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Почалася передплата 
на нашу газету на 2018 рік 

Також ще можна оформити передплату 
на листопад – грудень цього року.

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

і на будь-яку адресу в області.

Передплатна ціна — незмінна: Передплатна ціна — незмінна: 
лише 8 гривень на місяць.лише 8 гривень на місяць.

Передплатний індекс «Світ-інфо» —
Також газета продається вроздріб поштою — 
у кіосках, відділеннях і райвузлах зв’язку. 

Основні теми газети:
 Події в області, Україні і світі.
 Політика, соціальні проблеми, екологія.
 Публікації раніше невідомої нам історії України, СРСР.
 Культура, мистецтво, спорт. 

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

ще одного-двох читачів 
Прочитавши нашу газету, покажіть її своїм друзям, знайомим, 

колегам, запропонуйте також передплатити. Чим більше буде пе-
редплатників, тим міцнішою буде «Світ-інфо» в інформаційному 
просторі області. 

 Тільки факти
Польща відмовляється 

від кредиту МВФ у 9,2 мільярда доларів
Причина — хороший стан економіки. На таке рішення вплинули над-

прибутки національного бюджету розміром у 4,9 мільярда злотих (1,36 
мільярда доларів), отримані від січня по серпень. А також темпи еконо-
мічного зростання, які за згаданий період склали майже 4%.

Україна випрошує черговий кредит 
Міжнародного валютного фонду

Україна наблизилася до виконання рекомендацій Міжнародного ва-
лютного фонду для отримання чергового траншу. Про це заявив міністр 
фінансів Олександр Данилюк. Він зазначив, що Верховна Рада проголо-
сувала Закон про пенсійну реформу, на проведенні якої наполягав МВФ.

Наступним кроком міністр назвав спрощення приватизаційного про-
цесу. Відповідний законопроект уже готовий для внесення до парламенту.

Третім важливим кроком України міністр назвав створення антико-
рупційного суду. Затримку з ухваленням відповідного законодавства Да-
нилюк пояснив очікуванням експертизи Венеціанської комісії.

Витрати на парламент планують різко 
збільшити, в тому числі зарплату депутатам

Витрати бюджету на зарплати нардепам, їхнім помічникам та праців-
никам парламенту й підвідомчих організацій у 2018 році можуть зрости 
на 390,3 млн гривень, якщо проект Держбюджету проголосують без змін.

Загалом на роботу парламенту 2018 року передбачено витрати на 
рівні 1,6 млрд гривень — на 400 млн більше за витрати поточного року. 

На зарплати депутатам та їхнім помічникам наступного року можуть 
витратити 552,8 млн гривень. На 423 депутатів припадає 1692 помічни-
ки. Для працівників Верховної Ради та підвідомчих організацій заплану-
вали 586,6 млн гривень.

Зросте й кількість співробітників парламенту наступного року — до 
2240 осіб (нині — 1911). 

20 жовтня 2016 року Верховна Рада проголосувала за збільшення 
посадових окладів народних депутатів: планувалося, що вони станови-
тимуть 36 тисяч 250 гривень. 31 жовтня парламент скасував таке підви-
щення зарплат.

Але в жовтні 2017 року у Верховній Раді знову зареєстровано проект 
постанови, яка може значно підвищити зарплату народним депутатам.

Три роки реформі децентра-
лізації, а запитань до неї не мен-
шає. Експерти розходяться в 
тлумаченнях кінцевого візерун-
ка адміністративно-територіаль-
ного устрою країни та баченні 
нагальних законодавчих змін. 
Як кажуть, підняти — підняли, а 
розбудити забули.

Поштовхом для написання цьо-
го тексту стало ухвалення парла-
ментом судової та пенсійної ре-
форм минулого вівторка. Ближчі 
до влади експерти називають їх 
проривом. Інші — половинчасти-
ми недореформами з непрогнозо-
ваним фіналом. Є й більш песиміс-
тичні прогнози.

Подивімося ж на реформу де-
централізації як ту, яку розпочали 
найраніше, і про результати якої 
можна робити попередні висно-
вки.

Головна проблема, з якою сти-
каються новостворені об’єднані 
територіальні громади (ОТГ), — це 
відсутність закону про переда-
чу земель за межами населених 
пунктів в управління або розпо-
рядження громадам.

ОТГ не мають важелів впливу 
на орендарів землі, не можуть пе-
реукласти договорів оренди, пе-
реглянути ставки орендної плати. 
Якщо власникам паїв платять уже 
10 – 12% від нормативно-грошо-
вої оцінки землі, то до бюджету — 
в рази менше. І на це ОТГ не мо-
жуть жодним чином вплинути.

Між тим, для більшості громад, 
надто в сільській глибинці, плата 
за оренду землі становить більше 
половини надходжень до їхнього 
бюджету. Державні адміністрації 
в цей процес не втручаються, бо 
йдеться про гроші, які йдуть повз 
них. Тож «пекучості» проблеми 
вони «не відчувають».

Відсторонення громад від зем-
лі не дозволяє їм залучати інвесто-
рів та планувати діяльність відпо-
відно до своїх стратегій розвитку. 
Тому економічну спроможність но-
вих об’єднаних громад, на чому ро-
били головний акцент архітектори 
реформи, досі не реалізовано.

Нині землями за межами насе-
лених пунктів самовільно розпо-
ряджається Держгеокадастр. Він, 
судячи з усього, не збирається ви-
пускати ласу пайку. Таким чином, 
реформаторські потуги наштовх-
нулися на інтереси земельної ма-
фії, яка обплела павутиною країну. 
І, як часто трапляється з реалізаці-
єю наших реформ, проблему не ви-
рішили, а «підвісили».

