проти, ухвалив 
постанову щодо встановлення «Націо-
нального Дня пам’яті жертв геноциду, 
здійсненого українськими націоналіс-
тами відносно громадян Другої Поль-
ської Республіки». Цей день відзнача-
тиметься 11 липня.

Аналогічну ухвалу прийняв 8 липня 
і Сенат, верхня палата польського пар-
ламенту. За неї проголосували 60 се-
наторів. 23 були проти, 1 утримався. 

У постанові Cейму вказано, що 
нині відзначається 73-річчя «піку зло-
чинів», здійснених щодо цивільного на-
селення Західної України («східних око-
лиць Другої Польської Республіки»).

Відповідальність покладено на Органі-
зацію Українських Націоналістів, Українську 
Повстанську Армію, а також дивізію СС «Га-

личина» й інші, неназвані «українські форму-
вання, які співпрацювали з німцями».

У документі йдеться, що, крім по-
ляків, були також убиті євреї, вірмени, 
чехи, представники інших національ-
них меншин і українці, «які стояли на 
боці жертв». Ухвала висловлює повагу 

і вдячність українцям, які, ризикуючи 
власним життям, рятували поляків під 
час тих трагічних подій. 

Польський парламент висловив 
переконання, що «тільки повна правда 
історії є найкращим способом прими-
рення і взаємного прощення».

Україну звинувачено 
в геноциді
Безпрецедентно в нашій новітній історії

Тільки факти
Олександр Єфремов арештований

За поданням прокуратури суд затримав на 2 місяці одно-
го із провідних регіоналів, голову їхньої фракції в тодішньому 
парламенті Олександра Єфремова. Слідство інкримінує йому 
сепаратизм, замах на територіальну цілісність України, зло-
чини в економічній сфері.

19 країн пропонують позбавити 
Росію участі в Олімпіаді

Це Бельгія, Болгарія, Данія, Естонія, Фінляндія, Ірландія, Хор-
ватія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, 
Польща, Португалія, Швеція, Великобританія, Чехія й Австрія.

За масове вживання допінгу до Олімпійських ігор у Бра-
зилії повністю не допущені російські легкоатлети, також 
знач но скорочено загалом олімпійську збірну Росії.

Об’єкти Євро-2012 досі 
не експлуатуються

Вони добудовані лише зовні, а всередині — ще багато ро-
боти. Про це розповів міністр інфраструктури України Воло-
димир Омелян.

Об’єкти до чемпіонату Європи з футболу 2012 року 
повин ні були стати серйозним поштовхом для розвитку 
спортивної, туристичної, транспортної інфраструктури. Про-
те поки майже половина з них не працює.

За половину 2016 року притулок у Німеччині 
попросили майже півтори тисячі українців

У 2014 році українці подали 2703 заяви на надання тут 
притулку, 2015 року — ще близько 4400. Задовольняють 
лише трохи більше 5 відсотків заяв і українським заявникам 
надають статус політичних біженців.

Упокоївся Володимир Король
Український релігійний і культурний осередок імені Свя-

того Андрія (Норт-Порт, Флорида, США) ділиться сумною 
звісткою, що відійшов у вічність доктор Володимир Король. 
Покійний д-р В. Король був надзвичайно активним членом 
осередку, впродовж багатьох років був членом управи, а в 
роках 2005 та 2008 – 2011 — головою. 

Шановній родині, співробітникам та всій українській гро-
маді в Норт-Порті висловлюємо щирі та глибокі співчуття.

Вічна пам’ять Володимиру Королю.
Управа осередку
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Бліц-інформ
В обласному архіві — виставка 
«Храми землі Чернігівської» 
На цій виставці в Державному архіві області — біль-

ше п’ятдесяти документів і світлин. Трьом перлинам хра-
мової архітектури присвятили виставку. Одна з них — 
Спасо-Преображенський собор Чернігова. Перша згад-
ка — в «Повісті минулих літ», вона свідчить, що будівни-
цтво храму почалося 1036 року князем Мстиславом, 
сином Володимира Великого. Тут Мстислав і був похова-
ний. В архівних документах також вказано, що будівни-
цтво собору завершував його племінник. 

Катерининську церкву збудували на початку XVIIІ 
століття, збереглися її найстаріші метричні книги, дато-
вані 1726 – 1728 роками.

Ще один величний храм — собор Різдва Богородиці 
в Козельці. Документи свідчать, що його будівництво за-
мовила Наталія Розумиха на честь своїх синів — Олексія 
і Кирила Розумовських, відомих діячів нашої історії.

Чернігівці 
на Олімпійських іграх
Першою з чернігівців на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро 

стартує олімпійська чемпіонка Афін і бронзова призерка 
Пекіна Олена Костевич. 9 серпня з 3.00 до 10.45 (за ки-
ївським часом) вона змагатиметься у стрільбі з пневма-
тичного пістолета на 25 метрів.

12 серпня у ринг вийде Дмитро Митрофанов, боксер 
у ваговій категорії 75 кілограмів. Час виступу чернігівця 
— 11.00 – 13.45.

Ольга Бібік 19 серпня о 14.10 вийде на бігову доріж-
ку у своїй дисципліні — естафеті 4 по 400 метрів.

 

«Десна» почала з двох перемог
Стартував чемпіонат України з футболу в першій лізі, 

де виступає чернігівська «Десна». У турнірі — 18 команд, 
буде зіграно 34 тури. Перший матч деснянці провели на 
виїзді в місті Миколаєві, де перемогли місцевий клуб із 
такою самою назвою — 2:0. У другому турі наші перемо-
гли клуб з Охтирки «Нафтохімік-Укрнафта» — 1:0. Наші 
числилися господарями, але матч пройшов на нейтраль-
ному полі. На стадіоні ім. Гагаріна в Чернігові триває за-
міна трав’яного покриву на полі. Тому і домашні, за ка-
лендарем, матчі деснянці гратимуть в інших містах. Ре-
конструкція поля завершиться через 2 місяці, так що в 
жовтні вболівальники побачать «Десну» вже на нашому 
стадіоні. 

«Світич» виступив в Італії 
Студентський хор Ніжинського державного універ-

ситету ім. Гоголя під керуванням заслужених діячів мис-
тецтв України професорів Людмили Шумської та Людми-
ли Костенко повернувся з турне по Італії. «Світич» дав 
дев’ять концертів у різних містах. У програмі були україн-
ська і польська церковна музика, світова класика, укра-
їнський фольклор.

Хор не раз виступав у Європі: в Сербії, Греції, двічі в 
Угорщині, тричі у Франції, Німеччині та Польщі. В Італії ко-
лектив побував уп’яте і одразу на двох міжнародних фес-
тивалях: духовної музики в Лорето й фестивалі «Сорі Єв-
ропа». Ніжинці отримали почесні дипломи і спеціальні 
відзнаки. 

Володимир Сапон: 65-річчя
Володимир Сапон народився в 

Рудці Чернігівського району. Пись-
менник, заслужений журналіст 
України, лауреат багатьох літератур-
них премій, відомий краєзнавець.

«Незглибинні джерела Володи-
мира Сапона» — так назвали свято 
до ювілею письменника, яке відбу-
лося в його рідному селі, в будинку 

культури. Привітати ювіляра прийшли родичі, одноклас-
ники, колеги, голови обласних організацій: Спілки пись-
менників — Олена Конечна, Спілки краєзнавців — Олек-
сандр Коваленко. 

Архів нашої газети — на її сайті
Ось уже  кілька  місяців, як створено в Інтернеті 

сайт нашої газети «Світ-інфо». Його адреса: http://svit11.
wordpress.com

За цей час сайт відвідали понад 3200 читачів. На-
самперед, звичайно, з України. Інші — з усіх континентів, 
переважно це українці діаспори. Ось звідки заходили на 
сайт читачі газети: Великобританія, Німеччина, Італія, Іс-
панія, Нідерланди, Польща, Ізраїль, Росія, Білорусь,США, 
Австралія, Канада, Зімбабве (тобто й Африка). 

Друковані видання  й Інтернет  доповнюють одне одного.  
Сайт  газети, в тому числі для наших передплатників, цікавий 
тим, що там уже розміщено весь архів «Світ-інфо» за більш як 
4 роки виходу газети. Так що на сайті ви можете прочитати 
будь-які публікації всіх номерів. А читати там є що. 

1 серпня відбулося засідання комісії з присудження обласної 
літературно-мистецької премії ім. М. Коцюбинського.

Комісія шляхом таємного голосування визначила перемож-
ців. Лауреатами премії за 2016 рік стали (за номінаціями):

«Поезія»: Лариса Ткач — за книгу «Кришталева роса»; 
«Проза»: Любов Пономаренко — за книгу «Синє яблуко для 

Ілонки»; 
«Народознавство»: Олександр Ковальчук — за книгу «Візу-

альне у творчості М.Коцюбинського»; 

«Декоративне та образотворче мистецтво»: Євген Кріп — за 
цикл робіт «Євген Кріп. Чернігів-45»; 

«Театрально-музичне мистецтво»: творче об’єднання «Актор 
і лялька» при Чернігівському обласному театрі ляльок ім. О. До-
вженка — за цикл вистав «В своїй хаті своя правда, і сила, і воля».

Вручення премії відбудеться 16 вересня в Чернігівсько-
му літературно-меморіальному музеї-заповіднику М. Коцю-
бинського під час урочистостей з нагоди дня народження 
письменника.

Позачергові вибори до парла-
менту по семи округах знову під-
твердили глибоку кризу нашого полі-
тикуму, партій. Партійна структури-
зація й далі нагадує фарс і цирк, де 
кількість партій (партійок) давно пе-
ревалила за 300. 

Ось і по нашому Чернігівському округу 
№ 206 (частина Чернігова, Чернігівський 
і Ріпкинський райони) вкотре порожнім 
звуком залишилися заклики об’єднатися 
партіям, бодай на період виборчої кампа-
нії, тим, які називають себе патріотичними 
й державницькими. Ні, таки кожна поліз-
ла на вибори сама, аби лише «засвітитися» 
перед електоратом. 

Результат прогнозований — переміг в 
окрузі київський бізнесмен Максим Мики-
тась. Знову, як і на подібних проміжних ви-
борах торік по округу № 206, — кандидат 
від влади й зальотний «парашутист». Те-
пер обидва депутати, які представляють у 
Раді Чернігів, — іногородні (і Березенко, і 
Микитась). Що останній ішов від влади — 
нема сумніву, враховуючи, як місцева вла-
да працювала на нього. Однак  те, що фор-
мально йшов не від партії влади — Блоку 
Петра Порошенка, а самовисуванням, то 
це чи партія посоромилася такого канди-
дата, чи кандидат такої партії, чи те й інше. 

Причитання всіх «демократичних, дер-
жавницьких» партій стосовно засилля 
влади, її адмінресурсу — порожні слова. 
Бо ніхто й не подумав об’єднатися проти 
цього ресурсу, попри гучні заяви про свою 
«опозиційність». У результаті не спрацюва-
ли на виборах ні ця опозиційність, ні попу-
лізм і демагогія, бо цим займалися всі без 
винятку, а на всіх голосів виборців не ви-
стачить.

Микитась набрав 31,45 голосів ви-

борців, що взяли участь у голосуванні. А 
голосували загалом трохи більше трети-
ни виборців округу. Тому ці відсотки — це 
15267 голосів із понад 140 тисяч. 

Другим став партійний кандидат — 
Юрій Власенко від «Батьківщини»: 26,68%, 
12957 голосів. Причому він переміг у Чер-
нігові й у райцентрі Ріпки, але програв у 
селах, де адмінресурс завжди спрацьо-
вує. Утім, мав виборчий ресурс і Власенко 
— фінансовий та партійний, адже область 
не марно колись вважалася БЮТівською. 
І особисто голова партії Юлія Тимошенко 
активно агітувала в нас за свого кандида-
та. Партія «Батьківщина», маючи нині най-
меншу фракцію в парламенті, взагалі ак-
тивно вела цю виборчу кампанію і здобу-
ла два мандати з семи. Третій здобути не 
вдалося. Хоча досить глянути на підсумки 
виборів по округу, щоб побачити: це було 
реально. Власенку не вистачило для пере-
ваги менше 5%. 

Між тим, третій на виборах — Дмитро 
Блауш від Радикальної партії Ляшка — на-
брав 9,65%. Об’єднатися навіть цим двом 
кандидатам — і гарантована перемога. 
Але як це зніме кандидата на користь ко-
гось Радикальна партія з її амбіціями?! Не 
зняли, навіть на користь «Батьківщини», 
з якою радикали зараз так здружилися в 
парламенті. 

А що ж інші «резерви об’єднання»? 
Наприклад, розпіарена останнім ча-
сом, «оновлена» партія «Демократич-
ний альянс» з її кандидатом Ігорем Ан-
дрійченком, який балотується не впер-
ше і все безуспішно. Нині зайняв 9 місце: 
2,20%, 1070 голосів. Дивно було прочи-
тати стосовно виборів в одного з кан-
дидатів Єгора Фірсова, що Андрійченко, 
мовляв, готовий був зняти кандидатуру і 
з кимось об’єднатися. Та не було канди-

дата Андрійченка, був кандидат від такої-
то партії, і ця партія теж уперто лізла на 
вибори, не думаючи про якусь справжню 
опозиційність до влади і про об’єднання 
з кимось. 

Усе сказане стосується й інших партій 
та партійок, учасників цих перегонів. Ось 
вони та їхні кандидати, із вказаними міс-
цями на виборах, результатом (відсотки й 
голоси). 6. Кириндась Олександр, «Самопо-
міч», 3,67%, 1785 голосів. 7. Гаєвська Лідія, 
«Опозиційний блок», 3,59%, 1747. 8. Гіріч 
Ярослав, «УКРОП», 2,73%, 1329. 11. Федо-
рок Володимир, ВО «Свобода», 2,02%, 984. 
14. Гарус Сергій, БПП «Солідарність», 0,48%, 
234. 18. Чепурний Василь, Народний Рух 
України, 0,28%, 140. 19. Позняк Василь, 
«Патріот», 0,24%, 118. 20. Вінниченко Воло-
димир, «Відродження», 0,22%, 107. 

І це ще не всі партії-учасники перего-
нів, це ті, що зайняли по 20-те місце. А ще 
ж балотувалися кандидати від таких парті-
йок, як «Солідарність жінок України», «Єв-
ропейська партія України», Демократична 
партія України (одна з перших наших, відо-
ма колись, але потім так здрібніла). Тут уже 
результати взагалі жалюгідні, як і самі ці 
та подібні партійки. 

Що тут сказати? Хіба знову згадати 
безсмертну класику, комедію Гоголя «Ре-
візор». Там чиновники, сприйнявши Хлєс-
такова за справжнього ревізора зі столи-
ці, висловлюють йому свої прохання. По-
міщик Бобчинський попросив Хлєстакова 
ось про що: сказати вельможам у столиці, 
що тут, у цьому містечку, є такий Петро Іва-
нович Бобчинський. 

Наші Бобчинські, які називають себе 
політичними партіями, теж прагнуть нага-
дати про себе на кожних виборах.

Петро АНТОНЕНКО 

9-річна дівчинка загинула 
від пострілу рушниці 
До Носівського відділення Ніжинського відділу 

поліції близько 10 ранку 31 липня надійшло повідо-
млення, що в одному із сіл району застрелили дитину.

На місці події поліція встановила, що 13-річ-
ний хлопчик та його 9-річна сестричка пішли гуляти 
до сусідського хлопчика. Під час гри діти зачепили 
мисливську рушницю, яка стояла в кутку за ліжком. 
Зброя впала на підлогу, а коли хлопчик спробував її 
підняти, пролунав постріл. У результаті заряд влучив 
у 9-річну дівчинку, яка від пострілу померла на місці.

Поліцейські з’ясували, що дозвіл та реєстра-
ційні документи на зброю в господаря помешкання 
відсутні.

Відкрито кримінальні провадження за пунктом 2 
частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України 
(умисне вбивство малолітньої дитини) та за статтею 
264 Кримінального кодексу України (недбале зберіган-
ня вогнепальної зброї або бойових припасів, якщо це 
спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Лауреати премії імені Михайла Коцюбинського 

Партійний цирк на виборах: 
Бобчинські — живі 

Кримінальна хроніка

Отруєння річки Остер: 
прокуратура порушила кримінальну справу

Ніжинська місцева прокуратура розпочала криміналь-
не провадження за ст. 242 ч. 2 Кримінального кодексу Укра-
їни (порушення правил охорони вод). Розслідування доруче-
но Козелецькому відділенню поліції Ніжинського відділу по-
ліції. Проведено відібрання органами державного контролю 
проб води для здійснення мікробіологічних, санітарно-гігіє-
нічних та гідрохімічних досліджень.

Міністерство екології та природних ресурсів України 
створило міжвідомчу робочу групу з питань забруднення 
річки Остер.

Навіщо розібрано 
церкву 

в селі Городище?
Наша газета свого часу писала 

про занедбану старовинну дерев’яну 
Миколаївську церкву в селі Городи-
ще Менського району, на яку не зна-
ходять коштів на реставрацію. І ось 
ця пам’ятка історії, храм 1763 року 
побудови, розібрана. Начебто — щоб 
перевезти її в Київ, до Національно-
го музею архітектури і побуту в Пиро-
гово, й там відновити (була така ідея, 
доволі сумнівна). До того ж, як пові-
домив голова Менського відділення 
Чернігівського земляцтва в Києві, 
письменник, етнолог, викладач уні-
верситету Микола Ткач, у музеї в Пи-
рогові нічого не знають про цю затію. 

Як на це відреагують місцева й об-
ласна влада та правоохоронні органи? 
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Панорама Чернігова Мистецька палітра

Визнати добровольців 
учасниками АТО
Під стінами обласної ради за ініціативи Наці-

онального руху «Державницька ініціатива Яроша» 
відбулася акція «Добровольцям — заслужене ви-
знання!», в якій узяли участь чернігівські підрозді-
ли «ДІЯ», «Правий сектор», «Вільні люди», ГФ «При-
луцька самооборона». 

«Добровольці першими виступили на захист 
територіальної цілісності держави та, жертвую-
чи власним життям, зберегли мир України», — за-
значив активіст мережі «Вільні люди», доброволець 
Юніс Аскеров. 

«Звертаємось до державної влади з вимо-
гою урівняти в правах, пільгах і гідно ставитися 
до всіх учасників антитерористичної операції», — 
звернувся до колег депутат обласної ради Сергій 
Журман. 

Пам’яті отамана Галаки 
Отаман Галака — поліський селянин Іван Ва-

сильчиков — один із тих, хто очолював боротьбу 
селян із комуністичним режимом. 

Щороку чернігівські націоналісти йдуть у дво-
денний похід стежками отамана й закінчують 
маршрут молебнем на його могилі в селі Пилипча 
Ріпкинського району. На малій батьківщині бунтаря 
Галаку пам’ятають, хоч і загинув він 1921 року, — 
нащадків його роду в селі багато. 

Могилу Івана Васильчикова патріоти знайшли і 
впорядкували 2008 року. Тепер тут височіє хрест із 
портретом народного месника, якого вбив засла-
ний до повстанців чекіст із Коропа. 

Навколо могили отамана, якому судилося про-
жити недовгі 28 років, зібралися молоді люди, за-
гартовані Революцією Гідності та війною на Сході: 
одні пройшли бойовий шлях, інші — волонтерський. 
Молебень на могилі Івана Васильчикова відслужив 
священик Катерининського кафедрального собору 
Чернігова отець Євген Орда — волонтер і капелан.

Долучайтеся 
до благодійного фонду 
«Захистимо Україну!»
Просимо надати допомогу пальним або коштами 

для підтримки діяльності Чернігівського благодійно-
го фонду «Захистимо Україну!», який, у свою чергу, до-
помагає Українській армії, родинам воїнів АТО.

Кошти можна  перераховувати за такими рекві-
зитами:

у гривнях — благодійний фонд «Захистимо Укра-
їну!», ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, ЄДРПОУ 
39479494, рахунок 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 
одержувача Lviv, Ukraine SWIFT: WUCBUA2X.

Beneficiary: Acc_2600201586536_CF «DEFEND 
THE UKRAINE» name Одержувач: рахунок відкритий у 
ПАТ «Кредобанк». Для юридичних осіб – назва одер-
жувача та адреса.

Тел.: (063) 236-18-03.
Благодійний фонд «Захистимо Україну!»

СБУ затримала на хабарі 
директора медичного 
навчального закладу
Співробітники Служби безпеки України викри-

ли на хабарництві директора одного з медичних 
училищ Чернігівщини. Директор закладу вимагав 
від абітурієнта, який після дев’ятого класу мав на-
мір вступати до професійного училища, п’ять тисяч 
гривень за успішне складання вступних іспитів.

Співробітники спецслужби у взаємодії зі слідчи-
ми поліції затримали керівника училища у службо-
вому кабінеті під час отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 
Кримінального кодексу України, перевіряються 
інші факти корупційної діяльності посадовця.

Прес-центр СБ України

Пам’яті 
Валерія 
Шайгородського
Відомий чернігівський фо-

тохудожник помер у віці 61 
року від хвороби серця. Він ба-
гато років активно працював у 
царині художнього фото, осо-
бливо в жанрі портрета і пейзажу. Учасник і лауре-
ат багатьох виставок фотомайстрів. 

Щороку в Україні люди стають жертвами 
укусів отруйних змій. У потерпілого вже че-
рез півгодини проявляються слабкість, го-
ловний біль, блювота, задишка, запаморо-
чення, набряклість тканин, запалення лім-
фатичних вузлів.

Особливо небезпечними ці укуси є для 
дітей та людей, імунітет яких ослаблений 
хронічними захворюваннями.

З метою запобігання нещастям Держ-
служба з надзвичайних ситуацій інформує і 
застерігає. 

Змії поширені в заболочених місцевос-
тях, біля зарослих озер і ставків. Будучи 
нічними тваринами, вдень вони ховають-
ся в старих пнях, копицях сіна, під каменя-
ми або стовбурами дерев. Саме тому цих 
предметів краще не торкатися руками. Осо-
бливо уважними треба бути в занедбаних 

кар’єрах, серед кам’яних руїн, у закинутих 
будівлях.

Обережність і виставлений уперед ці-
пок не зайві при швидкому русі стежками, 
на яких змії люблять грітися сонячного дня. 
Змії першими не нападають на людей, на-
впаки — тікають від них. Але мають слабкий 
нюх і слух, тому раптова поява людини може 
перешкодити змії вчасно втекти, і вона захи-
щається укусом.

Для прогулянки в місцях, де можуть бути 
скупчення змій, потрібно одягати цупкі шта-
ни й чоботи.

У місті Мена майже рік діє 
підрозділ при комунальному 
підприємстві, що займається 
збиранням, сортуванням і пре-
суванням вторинної сировини 
— пластику, макулатури, скло-
бою. Недавно контейнери для 
роздільного збору сміття вста-
новили і в навколишніх селах.

Говорить директор КП «Ме-
нарайкомунпослуга» Валерій 
Квашук: «Досі сміття спалю-
вали або вивозили на звали-
ще. Звісно, екології міста це не 
йшло на користь. Щоб запусти-
ти підприємство зі збору втор-

сировини, коштів у бюджеті не 
було, тому довелося робити все 
своїми силами, за бюджет ко-
мунального підприємства. Спо-
чатку купили прес і причіп, по-
чали збирати сміття по місту, 
заохочувати людей. Встано-
вили контейнери для розділь-
ного збирання сміття по місту, 
зараз їх близько 20-ти. Люди 
вже не викидають макулатуру 
чи пластик на смітник, а помі-
щають у спеціальні контейнери 
або приносять нам. І вони ко-
пійку заробляють, і місто стає 
чистішим».

Приймають сировину за та-
кими цінами (гривня за кіло-
грам): Макулатура — 1,2; па-
кувальна плівка — 3; стретч-
плівка — 2,5; пластикові пляш-
ки — 1,2; склобій — 0,1. 

«Найбільше до нас приво-
зять макулатури, — каже Ва-
лерій Анатолійович, — у се-
редньому за місяць тонну, а та-
кож 500 кг поліетилену і 500 
кг ПЕТ-пляшок. Вторсировину 
відправляємо на Чернігів — у 
ПП «Чернігів-Вторма». У най-
ближчих планах — встанови-
ти контейнери для роздільно-

го збирання сміття по всьому 
району, Хотілося  б, аби в кож-
ному селі були невеликі пунк-
ти прийому вторсировини, щоб 
люди побачили, що це прино-
сить користь. Зараз до нас уже 
інколи привозять сміття не 
лише з Менського району, а й 
із сусідніх. Було б добре, якби 
система роздільного збору 
сміття та його подальшої пере-
робки діяла в усіх районах об-
ласті».

Наталія ФЕДОСЕНКО,  
«Eco town»

Яка черга на квартири: 
найдовше чекають 

35 років!
Станом на 1 липня 2016 року на квар-

тирному обліку за місцем проживання у ви-
конавчому комітеті міської ради перебуває 
6599 сімей, у тому числі:

3323 сім’ї — на загальних підставах;
1544 — першочергово: учасники 

бойових дій — 144, серед них — 143 учас-
ники АТО; учасники бойових дій у зарубіж-
них країнах — 161; педагогічні працівники 
— 122; по захворюванню — 217; старе жит-
ло — 107; одинокі матері — 297; багатодітні 
сім’ї — 246, інші пільги — 250; 

1732 сім’ї — позачергово (перша 
сім’я — з 5.08.1981 р.): молоді фахівці — 
188; учасники ліквідації наслідків аварії 
на ЧАЕС (ІІ категорія) — 218; сироти — 107; 
особи, які постраждали внаслідок аварії на 
ЧАЕС (І категорія) — 209; інваліди війни та 
сім’ї загиблих військовослужбовців — 168 
(з яких 9 інвалідів війни АТО, 6 — сімей за-
гиблих АТО), військовослужбовці, звільнені 
в запас або відставку — 142, інші пільги — 
146; переселенці з радіоактивно забрудне-
ної зони — 554.

Про якість води 
Тарифи на воду 

ростуть, збільшу-
ється і кількість 
нарікань з боку на-
селення на якість 
води. Вода із запа-
хом хлору, а також 
осадом. Що з во-
дою, чи безпечно 
її вживати? Фахів-
ці хіміко-бактері-
ологічної лабораторії КП «Чернігівводока-
нал» запевняють: вода в Чернігові — чиста, 
за цим постійно стежать. Окрім насосних 
станцій, щодня перевіряють і водяні колон-
ки. Запах і осад, кажуть у лабораторії, — це 
тимчасові незручності, пов’язані з ремонт-
ними роботами по місту, а також профілак-
тичною чисткою резервуарів. Проте воду з 
крана пити можна. Вона відповідає нормам 
санітарного законодавства.

Перед вживанням біологи все ж радять 
дати воді збігти — приблизно 10 – 15 хви-
лин. Тоді ні осаду, ні запаху ви не відчуєте. 
Ремонтні роботи обіцяють завершити до 
кінця літа. Нині кілометр старих труб за-
мінюють по вулиці Гончій. Такі самі роботи 
планують здійснити в серпні в районі Поду-
сівки та стадіону ім. Гагаріна.

Виставка молодих 
чернігівських 
художників

Відкрилася в музеї-заповіднику 
Михайла Коцюбинського. Уже тради-
ційно влітку молоді художники мають 
змогу представити тут свої роботи. 
Цього року виставлено близько трид-
цяти картин дванадцяти митців. 

19 серпня Національний запо-
відник «Гетьманська столиця» запро-
шує на свято «Кобзарський Спас у 
гетьманському Батурині». Ви зможе-
те відзначити світле свято Преобра-
ження Господнього в колі визначних 
кобзарів України. 

Цього дня ми відзначимо і День 
пасічника — матимете унікальну 
можливість поласувати медом тої 
землі, яка дала світові Петра Проко-
повича, найвидатнішого бджоляра.

О 10.00 у церкві Воскресіння Гос-
поднього — богослужіння з нагоди 
свята та освячення яблук, меду.

Захід проходитиме на території 
цитаделі Батуринської фортеці. По-
чаток — об 11.00. За підтримки ба-
туринського міського голови Леоніда 
Душі й депутата Чернігівської облас-
ної ради Надії Міклухо-Маклай. 

Обережно: змії!

На переробці сміття можна заробляти

«Прилуцькі краєвиди» 
Петра Мироненка

Близько 65 робіт в експозиції виставки облас-
ного осередку Національної спілки художників Укра-
їни — це доробок прилуцького художника Петра Ми-
роненка. Виставка ювілейна — митець відзначає 
своє 70-річчя.

Твори митця зберігаються в музеях, приват-
них колекціях у США, Німеччині, Польщі, ряді інших 
країн.

«Кобзарський Спас 
у гетьманському Батурині» 
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Бліц-інформ

Про все, що хвилює, що наболіло

Багатостраждальну 
річку Стрижень 
таки почали лікувати
У Чернігові, в районі вулиці Єсько-

ва, реконструюють шахтний водоскид. 
Роботи ведуться згідно із програмою 
поліпшення екологічного стану міста на 
2016 – 2017 роки, ухваленої на сесії 
міської ради 31 березня. На це виділи-
ли 4 мільйони 300 тисяч гривень.

«Щоб Стрижень був чистий, треба 
спершу провести ремонт гідроспоруд, 
побудувати міні-очисні споруди скидів 
з міста дощових вод. Потім ми планує-
мо розчистити береги, і вже тільки піс-
ля цього можна чистити сам Стрижень», 
— говорить начальник управління ЖКГ 
міськради Ярослав Куц.

Раніше в рамках тієї самої програ-
ми вже виконували роботи, але хаотич-
но. Тепер сподіваймося на краще. 

Насвинячив 
на землі — плати
Органи держконтролю встанови-

ли факт забруднення земель одним із 
суб’єктів господарювання, що на тери-
торії Варвинського району вирощував 
худобу. Унаслідок неналежної організа-
ції гноєсховища відбулося забруднення 
сусідньої земельної ділянки та створено 
ризик забруднення підземних водонос-
них горизонтів. У пробах ґрунту вияв-
лено перевищення показників амонію 
майже в 30 разів.

Суб’єкт господарювання добровіль-
но сплатив штраф. Водночас збиток, за-
подіяний унаслідок порушення законо-
давства про охорону земель, що склав 
понад 30 тис. грн, так і не був відшкодо-
ваний. Із метою забезпечення повноти 
відшкодування збитків Прилуцька міс-
цева прокуратура заявила відповідний 
позов до господарського суду області.

У сфері охорони навколишнього 
природного середовища від початку 
року прокурори області подали позови 
на 1,2 мільйона гривень, з яких 18 по-
зовів на суму понад 700 тисяч грн суди 
вже розглянули й задовольнили, реаль-
но відшкодовано коштів на суму понад 
500 тис. грн.

Обкрадають 
і стратегічні об’єкти
Уночі хтось невідомий прорвав ко-

лючий дріт огорожі передавального 
комплексу біля села Голінка Бахмацько-
го району. Це підрозділ «Київцентр аеро» 
об’єднаної цивільно-військової системи 
організації повітряного руху України. 

Зловмисник відтиснув ґрати, роз-
бив вікно й забрав вісім блоків і плату 
керування з радіопередавачів «Польот» 
та радіостанції. Вони використовують-
ся як резервні для супроводження пові-
тряних бортів. Охорони на об’єкті немає. 
Є лише бетонна огорожа, над нею — ко-
лючий дріт і датчики руху. Вони спрацю-
вали, але впіймати злодія не вдалося.

Шахрайку з Інтернету 
засудили до в’язниці
Жителька міста Бахмача в одній із 

популярних соціальних мереж на влас-
ній сторінці розмістила фіктивне оголо-
шення з продажу одягу та взуття. Довір-
ливі громадяни перераховували кошти 
на її банківську картку, проте не отри-
мували речей. У такий спосіб шахрайка 
заробила тисячі гривень, ошукавши де-
сятки потерпілих.

Суд визнав обвинувачену винною 
у вчиненні шахрайства та призначив їй 
покарання — 3 роки і 2 місяці позбав-
лення волі.

Податок на землю 
зріс більш як у 10 разів

Це новий шок для громадян. Суми виросли з 12 гривень за сотку 
до 158-ми (в середньому). Такі суми стали неприємним сюрпризом для 
чернігівців. До прикладу: в пані Людмили з чоловіком земельна ділян-
ка трохи більше 20 соток. Якщо раніше платіжки приходили гривень на 
500, то тепер платити — більше трьох тисяч.

Звідки така цифра в Чернігові? Нову ставку земельного податку 
місцеві депутати ухвалили на сесії ще 30 січня 2015 року. Відповідно до 
рішення міськради ставка становить 0,5 відсотка нормативної грошо-
вої оцінки земельної ділянки.

Як же сплачувати менше? 158 гривень за сотку — цифра, середня 
по місту. Податок вам можуть перерахувати, враховуючи вартість вашої 
ділянки. На сплату земельного податку в межах граничних норм є піль-
ги. Приміром, серед тих, хто не повинен сплачувати податок за землю, 
— пенсіонери. Відповідно до рішення сесії міськради додатково пільгу 
щодо сплати податку на землю мають отримувачі субсидій — реально 
знижка виходить 30%.

Пільгу маєте, а квитанція на сплату податку прийшла — зверніться 
до податкової. Ситуацію виправлять.

Сплатити податок треба до кінця серпня. За прострочення до 30 
днів нарахують штраф 10%, а більше — 20%. 

«Сівер-центр»

Чернігівцям пропонують 
фінансувати благоустрій

Йдеться насамперед про мешканців індивідуального сектора, а це ве-
лика частина міста — мікрорайони Лісковиця, Подусівка, Бобровиця та ін. 
Ці мешканці і так платять податок за оренду землі — двориків, присадиб-
них ділянок тощо, і цей податок недавно зріс більш як у 10 разів. Але що 
поробиш, коли бюджет міста небагатий, а благоустрій бажає кращого. Ось 
і пропонує міськрада самим чернігівцям долучитися до співфінансування 
благоустрою (звичайно, добровільно). 

Відбулося перше засідання комісії міськради, створеної для організа-
ції благоустрою приватного сектора міста. 

Комісія обговорювала проект «Програми розвитку інженерно-тран-
спортної інфраструктури приватного сектора». Вона може реально по-
кращити умови проживання. Але для цього чернігівцям пропонують спів-
фінансувати, наприклад, ремонт асфальту на вулиці, інші роботи. Спів-
відношення фінансування пропонують таке: 20% — мешканцями, 80% — 
бюджетом.

Почнуть із вулиць, які вже зараз готові до будівництв і ремонтів на 
умовах співфінансування. Наступна група — вуличкоми, які ще визнача-
ються, це вноситься в план на наступний рік. Третя група — ті, хто відмо-
вилися. Для цих вулиць у майбутньому можлива участь у якихось інших 
програмах.

За позовом прокуратури області 
судом ухвалено рішення про передачу 
в державну власність комплексу буді-
вель туристичного готелю «Брянськ» у 
Чернігові. Суд встановив, що вказане 
нерухоме майно ще 1994 року неза-
конно вибуло з володіння держави. Те-
пер це їй повернуто.

Перипетії довкола популярного де-
сятиліттями туристичного комплексу, 
основою якого є цей готель, тривали 
довго. Опоненти доводили, що готель і 
туркомплекс були законною власністю 
профспілок і держава не мала права 
все це відбирати. 

Також були побоювання, чи не є це 
спроба знецінення популярного комп-
лексу, щоб потім знову дати приватизу-
вати його комусь іншому. 

Поки що уряд 24.06.2016 ухва-
лив розпорядження про переда-
чу комплексу будівель турготелю 
«Брянськ» до сфери управління Мі-
ністерства юстиції. Приміщення пла-
нується передати для зміцнення ма-
теріально-технічної бази академії 
Державної пенітенціарної служби 
Чернігова.

Усе нерухоме майно передано в 
державну власність. От тільки готель 
і цілий туристичний комплекс чомусь 
оцінені всього в 1,6 мільйона гри-
вень, це  64 тисячі доларів — вартість 
трикімнатної квартири в Чернігові. 
Не кажучи вже про вартість розкіш-
них панських особняків по околицях 
міста, наприклад, в Олександрівці. 

Чим лікувати 
мешканців області?

Наскільки населення області забезпечене ліками за 
рахунок бюджетних коштів, повідомив 26 липня на прес-
брифінгу в облдержадміністрації начальник обласного 
управління охорони здоров’я Петро Гармаш. За рахунок 
державного бюджету виконуються 16 державних цільо-
вих програм та комплексних заходів загальнодержавно-
го значення.

Нині централізованими поставками в область наді-
йшли медикаменти на 48 мільйонів гривень. Крім того, 
здійснено оплату за надані ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер 
Україна» послуги з гемодіалізу на суму понад 15 мільйо-
нів.

Проте, за словами Петра Гармаша, цього недостат-
ньо, адже складає лише 58% від суми, запланованої Мі-
ністерством охорони здоров’я для Чернігівщини.

Деякі програми профінансовані стовідсотково. Це, 
зокрема, постачання медикаментів для хворих на розсія-
ний склероз, гемофілію, ДЦП дітей, муковісцидоз та ЮРА. 
Водночас украй складна ситуація із забезпеченням дітей 
імунобіологічними препаратами, ліками хворих на онко-
логічні та онко-гематологічні захворювання, туберкульоз 
і СНІД. Залишається сподіватися на отримання ліків у по-
вному обсязі до кінця року.

На забезпечення безкоштовного та пільгового ам-
булаторного лікування пільгових категорій населення у 
2016 році передбачено майже 40 мільйонів гривень із 
місцевих бюджетів. У тому числі для інвалідів, учасників 
війни, дітей-інвалідів, хворих на шизофренію та епілепсію, 
онкохворих. Непогане забезпечення інсуліном: завдяки 
держбюджету й місцевим видаткам забезпечення ним 
складає 90% від потреби.

* * *
Наскільки населення забезпечене ліками за рахунок 

бюджету, можна судити з того, що насправді означають 
озвучені мільйони й навіть десятки мільйонів гривень. На 
понад мільйон мешканців області це означає 100 – 150 
гривень на людину на рік. Якраз на одну-дві упаковки зви-
чайних ліків. На рік! Так що й далі хворим треба купувати 
ліки самим. Що й так давно відомо. 

Це найпоширеніше онкологічне за-
хворювання в жінок у більшості розвине-
них країн світу, в тому числі України. За-
хворюваність і смертність мають тенден-
цію до збільшення.

Виявлений на ранній стадії рак мо-
лочної залози виліковується в 95% ви-
падків. Чи можна запобігти раку молоч-
ної залози? Говорить лікар хірург-онко-
лог обласного онкологічного диспансеру 
Василь КОСТЮК. 

— Профілактика раку молочної зало-
зи спрямована на так звані скринінгові 
обстеження (тобто виявлення захворю-
вання на ранній, доклінічній стадії ) та ви-
явлення і по можливості усунення факто-
рів ризику. Коротко про них.

Підтримуйте здорову вагу тіла, осо-
бливо після менопаузи. Жінки, які мають 
надлишкову вагу, особливо в менопаузі, 
частіше хворіють на рак молочної залози 
(на 40%). 

Скоротіть вживання алкоголю. Над-
лишкове вживання змінює обмін стате-
вих гормонів, що призводить до більш 
частого виникнення онкологічного за-
хворювання залози. Об’єм уживаного 
абсолютного алкоголю не повинен пере-
вищувати 15 – 20 мл на добу.

Регулярні фізичні навантаження зни-
жують ризик захворювання. Вони допо-
магають підтримувати нормальну вагу 
тіла, зміцнюють імунну систему та зни-
жують рівень естрогенів у крові. Реко-
мендують займатися спортом хоча б про-
тягом 20 – 30 хвилин на добу 5 разів на 
тиждень.

Генетична схильність. Жінки, в яких 
близькі родичі хворіли на рак молочної 

залози, мають більші шанси захворіти на 
цю недугу, особливо якщо таких випадків 
налічувалося кілька. Тому сім’ям, в яких 
було кілька випадків захворювання, ре-
комендують проводити тестування на на-
явність мутацій. Таким пацієнтам реко-
мендують більш часте й більш детальне 
обстеження.

Годування грудьми зменшує ризик 
захворіти на рак молочної залози.

Вік жінки. Дві третини раку молочної 
залози в жінок виникають після 50 років. 
Жінкам вікової категорії 50 – 70 років 
рекомендують раз на рік проходити ма-
мографію.

Доброякісні зміни в молочних зало-
зах. Доброякісних захворювань залоз 
існує багато, і не всі вони призводять до 
розвитку раку. Наявність захворюван-
ня і його потенційну небезпеку визначає 
спеціаліст.

Особливості менструального циклу. 
Жінки, в яких менструація почалася у віці 
12 років і менше, а також у яких менопау-
за настала після 55 років, мають більший 
ризик. Вони повинні більш уважно стави-
тися до обстеження грудей.

Опромінення молочних залоз, осо-
бливо в молодому віці, збільшує ризик. 
Це може бути опроміненням при деяких 
захворюваннях або зовнішнє техногенне 
опромінення.

Відсутність дітей або пологи в пізньо-
му віці. У жінок, які не мають дітей або на-
роджують у віці після 30 років, збільшу-
ється ризик виникнення раку молочних 
залоз.

Уляна КОВАЛЬЧУК

Як не захворіти на рак 
молочної залози? 

Готель «Брянськ» і цілий туристичний 
комплекс оцінили… в квартиру
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Волинська трагедія двох народів
Що далі? Зміцнення 

Польського королівства. І 
водночас розвал давньорусь-

кої держави, яка ще трималася за 
сина Володимира — Ярослава Му-
дрого, його онука Володимира Мо-
номаха. Далі — понад століття кня-
зівських чвар, фактичний розпад 
держави на князівства. І нарешті 
— нашестя монголо-татар, які по-
вністю зруйнували нашу держав-
ність. До Польщі степові орди лише 
дійшли, але, видихавшись, поверну-
лися на схід.

Далі — так зване монголо-татар-
ське іго, точніше, статус наших кня-
зівств як колоній Золотої орди. Це 
іго тривало на століття менше, ніж у 
північно-східній Русі (Суздаль, Воло-
димир, згодом Москва), яка все біль-
ше набирала сил, порівняно з на-
шим Подніпров’ям. Рівно на століття 
раніше від Московії, яка порвала із 
Золотою Ордою 1480 року, основні 
землі нашої колишньої давньорусь-
кої держави приєднало до себе Ве-
лике Князівство Литовське. 

Невдовзі ВКЛ об’єдналося з 
Польським королівством в одну дер-
жаву — Річ Посполиту, з домінуван-
ням Польщі. Ось так Україна і потра-
пила на кілька століть до Речі Поспо-
литої, за суттю Польської держави. 
Західні етнічні українські землі й ра-
ніше були в складі Польщі, потрапи-
ла туди і Наддніпрянщина.

Потім — національно-визволь-
на війна під проводом Богдана 
Хмельницького і відновлення Укра-
їнської держави, бодай на осно-
вних її землях, у формі Гетьманщи-
ни. Опісля — метання молодої дер-
жави, задля свого утвердження, 
між чотирма імперіями, пошук, до 
кого прихилитися, піти під протек-
торат, звичну практику тих часів 
для молодих і слабких держав. Це 
королівства Польщі, Швеції, Мос-
ковське царство і Турецька імперія 
(султанат).

Прихилилися до православних, 
до Московії. Це була Переяслав-
ська угода — про лише протекторат 
Московії над Гетьманщиною, як за-
думувалося, а не її загарбання, як 
сталося. 

Далі — очевидна війна Росії з 
Польщею, від якої відривалася Укра-
їна. Затим замирення знесилених 
сторін — за рахунок України, за Ан-
друсівським миром 1667 року, коли 
відбувся поділ України двома дер-
жавами: Росії відійшло Лівобереж-
жя, Польщі — Правобережжя, в 
тому числі західноукраїнські землі. 
Андрусівський мир був грубим по-
рушенням Переяславської угоди з 
боку Росії, яка брала під опіку всю 
Україну. Але вийшло ось так. 

Потім — поступове знищення 
Росією Гетьманщини і фактичне пе-
ретворення її в колонію Москви. А 
що ж на заході?

Не вдалося реалізувати Га-
дяцьку угоду 1658 року, підписану 
вже наступником Хмельницького 
— славним гетьманом Іваном Ви-
говським, котрий, як і Хмельниць-
кий перед смертю, зрозумів, у яке 
московське рабство ми потрапили. 
Ця угода передбачала відновлен-
ня Української держави і входжен-
ня її на рівних у Річ Посполиту тре-
тьою державою, поряд із Польщею 
та Литвою. Не вдалося через спро-
тив Московії (чим не аналогії з ни-
нішнім шляхом України до Євросою-
зу) і через наші українські чвари (тут 
аналогій хоч відбавляй).

Польська держава теж зазнала 
краху, після восьми століть існуван-
ня. Наприкінці XVIII століття відбу-
лося три переділи Речі Посполитої. 
Кожного разу вона втрачала терито-
рію, а з останнім поділом 1795 року 
втратила державність. Причин осно-
вних, як завжди в таких випадках, 

дві. Перша — агресивність сусідніх 
імперій — Росії, Австро-Угорщини і 
народжуваної амбітної Німеччини, 
її основи — Пруссії, які й поділили 
Польщу. Друга — відсутність єдності 
польського суспільства, чвари полі-
тичної еліти. Знайоме нам? 

Польської держави не існува-
ло понад 120 років. Розділена вона 
була своєрідно. На північному за-
ході до своїх німецьких земель, які 
нині в складі Польщі, німці додали 
ще частину польських. Австро-Угор-
щина прихопила центр і південь 
Польщі та етнічні українські землі 
— нинішню східну Польщу й Гали-
чину зі Львовом. А от якраз Волинь 

увійшла до складу Російської імпе-
рії, а пізніше навіть і столиця Вар-
шава. 

Відродилася Польська держа-
ва 1918 року — у форматі вже Дру-
гої Речі Посполитої. Є навіть точна 
дата — 11 листопада, нині це голо-
вне державне свято Польщі — День 
незалежності. Усі попередні роки, 
під час Першої світової війни, поль-
ські патріоти-державники боролися 
за відновлення держави на руїнах 
імперій, що агонізували, аж до фор-
мування збройних структур і дер-
жавних формацій. Очолював дер-
жавне відродження видатний діяч, 
у подальшому маршал Юзеф Пілсуд-
ський. 

Проголошення новими держав-
ницькими польськими формуван-
нями незалежності не випадково 
день у день збіглося із завершенням 
Першої світової війни — 11 листо-
пада 1918 року. Три імперії, що ко-
лись розділили Польщу, розвалили-
ся самі. Німеччина й Австро-Угор-
щина — як держави, що зазнали 
поразки у війні. Російська імперія, 
яка воювала в іншому таборі, була 
союзником Антанти (на чолі з Англі-
єю і Францією), хоч і числилася в пе-
реможцях війни, але також розва-
лилася — внаслідок більшовицької 
Жовтневої революції. На руїнах ім-
перій, особливо Австро-Угорської та 
й Російської, поставали нові держа-
ви. Постала й Польща. Україна — ні. 

Вона знову опинилася між Схо-
дом і Заходом, у комбінаціях і 
розкладках сильних світу, Єв-
ропи. Знову аналогія з сього-
денням? 

Ми знову без держави, 
хоч і УНР, і ЗУНР

Із відновленням Польщі знову 
виринуло її «східне питання», укра-
їнсько-польське протистояння. Між 
тим, на руїнах імперії відновлюва-
лася й українська державність. 1917 
року, ще до Жовтневого перевороту, 
Центральна Рада в Києві проголо-
сила утворення Української Народ-

ної Республіки, поки що — автономії 
в складі Росії. Але, зважаючи на пе-
реміну влади в Росії, прихід більшо-
виків, продовжувачів імперської по-
літики Московії, 22 січня 1918 року 
Центральна Рада проголосила по-
вну незалежність УНР. Далі була ро-
сійська агресія, поразка наших на-
ціонально-державницьких змагань, 
окупація України Росією. Про це ба-
гато сказано, не будемо зупинятися. 

Що ж було на Заході? Із запіз-
ненням, уже на фініші Першої світо-
вої війни, в жовтні 1918 року у Льво-
ві була проголошена Західноукра-
їнська Народна Республіка. Вона 
включила українські етнічні землі, 

що були в складі Австро-Угорщини: 
Галичину, також Буковину й Закар-
паття. Щодо Галичини, то ЗУНР пре-
тендувала на всю її, включно з Над-
сянням (Перемишль), а також Холм-
щину, Лемківщину і Підляшшя, все 
те, що нині у складі Польщі. 

Реакція Польщі не забарила-
ся. Почалася перша в цьому столітті 
польсько-українська війна. 21 лис-
топада 1918 року польські війська 
після кровопролитних боїв захопили 
столицю ЗУНР Львів. Уряд переїхав 
до Тернополя, невдовзі до Станісла-
вова (нині Івано-Франківськ). 

Водночас у листопаді Румунія 
окупувала Буковину. 

Фактично окупована ЗУНР пішла 
на злиття з УНР, та й цього вимага-
ла давня справа об’єднання нарешті 
українських земель. 

22 січня 1919 р. у Києві на Со-
фійському майдані відбулося уро-
чисте проголошення Акта про злуку 
ЗУНР (Галичина, Буковина, Закар-
паття) і УНР (Наддніпрянська Укра-
їна) в єдину соборну Українську На-
родну Республіку. 

Проте сама УНР була атакова-
на більшовицькою Росією. На 1920 
рік наша поразка стала фактом. І 
не лише через внутрішні слабкос-
ті українського суспільства, а й че-
рез те, що в Росії на цей час фактич-
но завершилася громадянська ві-
йна, більшовицький режим зміцнів 
і показав свою імперську суть щодо 
України.

На початку 1920 року уряд і ар-
мія УНР залишили територію України 
і перейшли до Польщі. 

У травні 1920 року у Варша-
ві було укладено угоду між УНР і 
Польщею, відому  як угода Петлю-
ри – Пілсудського, лідерів держав. 
Пілсудський підписав її дійсно як 
глава реально існуючої держави. 
Але юридично й Петлюра також, 
якщо ми вважаємо Українську На-
родну Республіку й далі існуючою 
державою, просто окупованою 
Росією. Метою угоди була спільна 
боротьба з більшовицькою Росі-
єю задля відновлення Української 
держави. Ціною цього стала ве-

лика поступка  з боку УНР Поль-
щі: угодою закріплено, що західно-
українські землі — Галичина і Во-
линь — входять до складу Речі По-
сполитої.

По сьогодні ця угода є предме-
том гострих історичних дискусій. З 
одного боку — здавання наших зе-
мель, з іншого — спроба відновити 
державу у форматі бодай Наддніп-
рянської України. 

Утім, відновити не вдалося. 
Спільний похід армій Польщі й УНР 
в Україну хоч і призвів улітку 1920 
року до звільнення від більшови-
ків Києва, але швидко Росія пішла 
в контрнаступ і мало не дійшла до 

Варшави. Польщі стало не до від-
новлення України — 1921 року вона 
підписала з Росією Ризький мирний 
договір, за яким Наддніпрянська 
Україна залишалася в складі Радян-
ської України, формально ще неза-
лежної республіки, яку вже наступ-
ного року поглинув новоутворений 
СРСР. Західноукраїнські землі зали-
шалися в складі Польщі. 

Власне, долю цих земель вирі-
шили союзники — Антанта, пере-
можці у Першій світовій війні. Боя-
чись усе віддавати більшовицькій 
Росії, Антанта ще в листопаді 1919 
року постановила: західноукраїнські 
землі (Галичину і Волинь) таки зали-
шити у складі Польщі на 25 років, з 
дуже широкою автономією, а потім 
визначити долю цих територій все-
народним референдумом. Що ста-
лося далі насправді, ми знаємо. 

Більше того: у грудні 1919 р. 
Рада Антанти визначила східним 
кордоном Польщі так звану лінію  
Керзона, запропоновану цим міні-
стром закордонних справ Британії, 
чим затвердила польську окупацію 
етнічних українських земель: Над-
сяння, Підляшшя, Холмщини і Лем-
ківщини, які стали називати Закер-
зонням. У березні 1923 року Антан-
та знову офіційно підтвердила цю 
позицію. 

Два десятиліття 
«автономії»

Чим обернулися два міжвоєнні 
десятиліття для західноукраїнських 
земель у складі Польщі? Для захід-
ніших, тобто Закерзоння, це ста-
ло просто тотальною полонізацією, 
адже землі юридично закріпили за 
Польщею. Але навіть на закріплених 
тимчасово Галичині й Волині, попри 
проголошену «автономію», відбува-
лося те ж саме — полонізація, яка 
часом переходила у гостру фазу «па-
цифікації», тобто «замирення» укра-
їнців, які противилися цій асиміляції.

Національний склад цих земель 
був таким. У Галичині українці скла-
дали 60% населення, приблизно 
30% — поляки, решта — євреї, нім-

ці, інші нації. Щоправда, українці рі-
шуче переважали в сільській місце-
вості, але в містах були в меншості 
— наприклад, Львів на 60% населя-
ли поляки, чимало було євреїв. 

На Волині ситуація була іншою. 
Росія свого часу стримувала тут по-
лонізацію, впливав і фактор релігії 
— православ’я. 80% населення Во-
лині становили українці, лише 10% 
— поляки. 

Однак Польща почала активну 
полонізацію і тут. На ці землі спішно 
переселялися польські колоністи із 
заходу. У результаті кількість поль-
ського населення тут вдалося до-
вести до 15 і навіть дещо більше від-
сотків. Ось таким був цей театр дра-
матичного протистояння. 

Друга світова війна
До 1939 року СРСР і Польща 

перебували у стані миру, добросу-
сідства з визнанням існуючих кор-
донів. Але невпинно наближало-
ся завершення 25-річного терміну 
мандата Польщі над західноукраїн-
ськими землями з декларованим 
колись самовизначенням цих тери-
торій. Результат його був прогнозо-
ваний: відновлення якоїсь держав-
ності цих земель і «добровільне» 
входження їх до Радянської України, 
тобто СРСР. 

Усе вийшло інакше. У серпні 
1939 року комуністичний СРСР і на-
цистська Німеччина підписали так 
званий пакт Молотова – Ріббен-
тропа, угоду двох держав, двох то-
талітарних режимів про поділ Єв-
ропи. Чи не основним значився по-
діл Польщі — четвертий в її багато-
страждальній історії. 

За тиждень після підписання 
пакту Німеччина розв’язала Дру-
гу світову війну — саме нападом на 
Польщу (попередньо були анексія 
Австрії, поділ Чехословаччини). Най-
ближчі союзники Польщі й гаранти 
її державності — Франція і Англія — 
кинули поляків напризволяще, зно-
ву прагнучи «умиротворити» Гітлера, 
як і щодо Чехословаччини. За лічені 
дні й тижні крах Польщі став немину-
чим. 

17 вересня 1939 року на Поль-
щу напав зі сходу СРСР. Мотивація 
— визволення західноукраїнських 
земель, тим більше, що Польська 
держава, за твердженням СРСР, уже 
капітулювала, хоча це  ще не відпо-
відало дійсності. Польща противила-
ся і агресії зі сходу, і це вважається 
першою польсько-українською ві-
йною в рамках Другої світової. Але 
все було вирішено швидко. 

Новий кордон поділеної Поль-
щі між Німеччиною і СРСР пройшов 
трохи західніше української Галичи-
ни, якраз по Перемишлю, по центру 
міста, річці Сян. 

Так тривало майже 2 роки. Уліт-
ку 1941 року недавні спільники-
агресори перегризлися: почалася 
так звана Велика Вітчизняна війна 
між Німеччиною і СРСР, одна з вось-
ми воєн Другої світової, що прокоти-
лися Україною. 

Опинившись противником Ні-
меччини і союзником в антинацист-
ській коаліції, Кремль пішов на но-
вий крок щодо західноукраїнських 
земель. На вимогу союзників Мо-
сква підписала угоду з емігрант-
ським урядом Польщі в Лондоні про 
передачу після перемоги західно-
українських земель знову до Поль-
щі. Угоду, яку Сталін і Кремль і не ду-
мали виконувати. 

Минуло ще два роки жахливої 
світової війни. На літо 1943 року 
поразка Німеччини та її союзни-
ків ставала все більш очевидною. 
І тимчасові союзники почали ду-
мати про повоєнний устрій. 
Думали й поляки та укра-
їнці. 
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Волинська трагедія двох народів
Волинь 

у чотирикутнику 
смерті

На Волині, як і в Галичині, станом 
на 1943 рік ще залишалася влада 
Німеччини, тобто окупаційна. Вод-
ночас боротьбу за ці території поча-
ли польські та українські політичні й 
контрольовані ними воєнні утворен-
ня. З боку Польщі — лондонський 
уряд Другої Речі Посполитої з під-
порядкованою йому Армією Крайо-
вою, з боку України — ОУН та її фор-
мування УПА. Поки тривала війна, 
був спільний ворог-окупант, дохо-
дило навіть до спільних дій УПА і АК 
проти окупантів. Але розгром Німеч-
чини наближався, і наростало поль-
сько-українське протистояння. 

Чому саме чотирикутник трагедії 
десятків тисяч мирних жителів регіо-
ну? Четвертою стороною став СРСР. 
Поряд із польським та українським 
підпіллям на цих теренах діяло й ра-
дянське, його збройні формування 
— партизани. Варто нагадати, що 
найбільшим із них стало з’єднання 
Олексія Федорова, трансформоване 
у Волинське з нашого до того Черні-
гівського. Ці партизанські з’єднання 
створювалися радянською владою, 
контролювалися каральним відом-
ством НКВС. Сам Федоров, до ві-
йни перший секретар Чернігівсько-
го обкому Компартії, безпосеред-
ньо вин ний у репресіях, у знищенні 
тисяч громадян, був генерал-майо-
ром НКВС. Ще до звільнення Черні-
гівщини з’єднання було направлене 
на Волинь, готувати ґрунт для від-
новлення тут радянської влади. 

У цьому чотирикутнику й опини-
лася Волинь, її цивільне населення. 
Безумовно, воно в більшості підтри-
мувало ОУН і УПА. Частина населен-
ня підтримувала радянські форму-
вання, попри те, що за майже два 
роки «братнього возз’єднання» (з 
1939-ого по 1941 роки) люди зазна-
ли великих репресій від радянських 
«визволителів», комуністичного ре-
жиму. Частина українців з ненависті 
до комуністів йшла на службу до нім-
ців, у місцеву поліцію. Так само, як 
служили там і немало поляків. 

І німці, і радянські партизани, 
переманюючи поляків і українців на 
свій бік, підігрівали їхнє протистоян-
ня аж до того, що допомагали їхнім 
формуванням зброєю.

Обидві сторони — і АК, і УПА — 
прагнули допомоги місцевого на-
селення, без цього вони й не могли 
діяти в партизанській війні. Але че-
рез це мирне населення неминуче 
втягувалося в бійню. Власне, парти-
занщина (за великим рахунком, за-
боронена законами війни) завжди 
втягувала мирне населення окупо-
ваних територій у кровопролиття. 
Це яскраво проявилося на території 
СРСР, особливо в Україні.

Дії сторін ставали все більш 
агресивними щодо населення краю 
загалом. Поляки за рішенням лон-
донського уряду проводили навіть в 
умовах війни свою полонізацію. ОУН 
і УПА відповіли тотальною антиполо-
нізацією, притому силовими метода-
ми. Як тільки Армія Крайова знахо-
дила підтримку в якихось польських 
селах, проти мешканців чинилися 
каральні акції з боку УПА. Те ж саме 
— з іншого боку: каральні акції АК 
проти українських селян. 

Пік протистояння на Волині на-
став улітку 1943 року. Лік мирним 
жертвам каральних акцій з обох бо-
ків пішов на тисячі.

 Чому парламент Польщі зараз 
вичленив саме дату 11 липня 1943 
року й оголосив її днем вшанування 
жертв геноциду? За твердженням 
польських політиків і істориків, 11 
– 13 липня відбулася найбільша ка-
ральна акція УПА, коли її підрозділи 

начебто оточили й фактично знищи-
ли близько 100 польських сіл із меш-
канцями. Ця цифра давно викликає 
сумнів, хоча б щодо можливостей 
УПА для здійснення таких акцій. 

Однак не викликає сумніву, що 
кількість загиблих мирних  поля-
ків набагато перевищує кількість 
жертв серед українців. Точну кіль-
кість жертв нині встановити непро-
сто. Але навіть обережні досліджен-
ня українських істориків фіксують: у 
Волинському протистоянні загинуло 
5 – 6 тисяч українських селян і 50 – 
60 тисяч польських. 

Ця різниця не така фантастична, 
як називають у Польщі. В ухвалі Сей-
му названа цифра «жертв геноциду» 
— 100 тисяч. У проектах постанов 
фігурувало і 200 тисяч. А деякі ради-
кально налаштовані історики від по-
літики розмахують цифрами в 500 
тисяч, а то й мільйон жертв. 

Звичайно, кожне життя безцін-
не. І блюзнірством здається твер-
дження одного нашого автора, ко-
трий заявив, що поляків загинуло 
більше, бо, мовляв, українське на-
селення тут переважало. Як це ро-
зуміти? Що в українських селян було 
більше можливості нищити поль-
ських? І ще таке: якщо врахувати, 
що польського населення там, на-
віть після полонізації і колонізації, 
було разів у 5 менше від українсько-
го, і що поляків загинуло нехай у 10 
разів більше, виходить, що в перера-
хунку на кількість населення на кож-
ного загиблого українця припадає 
по 50 поляків. 

І задля чого були ці жертви? По 
завершенні Другої світової війни Га-
личина й Волинь таки відійшли до 
СРСР, і дехто тепер твердить, що ми 
маємо завдячувати комуністичному 
режиму за об’єднання українських 
земель. Проте не всіх. Закерзоння 
залишилося в Польщі. Одразу по ві-
йні СРСР і його сателіт — комуніс-
тична Польща — «зачистили» при-
кордоння. Сотні тисяч поляків і укра-
їнців були або добровільно, або при-
мусово виселені з насиджених місць 
— хто до СРСР, хто до Польщі, хто 
дуже далеко, наприклад, знову до 
Сибіру. А над українськими земля-
ми Польщі пронеслася трагічна ак-
ція «Вісла» 1947 року — депортація 
сотень тисяч українців з їхніх земель 
на північ і захід Польщі, з тоталь-
ним пограбуванням. Акція, яка засу-
джена вже й новою демократичною 
Польщею. 

* * * 
Нам давно час не просто 

абстрактно закликати поляків 
— «Вибачаємо і просимо виба-
чення», а нарешті розібратися 
з тою нехай гіркою історичною 
правдою. Чи прийняти давню тезу, 
що «мета виправдовує засоби»? Тоб-
то благородної мети відновлення 
державності можна досягати й на-
силлям та кров’ю? 

Злочини проти людяності не ма-
ють давності і прощення. Урешті дав-
но відомо, хто чинив терор на Воли-
ні, причому з обох боків. У самій ОУН 
і УПА не було одностайності в питан-
ні «деполонізації» краю жорстокими 
методами. Наприклад, рішуче висту-
пив проти цього Тарас Бульба-Бо-
ровець, організатор УПА «Поліська 
Січ», яка згодом була приєднана до 
УПА. Питання силової «деполоніза-
ції», терору проти мирного населен-
ня стало останньою краплею в роз-
риві Тараса Бульби-Боровця з бан-
дерівським крилом ОУН і підлеглою 
йому УПА. І помірковану позицію 
щодо протистояння, особливо щодо 
недопустимості каральних акцій, 
мав в ОУН і УПА не один він.

І все ж, попри сказане, ухва-
ла парламенту Польщі, обох 
його палат,  про визнання вби-
тих на Волині поляків жертвами  

саме ГЕНОЦИДУ (що вже сум-
нівно з юридичної точки зору) з 
боку України в особі УПА є без-
прецедентною в нашій новітній 
історії. 

Україну офіційно звинувачено в 
геноциді. Україну, яка сама зазна-
ла такого геноциду від різних імпе-
рій, у тому числі радянської. І хто на-
звав? Наш сусід, найближчий союз-
ник у Європі, країна, яка стала аван-
гардом боротьби з тоталітаризмом у 
Європі, очолюваним СРСР, яка сама 
зазнала агресії (аж до знищення 
державності) й геноциду.

Що за всім цим, окрім давнього, 
як бачимо з вищевикладеної істо-
ричної розвідки, протистояння на ет-
нічних західноукраїнських землях? 

Політична історія 
й історикоподібна 

політика
Проект подібної ухвали вносив-

ся до польського парламенту ще три 
роки тому, до 70-річчя Волинської 
трагедії, тоді опозиційною партією 
«Право і справедливість». Не про-
йшов. Що ж сталося за цей час? 
Чергова зміна влади в Польщі. 

Від перших демократичних ви-
борів 1989 року, від повалення то-
талітарного режиму влада в Поль-
щі змінювалася кожні вибори — 
більшість отримували то праві, то 
ліві. Зайве говорити, що польські 
ліві правіші від наших правих щодо 
патріотизму, державності. Нова 
Польща всі ці роки, на відміну від 
українських коливань і сіпань, — 
парламентсько -президентська 
республіка, з традиційною для ві-
ковічної їхньої історії сильною пред-
ставницькою владою, тобто доміну-
ванням парламенту. 

Останні понад десятиліття в по-
літикумі домінують дві партії — «Гро-
мадянська платформа» та «Право і 
справедливість». Обидві вийшли з 
легендарного об’єднання «Солідар-
ність». ГП — ліберальніша, «ПіС» —
правоконсервативна, більш націо-
налістична. 

До минулого року правила ГП, 
маючи із союзниками більшість 
у Сеймі. Її лідер Дональд Туск був 
прем’єром — за суттю головним у 
системі влади. А ще перед цим пра-
вила ПіС. У середині 2000-их на чолі 
влади були брати-близнюки Качин-
ські: Лех — президент, Ярослав — 
прем’єр. Лех Качинський трагічно 
загинув в авіакатастрофі у квітні 
2010 року під Смоленськом, разом 
із польською елітою. Символічно, 
що летіли на вшанування жертв Ка-
тині — тут у 1940-і роки комуністич-
ний режим СРСР розстріляв тисячі 
польських офіцерів, узятих у полон 
при розгромі Польщі  восени 1939 
року. 

Президентом 2010 року став 
представник ГП Броніслав Комо-
ровський, парламент і уряд теж були 
за цією партією, Туск залишався 
прем’єром. 

Усе змінилося торік, політич-
ні терези знову хитнулися. «Право 
і справедливість» весною виграла 
президентські вибори, главою дер-
жави став Анджей Дуда, малові-
домий адвокат із Кракова. Восени 
«ПіС» із союзниками виграла парла-
ментські вибори, сформувала уряд. 

Почався двоякий процес: з од-
ного боку — нагнітання патріотиз-
му, справжнього і гіпертрофовано-
го. З іншого — чомусь за рахунок 
наступу на демократію. Почалися 
«наїзди» на засоби інформації, досі 
абсолютно вільні в країні, на суди. І 
це в цитаделі демократії серед ко-
лишніх країн соцтабору. Своє стур-
бування з приводу цих процесів ви-
словив Євросоюз. У країні відбува-

ються масові акції протесту проти 
згортання демократії. Утворено Гро-
мадський комітет порятунку демо-
кратії, який підтримують усі попе-
редні президенти Польщі: Валенса, 
Квасьнєвський, Коморовський. Не 
видно у нової влади і особливих зру-
шень у соціально-економічній сфері. 

У цих умовах нинішня поль-
ська влада вирішила розіграти 
давню й доволі сумнівну кар-
ту «патріотизму» у форматі на-
ціоналізму, доведеного до шо-
вінізму. Ось основне підґрун-
тя рішення парламенту, а не 
тільки й не стільки вшанування 
жертв. 

Зверніть увагу на майже одно-
стайність голосування в Сеймі, ниж-
ній палаті парламенту (верхня — Се-
нат — ще перед цим прийняв таку 
саму ухвалу). Голосували 452 депу-
тати, майже всі зі складу Сейму  (в 
ньому  460 обранців). Жодного про-
ти. Лише 10 (з опозиції) утрималися. 
Їх тут же назвали зрадниками. І це в 
державі, яка хвалиться своєю демо-
кратичністю. 

При цьому Польща в особі пар-
ламенту запевнила, що це не є не-
дружнім актом щодо самої Україн-
ської держави, що ми й далі союз-
ники в Європі, особливо проти ро-
сійської агресії в Україні. І дійсно: 
Польща при всіх владах однознач-
но засуджує цю агресію і активно 
допомагає Україні протистояти їй. У 
Польщі пам’ятають, хто тричі ділив 
їхню державу і таки знищив її. Не за-
бувають давнього вислову: якщо ро-
сійські танки завтра будуть у Львові, 
то післязавтра — у Варшаві. Може, 
дехто сподівається на захист НАТО, 
членом якого Польща є вже 17 ро-
ків? Але Росія демонструє вміння 
домовлятися з ключовими члена-
ми НАТО, найбільшими державами 
Європи — Німеччиною та Франці-
єю. Підтвердженням цього є і пери-
петії довкола Донбасу. Та й не вар-
то б полякам забувати про  вартість 
отих  довоєнних  «гарантій» Заходу 
Польщі. 

Рішення парламенту, заявляє 
Польща, засуджує конкретних ви-
нуватців терору, яких, на думку по-
ляків, стала вшановувати Україна. 
Ці винуватці представляють ОУН і 
УПА, тих, хто десятиліттями боровся 
за незалежну Україну. І саме торік, 
весною, серед інших українських 
законів про декомунізацію, одним 
із них згадані формування нарешті 
були офіційно визнані борцями за 
волю й незалежність України. Дех-
то твердить, що цей закон, мовляв, 
прискорив радикалізацію в Польщі, 
ті ухвали парламенту. Але нам тепер 
що — відмовлятися від власних ге-
роїв?

Особливо небезпечний 
прецедент ухвали парламенту 
Польщі тим, що знову порушує 
питання кордонів Європи, зда-
валося б, закрите Загальноєвро-
пейською нарадою в Гельсінкі 1975 
року, якою зафіксована непоруш-
ність повоєнних кордонів. На жаль, 
цей принцип, уперше за 70 років (!), 
порушила Російська Федерація, по-
заторік окупувавши й формально 
приєднавши до себе українську те-
риторію — Крим. Тоді невже поля-
ки підігрують тут своєму давньому 
ворогу, фактично підігріваючи тезу 
про кордони? Ризикуючи, що й у Ні-
меччині подібні радикали порушать 
питання про колишні німецькі землі 
в складі Польщі. Між тим, у головах 
польських радикалів живе й озву-
чується деякими політиками стара 
теза повернення «всхудніх кресів», 
і цими своїми східними територіями 
чомусь вважають не лише загарба-
не з потурання Заходу Закерзоння, 
а й наші Галичину та Волинь. 

Це дуже небезпечні ігри. Добре, 
що справжні польські патріоти (їхній 
лист надруковано в попередньому 
номері нашої газети) це розуміють. 
Те, що нам і далі судилося жити по-
сусідськи, а значить — мирно. На це 
й уповаємо. 

Петро АНТОНЕНКО 

Дехто  скаже, що я надто обережно критикую в цій статті поля-
ків. Це не так: я однозначно засуджую рішення парламенту Поль-
щі. Просто прикро, коли в нас у дискусіях переважають емоції, а 
не факти. Ця публікація — спроба говорити фактами, а не емоці-
ями, вона цілком вписується в концепцію нашої газети — світ ін-
формації. 

Суть статті така: ТРЕБА МАТИ СВОЮ ДЕРЖАВУ. І тоді в цій дер-
жаві будуть і наші землі.

Польській державі — тисяча років, нехай навіть із перервою 
на 120 років. Між іншим, навіть під час тої перерви Польща двічі 
(у 1830 і 1863 роках) піднімала повстання, за суттю — визвольні 
війни, проти головного «ділителя» країни — Росії. 

Тепер про нас. 800 років бездержавності: від кінця ХІІ століт-
тя до кінця ХХ. Важко тоді говорити про наші землі. Що тут казати 
про західноукраїнські землі, вони потрапляли в перипетії під час 
обох світових воєн. А що в нас нині, через 70 років після війни? Ві-
дібрано Крим, фактично відібрані наші землі на Донбасі. То ми ма-
ємо повноцінну державу бодай через 800 років бездержавності? 
Маємо чи ні, коли отак відбирають українські землі в ХХІ століт-
ті!? Чи не час уже її мати? 
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Із життя «пересічних» українців, 
яке чомусь «не пересікається» з життям  інших людей  

Родина суддів 
розкошує не на зарплату

Активісти «Автомайдану» в рамках проекту «PROSUD» проаналі-
зували декларації екс-судді Київського апеляційного господарсько-
го суду Людмили Гарник та її сина, судді окружного адмінсуду Киє-
ва Кирила Гарника. Про це йдеться в повідомленні на сайті проекту.

Вказується, що нині комісія відсторонила Людмилу Гарник від 
здійснення правосуддя й направила до Національної школи суддів 
України для проходження перепідготовки, яка триватиме до 18 лис-
топада 2016 року. Потім її чекає повторне оцінювання.

У декларації Людмила Гарник за 2013 р. вказала майже 233 
тис. грн доходів, з яких 220 тис. грн — її заробітна плата, 12,6 тис. 
грн — матеріальна допомога.

«Має з 2013 р. Людмила Леонідівна у власності задекларова-
ні 2/3 київської квартири на 106,7м2 у новому будинку на проспек-
ті Лобановського (Червонозоряний), ціна на сьогодні якої складає 
близько 150 тис. $ (3,7 млн грн), або майже її 17 річних заробітних 
плат станом на 2013 р.», — повідомляють активісти.

У декларації за 2013 р. у неї вказана ще одна квартира пло-
щею 114 м2. «Але ми в реєстрі прав власності на нерухоме майно 
знайшли... дві квартири, які належать їй. Обидві знаходяться в Оде-
сі: перша — в елітному районі на Французькому бульварі (володіє 
з 2012 р.), ще одна — на вулиці академіка Філатова (з 2009 р.)», — 
сказано в повідомленні.

Також від 2013 р. має суддя Гарник і 12 соток в елітному котедж-
ному містечку під Одесою «Совіньйон» разом із житловим будинком 
на 335 м2 за 150 м від берега Чорного моря.

Окрім того, вона 2013 року поклала на рахунки 4 млн 562 тис. грн.
«Звідки такі кошти в судді? Пояснити Гарник так і не змогла під 

час проходження нею первинного кваліфікаційного оцінювання».
Ще у судді Гарник є авто Mercedes-Benz S 350 2009 р.
Активісти зазначають, що в підсумку вартість усього майна судді 

Людмили Гарник та її банківські вклади станом на 2013 р. — «24, 5 
млн грн, або 111 її річних заробітних плат».

Її син Кирил Гарник у своїй декларації за 2013 р. вказав 171,5 
тис. грн сукупного доходу, з яких майже 123 тис. грн — заробітна 
плата. Річний дохід його дружини не зазначений у декларації.

«Водночас суддя Кирило Гарник (станом на 2013 р.) на своїх бан-
ківських рахунках мав майже 900 тис. грн і недешеве авто AUDI 2.0 
2012 р., яке придбав у тому ж році за 480 тис. грн (60 тис. дол. за кур-
сом 8)», — сказано в повідомленні.

За інформацією активістів, 2014 року сума коштів на рахунках 
Кирила Гарника вже зросла до майже 1 млн грн.

(«Українська правда», 18.07.2016)
www.pravda.com.ua

Журналіст загинув о 7.45 20 липня 2016 
р. у Києві в результаті вибуху автомобіля. Ма-
шина, яку він вів, вибухнула на розі вулиць 
Богдана Хмельницького та Івана Франка. 

Ця машина належала співзасновни-
ці (разом із Георгієм Ґонґадзе) й керівнику 
Інтернет-газети «Українська правда» Оле-
ні Притулі, цивільній дружині Павла, але її в 
машині не було. Ймовірно, вибух стався че-
рез поставлений в авто вибуховий пристрій. 
Основними версіями причини злочину було 
названо професійну діяльність, прагнення 
дестабілізації ситуації в Україні. Розсліду-
вання веде Генеральна прокуратура Укра-
їни. На прохання України до слідства долу-
чилося ФБР — Федеральне бюро розсліду-
вань США. 

22 липня в Києві в Українському домі від-
булася церемонія прощання з Павлом Шере-
метом. 23 липня Павла Шеремета поховали 
в Мінську на Північному цвинтарі. Поховала 
його мама. У покійного залишилося двоє ді-
тей від попереднього шлюбу — син Микола і 
дочка Єлизавета.

* * *
Павло Григорович Шеремет народив-

ся 28 листопада 1971 року в Мінську. Після 
школи вступив на історичний факультет Бі-
лоруського держуніверситету. Закінчивши 
три курси, перейшов на факультет міжна-
родних економічних відносин Білоруського 
економічного університету. Прийшов на те-
лебачення з банківської сфери, де працю-
вав до 1992 року. Незабаром став ведучим 
щотижневої аналітичної програми «Про-
спект» Білоруського ТБ.

У 1996 році працював головним редак-
тором «Білоруської ділової газети». Того са-
мого року був призначений завідувачем Бі-
лоруського бюро Громадського російсько-
го телебачення і власним кореспондентом 
ОРТ по Білорусі.

Зарекомендував себе як противник ре-
жиму президента Білорусі Олександра Лу-
кашенка. У липні 1997-ого Павла Шереме-
та заарештували співробітники силових 
структур Білорусі. Був засуджений до двох 
років позбавлення волі умовно, провівши 
у в’язниці в цілому три місяці. Став політ-
емігрантом у Росії, прийняв її громадян-
ство. Працював на російських телеканалах. 

Є автором документальних фільмів 
«Дике полювання» та «Дике полювання-2», 
«Осетрова війна», «Чеченський щоденник», 
«1991 — останній рік імперії», «Остання ви-
сота генерала Лебедя», «Страта Саддама. 
Війна без переможця», «Єгор Гайдар. Ока-
янні дні», фільму про Михайла Горбачова та 
ряду інших стрічок.

Є одним із авторів книги «Випадковий 

президент», присвяченої режиму президен-
та Білорусі О. Лукашенка (у співавторстві зі 
Світланою Калінкіною). 2005 року напи-
сав книгу «Пітерські таємниці Володимира 
Яковлєва» — про нових російських політи-
ків із Санкт-Петербурга. 2009 року вийшла 
його книга про Саакашвілі, про шестиденну 
війну в серпні 2008 року, російсько-грузин-
ські відносини «Саакашвілі/Грузія. Загиблі 
мрії».

Навесні 2009 року опублікував посіб-
ник для журналістів «ТВ. Між ілюзією та 
правдою життя». Створив незалежний гро-
мадсько-політичний новинний сайт «Біло-
руський партизан» (www.belaruspartisan.
org), який є одним із найбільш відвідуваних 
Інтернет-ресурсів Білорусі.

1998 року отримав премію Міжнарод-
ного комітету захисту журналістів за вне-
сок у розвиток свободи слова. 2002 року 
став лауреатом премії ОБСЄ за демокра-
тію та за захист прав людини в галузі жур-
налістики. 

Останніми роками працював в Укра-
їні. У 2012 – 2016 роках вів блог в Інтер-
нет-газеті «Українська правда». На кана-
лі «ТВі» вів програму «Проти ночі з Павлом 
Шереметом». З вересня 2015 року вів ран-
кові програми на радіо «Вести» — «Шоу 
Павла Шеремета». З 2016 року у програмі 
«Ранок Павла Шеремета» щочетверга ви-
ходили спецвипуски, де Шеремет викривав 
корупційні схеми владних структур та олі-
гархів України. Активно поглиблював знан-
ня української мови, плануючи вести ефіри 
українською.

Російських танків на Донбасі 
більше, ніж мають 

Німеччина й Великобританія

Російських танків на тимчасово окупованих терито-
ріях нині більше, ніж у Німеччини і Великої Британії ра-
зом узятих.

Про це заявив представник України у Мінських пе-
ремовах Євген Марчук. Він запевнив, що українська 
розвідка достеменно знає, через який залізничний пе-
рехід чи кордон із російського боку заходять ешелони, 
скільки і яку техніку там привезли, куди потім ця техніка 
направляється, і де її розвантажують. «Абсолютно точ-
но відомо, що з того боку знаходяться 702 танки трьох 
модифікацій, це сучасні танки, готові до бою. Артилерій-
ських систем різних, ствольної артилерії, реактивної і 
мінометів — більше тисячі».

Марчук також заявив, що про затухання конфлікту 
на Донбасі можна говорити з точки зору активності об-
стрілів, а з точки зору накопичення всіх складових, аж 
до польових госпіталів, засобів розвідки, складів зброї, 
відремонтованої техніки, це свідчить про те, що Росія не 
збирається виходити звідти.

Контракт з армією уклала 
майже 41 тисяча військових

На контрактну службу до армії України від початку 
2016 року вступили 40,8 тисячі військовослужбовців.

Про це заявив спікер Міністерства оборони, підполков-
ник Олексій Чернобай: «Контракт підписали 40 тисяч 800 
військовослужбовців, з яких близько 4,5 тисячі — офіцери».

Павло Шеремет, відомий білоруський, 
російський і український журналіст, 

загинув у Києві

Українські журналісти показали не-
рухомість одіозного політика й кума 
президента РФ Віктора Медведчу-
ка. Про це йдеться в сюжеті «Слідство.
Інфо».

Зокрема, в селі Жденієво Закар-
патської області. «Саме там на початку 
2000-их стартувало масштабне будів-
ництво. Місцевим пояснили: тут буде чи 
то спортивна, чи то реабілітаційна база 
футбольного клубу «Динамо» (Київ). Але 
забули додати про майбутній маєток 
фірми, кінцевим бенефіцеаром якої є 
Медведчук», — йдеться в сюжеті.

«Нині декількасот гектарів лісу у 
Жденієві знаходяться у власності та 
оренді того ж таки «Динамо» і компанії 
«Спорт-тур», єдиним бенефіцеаром якої 
є Медведчук».

Також у селі Волосянка Львівської 
області знайшли «туристичну базу фірми 
Медведчука». «За документами, влас-
ником цієї поки не введеної в експлу-
атацію бази є фірма «Форпостінвест». 

Не важко здогадатися, що її єдиний 
заснов ник — сам Медведчук», — мо-
виться в сюжеті.

Один маєток журналісти знайшли в 
Обухівському районі Київської облас-
ті. «Якщо вірити картам… декілька де-
сятків гектарів землі були виділені фір-

мі Медведчука «Спорт-тур» ще у 2000-их 
роках. За доброю традицією — під ре-
креаційний об’єкт».

У власності фірми «Спорт-тур» також 
є котедж на Оболонській набережній у 
Києві. «608 квадратних метрів нерухо-
мості й земля під нею дісталися фірмі 
політика в липні 2013 року», — розпові-
дають журналісти.

«Окрім котеджу на набережній Дні-
пра, вже в іншої компанії політика — 
«Укркапітал» — у Києві є 13 квартир в 
елітному будинку на бульварі Шевчен-
ка, 27-Б і 11 квартир в улюбленому бу-
динку Віктора Януковича на Грушев-
ського, 9-а. Плюс структурам Медвед-
чука належить будинок у самому серці 
Києва — на вулиці Тургенєвській», — 
сказано в сюжеті.

Також вказується, що ще одна роз-
кішна дача фірми Медведчука знахо-
диться у кримському Сімеїзі.

Єдиний записаний напряму на Мед-
ведчука «палац» розташований в Обо-
лонському районі, на вулиці Вишгород-
ській. «Історія цієї ділянки дуже схожа 
на історію Межигір’я Віктора Янукови-
ча. Вона була частиною земель під дер-
жавними дачами в Пущі-Водиці. У 2002 
році Кабмін розпорядився вилучити в 
Пущі більше 22 гектарів на користь «Ди-
намо» (Київ), а вже в 2003-ому понад 6 
гектарів із них викупив Віктор Медвед-
чук», — розповіли журналісти.

У судді знайшли майна 
на 124 його річні зарплати

Суддя апеляційного суду Києва Дмитро 
Сокуренко намагається уникнути перевірки 
відповідності його майна доходам. Про це 
йдеться у розслідуванні проекту «PROSUD».

Вказується, що після Майдану Сокурен-
ка мали б люструвати, але натомість просто 
«перевели з одного «хлібного» апеляційного 
суду до ще «хлібнішого» (з Донецької облас-
ті до Києва).

У публікації вказується, що у своїй де-
кларації за 2014 р. Сокуренко вказав 
360 тис. грн доходу, з яких 272 тис. грн — 
заробітна плата. Дохід дружини — май-
же 120 тис. грн, з яких заробітна плата — 
120 тис. грн.

«Натомість Дмитро Михайлович має у 
власності з 2013 р. земельну ділянку пло-
щею 0,12 га в с. Крюківщина Києво-Свято-
шинського району Київської обл., де ціна за 
1 сотку навіть зараз, в умовах фінансової 
кризи в країні, стартує в середньому від 2 – 
2,5 тис. $ (або 25 – 30 тис. $/12 соток)», — 
сказано в повідомленні.

Також у Сокуренка у власності з 2010 р. 
чималий будинок на 534м2 в одному з най-
дорожчих — Печерському — районі Києва. 
Ціна за сотку землі, за інформацією активіс-
тів, — від 120 тис. дол.

«За словами експертів, разом із будин-
ком актуальна ціна даного маєтку на сьо-
годнішній день становить мінімум 1,25 млн 
дол., або 31 млн грн», — сказано в повідо-
мленні.

Ще Сокуренко має недешеву двокімнат-
ну квартиру на вул. Лаврській (Івана Мазе-
пи) вартістю від 80 тис. дол. У власності Со-
куренка — два автомобілі: Toyota Prado 2.7 
2004 р. і Chevrolet Starcraft 5.3 2004 р.

Загалом майно Сокуренка можна оціни-
ти в більш як 1,36 млн дол., або майже 33,7 
млн грн, що становить 124 його річні заро-
бітні плати.

(«Українська правда», 18.07.2016)

У Медведчука в Україні — 
десятки квартир і кілька розкішних маєтків
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Усе про гроші
Часто вживається фраза 

«гроші не пахнуть», яка походить 
зі Стародавнього Риму. Ці слова 
злетіли з язика імператора Вес-
пасіана, коли рідний син присоро-
мив його за введення податку на 
користування туалетом у громад-
ських місцях для збагачення сво-
єї скарбниці.

Щасливою монетою в росіян 
вважається нерозмінний п’ятак, 
а в американців — перший за-
роблений долар. Німці тримають 
у кишені або в гаманці зігнуту чи 
просвердлену монету. Існує купю-
ра номіналом 2 долари. Однак її 
вважають нещасливою, відмов-
ляються брати як частину зарпла-
ти або на здачу.

Усі грошові знаки, випущені 
урядом США від 1861 року, досі 
приймаються без обмежень і ма-
ють повну номінальну вартість. 
Уряд США ніколи не знецінював 
доларів.

На паперових і металевих 
американських грошах зобра-
жені тільки американські прези-
денти, за винятком трьох осіб. Це 
Олександр Гамільтон, секретар 
казнечейства, Бенджамін Фран-
клін, один із засновників США, й 
індіанка Сакаджевая.

Сума в 1 000 000 доларів 
банкнотами по 1 долару важила 
б приблизно 1 тонну. Якщо склас-
ти всі банкноти на купу, її висота 
була б приблизно 100 метрів.

Сьогоднішні топ-100 багатіїв 
планети заробили достатньо для 
того, щоб 4 рази покінчити із гло-
бальною бідністю.

Якщо сплавити разом весь 
світовий запас золота, який ста-
новить 32 тис. тонн, у результа-
ті вийде куб зі стороною лише 12 
метрів.

Загальна сума доларів США, 
які перебувають в обігу, стано-
вить 829 мільярдів.

Середня тривалість «життя» 
купюри номіналом у 100 $ — при-
близно 89 місяців.

Найбільша доларова купюра 
була випущена 1934 року, її номі-
нал становив 100 000 $, вона ви-
користовувалася виключно для 
банківських операцій.

Кожна банкнота розрахова-
на на 4 тисячі подвійних згинів.

Третина населення Землі ви-
трачає на життя менше 2 $ на 
добу, 1,2 млрд осіб — менше 1 $.

Перші грошові купюри на 
основі паперу з’явилися в Ки-
таї. У 1865 році третина валюти 
США, що знаходиться в обігу, була 
фальшивою.

До XVIII століття у Швеції ви-
користовувалися мідні гроші, 
маса яких досягала 20 кг.

Найбільша банкнота США, 
яка перебувала у вільному обігу, 
мала номінал 10000 $.

Найдорожчою монетою у світі 
вважається давньогрецька дека-
драхма, яку продали на аукціоні в 
Цюріху за 314 тис. доларів.

До середини XX століття в де-
яких частинах Африки свійську ху-
добу використовували як гроші.

Наприкінці XX століття в 
Бельгії були випущені монети з 
рекламними текстами.

У Стародавньому Китаї брон-
зові монети відливалися у вигляді 
знарядь праці і предметів домаш-
нього вжитку.

Олімпійські ігри — міжнародні спортивні змаган-
ня, які проводяться кожні два роки під егідою Міжна-
родного олімпійського комітету. Олімпійські ігри ді-
ляться на літні й зимові. Літні Олімпійські ігри відбу-
ваються кожні чотири роки, в рік, кратний чотирьом. 

Барон П’єр де Кубертен (Франція) заснував 1894 
року Міжнародний олімпійський комітет. Відтоді 
МОК став керівним органом олімпійського руху.

З часом Олімпійські ігри змістилися від чисто лю-
бительського спорту, як це передбачалося Куберте-
ном, до участі професійних спортсменів. Світові війни 
призвели до скасування Ігор у 1916, 1940 і 1944 роках. 

Олімпійські ігри античності
Олімпійські ігри заро-

дилися в Стародавній Гре-
ції, де вони відбувалися 
раз на чотири роки в місті 
Олімпія і були визначною 
подією в житті стародав-
ніх греків. Ігри забороня-
ли римські імператори як 
поганські з метою утвер-
дження християнства.

Олімпійські ігри антич-
ності були низкою зма-
гань, що проводилися між 
представниками кількох 
міст-держав і царств Ста-
родавньої Греції. На час 
Олімпійських ігор усі воєн-
ні конфлікти між містами-

державами, які брали участь у змаганнях, припиня-
лися до їх закінчення. 

Найпоширенішою датою початку Олімпійських ігор 
античності є 776 рік до н. е. Це відображено в написах, 
знайдених в Олімпії. Стародавні ігри поєднували біго-
ві дисципліни, п’ятиборство (що складалося зі стриб-
ків, метання диска і списа, змагання з бігу й боротьби), 
бокс, боротьбу, панкратіон і кінні змагання. 

Олімпійські ігри мали важливе релігійне значення, 
адже поряд зі спортивними подіями відбувалися риту-
альні жертвопринесення на честь Зевса (чия знамени-
та статуя роботи Фідія стояла в храмі в Олімпії) і Пело-
па, божественного героя і міфічного царя Олімпії. Пе-
лоп був відомий завдяки колісничним перегонам. 

Переможцями змагань захоплювалися й увічню-
вали їх у віршах і статуях. 

Період, відомий як Олімпіада, греки використо-
вували як одну з одиниць виміру часу. 

Олімпійські ігри досягли розквіту в VI і V століттях 
до нашої ери, а потім поступово втрачали значення, 

оскільки владу і вплив у Греції завоювали римляни. 
Немає єдиної думки про те, коли ігри офіційно за-

кінчилися, найпоширеніша дата — 393 р. н. е., коли ім-
ператор Феодосій I оголосив, що всі язичницькі культи 
і практики будуть ліквідовані. Ще згадується дата 426 
р. н. е., коли його наступник Феодосій II наказав зни-
щити всі грецькі храми. Після занепаду Олімпійські 
ігри не відбувалися до кінця ХІХ століття.

Олімпійські ігри сучасності
Першою вагомою спро-

бою наслідування Олімпій-
ських ігор античності був 
національний олімпійський 
фестиваль, який проводив-
ся щороку з 1796 по 1798 
роки в революційній Фран-
ції. Конкурс містив декілька 
дисциплін із давньогрець-
ких Олімпійських ігор. 

Зацікавлення Греції у від-
родженні Олімпійських ігор 
почалося з грецької війни за 
незалежність від Османської 
імперії 1821 року. Евангелос 
Заппас, багатий греко-румунський філантроп, спонсору-
вав першу національну Олімпіаду 1859 року в Афінах на 
міській площі. Стадіон Панатінаїкос приймав Олімпіади 
в 1870 і 1875 роках. Участь 1890 року в Олімпійських 
іграх олімпійського товариства Уенлока надихнула ба-
рона П’єра де Кубертена до заснування Міжнародного 
олімпійського комітету (МОК). Кубертен вирішив створи-
ти міжнародні циклічні Олімпійські ігри. Він представив 
ці ідеї на першому Олімпійському конгресі новостворе-
ного Міжнародного олімпійського комітету. Ця зустріч 
була проведена з 16 червня по 23 червня 1894 року в 
університеті Сорбонна в Парижі. В останній день Кон-
гресу вирішили, що перші Олімпійські ігри під егідою 
МОК відбудуться в Афінах 1896 року. 

Олімпійські ігри 1896 року. У перших іграх, 
проведених під егідою МОК на стадіоні Панатінаїкос 
в Афінах 1896 року, взяли участь 241 спортсмен із 14 
країн, які змагалися в 43 дисциплінах. 

Після успіху ігор 1896 року Олімпійський рух уві-
йшов у період застою, який загрожував його виживанню. 

Олімпійські ігри, що проходили на Паризькій ви-
ставці 1900 року й на Всесвітній виставці в Сент-Луїсі 
1904 року, були лише супровідними заходами. Ігри в 
Парижі не мали стадіону, однак уперше участь брали 
жінки. На ігри в Сент-Луїсі приїхало 650 спортсменів, 
але 580 були зі США.

Олімпійський рух пожвавився, коли 1906 року в 
Афінах провели Позачергові Олімпійські ігри. Вони не 
були офіційно визнані МОК. Але ігри залучили широке 
міжнародне коло учасників, викликали великий інте-
рес у суспільстві. Це започаткувало зростання попу-
лярності Олімпіад. 

Олімпійський девіз
Олімпіади відбуваються під гаслом «Citius, 

altius, fortius», що в перекладі з латини означає 
«Швидше, вище, сильніше», запропонованим като-
лицьким ченцем Анрі Дідоном.

Іншим популярним гаслом олімпіад є вираз «Го-
ловне не перемога, а участь».

Олімпійська символіка
Емблемою олімпіад є п’ять переплетених кілець 

різного кольору, які символізують єдність п’яти різних 
частин світу (Європа — блакитний, Азія — жовтий, Аф-
рика — чорний, Австралія і Океанія — зелений, Амери-
ка — червоний).

Олімпійський прапор — полотнище із зображен-
ням олімпійської емблеми на білому тлі. 

Під час Олімпіад горить олімпійський вогонь, який 
запалюють в Олімпії й приносять до місця проведення 
Олімпіади естафетою олімпійського вогню.

До програми Олімпійських ігор входять 33 види 
спорту, що містять 52 дисципліни. Загалом в окремих 
змаганнях розігрується близько 400 медалей.

Літні Олімпійські ігри
Рік

Номер 
ігор

Місто Країна 

1896 I Афіни Греція
1900 II Париж Франція
1904 III Сент-Луїс США
1908 IV Лондон Велика Британія
1912 V Стокгольм Швеція
1916 VI (скасовано) Берлін Німеччина

1920 VII Антверпен Бельгія
1924 VIII Париж Франція
1928 IX Амстердам Нідерланди
1932 X Лос-Анджелес США
1936 XI Берлін Німеччина
1940 XII (скасовано) Гельсінкі Фінляндія
1944 XIII (скасовано) Лондон Велика Британія
1948 XIV Лондон Велика Британія
1952 XV Гельсінкі Фінляндія
1956 XVI Мельбурн Австралія
1960 XVII Рим Італія
1964 XVIII Токіо Японія
1968 XIX Мехіко Мексика

1972 XX Мюнхен
Федеративна 
Республіка 
Німеччина

1976 XXI Монреаль Канада
1980 XXII Москва СРСР
1984 XXIII Лос-Анджелес США
1988 XXIV Сеул Корея
1992 XXV Барселона Іспанія
1996 XXVI Атланта США
2000 XXVII Сідней Австралія
2004 XXVIII Афіни Греція
2008 XXIX Пекін Китай
2012 XXX Лондон Велика Британія
2016 XXXI Ріо-де-Жанейро Бразилія

Олімпійські ігри: історія і сучасність 
5 серпня в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) відкриваються Олімпійські ігри

Ріо-де-Жанейро — місто, що майже два століття (по 1960 рік) було столицею Бразилії, місто з понад 
6-мільйонним населенням, а вся агломерація міста має 12 мільйонів. Позаторік воно приймало чемпіо-

нат світу з футболу. На одному з найбільших стадіонів світу — «Маракана» — був фінал чемпіонату. 
Тут буде урочисте відкриття Олімпіади. 

Метальник диска — 
копія грецької статуї 

з V ст. до н. е.

Барон П’єр 
де Кубертен

Церемонія відкриття на стадіоні Панатінаїкос.
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Український спротив тоталітарному режиму

Святослав Йосипович Караван-
ський (народився 24 грудня 1920 
р., м. Одеса) — український мово-
знавець, поет, перекладач, журна-
ліст, автор самвидаву. Багатоліт-
ній в’язень концтаборів СРСР (1944 
– 1960 рр., 1965 – 1979 рр.). Член 
ОУН. Від 1979 р. — в еміграції, нині 
в США. 

Народився в сім’ї інженера. На-
вчався в Одеському індустріально-
му інституті й на заочному підвідді-
лі інституту чужоземних мов. Ще в 
шкільні роки почав писати вірші й 
оповідання, деякі з них публікували 
в пресі.

У 1940 р. полишив інститут і са-
мохіть пішов до війська, щоб, від-
служивши, вступити на філологіч-
ний факультет університету. У лип-
ні 1941-ого частина, в якій служив 
Святослав, потрапила в оточення 
німецьких військ у Західній Біло-
русі. Уникнувши полону, Караван-
ський на початку 1942 року повер-
нувся в Одесу, вступив на літератур-
ний факультет університету, де збли-
зився з гуртком української молоді, 
пов’язаної з ОУН. Організував кни-
гарню української літератури «Осно-
ва», а вторговані гроші передавав 

на потреби гуртка й українського те-
атру. Його переслідувала румунська 
таємна поліція. 

1944 року виїхав до Румунії, 
звідки в липні того ж року нелегаль-
но повернувся до звільненої Одеси. 
Але третього дня після повернен-
ня, при спробі відновити зв’язок із 
колишніми гуртківцями, Караван-
ський був заарештований. У 1945 р. 
військовий трибунал Одеського вій-
ськового округу засудив його до 25 
років позбавлення волі. Карався в 
багатьох таборах: будував залізни-
цю на річці Печорі, рубав ліс коло 
Магадана, добував золото на Ко-
лимі, будував магістраль Тайшет – 
Лєна, шив одяг у Мордовії.

Коли умови в таборах після 
смерті Сталіна пом’якшали, Кара-
ванський береться за свою давню 
мрію — літературну працю — й ба-
гато пише (вірші, казки, п’єси), пе-
рекладає. Деякі з його творів на-

віть публікували в центральних ви-
даннях («Літературна Україна»). 1954 
року розпочинає велику роботу над 
«Словником українських рим».

19 грудня 1960-ого, після 16 ро-
ків і 5 місяців ув’язнення, Караван-
ського звільнили — на підставі Ука-

зу про амністію від 17 вересня 1955 
року термін ув’язнення Караван-
ського скоротили наполовину, тоб-
то на 12,5 років. Він повернувся до 
Одеси, працював механіком ремон-
ту обчислювальних машин, перекла-
дачем у редакції обласної газети, 
позаштатним кореспондентом жур-
налу «Україна», виїжджав на заробіт-
ки до республіки Комі та ін. Закінчив 
працю над «Словником рим укра-
їнської мови». Досі в Україні нічого 
схожого не було створено: словник 
містить близько 60 000 римованих 
пар, складених від самого автора, а 
не взятих із творів поетів. Ця праця 
має велике значення для розвитку 
літературної й мовної культури Укра-
їни. Багато перекладав з англійської 
мови, зокрема роман «Джейн Ейр» 
Шарлотти Бронте, надрукував книж-
ку «Біографії слів», виступав у пресі 
про мову. 

1961 року одружився з Ніною 
Строкатою. У 1962 році вступив на 
заочний підвідділ філологічного фа-

культету Одеського університету.
Караванський брав активну 

участь у громадському житті краї-
ни: збирав українські книжки для 
Кубані, пропонував організувати 
всенародні врочистості до ювілею 
М. Лисенка, виступав за дублюван-
ня фільмів українською мовою й т. ін. 

1965 року, занепокоєний зрос-
танням русифікації шкіл і вишів, на-
писав статтю «Про одну політичну 
помилку», став автором самвидаву. 
Після цього 4 вересня 1965 року в 
нього провели обшук, 13 листопа-
да — арешт. Без суду і розслідуван-
ня Караванського відправили доси-
джувати 25-літній термін (8 років і 7 
місяців) у таборах суворого режиму. 

Караванський 5 разів оголошу-
вав голодування протесту, у Воло-
димирській тюрмі зібрав свідчення 
в’язнів — учасників і свідків розстрі-
лу польських офіцерів у Катині, під-
готував про це статтю, щоб переда-
ти її на волю. Улітку 1969 року його 
було заарештовано в тюрмі й там 
засуджено додатково ще на 5 років 
тюрми і 3 роки таборів особливо су-
ворого режиму.

У грудні 1971 року арештували 
дружину — Ніну Строкату-Караван-
ську, яка допомагала Святославу. 
У травні 1972 року її засудили на 4 
роки таборів.

Усього Святослав Караванський 
провів у неволі 31 рік. У листопаді 
1979-ого емігрував разом із дружи-
ною до США. Веде громадську й на-
укову діяльність, опублікував низ-
ку праць із мовознавства. 1993-
ого в Києві вийшов його «Практич-
ний словник синонімів української 
мови», 1998-ого — «Російсько-укра-
їнський словник складної лексики».

Святослав Караванський: 
лицар українського духу

Деякі книги автора: 
«Сутичка з тайфуном», Нью-Йорк, Балтімор, Торонто: Українське видавни-

цтво «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1980.
«Ярина з городу Хоми Черешні». Торонто, Онтаріо: Гомін України, 1981.
«Гумористичний самвидав». Філадельфія: Київ, 1982.
«Моє ремесло: Поезії». Лондон: Укр. вид. спілка, 1984.
«Секрети української мови: науково-популярна розвідка з додатком 

словничків репресованої та занедбаної української лексики», Кобза, 1994.
«Секрети української мови». Друге видання, значно розширене. Львів, 2009.
«Пошук українського слова, або Боротьба за національне «Я», Київ, 2001.
«Книга-журнал одного автора», Львів, 2010.
«Звідки пішла єсть московська мова або Шила в мішку не сховаєш», 

Львів, 2012. 
Словники:
«Практичний словник синонімів української мови», Київ, 1993.
«Російсько-український словник складної лексики», Академія, Київ, 1998.
«Словник рим української мови», Львів, 2004.

Побутує думка, що рух 
опору тоталітарному режимо-
ві в Україні — це особливість 
її західних теренів і ще столи-
ці — Києва. Виснажені масо-
вими репресіями, зачумлені 
десятиліттями ідеологічного 
одурманювання та відчужені 
від прабатьківського коріння 
кількасотлітньою русифікаці-
єю, мешканці східних і півден-
них регіонів нібито перебува-
ли у блаженній наркотичній 
сплячці, мали за найвище щас-
тя славити рідну Компартію, 
бути п’єдесталом для її вождів 
і перегноєм для процвітання 
марксо-ленінських ідей. Така 
точка зору не позбавлена пев-
ного сенсу, але не відображає 
істини. Сучасна історіографія 
повернула народові низку за-
мовчуваних імен самовідда-
них борців за волю України з 
усіх регіонів, зокрема східних 
та південних. Досить згада-
ти Олексу Тихого з Донеччини, 
Миколу Руденка та Івана Світ-
личного з Луганщини, Михайла 
Масютка з Херсонщини, Івана 
Сокульського з Дніпропетров-
щини, Володимира Савченка 

із Запорізької області, Гелія 
Снєгірьова та Генріха Алтуня-
на з Харківщини.

Не збідніла опозиційними 
традиціями й Одещина. Нині 
широкому загалу відомі імена 
Святослава Караванського, 
Ганни Голумбієвської, Олекси 
Різниківа, Василя Барладяну, 
В’ячеслава Ігрунова, Ганни 
Михайленко, Павла Отчена-
шенка, Галини Могильниць-
кої, Леоніда Тимчука, Рейзи 
Палатник, Леоніда і Валенти-
ни Сірих, Ірини Ратушинської, 
Ніни Одолінської, Олега Ко-
денчука, Віктора Гончарова, 
Петра Бутова та багатьох ін-
ших — караних, пересліду-
ваних, гнаних, суджених за 
вільне слово, за любов до 
України, за прагнення жити 
в незалежній демократичній 
державі. Чільне місце серед 
них належить Ніні Строкатій.

Пригадую, як у розпал 
літа 1998 року не хотілося ві-
рити несподіваній звістці про 
її відхід у ліпший світ. Та на-
ступного дня зателефонував 
відомий учасник визвольно-
го руху Веніамін Дужинський 

і розповів про дзвінок зі США 
від колишнього співв’язня — 
Святослава Караванського, 
видатного мовознавця, пе-
рекладача і поета, чоловіка 
Ніни Строкатої. Він сповістив 
про смерть дружини і дату по-
хорону — 8 серпня: приїж-
джай, якщо зможеш.

Відразу в пам’яті зри-
нув епізод. Коли знайомив-
ся в Одеському архіві УСБУ з 
кримінальною справою Ніни 
Строкатої, Олекси Різниківа 
та Олексія Притики, засудже-
них у травні 1972 р. до позбав-
лення волі в таборах суворого 
режиму, мені вдалося відшу-
кати вражаючий документ — 
рукописний авторський текст 
останнього слова Строкатої на 
процесі в Одеському обласно-
му суді. Мріяв зустрітися з нею, 
записати на диктофон її спо-
гади. Та не судилося. Відтак, 
під враженням сумного зві-
домлення, написав нарис про 
Ніну і напередодні сороковин 
опублікував його разом із тек-
стом останнього слова в газеті 
«Високий замок» (Львів). Опіс-
ля «Слово» за нашою та Свя-

тослава Караванського ініціа-
тивою або й самодіяльно неод-
норазово передруковувалося 
в газетах, журналах і книгах в 
Україні та США.

Земне життя Ніни Антонів-
ни Строкатої (за зрусифікова-
ним паспортним записом — 
Строкатової) вмістило в себе 
три головних етапи: перший — 
до арешту, другий — слідство, 
суд, ув’язнення, заслання і 
третій — боротьба в еміграції. 
Найвірогіднішим джерелом 
інформації про перший етап 
є її власна розповідь на суді. 
Народилася 31 січня 1926 р. в 
Одесі. Після отримання серед-
ньої освіти у 1942 р. вступи-
ла до Одеського медінституту, 
який із відзнакою закінчила 
1947 року. Водночас у 1944 
– 1947 роках працювала са-
нітаркою у військовому госпі-
талі. За конкурсом отримала 
посаду молодшого наукового 
співробітника медінституту. У 
1950 – 1952 рр. — асистент 
кафедри епідеміології інсти-
туту вдосконалення лікарів, а 
наступних шість років — асис-
тент кафедри мікробіології 

медінституту. Далі — дворічна 
праця заступником головного 
лікаря Татарбунарської райлі-
карні і стільки ж — завідува-
чем сільської лікарської діль-
ниці. 1962 року повернулася 
асистентом до медінституту, 
а в 1963 – 1971 рр. була мо-
лодшим науковим співробіт-
ником центральної науково-
дослідної лабораторії цього 
ж вузу. 

1971 року змушена була 
виїхати до Нальчика, де до 
арешту викладала мікробіо-
логію в медучилищі. На той 
час Строката опублікувала 
23 наукові праці, підготува-
ла кандидатську дисертацію, 
володіла українською, ан-
глійською, німецькою, поль-
ською, румунською та росій-
ською мовами.

Восени 1941 року 
п’ятнадцятилітня Ніна запри-
ятелювала зі своїм одноліт-
ком Олегом Легким. На про-
позицію старшого на кілька 
років Святослава Караван-
ського, який вирвався з ні-
мецького оточення в біло-
руських лісах і повернувся 

до окупованої Одеси, він до-
лучився до самостійницької 
діяльності підпільної ОУН. У 
березні 1944 року, незадов-
го перед вступом у місто ра-
дянських військ, вони за на-
казом підпілля тимчасово за-
лишили Одесу, але вже восе-
ни відразу після повернення 
були заарештовані. Військо-
вий трибунал засудив Легкого 
на 10 років ув’язнення, а Ка-
раванського — на 25. 1954 
року після звільнення хворий 
і змучений Олег дістався Оде-
си. Житла не було. Ніна нада-
ла йому прихисток, допомо-
гла влаштуватися на працю, 
спонукала до навчання. Вони 
побралися, але 1960 року сі-
мейну угоду розірвали.  На 
процесі 1972 року, виклика-
ний свідком на прохання ко-
лишньої дружини, Легкий за-
явив: «Дружба зі Строкатою 
залишиться для мене 
на все життя світлим 
спогадом».

Ніна Строката-Караванська: 
за волю України
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9 Урешті 1960 
року до Одеси по-

вернувся амністований 
Караванський. Наступного 

року познайомився зі Стро-
катою, і невдовзі вони одру-
жилися. Тоді ж він поновив 
навчання на вечірньому від-
діленні філологічного факуль-
тету Одеського державного 
університету. Займався пе-
рекладами Байрона, Бернса, 
Шекспіра, Шеллі. Водночас 
активно поринув в опозицій-
ну діяльність, готував і поши-
рював самвидав, виступав 
на захист української мови. 
Написав статтю «Про одну по-
літичну помилку» з критикою 
хрущовського закону щодо 
права батьків обирати мову 
навчання дітей. У лютому 
1965 року подав клопотання 
прокурору УРСР щодо притяг-
нення до кримінальної відпо-
відальності міністра вищої та 
середньої спеціальної освіти 
УРСР Юрія Даденкова за ру-
сифікацію вузів України. Ра-
дянське «правосуддя» прин-
ципово відреагувало на ці за-
яви: 13 листопада Караван-
ського заарештували й уже 
за два дні без суду і слідства 
відправили досиджувати не-
добутий 25-літній реченець 
— 8 років, 7 місяців і 11 днів.

Звикла допомагати чо-
ловікові в його подвижниць-
кій праці, Ніна Строката після 
поновного ув’язнення Кара-
ванського взяла весь тягар 
нерівної й жорстокої бороть-
би на свої тендітні плечі. Її 
невелика двокімнатна квар-
тира на Чорноморській до-
розі стала епіцентром укра-
їнського духовного життя 
в Одесі. Сюди, як до рідної 
оселі, приїздили небайдужі 
до долі України люди, такі як 
Василь Стус, Валентин Мо-
роз, Петро Григоренко. Зі 
львів’ян, зокрема, тут бува-
ли В’ячеслав Чорновіл, Іри-
на Калинець, Стефанія Гулик, 
Людмила Дашкевич та інші. 
Та й сама Строката була над-
звичайно мобільною. Вона 
об’їздила мало не всю радян-
ську імперію, підтримувала 
зв’язок із політв’язнями та їх-
німи сім’ями, готувала й роз-
повсюджувала листи, пети-
ції і протести, передавала їх 
та інформацію про рух опо-
ру в Україні за межі «залізної 
завіси». Зрозуміло, це не за-
лишилося поза увагою КДБ. 
Наприклад, починаючи від 
4 січня 1967 року, більш як 
два місяці підряд ледь чи не 
щодня зі Строкатою прово-
дилися «профілактичні» роз-
мови в кабінетах цієї зловіс-
но відомої установи на вул. 
Бебеля, 44. Окрім пропози-
цій припинити «підривну» ро-
боту, особливо акцентувало-
ся на порадах розлучитися з 
«кримінальником»-чоловіком 
або хоча б засудити його по-
ведінку. Однак Строката ка-
тегорично відмовилася від 
подібних домагань.

Під час перебування у 
Володимирській в’язниці Ка-
раванський продовжив ан-
тирежимну діяльність, писав 
статті та вірші, таємно пере-
давав їх на волю під час зу-
стрічей із дружиною і тайно-

писом у листах. Під час обшу-
ку 30 травня 1969 року части-
ну таких матеріалів вилучили 
й порушили нову криміналь-
ну справу. Щоправда, пере-
ляк влади викликали не так 
згадані статті, як зібрані Ка-
раванським докази розстрілу 
польських офіцерів у Катині 
підрозділами НКВС. Виклика-
на у квітні 1970 року свідком 
на «відкритий» суд у Володи-
мирський централ Строката 
рішуче виступила на захист 
чоловіка. Суд зважив на цей 
протест, засудив Караван-
ського на чергових вісім ро-
ків ув’язнення, додав ще два 
з невідбутого терміну до мак-
симуму за ст.70 Кримінально-
го кодексу РРФСР і адресу-
вав Одеському медінституту 
окрему ухвалу «для принятия 
мер общественного воздей-
ствия в отношении Строка-
товой Нины Антоновны в це-
лях воспитания у неё чувств 
высокого патриотического 
долга как гражданина СССР».

Розпочалося цькування 
Строкатої в інституті, обго-
ворення та осуд її «поведін-
ки» в колективі, на ректора-
ті. 6 березня 1971 р. (як по-
дарунок до жіночого свята) в 
обласній газеті «Знамя ком-
мунизма» з’явилася розлога 
наклепницька стаття якогось 
І. Петренка «С кем же вы, 
Строкатова?». У травні її 
звільнили з медінституту. 
Стало очевидним: готується 
арешт. Вона ще встигла на-
прикінці літа влаштуватися на 
працю в медучилище в Наль-
чику, де перебував у вигнан-
ні багаторічний політв’язень 
Юрій Шухевич, обміняти 
квартиру, в яку забрала сім’ю 
Шухевича, доручити одному із 
друзів-дисидентів — матро-
су буксира «Рекорд» Одесь-
кого морського порту Леоні-
дові Тимчуку — ведення сво-
їх майнових та інших справ. 6 
грудня 1971 р. Строкату заа-
рештували в Нальчику й від-
везли до слідчого ізолятора 
Одеського УКДБ.

Арешт Строкатої ви-
кликав значний резонанс 
в опозиційних колах Украї-
ни. Найгостріше відреагував 
В’ячеслав Чорновіл. Він вирі-
шив заснувати Громадський 
комітет захисту Ніни Строка-
тої. Окрім ініціатора, заяву 
про створення комітету під-
писали Ірина Стасів (Кали-
нець) зі Львова, Василь Стус 
із Києва, Леонід Тимчук з Оде-
си, а також Петро Якір та Ві-
ктор Красін із Москви. Доку-
мент було датовано 21 груд-
ня 1971 р. Комітет фактично 
став першою правозахисною 
організацією в Україні. За ява 
та біографічна довідка «Хто 
така Н.А. Строката (Караван-
ська)» увійшли до Бюлетеня № 
1 — інформаційного органу 
комітету. Згодом ці докумен-
ти опублікував редагований 
Чорноволом позацензурний 
журнал «Український вісник». 
Того ж 1972 року згаданий 
шостий випуск журналу пере-
друкувало за кордоном укра-
їнське видавництво «Смоло-
скип». Таким чином про комі-
тет дізналася світова громад-
ськість. 

Але масовий погром опо-
зиції в січні 1972 року припи-
нив його діяльність. За ґрати 
потрапили всі «підписанти» 
заяви, окрім Леоніда Тимчу-
ка, якому на той час вдалося 
приховати свою причетність 
до створення організації.

Серед головних звину-
вачень, висунутих слідством 
Строкатій, — зберігання не-
відправленого листа, напи-
саного 1966 року до Праги 
на адресу міжнародної ор-
ганізації журналістів з при-
воду засудження Юлія Дані-
еля, листа колективові жур-
налу «Перець» на захист Іва-
на Дзюби за підписом Павла 
Скочка, В’ячеслава Чорно-
вола та Людмили Шереме-
тьєвої (Дашкевич) від 27 ве-
ресня 1966 р. та кількох чо-
ловікових віршів. Окрім того, 
на карб їй поклали розпо-
всюдження самвидаву че-
рез передачу лікареві Олек-
сієві Притиці (арештований 9 
серпня 1972 р.) та вчителе-
ві й поетові Олексі Різниківу 
(арештований через два міся-
ці, 11 жовтня) творів Вален-
тина Мороза «Серед снігів» 
та «Мойсей і Датан», журна-
лу «Український вісник», збір-
ки віршів Миколи Холодного 
«Крик з могили».

Судовим процесом над 
трьома українцями (тривав 
від 4 до 19 травня 1972 р. у 
приміщенні облсуду — Дери-
басівська – ріг Пушкінської) 
КДБ намагалося залякати 
і нейтралізувати учасників 
української капели, припини-
ти поширення національної 
ідеї у приморському місті.

На слідстві та під час су-
дового процесу Н. Строката 
поводилася мужньо й розсуд-
ливо, доводила безглуздість 
звинувачень. Безпосередньо 
в суді вона відстоювала своє 
право об’єктивної оцінки дій-
сності. Вважаючи ненормаль-
ним відсутність критичних по-
глядів, вона протиставляла 
свою точку зору позиції КДБ, 
який називав їх наявність 
антирадянщиною. Строката 
звернула увагу суду на роз-
ходження між декларовани-
ми Конституцією УРСР свобо-
дами і Кримінальним кодек-
сом: «Вважаю статтю 62 КК 

УРСР («Антирадянська агіта-
ція і пропаганда») неконсти-
туційною, ця стаття перекрес-
лює формальні громадянські 
права».

Своє останнє слово на 
судовому процесі, виголо-
шене 17 травня 1972 р., Ніна 
Строката перетворила на об-
винувальний акт комуніс-
тичному режимові з його то-
талітарною «демократією», 
ув’язненою свободою слова, 
концтабірною волею народів 
і людини: «Конституція нашої 
країни гарантує свободу сло-
ва взагалі та свободу друко-
ваного слова зокрема. Про-
те, як спадок від культівських 
часів, лишилася свобода цен-
зури, яка пересилює свободу 
слова...

Український патріотизм, 
як запоруку національного 
поступу саме української на-
ції, треба підтримувати, а не 
таврувати чи засуджувати...

Той, хто відкидає широту 
принципів демократії та сво-
боди, той відкриває шлях до 
тиранії».

Незважаючи на абсурд-
ність обвинувачень, протес-
ти громадськості, 19 травня 
1972 р. суд оголосив запро-
грамований вирок: Ніні Стро-
катій — чотири роки таборів 
суворого режиму, Олексіє-
ві Притиці — 2 роки, а Олек-
сі Різниківу — 5 з половиною. 
Судова колегія в криміналь-
них справах Верховного суду 
УРСР ухвалою від 27 липня 
того ж року залишила вирок 
без змін.

Невдовзі Строкату етапу-
вали до Мордовського конц-
табору ЖХ-385/3-4 в сели-
щі Барашево. Дев’ятимісячне 
перебування у слідчій в’язниці 
КДБ підірвало здоров’я Ніни 
Антонівни. Непосильна при-
мусова праця та жорстокий 
табірний режим ще більше 
ускладнили фізичний стан 
Строкатої (з 39 місяців табір-
ного «життя» вона 8 місяців 
провела у в’язничній лікар-
ні). І при цьому брала участь 
в акціях протесту, п’ять разів 
проводила 4 – 8-денні голо-
дування і півтора десятка — 
одноденні. Покарання за не-
покору було безжальним: до-
велося майже третину речен-

ця відбути у внутрітаборовій 
в’язниці — ПКТ («приміщенні 
камерного типу») й карцері. А 
в короткі проміжки вільного 
часу вона напружено працю-
вала над словником медич-
ної мікробіології та імунології. 
Вижити і не втратити гіднос-
ті й самоповаги їй допомага-
ли співв’язні Надія Світлич-
на, Ірина Калинець, Стефанія 
Шабатура, Ірина Сеник, Одар-
ка Гусяк, інші хоробрі доньки 
багатостраждальної України.

У грудні 1975 року приму-
сове виховання радянського 
патріотизму у Строкатої за-
вершилося. З оточеної колю-
чим дротом концтабірної зони 
її переселили в оточену колю-
чим дротом країну. В Украї-
ну не пустили. Дозволили за-
мешкати в містечку Тарусі 
Калузької області. Встанови-
ли адміністративний нагляд, 
який поновлювали щопівро-
ку. Про виїзд на збори Амери-
канської асоціації мікробіо-
логів, членом якої Строката 
була від 1966 р., чи на семі-
нар із пухлинної біології при 
медичній школі Гарвардсько-
го університету, куди її запро-
шували, не могло бути й мови. 

Лише 1976 року, тобто че-
рез 10 років після поперед-
нього, їй дозволили однодо-
бове побачення з чоловіком. 
Про те, як доводилося вибо-
рювати встановлені законом 
побачення з Караванським, 
Строката розповіла в листі 
до Ганни Михайленко в Одесу: 
«Я була в нього (чоловіка — 
Ю.З.) 25 листопада [1977 р. — 
Ю.З.]. Дали 3 години. От за тих 
3 години купа людей змагала-
ся зі мною разом від початку 
серпня, а він сам тримав го-
лодівку 34 доби».

Ні ув’язнення, ні адміні-
стративний нагляд у далеко-
му російському містечку не 
примусили Строкату відмо-
витися від боротьби за волю 
України. У Тарусі вона зу-
стрічалася зі Стефанією Гу-
лик (Гнатенко) та Ярославом 
Дашкевичем зі Львова, Гали-
ною Могильницькою з Оде-
си, Оксаною Мешко з Києва, 
іншими учасниками руху опо-
ру з України, з московськи-
ми дисидентами. Про непо-
ступливість і відчайдушність 

Строкатої промовисто свід-
чить її згода стати членом-за-
сновником правозахисної ор-
ганізації — Української гро-
мадської групи сприяння ви-
конанню Гельсінських угод 
(УГГ), відкрито підписати її 
установчі документи. На той 
час (9 листопада 1976 р.) ще 
й року не минуло після виходу 
на відносну волю, а Строката 
свідомо «заробляла» новий 
в’язничний термін. І рахувала 
дні до повернення чоловіка з 
концтабору.

Довгоочікуваного дня 15 
вересня 1979 року на порозі 
таруського помешкання Стро-
катої звільнили з-під варти 
Святослава Караванського. 
Загалом за ґратами він про-
вів 31 рік, тобто більш як по-
ловину прожитих літ. Клопо-
тання про повернення в Укра-
їну і навіть про її відвідання 
влада відкинула. Запропо-
нували скористатися одним 
із викликів до США. Остері-
гаючись чергових розправ, 
подружжя Караванських 30 
листопада того ж року відбуло 
до Відня. 11 грудня вони сту-
пили на американський кон-
тинент. Оселилися в місті Ден-
тоні штату Меріленд.

Строката відразу порину-
ла у вир громадсько-політич-
ної діяльності. Багато висту-
пала, писала статті, розпові-
дала українській діаспорі та 
іншим американцям правду 
про національно-визвольний 
рух в Україні, організовувала 
моральну, а деколи й матері-
альну підтримку радянським 
в’язням та їхнім сім’ям. Про-
довжила роботу в УГГ — точ-
ніше, в очолюваному позбав-
леним громадянства СРСР ге-
нералом Петром Григоренком 
її закордонному представни-
цтві. Стала співзасновницею 
інформаційного видання за-
кордонного представництва 
УГГ «Вісник репресій в Укра-
їні» за редакцією Надії Світ-
личної. Була постійною учас-
ницею акцій протесту проти 
переслідування вільної дум-
ки в Україні, що проводились 
у Вашингтоні. Опублікувала 
англомовну книжку «Репресії 
в документах. 1975 – 1980». 
А ще мала обов’язки в Амери-
канській асоціації мікробіоло-
гів та Українському науковому 
товаристві лікарів Північної 
Америки (США і Канади), чле-
ном якого її обрали 1977 року.

З невимовною радістю 
зустріла Строката проголо-
шення незалежності України 
та результати всеукраїнсько-
го референдуму. Ставлення 
до цих подій засвідчила в «Лі-
тературній Україні»: «То була 
велика перемога. Будьмо 
працьовиті, пильні й терплячі 
— збережімо її!»

Останніми роками Ніна 
Строката-Караванська важ-
ко хворіла — позначилися на-
слідки в’язнично-карцерної 
турботи радянської влади про 
політичне здоров’я жінки-тру-
дівниці. 2 серпня 1998 року в 
лікарняній палаті в м. Балти-
морі вона востаннє глянула у 
вічі чоловікові й невдовзі ві-
дійшла у вічність.

Пам’ятник собі Строката 
збудувала ще за життя — не-
втомною боротьбою за волю 
України, гідною поведінкою під 
час неправедного суду, своєю 
унікальною промовою на ньо-
му, вартою викарбування на 
реальному надмогильному ка-
мені та в наших серцях.

Юрій ЗАЙЦЕВ,
кандидат історичних наук, 

старший науковий 
співробітник Інституту 

українознавства 

Ніна Строката-Караванська: 
за волю України

Святослав і Ніна Караванські, 1980 р. 
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Політичний анекдот у СРСР
— З яких груп складається населення СРСР?
— Із задоволених і невдоволених. Невдоволеними 

займається КДБ, а задоволеними — прокуратура.

* * *
— Чи є злодії в СРСР?
— Нема, радянський народ сам у себе краде.

* * *
— Чи будуть крадіжки при комунізмі?
— Ні. Усе розкрадуть при соціалізмі.

* * *
— Які заходи накреслені для успішного виконання 

Продовольчої програми СРСР?
— Грошово-харчова лотерея.

* * *
— Як вирішується проблема постачання в такій вели-

чезній країні як СРСР?
— Дуже просто. За допомогою централізації. Усе зво-

зять до Москви, а з Москви населення саме розбирає.

* * *
У купе потяга вирішили знайомитися за допомогою 

шарад.
— Перший склад мого прізвища, — говорить один 

пасажир, — це те, що нам обіцяли, а другий — те, що ми 
отримали. 

Піднімається інший пасажир:
— Громадянине Райхер, ви арештовані!

Чимало виборців перебувають у по-
лоні пропагандистських казок, що 70 ро-
ків навіювалися «гомо совєтікусам», почи-
наючи від дитячого садочка і закінчуючи 
пенсією. Тут і незабутній Ілліч, що у важкий 
голодний час відправляє власну пайку до 
сиротинця, і нарком продовольства това-
риш Цюрупа, який знепритомнів від голо-
ду, і просте залізне ліжко Сталіна, і солдат-
ська шинеля Дзержинського, і багато ін-
ших зворушливих історій.

Хоча людина розумна і спостережлива 
(чи багато в нас таких, чи можуть вони ста-
ти критичною масою суспільства?) не мо-
гла, принаймні вже в добу так званої пере-
будови, не помітити деяких дисонансів. На-
приклад, Лев Троцький у спогадах писав, 
що Жовтнева революція в його пам’яті (як 
і в пам’яті багатьох інших революціонерів, 
на чому Троцький особливо наголошує) 
асоціюється зі смаком червоної ікри, яку 
вони поглинали у фантастичній кількості, 
а Ілліч після одного з його інсультів клявся 
лікарям, що більше ніколи не їстиме черво-
ної ікри.

Цікаво, що таке поклоніння власному 
череву відбувалося тоді, коли на просто-
рах великої країни поширювалося людо-
жерство внаслідок бурхливої політично-
репресивної та господарсько-руйнівної ді-
яльності більшовиків. Часто-густо цілком 
помилково сибаритство (за назвою дав-
ньогрецького міста Сибарис на острові 
Сицилія, жителі якого над усе цінували по-
бутовий комфорт) комуністичної верхівки 
пов’язують з іменами Хрущова і Брежнєва, 
але схильність до солодкого життя червоні 
вожді демонстрували завжди.

Привілеї почалися ще за Леніна, який 
уже 1918 року зажадав, щоб партійні ак-
тивісти мали додатковий продовольчий 
пайок.

Югославський марксист, генерал пар-
тизанської армії маршала Тіто Милован 
Джилас називав цю касту «новим класом». 
Про взаємини між цим класом і рештою 
населення сказав ще І. Штейнберг, нар-
ком юстиції в першому радянському уряді, 
де головував В. Ленін: «По одному боці — 
сп’яніння владою: нахабство і безкарність, 
знущання з людини і дрібна злість, вузька 
мстивість і сектантська підозрілість, деда-
лі більш глибока зневага до нижчих, одним 
словом, панування. А по іншому боці — 
придавленість, несміливість, побоювання 
покарання, безсила лють, тиха ненависть, 
запобігання, невтомне обдурювання стар-
ших. Виходить два нові класи, поділених 
між собою найглибшою соціальною і пси-
хологічною прірвою».

Російський філософ Микола Бердяєв 
зазначав: «Диктатура пролетаріату, поси-
ливши державну владу, розвиває коло-
сальну бюрократію, що охоплює, як паву-
тина, всю країну, і все собі підпорядковує. 
Це нова радянська бюрократія, сильніша, 
ніж бюрократія царська, є новий привіле-
йований клас, що може жорстоко експлуа-
тувати народні маси. Це й відбувається...».

Той-таки Джилас писав: «Сучасний ко-
мунізм — це не просто партія нового типу 
і не просто бюрократія, що завдячує сво-

їм походженням надмірному втручанню в 
господарське життя, це саме новий клас 
власників і експлуататорів».

Автор класичного дослідження «Но-
менклатура» Михайло Восленський, який 
сам чимало років (перш ніж емігрувати 
з СРСР) працював апаратним діячем ЦК 
КПРС, писав про цей особливий керівний 
клас: «Головне в номенклатурі — влада. 
Не власність — а влада. Буржуазія — клас, 
що має, а тому панівний. Номенклатура — 
клас панівний, а тому такий, що має». 

Отже, всі заводи й фабрики, взагалі 
все, що було в Радянському Союзі, в кін-
цевому підсумку належало цьому реаль-
но (на відміну від так званого пролетаріа-
ту) панівному класу. І цей клас регулярно 
відтворював себе, передаючи владу і при-
вілей у спадок. 

Між іншим, в одній із програм «Велика 
політика» Євгена Кисєльова на телеканалі 
«Інтер» Олександр Мороз, який знову очолив 
Соціалістичну партію України, сказав, що в 
радянські часи у владу не можна було ввій-
ти за гроші чи по блату. Чи справді це так?

Насправді родинні кланові зв’язки ві-
дігравали в СРСР величезну роль. Згадай-
мо міністра зовнішньої торгівлі Юрія Бреж-
нєва, згадаймо сина Юрія Андропова, який 
став послом у Греції, дрібного комсомоль-
ського функціонера Юрія Чурбанова, що 
зробив блискучу і стрімку кар’єру від під-
полковника до генерал-полковника, після 
того як одружився з Галею Брежнєвою.

Не менш блискучу кар’єру зробив про-
стий доцент Ніконов, який кинув свою ро-
дину, щоб одружитися з дочкою Молотова. 
А гіркий п’яничка Василь Сталін, який до 30 
років став генерал-лейтенантом і коман-
дувачем авіації Московського округу (це 
до питання про партійну скромність його 
татуся, про яку так полюбляють нам роз-
повідати деякі ветерани), а товаришка Го-
лубцова (дружина Маленкова), що раптом 
стала ректором Московського енергетич-
ного інституту, а клан Кагановичів, де всі 
три брати увійшли до радянської верхів-
ки, клан Мікоянів, а зять Хрущова, член ЦК 
КПРС Олексій Аджубей, а... Навіть агента-
ми багатьох радянських резидентур у ком-
фортних європейських країнах стали діти 
відповідальних працівників, що сміливо 
піддавали себе «отруйному впливу» буржу-
азного способу життя у вільний від розваг 
і «шопінгів» час, відправляючи в Москву 
«цінну розвідувальну інформацію», пере-
писану з місцевих газет.

Як справедливо зазначив Михайло 
Восленський: «В усіх країнах реального со-
ціалізму на відповідальних посадах усіли-
ся аристократичні номенклатурні сімей-
ства, а... в Північній Кореї і Румунії утвори-
лися монархічні родини». 

А щодо грошей, щодо купівлі влади... 
За закритими даними ЦК КП Азербайджа-
ну, посада районного прокурора коштува-
ла 30 тисяч карбованців (за цінами 1969 
року). Гроші слід було віддавати секрета-
рям райкому. А за посаду шефа районної 
міліції треба було викласти 50 тисяч. По-
сада директора радгоспу — 80 тисяч. Але 
й самим керівним комуністам посади ді-

ставалися також не задурно. За крісло 
першого секретаря райкому віддай 200 
тисяч карбованців, другого — 100 тисяч. 
Гроші віддавали секретарям ЦК.

Про все це розповів у закритій допові-
ді на пленумі ЦК КП Азербайджану 20 бе-
резня 1970 року перший секретар респу-
бліканського ЦК тов. Г. Алієв.

Те ж саме було в Грузії, в Середній Азії. 
Та й Москва аж ніяк не пасла задніх. Так 
звану узбецьку справу (вона ж «бавовня-
на») закрили, а слідчим Гуляну й Іванову за-
боронили працювати, бо «узбецькі сліди» 
вели в найвищі московські кабінети. 

Номенклатура ні в чому собі не від-
мовляла, на відміну від керованого нею 
народу. Процитуємо знавця номенклатур-
них звичаїв Восленського: «У звичайних лі-
карнях ліжками заставлено всі коридори, 
медперсоналу бракує, а годують так пога-
но, що без передач від рідних прожити не 
можна. У кремлівській лікарні — виписа-
ні з-за кордону апаратура і ліки (на вітчиз-
няну техніку і фармакологію в такому най-
важливішому питанні як власне лікування 
номенклатура не покладається). Харчу-
вання хворих і догляд — відмінні, персо-
налу багато, кімнати окремі. А поважні-
ші номенклатурники живуть в особливих 
кімнатах — «люксах» і «напівлюксах». «На-
півлюкс» описаний радянським письмен-
ником так: «Напівлюкс» уміщав кабінет і 
спальню, балкон, ванну кімнату, вітальню 
з виходом на сходи, вкриті килимовою до-
ріжкою. В цих світлих просторих апарта-
ментах... м’які крісла, килими, дорогі ста-
туетки, важкі позолочені рами розвішаних 
по стінах картин».

А про «люкс» написав колишній канди-
дат у члени Політбюро ЦК КПРС Б. Єльцин: 
«Найсучасніше медичне обладнання, все 
імпортне. Лікарняна «палата» — це вели-
чезне помешкання, всюди розкіш: посуд, 
кришталь, килими, люстри».

Почалося це майнове розкошування 
ще за Ілліча. А потім дуже розквітло. Світ-
лана Алілуєва, дочка Сталіна, згадувала: 
«Після 1932 року почали будувати ще кіль-
ка дач спеціально для батька. Моя мама 
не встигла відчути пізнішої розкоші з необ-
межених казенних коштів».

Номенклатура збудувала для себе ко-
мунізм, задовольняючи свої потреби, що 
постійно зростали. Номенклатурні діячі, 
дбаючи про своє розкішне життя, залиша-
лися цілком у межах ленінської традиції. 
Ще в травні 1922 року Ленін написав за-
писку соратникові: «Т. Сталін! До речі. Чи не 
пора заснувати 1 – 2 зразкові санаторії не 
ближче ніж за 600 верст від Москви? Ви-
тратити на це золото, бо ж витрачаємо і бу-
демо довго витрачати на неминучі поїздки 
до Німеччини».

Більшовицькі вожді наліво й напра-
во витрачали народні кошти на себе, лю-
бих. Історик, генерал Д. Волкогонов, пи-
сав: «Більшовики, ледве-ледве відчувши, 
що втримаються в Москві, що влада за-
лишиться в них, почали вельми ретельно 
доглядати своє коштовне здоров’я. Вже 
в двадцятому році вожді заходилися ре-
гулярно їздити на лікування в Німеччину, 
викликали до себе звідти лікарів для кон-
сультацій, замовляли дорогі ліки. При цьо-
му брали відпустки на 2 – 3 місяці». Зраз-
ково «скромний» Вісаріонич уже в тридцяті 
роки відпочивав у Гаграх, Сочі, Мухалатці 
та інших благодатних південних місцях по 
2 – 3 місяці, а пізніше насолоджувався від-
починком на півдні без перерви по 4 – 4,5 
місяці від серпня до дня свого народження 
— 21 грудня. 

Отже, вожді «горіли на роботі»... Інколи 
вони доволі цинічно прохоплювалися, як, 
приміром, нарком освіти А. Луначарський, 
котрий пожартував, що світова революція 
повинна перемогти на всій планеті, окрім 
Швейцарії. Коли його запитали, чому окрім 
Швейцарії, він відповів: «Бо треба ж буде 
десь відпочивати».

Ігор ЛОСЄВ
http://tyzhden.ua/History/58050, 

17.08.2012 

Про «євангельську 
бідність» комуністів...

Сторінками  старих газет

Радянський 
антирадянський фольклор 

Выверенным курсом
Советский Союз видит свой священный долг в том, 

чтобы всемерно содействовать укреплению могущества 
государств социалистического содружества. 

Советский Союз и Румыния 
крепят дружбу и единство
Новым важным этапом в развитии и углублении 

советско-румынского сотрудничества стал дружественный 
визит Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева в 
Социалистическую Республику Румынию, переговоры с 
генеральным секретарем Румынской коммунистической 
партии, Президентом СРР Николае Чаушеску, подписание 
Заявления о дальнейшем развитии сотрудничества и брат-
ской дружбы между КПСС и РКП.

Заслуженное признание
Выдающийся личный вклад Генерального секрета-

ря ЦК КПСС Л. И. Брежнева в дело борьбы за мир, меж-
дународное сотрудничество, за свободу и независимость 
народов, его неутомимая деятельность по упрочению 
сплочённости содружества социалистических государств 
снискали широкое международное признание. Свидетель-
ством этого является недавнее вручение Леониду Ильичу 
Брежневу высоких наград Чехословацкой Социалистичес-
кой Республики, Республики Куба, Социалистической Фе-
деративной Республики Югославии и Социалистической 
Республики Румынии. 

Пасынки Британии
В своё время британский империализм импортировал 

из колоний дешёвую рабочую силу, и иммигранты, нещад-
ная эксплуатация которых содействовала «процветанию 
империи», не считались «нежелательными элементами». 
Сегодня потомки этих иммигрантов, давно уже став-
шие постоянными жителями Британских островов, по-
прежнему остаются угнетённым национальным меньшин-
ством, людьми «второго сорта». 

10 тысяч демонстрантов в Лондоне 
протестуют против экономической 
политики правительства

(Газета «За рубежом», Москва, 26.11 – 3.12.1976)

Внутренняя политика 
администрации США — это…
обогащение монополий и обнищание простых 

американцев; 
свёртывание производства; 
многомиллионные очереди у бирж труда; 
дискриминация негритянского населения;
удушение профсоюзного движения.

Эр-Рияд — оазис бедности, ставший 
оазисом призрачного процветания
За последнее десятилетия Эр-Рияд превратил-

ся в крупный современный город Арабского Востока. 
Столь резкая перемена в облике этого ещё недавно не-
большого селения в пустыне — отражение социально-
экономических сдвигов в Саудовской Аравии, разбогатев-
шей на нефтяном буме. 

(Газета «За рубежом», Москва, № 8, 1984)
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Володимир БОЙКО, Дмитро КАЗИМІРОВ, Сергій ЛЕП’ЯВКО

Владні інституції Чернігово-Сіверщини Владні інституції Чернігово-Сіверщини 

Будинок Дворянського і Селянського поземельного банку 
(1910 – 1913 рр.). У 1925 –1974 рр. тут розміщувався обласний 

комітет Компартії України. Нині обласна бібліотека ім. Короленка. 

Розділ Х
Радянсько-партійні 
владні структури 
на Чернігово-Сіверщині 
(1919 – 1941 рр.)
Протягом грудня 1918 – січ-

ня 1919 рр. у Чернігівській губер-
нії встановлено радянську владу. 
Одним із її перших кроків стала пе-
редача чотирьох північних повітів 
(Мглинський, Новозибківський, Ста-
родубський та Суразький) до скла-
ду Гомельської (потім — Брянської) 
губернії РСФРР. 25 лютого 1919 р. 
відповідне рішення ухвалено НКВС 
РСФРР. У результаті Чернігівська гу-
бернія складалася з 11 повітів із на-
селенням 1841,8 тис. осіб.

У цей період більшовики, хоч і 
проголосили лозунг «Уся влада — 
радам!», але не квапилися з їх ство-
ренням: деякий час радянська вла-
да існувала без рад, управління 
здійснювалося надзвичайними ор-
ганами. Лише убезпечивши ста-
новище та ліквідувавши будь-який 
спротив своїй владі, більшовики по-
чали планомірно створювати слух-
няну та підконтрольну їм систему 
представницьких органів. Про існу-
вання будь-яких структур самовря-
дування не могло бути й мови. 

17 квітня 1919 р. І губернський 
з’їзд рад робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів обрав 
губернський виконком. Комітет від-
стежував політичний та економічний 
стан у губернії, стежив за виконан-
ням продрозкладки (згодом — прод-
податку) в регіоні, процесом націо-
налізації. Упродовж 1919 – 1920 рр. 
передавав свої повноваження тим-
часовому губернському військово-
революційному комітету. 

Подальша діяльність губвикон-
кому стосувалася проведення тиж-
нів допомоги фронту й захисту дітей, 
організації комітетів по боротьбі з 
безробіттям, ліквідації неписьмен-
ності, створення дитячих садків, бі-
бліотек, лікарень, розвитку місце-
вої промисловості, сільського гос-
подарства, торгівлі та ін. Ліквідова-
ний згідно з постановою ВУЦВК від 
3 червня 1925 р. 

На місцях упродовж лютого – 
березня 1919 р. створені аналогіч-
ні виконкоми повітових та волосних 
рад робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів. До їх за-
вдань належало здійснення прод-
розкладки, націоналізація підпри-
ємств, організація комнезамів, с/г 
товариств, боротьба з дезертир-
ством, «контрреволюційними» ви-
ступами, спекуляцією, паливною 
кризою. Ліквідовані в 1923 й 1924 
рр. відповідно. 

Протягом 1923 – 1925 рр. Чер-
нігівську губернію ліквідовано. На-
томість виникла трирівнева система 
«центр — округ — район».

На кінець 1925 р. існували Чер-
нігівський, Глухівський, Ніжинський 
та Конотопський округи, які поді-
лялися на 54 райони. Станом на 17 
грудня 1926 р. площа Чернігівщини 
складала 37767 кв. км, населення 
— 2 млн 218 тис. осіб. 

Відповідно до постанови ВУЦВК 
«Об административно-территори-
альном делении» від 31 січня 1923 р. 
утворені виконавчі комітети окруж-
них рад робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів. У період 
між з’їздами рад вони були розпо-
рядчим, виконавчим та контрольним 
органом влади в окрузі. Займалися 
питаннями колективізації сільсько-
го господарства, «розкуркулення», 
посівних і збиральних кампаній, 
розвитку тваринництва й переробки 
с/г продукції. До інших видів діяль-

ності належала реорганізація тор-
гівлі, націоналізація майна, відкрит-
тя дитячих будинків, санаторіїв та ін.

На початку 1930-их рр. була 
здійснена спроба перейти на дво-
рівневу систему управління «центр 
— район» із ліквідацією окружної 
ланки. Унаслідок цього на території 
Чернігівщини існували 47 районів. 
Але через труднощі в управлінні по-
вернулися до трирівневої системи. 
Проміжною ланкою стали області. 
Таким чином влада намагалася по-
силити адміністративну складову, 
адже невеликі за площею території 
контролювати легше.

Відповідно до рішення ВУЦВК 
від 15 жовтня 1932 р. утворено Чер-
нігівську область. До її складу вхо-
дило 36 районів. Були засновані об-
ласна рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів та її 
виконавчий комітет (з 1936 р. — ви-
конавчий комітет Чернігівської об-
ласної ради депутатів трудящих). У 
районах діяли ради робітничих, се-
лянських та червоноармійських де-
путатів, їх виконавчі комітети, які з 

1936 р. були перетворені на вико-
навчі комітети районних рад депута-
тів трудящих. Вони виконували адмі-
ністративні, виконавчі й розпорядчі 
функції на території району. Займа-
лися питаннями колгоспного будів-
ництва, заготівлі с/г продукції, елек-
трифікації та радіофікації населених 
пунктів, соціально-культурної робо-
ти тощо.

У 1935 р. на території області 
було утворено ще 20 районів. Ста-
ном на 1937 р. область мала най-
більшу кількість районів за весь пе-
ріод свого існування — 55. У 1939 р. 

утворено Сумську область, до якої 
зі складу Чернігівської області віді-
йшло 17 районів.

Становлення системи рад здій-
снювалося за безпосередньої учас-
ті Комуністичної партії відповідно до 
задумів В. Леніна та його спадкоєм-
ця — Й.Сталіна. Тому фактичним гос-
подарем в області, як і в усій країні, 
були партійні комітети та їхні бюро. 
Ради виконували господарські та 
декоративні функції для легітиміза-
ції діяльності єдиної правлячої пар-
тії, служили інструментом для здій-
снення політики вищого партійного 
керівництва. Голод 1932 – 1933 рр. 
продемонстрував, хто й де приймав 
рішення, які призвели до загибелі 
мільйонів. 

Ще одним засобом більшовиць-
кого керівництва став терор як ме-
тод державного управління. За один 
тільки 1937 р. на Чернігівщині було 
репресовано 8051 особу. Основним 
місцем масових поховань розстріля-
них НКВС чернігівців був лісовий ма-
сив поблизу села Халявина Чернігів-
ського району. Наочним прикладом 

слугували показові судові процеси 
над “ворогами народу” як засіб на-
гнітання страху, психологічного тис-
ку на населення.

Голови Чернігівського 
губернського виконавчого 
комітету (1918 – 1925)
Соколовська Софія Іванівна 

(19.01 – 12.03.1918).
Коцюбинський Юрій Михайло-

вич (04. – 11.1919).
Петровський Данило Іванович 

(1919 – 1920).
Коржиков Тит Михайлович 

(07.1920).

Філатов Микола Олексійович 
(1920).

Любченко Панас Петрович 
(1921).

Пахомов Микола Іванович (1921 
– 1922).

Попов Іван Васильович (12.1922 
– 06.1924).

Власенко Степан Наумович 
(07.1924 – 09.1925).

Перші секретарі 
Чернігівського обкому 
Компартії та голови 
облвиконкому
Обком
Маркитан Павло Пилипович 

(10.1932 – 20.08.1937).
Михайлов Олексій Дмитрович 

(1937 – 23.04.1938).
Федоров Олексій Федорович 

(04.1938 – 03.1943).
Попудренко Микола Микитович 

(03 – 07.07.1943).

Облвиконком
Голуб’ятников Михайло Данило-

вич (10.1932 – 1934).
Загер Соломон Акімович (1934 

– 1937).
Богатирьов Георгій Олексійович 

(1937).
Соколов (1937 – 1938).

Керівники області 
(1918 – 1941 рр.)
Лапчинський Георгій 
Федорович (1887 – 1938)
Народився в Царському селі під 

Санкт-Петербургом, член РСДРП від 
1905 р. У 1917 р. — голова Кремен-
чуцької ради робітничих, селянських 
та червоноармійських депутатів, ке-
руючий справами першого Україн-
ського радянського уряду. У січні 
1919 р. обраний головою Чернігів-
ського губревкому. Під час бороть-
би з денікінцями очолював район-
ний комітет оборони Північної Черні-
гівщини, згодом — секретар ВУЦВК. 
Від 1923 р. перебував на диплома-
тичній роботі, член президії Держав-
ної планової комісії при РНК УСРР 
(1934 р.). Репресований.

Буздалін Сергій
Митрофанович (1892 – 1937)
Уродженець Калузької губер-

нії, член РСДРП (б) від 1914 р. Упро-
довж 1918 – 1921 рр. перебував на 
партійній радянській роботі (Курськ, 
Харків, Луганськ, Бахмут). У 1921 
р. — голова Чернігівського губерн-
ського революційного комітету. 
У 1922 – 1923 рр. — голова Вер-
ховного Революційного Трибуна-
лу УСРР. Протягом 1923 – 1924 рр. 
був головою Верховного Суду УСРР, 

народний комісар внутрішніх справ 
УСРР (1924). У 1936 – 1937 рр. — 
директор на підприємствах Харко-
ва. Репресований.

Коцюбинський Юрій 
Михайлович (1896 – 1937)
Син письменника М.М. Коцю-

бинського. Член РСДРП (б) від 1913 
р. У 1917 р. — член Петроградсько-
го військово-революційного коміте-
ту. У 1918 р. — головнокомандувач 
військ України, член Тимчасового 
робітничо-селянського уряду Укра-
їни. У 1919 р. обіймав посаду голо-
ви виконкому Чернігівської губерн-
ської ради, потім — голови Чернігів-
ського губернського комітету КП(б)
У. Від 1921 р. працював у представ-
ництвах СРСР в Австрії та Польщі. В 
останні роки життя — заступник го-
лови Ради Народних комісарів УРСР 
(1933 – 1934), член організаційного 
бюро ЦК КП(б)У. Репресований.

Любченко Панас Петрович 
(1897 – 1937)
Виходець із Полтавської губернії. 

Член партії есерів від 1913 р., Укра-
їнської комуністичної партії (бороть-
бистів) — від 1920 р. У 1917 р. входив 
до Центральної Ради. У 1919 р. — се-
кретар виконкому Київської губерн-
ської ради, заступник її голови (1920 
р.). У 1921 р. обіймав посаду голови 
виконкому Чернігівської губернської 
ради. У 1925 – 1927 рр. — голова 
виконкому Київської окружної ради. 
Протягом 1934 –1937 рр. обіймав 
посаду голови Ради народних коміса-
рів УРСР, член Політбюро ЦК КП(б)У. 
Покінчив життя самогубством.

Загер Соломон Акімович
(? – 1937)
Зять голови ВУЦВК Г. І. Петров-

ського. Заступник голови виконкому 
Харківської обласної ради. У 1934 – 
1937 рр. — голова виконкому Чер-
нігівської обласної ради. Переведе-
ний до Харкова на господарську ро-
боту — на посаду голови Української 
контори Промбанку. Репресований.

Маркітан Павло Пилипович 
(1887 – 1937) 
Уродженець Подільської губер-

нії. Член РКП (б) від 1918 р. Від 1923 
р. — секретар Подільського губко-
му КП(б)У, інструктор ЦК, секретар 
Криворізького та Одеського окруж-
комів Компартії. У 1930 – 1932 рр. 
— завідувач відділу культури та про-
паганди ЦК КП(б)У, другий секретар 
Одеського обкому КП(б)У. У 1932 – 
1937 рр. — перший секретар Черні-
гівського обкому КП(б)У. На XIII з’їзді 
КП(б)У обраний членом організацій-
ного бюро ЦК КП(б)У (червень 1937 
р.). Репресований.

Закінчення. Поч. у №№ 77 – 83

Будинок Чернігівської губернської надзвичайної комісії (1922 р.). 
Нині тут санітарна служба, на розі проспекту Перемоги 

та вулиці Кирпоноса. 

Військовий парад (Чернігів, 1927 р.).
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Місто Батурин зі своїми сло-
бідками (Підзамковою, Горба-
нівкою, Гончарівкою і Матіїв-
кою) за часів гетьманування 
Дем’яна Многогрішного, Іва-
на Самойловича та Івана Ма-
зепи було вільним і мало Маг-
дебурзьке право. Після листо-
падової трагедії 1708 року на-
селення, що пережило ці події, 
розселилося по навколишніх 
слобідках і хуторах. Минав час, 

і до спаленого Батурина посту-
пово поверталися його жите-
лі. Виконуючи указ гетьмана 
І. Скоропадського, на спалених 
місцях нескореного Батурина 
оселялися козаки. На той час 
батуринським отаманом був 
Данило Харевський. Місто від-
роджувалося, ремонтували по-
шкоджені оселі, зводили нові 
будинки. 

У березні 1720 року князь 
О. Меншиков відвідав Україну. 
У поїздці його супроводжував 
гетьман Іван Скоропадський. 
Шлях Меншикова проходив че-
рез Ніжин, де він заночував. 
Можливо, під час цієї подорожі 
Меншиков відвідав і Батурин, 
адже дослідниками криміналіс-
тики доведено, що злочинця за-
вжди тягне на місце злочину. 

Після смерті гетьмана Украї-
ни І. Скоропадського нахабство 
Меншикова дійшло до того, що 
він написав імператору Петру 
І листа: «Всенижайше у Вашо-
го Императорского Величества 
прошу милости для нынешней 
всенародной о состоянии с ко-
роной Шведскаго вечного мира 
радости и на воспоминание 
Полтавской баталии и Батурин-
скаго взятия, пожаловать мне 
во владение город Батурин, с 
предместьем его и с уездом, что 
к оному прежде принадлежало 
и с хуторами, и с мельницами, 
и с землями, и с жителями, кои 
на той поселяся, живут. Я ваше 
Величество не хотел было сим 
прошением утруждать. Но сего 
ради, что Ваше Величество из-
волил повелеть повзятьи оный 
город разорить, дабы никто в 
ньом не жил; а ныне в пред-
местьи и в уезде онаго живут, 
поселяясь всякаго чина люди; 
а именно Чечеля, который во 
время Гетманства Мазепы был 
Наказным Гетманом, жена и 
дети, и который хотел с меня 
живого кожу содрать». 

Петро І прохання Меншико-

ва не задовольнив, Батурина 
йому не віддав. 

Після смерті Петра I трон 
посіла імператриця Катери-
на I. У липні 1726 року Менши-
ков «исходатайствовал себе у 
сей Государыни в вечное и по-
томственное владение город 
Батурин, в коем было тысяча 
триста два двора», переважну 
більшість яких становили не-
заселені будинки. У власнос-
ті Меншикова місто було лише 
до вересня наступного року, 
оскільки він був заарештова-
ний і відправлений до Сибіру. 
«Имения были отобраны в каз-
ну, причем крестьяне Батурин-
ской волости были «отписаны 
на ея величество». 

Гетьманом України 1727 
року обрали Данила Апостола, 
а влітку 1729 року до імперато-
ра було подане прохання «за ру-
ками гетмана и старшины, о пе-
реводе резиденции из Глухова 
в Батурин». Через два роки про-
хання повторили, але відпові-
ді на відновлення гетьманської 
столиці не було отримано. 

1734 року влада в Укра-
їні перейшла до так званого 
«Правління Гетьманського уря-
ду», яке очолювали троє росі-
ян і троє українців. Фактично 
головну роль у ній став відігра-
вати князь О. Шаховський. Він у 
1734 році направив до імпера-
торського двору представлення 
про перенесення гетьманської 
резиденції з Глухова до Бату-
рина. Однак і воно залишилося 
без задоволення. 

1735 року почалася росій-
сько-турецька війна. Військові 
полки з місць постійного розта-
шування вийшли в січні й тільки 
на початку липня дійшли до Оча-
кова. Можливо, тривалі перехо-
ди до місця військових дій і були 
однією із причин, що 25 грудня 
1735 року імператриця Анна 
Іоанівна видала Указ «О рас-
положении Кирасирских пол-
ков в Малороссии, и об отводе 
оным сенных покосов». Упер-
ше в серпні 1737 року загін 
лейб-гвардії кінного полку був 
направлений до Батурина для 
відпочинку й лікування солдат 
і офіцерів. Наступними роками 
в місті зимував і Преображен-
ський полк. 11 липня 1740 року 
імператриця Анна Іоанівна під-
писала Указ «Об устроении кон-
ного завода в Малой России, в 
Батурине и Ямполе и о бытии 
оному заводу под дирекциею 
полковых командиров Лейб-
Гвардии Конного полка». Для 
його функціонування були пе-
редані села, слобідки, хутори й 
усілякі казенні будівлі, млини з 
усіма доходами, що входили до 
Батуринського повіту. 

У першій половині XVIII ст. 
Батурин побував і вільним міс-
течком, і у власності Меншико-
ва, і у віданні казенної палати, 
десять років підпорядковував-
ся військовим, а 1750 року за 
гетьмана К. Розумовського зно-
ву став гетьманською столицею.

Микола ТЕРЕХ

Батурин — гетьманська столиця
Палац гетьмана К. Розу-

мовського здавна вабить до 
себе науковців, дослідників, 
адже це єдине творіння в Укра-
їні відомого шотландського ар-
хітектора Чарльза Камерона. 
«…История разрушения Ба-
туринского дворца в течение 
двух – трех последних десяти-
летий еще интереснее, нежели 
история его сооружения, т.к. 
она чрезвычайно характерна 
для показания той степени со-
хранности, в коей все еще про-
должают пребывать вообще 
памятники нашей страны…», 
— писав Георгій Лукомський, 
відомий мистецтвознавець й 
архітектор-художник.

У збережених архівних до-
кументах Російського держав-
ного історичного архіву док-
тор історичних наук із Санкт-
Петербурзького університету, 
дослідниця історії України XVI 
– XVIII ст. Тетяна Таїрова-Яков-
лева віднайшла архівну справу 
№ 136 (по архіву № 295) 1903 
року: «О развалинах дворца 
графа К.Г.Разумовскаго при м. 
Батурин, Черниговской губер-
нии», що міститься на двох ар-
кушах. Розпочата вона 4 груд-
ня 1903 року, завершена 15 
грудня 1903 року. У цьому доку-
менті міститься телеграма «Де-
партамента Государственных 

земельних имуществ Минис-
терства земледелия» від 4 
грудня 1903 р. № 2314, в якій 
зазначено: «Чернигов. На-
чальнику Управления земле-
делия. В Батурине находятся 
расхищаемые остатки двор-
ца Разумовского. Телеграфи-
руйте подробные сведенья 
об этом дворце и находящих-
ся при нем угодьях. Состоит 
ли он в ведении казны или же 
он состоит в каком-либо дру-
гом ведомстве и каком имен-
но». Підписав телеграму Ре-
мідовський.

На цю телеграму до Петер-
бурга 8 грудня 1903 року № 
2528 була надана відповідь: 
«Батуринские земли наделены 
крестьянам, усадьба принад-
лежит военному ведомству. 
Крыши, полов дворца нет: 
остов стен разрушается». За 
підписом — Черепов. 

Т. Таїрова-Яковлева люб’яз-
но передала нашому заповід-
нику копію документа, який від-
криває сторінку в історії геть-
манського палацу і наразі 
публікується вперше. У ситу-
ації агресивної політики Ро-
сії стосовно до України тим 
більш цінна така допомога, 
яка засвідчує поважне став-
лення представників росій-
ської інтелігенції до україн-
ської історії.

Тетяна КЕРБУТ

Іван Скоропадський, 
гетьман України 
1708 – 1722 рр.

Збагачення родини Кочубеїв зе-
мельними володіннями розпочалося 
з генерального писаря, а з 1700 року 
— генерального судді Василя Леон-
тійовича Кочубея. На той час родина 
мешкала в гетьманській столиці, й, 
відповідно, більшість земель надава-
ли неподалік Батурина. Наприклад, 
універсалом гетьмана І. Мазепи від 7 
січня 1689 року за генеральним пи-
сарем було затверджено «...село Го-
ловенку, в Новомлынском уезде сто-
ячое, со всеми до него принадлежа-
щими землями». 

У праці В. Модзалевського «Ма-
лоросійський родословник» підтвер-
джується володіння генерального 
судді В. Кочубея «... с. Кунашевкой и 
с. Малой Загоровкой Борзенской со-
тни» від 8 липня 1707 року. 

Щодо села Білі Вежі (нині Бах-
мацького району Чернігівської об-
ласті), про яке піде мова далі, під-
тверджень, що воно надане В. Кочу-
бею, не знайдено, але пізніше саме 
це село належало представникам 
родини Кочубеїв.

У праці О. Лазаревського «Ис-
торико-статистические сведения о 
населенных местностях Конотопско-
го уезда» йдеться: «... с. Белые Вежи 
(Кочубейщина) при верховьях реч-
ки Остра, поселены в конце первой 
половины XVIII века, бунчуковым то-
варищем Василием Васильевичем 
Кочубеем». 

Населення с. Білі Вежі на той час 
становило 1368 осіб. Про те, що саме 
В. Кочубей (1728 – 1791 рр.) володів 
селом, підтверджує і В. Модзалев-
ський у праці «Малоросійський родо-
словник»: «...За нимь вь Ярославце, 
Дубовичахь, Ретике, Кунашовке, Пес-
кахь, Белых Вежах и Загоровке обо-
его пола 5245 душ». 

У родині Василя Васильовича Ко-
чубея та Марфи Дем’янівни Оболон-

ської (1736 – 1815 рр.) 1750 року на-
родився син Василь, який пізніше і 
успадкував усі батькові володіння.

Василь Васильович Кочубей 
(1750 – 1800 рр.) був одружений з 
Оленою Василівною Туманською (бл. 
1762 – 1836 рр.), мешкали вони в 
родовому маєтку в с. Ярославець. У 
подружжя народилося п’ятеро дітей. 
Родина часто гостювала у своїх роди-
чів. Один із синів, Аркадій Васильо-
вич, у праці «Сімейна хроніка» згадує: 
«Из моего детства очень хорошо со-
хранились в памяти наши поездки 
летом по имениям: в Кунашевку и в 
Белые Вежи. Первый ночлег был на 
хуторе у Соломки, затем в Белках, 
недалеко от Алтыновки, у Балаби-
на, а в Батурине заезжали обедать к 
графу Разумовскому».

У 1816 році за роздільним актом 
Олена Василівна Кочубей (Туман-
ська) маєток у с. Кинашівка й землі 
в с. Білі Вежі заповіла своєму сину 
Олександру Васильовичу Кочубею 
(1788 – 1866 рр.). Про цю подію зга-
дує і А. Кочубей: «Брат мой Александр 
Васильевич сам пожелал иметь Ку-
нашовку и Белые Вежи».

За господарювання Олександра 
Васильовича в селі Білі Вежі 1856 
року побудували дерев’яну церкву 
Святого Благовірного Великого кня-
зя Олександра Невського. Навколо 
села розташовувалася дубова дібро-
ва, що належала О.Кочубею. 1861 
року він продав її М. Стояновсько-
му, який пізніше розпродав по части-
нах ліс заможним селянам. Щороку в 
селі відбувалися три ярмарки, завдя-
ки активній торгівлі покращувався 
добробут селян.

Олександр Васильович Кочубей 
був неодруженим, нащадків по собі 
не залишив, тому власні землі запо-
вів племіннику, князю Михайлу Мико-
лайовичу Кочубею (1863 – 1935 рр.).

М. Кочубей 1903 року «... имел 
при с. Белых Вежахь 1529 десятин 
земли». У 1904 році на кошти Михай-
ла Миколайовича в селі була побудо-
вана земська школа.

На цьому перериваються відо-
мості про успадкування села Білі 
Вежі представниками родини Ко-
чубеїв. Але відомо, що Михайло Ко-
чубей також володів і маєтком у с. 
Кинашівка, землі якого 1909 року 
продав разом із частиною садиби, 
тому, можливо, землі, які належа-
ли йому в с. Білі Вежі, також були 
продані.

На сьогодні населення села ста-
новить до 400 осіб. 12 вересня кож-
ного року в день пам’яті святого кня-
зя Олександра Невського в селі від-
бувається храмове свято. Свого 
часу О. Кочубей збудував одноймен-
ну церкву, яка була зруйнована на 
початку ХХ ст. Але й донині про це 
пам’ятають селяни.

Наталія ДРОБЯЗКО

Про руїни палацу 
Кирила Розумовського

Титульна сторінка архівної справи 
№136 РДІА

Власники Білих Веж

Починаємо цикл публікацій, підготовлений науковими 
співробітниками Національного заповідника «Гетьманська 
столиця»

Міжгетьманський 
період Батурина

Дійсний таємний радник 
Олександр Васильович Кочубей

(1788 – 1866 рр.).
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Календар 
всесвітньої історії

5 серпня 
1886 — у США вийшла перша газета 

українською мовою «Америка».
Народилися: 1844 — Ілля Рєпін, росій-

ський художник-передвижник українського 
походження, уродженець Чугуєва на Хар-
ківщині; 1850 — Гі де Мопассан, французь-
кий письменник; 1866 —  Володимир Леон-
тович, український громадсько-політичний 
діяч, письменник і меценат, правник. Один із 
видавців (разом із В. Симиренком та Є. Чи-
каленком) першої щоденної української га-
зети «Громадська думка», згодом — «Рада». 
У 1917 р. — один із засновників Централь-
ної Ради, в період гетьманату — міністр зе-
мельних справ; 1899 — Борис Антоненко-
Давидович, український письменник, пере-
кладач, лiтературний критик, мовознавець, 
довголiтнiй в’язень радянських таборiв; 
1903 — Борис Гмиря, український оперний 
і камерний співак; 1930 — Ніл Армстронг, 
американський астронавт, який першим із 
людей ступив на поверхню Місяця.

1962 — знайдена мертвою Мерилін 
Монро (Норма Джин Мортенсен (Бейкер), 
американська акторка, модель, співачка.

6 серпня 
1946 — почалася робота з будівництва 

найбільшого в СРСР газопроводу Дашава – 
Київ.

1945 — перше в історії ядерне бомбар-
дування: американський літак скинув атом-
ну бомбу на японське місто Хіросіму. За різ-
ними даними, загинуло від 140 до 240 ти-
сяч людей, але точну кількість жертв ядер-
ного бомбардування підрахувати складно, 
оскільки під дією радіації внаслідок різних 
хвороб люди помирали ще протягом трива-
лого часу.

7 серпня
Народилися: 1819 — 

Пантелеймон Куліш, укра-
їнський письменник; 1880 
— Володимир Винниченко, 
український письменник та 
державний діяч.

Померли: 1921 — 
Олександр Блок, росій-
ський поет; 1941 — Рабін-
дранат Тагор, бенгальський 
та індійський письменник, 
Нобелівський лауреат (1913).

8 серпня
Народився: 1834 — 

Осип-Юрій Федькович, 
український письменник.

Померли: 1947 — Ан-
тон Денікін, російський ге-
нерал; 1949 — Іван Піддуб-
ний, український борець, 
чемпіон світу; 1991 — Іван 
Кожедуб, льотчик-винищу-
вач.

9 серпня
1803 — перша демонстрація паропла-

ва, винайденого Робертом Фултоном.
1848 — на Буковині скасовано кріпацтво.
1945 — США скинули ядерну бомбу на 

Нагасакі. Постраждало півмільйона людей.
Народилися: 1938 — Леонід Кучма, 

другий президент України; 1973 — Олек-
сандр Пономарьов, український співак.

10 серпня
1876 — в Онтаріо (Канада) здійснений пер-

ший у світі міжміський телефонний дзвінок.
Народився: 1895 — Михайло Зощенко, 

російський письменник.
Померла: 1907 — Марко Вовчок, укра-

їнська письменниця.

11 серпня
1891 — у Києві почав функціонувати 

кінний трамвай.
1906 — в Англії Юджин Ласт запатенту-

вав звукове кіно.
1989 — пленум Верховного суду УРСР 

реабілітував усіх засуджених у справі Спіл-
ки визволення України.

Померли: 1680 — Іван Сірко, кошовий 
отаман Запорозької Січі; 1932 — Максимі-
ліан Волошин, російський поет.

12 серпня
Народився: 1911 — Андрій Білецький, 

український мовознавець.
Померли: 1848 — Джордж Стівенсон, 

англійський інженер і винахідник парово-
за і залізниці; 1900 — Вільгельм Стейніц, 
австро-американський шахіст, перший 
офіційний чемпіон світу (1886 – 1894); 
1953 — Євген Патон, український акаде-
мік, засновник Інституту електрозварю-
вання.

13 серпня
1961 — початок будівництва Берлін-

ської стіни.
Народився: 1926 — Фідель Кастро, ку-

бинський політик, революціонер.
Померли: 1946 — Герберт Уеллс, ан-

глійський письменник-фантаст; 1956 — Якуб 
Колас, білоруський письменник; 1984 — Ти-
гран Петросян, 9-ий чемпіон світу з шахів.

14 серпня
1385 — укладено Кревську унію — уго-

ду між Польщею і Великим князівством Ли-
товським, що передбачала об’єднання цих 
країн у єдину державу.

1775 — Катерина ІІ видала царський 
маніфест, який офіційно ліквідував запо-
різьке козацтво.

1947 — Пакистан та Індія здобули неза-
лежність від Великої Британії.

1980 — на Ленін-
ській верфі у Гданську 
(Польща) під проводом 
Леха Валенси 17000 ро-
бітників почали страйк, 
що передував демокра-
тизації Польщі й повален-
ню комуністичного ладу.

Померли: 1956 — 
Бертольт Брехт, німецький письменник і 
драматург; 2004 — Чеслав Мілош, поль-
ський і американський поет, лауреат Нобе-
лівської премії (1980).

15 серпня
1873 — відкрито рух потягів по всій заліз-

ничній лінії Київ – Берестя завдовжки 560 км.
Народилися: 1769 — Наполеон Бона-

парт, імператор Франції; 1771 — Вальтер 
Скотт, шотландський письменник; 1939 — 
Володимир Дрозд, український письменник.

16 серпня
1820 — у Ніжині коштом князя Олексан-

дра Безбородька відкрито гімназію вищих 
наук (нині — Ніжинський університет імені 
Миколи Гоголя).

Народився: 1934 — 
П’єр Рішар, французький ак-
тор театру і кіно, режисер.

Померла: 1949 — 
Маргарет Мітчелл, амери-
канська письменниця, ав-
торка знаменитого роману 
«Звіяні вітром». 

17 серпня
1982 — створено пер-

ший компакт-диск.
Народився: 1942 — 

Муслім Магомаєв, радян-
ський естрадний та опер-
ний співак.

Помер: 1982 — Ігор 
Шамо, український компо-
зитор.

18 серпня
Народився: 1836 — Олександр Конись-

кий, український письменник, публіцист.
Померли: 1227 — Чингісхан, полково-

дець, засновник Монгольської імперії; 1850 
— Оноре де Бальзак, 
французький письменник; 
1997 — Марія Приймачен-
ко, українська художниця.

Пантелеймон
Куліш

Іван
Піддубний

Лех Валенса

П'єр Рішар

Муслім
Магомаєв

Марія
Приймаченко

Картина 
М.Приймаченко

Орест Субтельний пішов із життя 24 
липня 2016 року. Його книжка «Україна: 
історія» була визнана однією з найбільш 
впливових і важливих книжок, що були опу-
бліковані університетом Торонто за 100 ро-
ків його існування. Книжка мала значення 
головного підручника історії для покоління, 
яке пережило падіння комуністичної систе-
ми і розпад СРСР.

Субтельний похований у Торонто 
(Канада). 

Орест Субтельний народився 7 травня 1941 року 
в польському Кракові. У 1965 році закінчив Темпль-
ський університет у Філадельфії. Також навчався у 
Віденському й Гамбурзькому університетах. 

Ступінь доктора філософії отримав 1973 року 
в Гарвардському університеті, захистивши ди-
сертацію «Неохочі союзники: Пилип Орлик та його 
стосунки з Кримським ханством і Османською ім-
перією. 1708 – 1742». 

Викладацьку кар’єру розпочав на історично-
му факультеті Гарвардського університету (1973 – 
1975), продовжив у Гамільтонському університеті 
в Нью-Йорку (1976 – 1981) та в Йоркському уні-
верситеті (Канада), від 1982 року — професор іс-
торії та політології.

У 1975 році за допомогою Української віль-
ної академії наук (УВАН) опублікував працю «Лис-
ти Івана Мазепи». У видавництві Колумбійського 
університету 1981 року надрукував монографію 
«Мазепинці: український сепаратизм XVIII ст.». 
1985 року вийшла друком монографія «Проблема 
панування у Східній Європі: місцева знать та іно-
земний абсолютизм. 1500 – 1715».

1992 року Ореста Субтельного обрали закор-
донним членом НАН України.

У соціальних мережах українці висловлюють 
жаль з приводу смерті історика.

Віталій Овчаренко, історик, громадський ак-
тивіст, Лиман Луганської області: «Історію Украї-
ни» Ореста Субтельного я читав ще в школі само-
тужки, як додаток для себе, на противагу «офіцій-
ним» авторам. …Мільйони українства по всьому 
світу вчилися та читали «Історію…».

Андрій Клименко: «Я заново вчив історію 
України по його книзі. А книжка залишилася в 
моїй ялтинській оселі, в окупації».

Микола Княжицький, депутат парламенту: 
«Перший нерадянський погляд на історію, який по-
бачили українці... Дякуємо!»

Лариса Івшина, головний редактор газети 
«День»: «Він зробив велику справу! Але, коли ми 
спілкувалися під час його приїздів до Києва, оці-
нював свій підручник як скромну спробу. Був вра-
жений його успіхом в Україні!»

Марія Бурмака, співачка, громадська діячка: 
«Людина, яка змінила свідомість цілого поколін-
ня.. Дуже стриманий і невибагливий у житті. Як і 
всі видатні. Вічна пам’ять!»

Петро Порошенко, Президент України: «Щирі 
співчуття рідним та близьким у зв’язку з непо-
правною втратою — смертю Ореста Субтельно-
го — Людини, яка зробила неоціненний внесок у 
віднайдення історії Української держави. Вели-
кий вчений написав свою працю «Україна: історія» 
саме тоді, коли вона була найбільш потрібна укра-
їнському народові».

Орест Субтельний: 
вічна пам’ять

Майже 2 мільйони справ ре-
пресивних органів за 1917 – 
1991 роки зберігаються в цен-
тральних архівах, державних ар-
хівах областей та архівних відді-
лах райдержадміністрацій.

21 травня 2015 року набрав 
чинності Закон України «Про до-
ступ до архівів репресивних ор-
ганів комуністичного тоталітар-
ного режиму 1917 – 1991 років», 
який відводив один рік для вста-
новлення кількості носіїв архів-
ної інформації репресивних ор-
ганів за 1917 – 1991 роки в дер-
жавних органах, органах влади 
Автономної Республіки Крим, ор-
ганах місцевого самоврядуван-
ня, на підприємствах, установах 
та організаціях.

Стали відомі перші результа-
ти ревізії в центральних архівах, 
державних архівах областей та 
архівних відділах райдержадміні-
страцій. Загальна кількість фон-
дів, де містяться виключно носії 
архівної інформації репресивних 
органів за 1917 – 1991 роки, ста-
новить 3 236, в яких зберігаєть-
ся 1 998 661 справа репресивних 
органів за 1917 – 1991 роки.

«Проведений аналіз пока-
зує масштаби порушення прав 
і свобод людей, здатних проти-
стояти тоталітарній машині і го-
тових мати свою думку, яка для 
цих людей часто ставала смер-
тельно небезпечною. На тих те-
риторіях, де радянська влада па-
нувала понад 70 років, ми маємо 
сотні тисяч поламаних життів і сі-
мейних драм, які зафіксовані в 
документах, — зауважив началь-
ник управління Українського ін-
ституту національної пам’яті Ігор 
Кулик. — Нині триває робота над 
узагальненням інформації про 
кількість носіїв архівної інформа-
ції репресивних органів за 1917 
–1991 роки в галузевих архівах 
міністерств, правоохоронних ор-
ганів, судах, прокуратурах та ін-
ших відомствах».

Прес-служба Українського 
інституту національної пам’яті

Довідково. По Державному 
архіву Чернігівської області кіль-
кість справ-носіїв архівної інфор-
мації репресивних органів стано-
вить 171101. 

Археологічний 
сезон у Батурині

В охоронних зонах Націо-
нального історико-культурно-
го заповідника «Гетьманська 
столиця» розпочався новий 
сезон археологічних дослі-
джень, який триватиме до 23 
серпня. Оглядаючи пам’ятки 
Батурина, ви можете стати 
очевидцями відкриття його 
підземних таємниць, побува-
ти на розкопках Гончарівки 
— заміської резиденції геть-
мана Івана Мазепи та в парку 
«Кочубеївський». Досліджен-
ня проводяться за участі сту-
дентів і науковців історичних 
факультетів області під ке-
рівництвом професійних і до-
свідчених археологів.

Що в архівах 
репресивних органів
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Цікаве 
про українських 
письменників 

Валерій ШЕВЧУК
Із книги «Із вершин та низин» 

Світлини 
з архіву 
Володимира 

Сапона
Чернігів. Весна 2003 р. Голова Чернігів-

ської обласної письменницької організації, 
поет Станіслав Реп’ях, народний художник 
України Володимир Ємець, журналіст Григорій 
Янушкевич та заступник голови Національної 
спілки письменників України, прозаїк Воло-
димир Дрозд у моєму робочому кабінеті. Всі 
вони працювали на початку 1960-их років у 
газеті «Комсомолець Чернігівщини». На сто-
лі видно ще не покраяну хлібину, а порізане 
сало і пляшку міцнющого самогону, принесену 
Реп’яхом, відсунули, аби вони не потрапили в 
кадр. Адже ще тільки десята година ранку. Це 
була остання поїздка Дрозда до Чернігова і до 
свого рідного села Петрушина, куди він виру-
шив одразу після цієї зустрічі…

На чотири прізвища
Своєрідною постаттю в українській 

літературі 60-их років XIX ст. був Павло 
Свенцицький, відомий як автор і драма-
тург Данило Лозовський, як поет Павло 
Свій і як повістяр Павлин Стахурський. 
Великий ідеаліст, людина наскрізь де-
мократична, запалений любов’ю до 
простолюду, родом поляк, він гаряче по-
любив українців, їхню мову й літературу 
і мріяв, щоб нації українська та поль-
ська, простий люд обох народів збли-
зилися між собою на принципах демо-
кратизму й забули про ворожнечу, що її 
розпалила між українцями й поляками 
польська шляхта. З такою програмою 
долучився П. Свенцицький до польсько-
го повстання 1863 року. Зрозумівши 
причини його поразки, переселився в 
Галичину і тут почав активно працюва-
ти в культурі українській і польській вод-
ночас, оспівуючи в своїх творах україн-
ську землю і народ. Він перекладав і пи-
сав п’єси для українського театру, сам 
грав у ньому як актор, видав книжку 
українських байок, журнал «Село» поль-
ською та українською мовами, в якому 
гаряче пропагував творчість Т. Шевчен-
ка, М. Вовчка, Г. Квітки-Основ’яненка, 
Ю. Федьковича. Перекладав Шевчен-
ка, Марка Вовчка і Куліша польською 
мовою, а Міцкевича — українською. 
Зрештою, написав ряд повістей поль-
ською мовою на українські теми, про-
довжуючи тим традиції так званої укра-
їнської школи в польській літературі. 
Водночас працював викладачем укра-
їнської мови й літератури в гімназії і 
складав граматику української мови. 
Така плідна багатопланова робота під-
косила, однак, здоров’я Свенцицького, і 
він згас 36-літнім, лишивши по собі світ-
лу пам’ять і не менш світлу ідею дружби 
обох народів.

Самотник
Усе своє життя Яків Щоголев жив 

замкнуто і скромно. Наостанку змуше-
ний був продати навіть власний буди-
нок. «Я як вільний птах, — писав поет 
про себе, — пожежі не боюся, і кида-
ти нічого, куди хочу, туди й лечу. Я ніко-
ли не заздрив розкошам. Всі мої симпа-
тії — до лісу, степу, отари, чабана, водя-
ного млина, хутора, куреня, пасічника». 
Щоголев писав без великих пауз і пере-
боїв, друкуючись у харківських газетах і 
львівських журналах. 

Ось опис способу життя поета остан-
німи його роками: невеличкий дім на 
Коцарській вулиці, одноповерховий, 
дерев’яний, на 6 кімнат — три добрі й 
три маленькі. Відвідував вокзал, пошту, 
квартиру лікаря, аптеку, лавки. Під бо-
ком проходила кінно-залізнична доро-
га, до того ж усі підводи, що спускалися 
з Холодної гори до базару, їхали через 
його вулицю, і це ніби переносило Якова 
в часи охтирського дитинства й означа-
ло для нього те, що для жителя столиць 
— опера й балет. 

У домі Щоголева панував культ 
порядку, заведеного ладу. «В усьо-
му я скромний, — писав поет, — окрім 
музики». 

Перед самою смертю Щоголев 
уважно тримав коректуру другої своєї і 
більшої книги «Слобожанщина». Цьому 
твору судилося з’явитися в день смерті 
поета. 

30 травня 1898 року відбувся сум-
ний похорон поета, і того ж дня на вітри-
нах усіх книгарень у Харкові з’явилася 
книжка у веселій зеленій палітурці, ніби 
хотіла провести свого автора до місця 
вічного спочинку.

На Подолі квітував кінець теп-
лого травня. І хоч надоїдливий то-
полиний пух забивав ніс і, немов 
завірюха, носився в повітрі, припо-
рошуючи землю, асфальт і лавки в 
скверах рухливим інеєм, цей район 
Києва був, як завжди, дуже прива-
бливий. Столиця України, як і весь 
Радянський Союз, рефлексували 
в передоднях Олімпіади. Жителям 
Кремлівського будинку престарілих 
дуже хотілося здивувати світ. По-
трібно було показати світові те, чого 
в нас нема, і сховати те, що було 
об’єктивною реальністю. 

Серед багатьох передолімпій-
ських проблем кремлівських стар-
ців дуже турбувало питання, як по-
збутися численних «бомжів» у міс-
тах, де має проходити Олімпіада. 
Була розроблена ціла стратегія під 
назвою «Передолімпійська корот-
кострокова депортація асоціальних 
елементів з олімпійських міст». Але 
Поділ про це не знав і не хотів зна-
ти. Він жив своїм цікавим і особли-
вим життям.

Славнозвісна кафедра травма-
тології, ортопедії, а ще військово-
польової хірургії з курсом опікових 
захворювань орденоносного Ки-
ївського інституту вдосконалення 
лікарів базувалася на Подолі в лі-
карні номер п’ятнадцять. Вона теж 
жила своїм неповторним життям. 
Таке надмірне нагромадження спе-
ціальностей кафедри було зумов-
лене статусом професора, який за 
сумісництвом був ще й деканом хі-
рургічного факультету згаданого ін-
ституту. Тому перше і друге дозволя-
ло значно збільшити число посад на 
кафедрі та покращити її фінансуван-
ня. Цього весняно-літнього дня все в 
клініці було як завжди, якщо не вра-
ховувати важливої події — дня на-
родження доцента кафедри. Дата 
була кругла.

Як і має бути в такій ситуації, 
ранком співробітники кафедри, її 
клінічні ординатори й лікарі відді-
лення зібралися у великій кафед-
ральній аудиторії, де завідувач ка-
федри Віталій Миколайович Леве-
нець проголосив промову. Вруча-
ючи грамоту, навшпиньках обійняв 
майже двометрового ювіляра. Се-
кретарка професора, пишна біляв-
ка з іменем древнього південно-
американського народу вручила 
ювіляру величезний букет троянд і 
залишила на його щоці полум’яний 
слід. Слова промови були цілком 
протилежні до тих, які професор 
частенько вимовляв на адресу до-
цента під час кафед ральних засі-
дань. Але сьогоднішні добрі слова 
були щирі. Радянська система тра-
диційно вимагала ієрархічної стро-
гості й напруги. Це була норма, яку 
всі сприймали як належне і практич-
но без емоцій. Доцент був доброю, 
але надто повільною, навіть як для 

флегматика, людиною, а професор 
— рудий холерик, який хотів усе і 
відразу. Ця розбіжність і була при-
чиною періодичних претензій до до-
цента. Але сьогодні Андрій Антоно-
вич був ювіляром. Згадали про все, 
чим був славний цей чоловік, який 
мав талант художника, вдачу мрій-
ника і фантазера. З вигляду був він 
незграбний і навіть якийсь розба-
лансований як при ході, так і в робо-
ті. Був добрим педагогом, правда, з 
дещо консервативними поглядами 
на ортопедичну науку. Але дивував 
він перш за все своїми незвични-
ми полотнами, які здебільшого ма-
лював у модерному стилі. Ці карти-
ни висіли всюди: в його кабінеті, на-
вчальних кімнатах і навіть на шиях 
мовчазних скелетів.

Як завжди із запізненням, у за-
надто накрохмалених халатах, ко-
трі цинічно контрастували з сірістю 
челяді, поздоровити ювіляра прибу-
ли напомаджена голова профспіл-
ки лікарні й заступник головного 
лікаря.

Перша нетривала й офіційна 
частина «кафедрального балету» 
була закінчена. Та головне було по-
переду. Наприкінці робочого дня, на 
так званій доцентській кафедрі, роз-
міщеній у старих келіях Києво-Мо-
гилянської академії, в далекому за-
кутку двора лікарні мала відбутися 
головна частина «балету». Доцент 
на своїй двадцять четвертій «Вол-
зі» вже два дні звозив сюди напої і 
консервації. Вірний помічник доцен-
та, лаборант кафедри Володя на прі-
звисько Апшерон бігав увесь у милі.

Народу зійшлося багато. У ті 
часи всілякі розваги з алкоголем 
були категорично заборонені, а тут 
місце закрите і тихе, як монастир. 
Гуляли добре й весело. Розходилися 
близько третьої, хто з ким і хто куди.

Асистент кафедри Юрченко за-
прошував (точніше, заманював) 
до себе в фотолабораторію дисер-
тантку з «Медичного містечка», по-
вторюючи: «Лідо, даю слово, що до-
поможу». Вона вже шостий рік мор-
дувала професора, пишучи канди-
датську. Молодий асистент із Одеси 
з красивим іменем Генрик згадав, 
що сьогодні чергує рентген-лабо-
рантка, яка йому дуже подобалася. 
Клінічні ординатори пішли спати на 
столах аудиторії. А доцент і його ла-
борант під кінець застілля, посошку-
ючи, розслабилися й передозували. 
Володя Апшерон перед тим, як ляг-
ти спати на обдерту кушетку, з вели-
кими потугами переодягнувся в пі-
жаму й одів на голову передарова-
ну йому шефом узбецьку тюбетейку. 
Доцент вирішив спати у своїй «Вол-
зі». Коли почало світати, його розбу-
дила нестерпна спрага й укуси мош-

кари, яка налетіла у відчинене вікно 
машини. Зайшов у кабінет, потім у 
навчальну кімнату, води чи огірко-
вого розсолу ніде не було. Пити воду 
з крана подільського водогону, тру-
би якого закладалися ще за цариз-
му, було небезпечно й гидко. Розбу-
див лаборанта, той довго приходив 
до тями, але прозрів. «Андрію Анто-
новичу, я вас урятую. Зараз збігаю 
на Контрактову площу і з цілющо-
го Самсонового фонтана принесу 
вам води». Розчулений доцент мало 
не заплакав. «Ні, дорогенький, я не 
пущу тебе одного серед ночі».

Коли вийшли на вулицю, що 
вела до скверу, де Самсон розди-
рав пащу левові, вже світало. Голо-
сно співали пташки. Аромат квітів 
п’янив кожного, хто вже не спав, але 
не цю дивну пару, яка, обійнявшись, 
синусоїдою рухалася вулицею. Видо-
вище було неповторне й нагадувало 
Дон Кіхота з його вірним зброєнос-
цем. Зброєносець був у кімнатних 
капцях на босу ногу, піжамі й голов-
ному уборі, який уподібнював його з 
кардиналом чи равином. Не кращий 
вигляд мав Дон Кіхот — височен-
ний, незграбний і кумедний. За час 
подорожі до бажаного фонтана їх, 
наче снігом, обліпило білим пухом. 
Жадана зустріч із цілющим фонта-
ном нагадувала зустріч закоханих, 
що злилися в поцілунках, але більше 
— водопій спраглих верблюдів, ко-
трі тиждень шукали оазису. Коли ка-
федрали пили цю життєдайну рідину, 
по черзі поступаючись один одному 
місцем, їхні не дуже симпатичні фі-
зіономії випромінювали безмеж-
не блаженство й неземне задово-
лення. Розведений водою алкоголь 
почав діяти миттєво, але заспокій-
ливо. Лягли на лавочки зручно і, як 
мертві, заснули, не втрачаючи бла-
женного виразу обличчя.

З боку Костянтинівської вулиці 
поруч із Самсоновим фонтаном зу-
пинився міліцейський мікроавтобус. 
«Он, глянь, ще два «бомжі» сплять 
на лавочках. А пухом припорошені, 
наче Дід Мороз зі Снігуронькою».

Коли ювіляра розбудили, той на 
запитання «Ти хто?» спромігся відпо-
вісти: «Доцент». «А ти, узбеку, хто бу-
деш?» — допитували далі стражі по-
рядку. Апшерон пробубнів: «Володя». 
Але відразу додав: «Лаборант». «Ну й 
компанія! — зареготали міліціоне-
ри. — Вони наче з фільму «Джентль-
мени удачі».

У Києві почалася вищезгадана 
засекречена й поки що тренувальна 
акція з депортації асоціальних еле-
ментів на період Олімпіади. Подібні 
проби вже проходили з вивчення 
напрямків транспортних потоків за 
необхідності закриття головних ав-
томагістралей.

Терміново, наче кардіологічна 
«швидка», міліцейський автобус до-
правив до Дарницького вокзалу в 
смерть настрашених доцента з ла-
борантом та ще з півдесятка бом-
жів. На запасних коліях стояли шість 
плацкартних вагонів, в які дуже 
швидко заганяли зо три сотні спій-
маних. Акція була аналітично-трену-
вальна, тому нечисельна. У тамбу-
рах з гумовими палицями стояли по 
два міліціонери й озброєний солдат. 
Найменша спроба спротиву одразу 
вгамовувалася цим гумовим кий-
ком, що звався в народі «демократ-
ка». Нещасний ювіляр утрачав свідо-
мість від інтоксикації і розуміння, в 
яку халепу він потрапив. Лаборант 
онімів і очима ідіота дивився в бруд-
не вікно вагона. «Щоб не втратити 
розуму, треба спати», — наказав до-
цент. Мозок уже чекав цього мудро-
го рішення, аби захистити себе від 
втрати здатності мислити. Виснаже-
ні Дон Кіхот і його вірний зброєно-
сець заснули мертвим сном.

Уночі наступного дня всіх тим-
часово депортованих швидко ви-
гнали з вагонів на якійсь степовій 
станції між Кіровоградською і Ми-
колаївською областями. Тепер вла-
да починала хронометрувати час, за 
який ці депортовані джентльмени 
повернуться до Києва. Несподіва-
но дарована воля відразу покращи-
ла настрій ювіляру. Отже, ніякої ре-
єстрації (а головне — наслідків) не 
буде. Усе інше — дрібниці. Швидко 
знайшли дільничну лікарню, а ран-
ком зустрілися з головним лікарем. 
Головна версія була, що вийшли з 
вагона і відстали. Знання медичної 
термінології та кваліфікована кон-
сультація доцента для кількох хво-
рих остаточно розвіяли сумніви го-
ловного лікаря в їхній лікарській 
ідентичності. Той позичив грошей на 
квитки й телеграму, нагодував і роз-
порядився видати пайок на дорогу.

Цілий день кафедра жила в ат-
мосфері хвилювання. Доцентський 
кабінет замкнутий, машина — теж, 
доцента немає. Що це може озна-
чати? Десятки здогадів і припущень. 
Про лаборанта ніхто не згадував.

Розрядив гнітючу атмосферу, як 
завжди, Романовський. «Та в Доца 
зараз серйозна любов, збирається 
женитися, ото на таксі поїхав до неї, 
а зараз щасливий відсипається під її 
теплим бочком. А нам, щоб заспоко-
їтися, швидко потрібно похмелити-
ся». За сказане й випили.

Другого дня ранком секретарка 
Майя з телеграмою в руках забігла 
в ординаторську. Після мертвої тиші, 
яка була викликана її акторською 
паузою, почала читати: «Не хвилюй-
теся тчк. Завтра буду тчк. Доцент 
КАА тчк.».

Володимир ФРИЗ,
заслужений лікар України,

Історії неповторного Подолу
Депортація
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Несподівані 
думки

 Потрібно мати щось 
спільне, щоб розуміти один 
одного, і чимось відрізняти-
ся, щоб любити один одного.

 Краса — вічність, що 
триває мить.

 Нелюдяність власти-
ва тільки людям.

 Людей мучать не речі, 
а уявлення про них.

 Не намагайся пере-
могти того, кому нічого 
втрачати. Бій буде нерів-
ний.

Було колись...
• В одному з театрів Дав-

ньої Греції був особливий ряд 
для одноруких воїнів. Перед 
ними садили ряд лисих рабів, 
б’ючи по лисині яких, воїни 
могли аплодувати.

• Серед численних вина-
ходів Леонардо да Вінчі зна-
йшлися креслення робота, 
який був запрограмований 
імітувати людські рухи (під-
водитися й сідати, рухати ру-
ками та шиєю). Невідомо, чи 
була здійснена розробка.

• Один із найвидатні-
ших поліглотів в історії люд-
ства жив у XVIII – XIX століт-
тях, це італійський карди-
нал Джузеппе Меццофанті. 
Він побіжно говорив 39 мо-
вами, ще майже стільки міг 
розуміти, хоча ніколи не за-
лишав Італії. Одного разу він 
вивчив нову мову за одну ніч 
тільки для того, щоб уранці 
вислухати сповідь від чужо-
земного злочинця, засудже-
ного до смертної кари.

• Геніальний амери-
канський винахідник Томас 
Едісон навчався в загаль-
ноосвітній школі всього 3 
місяці. Навчався погано, 
вчителька називала його 
тупим. Після цього мати 
Едісона вирішила навчати 
Томаса вдома.

Куточок 
гумору

У психлікарні хворі див-
ляться по телевізору нови-
ни. Один із них, надивив-
шись, каже:

— Як добре, що я в 
психлікарні.

— Цей уже одужав,— 
каже поруч лікар.

* * *
У батька шести доньок 

народилася сьома. У роз-
пачі він назвав її Миколою. 

* * *
—Мій чоловік виявився 

падлюкою в третьому поко-
лінні. 

* * *
— Неподобство! Над 

касою в магазині написано, 
що можна розплачуватися 
будь-якими картами, а ка-
сирка відмовилася прийня-
ти в мене бубнову шістку. 

* * *
Розмовляють майбутні 

свати. 
— Ваша донька вміє 

що-небуть робити? 
— Ой, не кажіть! А Ваш 

син?
— Ой, не питайте!

Вас зацікавила наша газета, її публікації? 
Тоді Ви можете допомогти в її виданні, внісши 

будь-яку благодійну суму на рахунок «Світ-інфо». Цим 
Ви підтримаєте видання незалежної української преси.
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 ІCQ: 605-110-856
Послуги: в продажу  книги, музика, мистецтво, сувеніри, канц-

товари, а також  туризм, екскурсії, проведення презентацій, прес-
конференцій, творчі зустрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

Види послуг: соціальний патронаж, видавнича діяльність, 
сприяння вихованню дітей, відродженню духовних і націо-
нальних традицій.  Вул. Шевченка, 9. Тел.  (066) 760-86-83,  
(0462) 973-628, 973-629.

У світі цікавого

Кумири зарубіжної естради

Жартома і всерйоз

Корисні порадиКорисні поради
 Надійним і перевіреним засобом для миття скла є зуб-

ний порошок або крейда. Їх розводять у співвідношенні 2 сто-
лові ложки на склянку води і протирають цією сумішшю скло. 
Коли скло підсохне, його потрібно ще раз протерти сухою 
м’якою тканиною або газетним папером.

 Щоб мухи не сідали на дзеркало, слід протерти його зрі-
зом цибулини.

 Мідні вироби добре очищаються від бруду за допомо-
гою зрізу сирої картоплі, а цибулина допоможе повернути по-
золоченим рамам колишній блиск. Головне — потім відполі-
рувати їх вовняною ганчіркою.

 У Вавилоні було заборонено вживання волоських 
горіхів. Причина — форма горіха. Жерці вважали, що люди-
на, котра з’їла горіх, схожий на мозок, може різко порозум-
нішати.

 Існує близько 15 видів грибів, які світяться. Світло 
деяких із них таке сильне, що при ньому можна читати.

 У Бразилії зосереджено 30 відсотків усіх тропічних лі-
сів, які залишилися на Землі.

 Листя гігантської водної лілії, яка росте в Амазонці, 
дуже міцне. На ньому може спокійно сидіти маленька дитина.

 1982 року японські вчені виявили насіння магнолії, 
вік якої — 10 тисяч років. Їм вдалося виростити з цих насінин 
дерево.

 Кора секвої не горить. Коли в лісах починаються поже-
жі, це дерево вигоряє зсередини.

 Одна рідкісна лікарська рослина в Болівії чекає своїх 
квіток від 80 до 150 років.

 Пальма Раффі має найбільше у світі листя. Воно дося-
гає 20 м і перевершує за розмірами всі породи дерев.

 Плавуча ряска волффіа аррхіза —    найменша квітуча 
рослина у світі. Розмір її листочків складає всього 0,5–1,2 мм 
у поперечнику.

СвітСвіт-- інфоінфо

Школа української мови

Книги — недорого Книги — недорого 
Класика, детективи. Усі книги — по 10 – 15 гривень. У продажу: 

Джек Лондон, Карел Чапек, Гілберт Честертон, Буало-Нарсе-
жак, Моріс Леблан, Едгар Уоллес, Уїлкі Коллінз, «Антологія сві-
тового гумору». 

 Чернігів, вул. Шевченка, 9, КМЦ «Інтермеццо» 
(з 10.00 до 14.00).

Карел Готт
Один із найзнаменитіших 

чеських співаків. Домінуван-
ня Карела Готта на музичній 
сцені Чехії не має собі рівних 
за часом і триває вже понад 
40 років. Співає багатьма мо-
вами, в тому числі чеською, ні-
мецькою, словацькою, росій-
ською.

Карел Готт народився 14 
липня 1939 року в Пльзені. 
Отримав освіту електромон-
тера, вже під час навчання по-
чав брати участь у любитель-
ських виступах співаків. На-
прикінці 1950-их років Готт 
виступав у празьких кафе і 
танцювальних клубах, поєдну-
ючи це з роботою на заводі. У 
1960 році вирішив присвяти-
ти своє життя співу і вступив 
до Празької консерваторії за 
фахом «оперний спів». Проте 
лише з приходом на початку 
1960-их рр. у Чехо словаччину 
моди на твіст почалося схо-
дження Карела Готта до му-
зичної слави. Вже 1963 року 
він уперше переміг у загаль-
нонаціональному конкурсі спі-
ваків «Золотий соловей».

Завдяки своїм вокальним 
талантам зміг завоювати успіх 
на сцені Західної і Східної Єв-
ропи й випустити перший аль-
бом, що одразу став «золо-
тим». Стрімко зросла його по-
пулярність і на батьківщині.

Від 1970-ого по 1990 роки 
виступав із оркестром Лади-
слава Штайдла, нині має влас-
ну музичну групу «Карел Готт 

Банд». За своє творче життя 
записав 150 альбомів, 180 
синглів, знявся в тринадця-
ти художніх і документальних 
фільмах. Було продано трид-
цять мільйонів платівок спі-
вака. Записав понад 2500 пі-
сень.

Золота ера Карела Гот-
та припала на 1970 – 1980-ті 
роки. Він часто гастролював 
по Європі, Азії, Америці, а його 
репертуар охоплював ком-
позиції цілого спектра жан-
рів — від поп-музики до на-
родної і класичної. Величез-
ну популярність співак мав 
і в СРСР, тут були випущені 
п’ятимільйонними накладами 
платівки «Я відчиняю двері» і 
«Зустрічай весну» (російською 
мовою). Артист з успіхом (до 
речі, без акценту) виконував 
пісні радянських композито-
рів, старовинні російські ро-
манси. 

Наприкінці 1980-их років 
конкуренція на чехословаць-
кій музичній сцені різко по-
силилася, проте святкування 
п’ятдесятиріччя Карела Готта 
1989 року підтвердило його 
роль співака номер один у 
країні. 

Великий резонанс мав 
його виступ на Вацлавській 
площі Праги під час Оксами-
тової революції в Чехосло-
ваччині 1989 року — на під-
тримку повалення комуніс-
тичного режиму. При цьому, 
за словами самого співака, 
Карел Готт завжди був дале-

кий від політики. Свого часу 
він відмовився навіть від пре-
зидентства, перетворивши 
цілком серйозну пропозицію 
на жарт, вважаючи, що ко-
жен повинен займатися сво-
єю справою.

1990 року Готт оголосив 
про закінчення кар’єри, про-
те величезний успіх його за-
вершальних виступів у Чехос-
ловаччині й Німеччині змусив 
співака змінити своє рішен-
ня. 1992 року його альбом 
«Kdyz muz se zenou snida» 
став диском року, причому 
це досягнення було повто-
рене Готтом у 1995 і 1997 
роках.

Досі Карел Готт залиша-
ється головною зіркою чесь-
кої поп-музики, регулярно ви-
пускає нові пісні й альбоми, 
а 2015 року в сороковий раз 
виграв щорічний національ-
ний музичний конкурс «Золо-
тий соловей».

Дні Карела Готта розписа-
ні по хвилинах: інтерв’ю, кон-
церти, записи в студії, робота 
над картинами в майстерні. У 
свої 77 років артист займаєть-
ся спортом, є затятим проти-
вником паління, пропагує здо-
ровий спосіб життя.

Зателефонуйте куди-небудь, де 
вас дуже добре знають, і покличте до 
телефону самого себе, не змінюючи 
при цьому голосу.

Якщо хтось вас просить щось зро-
бити, запитайте: «Вам із кетчупом?»

Умовте ваших колег по роботі по-
стрибати разом із вами на стільцях 
навколо столу.

Відправляючи поштовий грошо-
вий переказ, у графі для повідомлень 
напишіть: «За сексуальні послуги».

На кожну фразу вашого співроз-
мовника відповідайте: «Це тільки тобі 
так здається!»

Коли комусь пишете, не вживайте 
заголовних букв і розділових знаків.

По можливості біжіть, підстрибу-
ючи, замість того щоб просто йти.

Запитуйте в людей, якої вони ста-
ті, а коли отримаєте відповідь, почи-
найте істерично сміятися.

Підспівуйте артистам в опері.
Підіть на вечір поезії й не-

нав’язливо поцікавтеся, чому у ві-
ршах немає рими.

Відправляйте по мережі повідом-
лення колегам із докладним описом 
того, що ви робите. Наприклад: «Рап-
том що, я в туалеті, у третій кабінці».

Облаштуйте своє робоче місце 
сіткою від комарів і весь день слухай-
те музику джунглів.

Скажіть колезі, який запросив 
вас на вечірку, що рівень цього това-
риства вас не влаштовує.

Узявши гроші з банкомата, кри-
чіть: «Ура! Я знову виграв! Уже втретє 
за тиждень!»

Залишаючи зоопарк, біжіть і кри-
чіть: «Рятуйтеся, тигри втекли!»

Веселі способи, 
як «дістати» людину

Якщо набрали не більше п’яти балів — як не дивно, але ви 
нормальна й цілком здорова людина. Нікому про це не кажіть і 
не зізнавайтеся, бо засміють на роботі й серед друзів і знайомих. 

Десять балів дають вам право на туристичну путівку в 
Санта Барбару. В усякому разі там почуватиметеся як удома 
— у вас знайдеться багато знайомих. 

П’ятнадцять балів дають вам можливість працевлашту-
ватися в будь-якому рекламному агентстві. У крайньому ви-
падку ви досить успішно зможете розносити по квартирах 
кращі зразки прального порошку. 

Якщо вам вдалося набрати двадцять балів, не марнуй-
те часу — негайно пишіть статут і назву своєї партії та беріть 
участь у парламентських виборах. Успіх найбільшої фракції 
вам гарантовано. У вашій особі країна зачекалася нового 
політичного лідера. 

Психологічно-політичний тест
Вказано кількість набраних балів

1. Які програми ви дивитеся по телебаченню? 
а) Не дивлюся через тещу (зятя, невістку) — 1 бал; 
б) Серіали — 2; 
в) Рекламу — 3; 
г) Політичні ток-шоу — 4. 

2. Якими іменами ви називаєте свійських тварин? 
а) Іменем тещі, зятя, сусіда — 1; 
б) Героїв серіалів — 2; 
в) Рекламованих препаратів — 3; 
г) Політичних діячів, міністрів, президентів — 4. 

3. З яких причин виникають сварки в сім’ї? 
а) Алергія на тещу (зятя, невістку) — 1; 
б) Ви назвали дружину (чоловіка) іменем героя серіалу — 

2;
в) Дружина хоче розрекламовану шубу — 3;
г) Ваші політичні погляди не збігаються — 4. 

4. Із плакатом якого змісту вийдете на демонстрацію? 
а) « Геть тещу (зятя, невістку)!» — 1; 
б) «Свободу Юрію Дєточкіну!» — 2; 
в) «Ви виварюєте білизну? Ми йдемо до вас!» — 3;
г) «Ганьба президенту (прем’єру, прокурору, партії...)!» — 4. 

5. Де плануєте провести відпустку? 
а) Подалі від тещі (зятя, невістки) — 1;
б) У Санта Барбарі — 2;
в) «А я — на морі!» — 3;
г) На майдані в акціях протесту — 4. 

Неправильно Правильно

В порядку винятку Як виняток

Я тут ні при чому Я до цього не причетний

У порівнянні з Порівняно з 

У протилежність На противагу

Представити результати Подати результати

Усупереч очікуванням Усупереч сподіванням

Безмежні дебати Нескінченні дебати