Новостворені ОТГ перебира-
ють на себе повноваження, зали-
шаючи неврегульованим питан-
ня долі районних рад, які нато-

мість власні повноваження май-
же повністю втрачають. Така сама 
проблема виникає і з районами як 
адміністративними одиницями.

Буває, що новостворена ОТГ 
покриває територію всього райо-
ну, як це сталося в Народицько-
му районі Житомирської області. 
Усі функції управління й розвитку 
перейшли до ОТГ. Які функції в та-
кому разі виконує районна рада? 
Яка роль районної державної ад-
міністрації, що стає рудиментом 
старої вертикалі влади? Що роби-
ти з окремими селами, які залиши-
лися поза ОТГ?

Ці запитання залишаються без 
відповідей. При тому, що нинішньої 
Конституції та адміністративно-
територіального поділу ніхто не 
скасовував.

«Несподівано» виникли про-
блеми і в ОТГ, створених на межі 
двох районів. Як це відбулося, на-
приклад, у Демидівському й Ради-
вилівському районах Рівненської 
області. У якому районі тепер меш-
катимуть жителі об’єднаної грома-
ди? У який райцентр звертатися по 
довідки? Таких процесуальних ко-
лізій виникає дуже багато.

Наступна проблема: люди, які 
прийшли працювати у виконкоми 
ОТГ, не мають відповідних поса-
дових інструкцій, не знають, хто 
і що має робити. Як буває в часи 
революційного хаосу, кожен на-
бирає повноважень на свій роз-
суд. Так, селищні голови ОТГ зі-
дзвонюються один з одним. І, зре-
штою, діють навпомацки на свій 
страх і ризик.

Гостро стоїть питання управ-
лінських кадрів для ОТГ, яке майже 
рівнозначне проблемі рівня зар-
плат. Якщо йдеться про кваліфі-
кованого проектного менеджера, 
який може залучити до ОТГ кілька-
надцять мільйонів гривень через 
Державний фонд регіонального 

розвитку чи міжнародні донорські 
структури, то місячна платня та-
кого спеціаліста має складати не 
менше 15 тисяч гривень. Нині та-
ких фахівців, у кращому разі, по 1 
– 2 на район.

Із процесів об’єднання виклю-
чено міста обласного значення, 
органи самоврядування працю-
ють безконтрольно (після позбав-
лення прокуратури наглядових 
функцій), процедури передачі до-
кументації не прописано — з цими 
проблемами доводиться стикати-
ся на місцевому рівні весь час.

І всі ці проблеми породжено 
великою і важливою реформою 
децентралізації, яка, проте, роз-
почата і впроваджується безсис-
темно.

Провідники реформи, скоріше 
за все, і самі не бачать її остаточ-
ної конфігурації. Навряд чи хтось у 
державі зараз може дати чітку від-
повідь, яким буде в кінцевому під-
сумку адміністративно-територі-
альний устрій країни, яких змін 
потребує Конституція або як мож-
на окреслити структуру держав-
ної влади.

«Нас ніби прийняли до універ-
ситету, а на кого вчитимемося, 
вирішать потім», — пожартував 
голова однієї з новостворених 
громад.

Політики спроможні сяк-так 
розпочати зміни. А далі виконува-
ти величезну законодавчу робо-
ту, впроваджувати результати на 
практиці, налагоджувати процеси 
на місцях — бракує чи то волі, чи 
бажання, чи компетенції.

Підозрюю, що така сама доля 
чекає на ухвалені останніми дня-
ми реформи.

Олена КОНОНЕНКО, 
науковий співробітник 

Інституту аграрної економіки, 
експерт з аграрних питань

«Українська правда», 09.10.2017

Реформи наосліп, 
або Децентралізація як дезорієнтація
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Бліц-інформ Сппорт

Місцеве самоврядування 
Польщі: досвід для України
Саме за такою темою 6 жовтня в Чернігові відбувся Фо-

рум працівників органів місцевого самоврядування Люблін-
ського й Підкарпатського воєводств Республіки Польща та 
Чернігівської області. Форум пройшов в обласній раді, за 
сприяння Центру підвищення кваліфікації кадрів (директор 
— Володимир Бойко). 

Голова обласної ради Ігор Вдовенко висловив вдячність 
Анні Ягелло — директору Підкарпатського осередку Фунда-
ції розвитку місцевої демократії, Наталії Гмурковській — ди-
ректору Люблінського осередку Фундації, іншим гостям із су-
сідньої держави за участь у форумі. Серед них — бурмістри, 
війти, виконавчі секретарі гмін.

Учасники зустрічі говорили про спільні проблеми, харак-
терні для самоврядування Польщі й України, а також можли-
ві сфери співпраці польських гмін та українських об’єднаних 
територіальних громад. 

7 жовтня поляки отримали можливість побачити здобут-
ки реформ на Чернігівщині, відвідавши Батуринську ОТГ. 

Селянські повстання 
1919 – 1921 років на Чернігівщині
Круглий стіл у Чернігові «Селянські повстання та діяль-

ність отамана Галаки на півночі Чернігівщини в 1919 – 1921 
рр.: факти, джерела, оцінки» був присвячений історії селян-
ських антибільшовицьких повстань, зокрема діяльності ота-
мана Галаки. Тему обговорили історики з Чернігова, Києва, 
Гомеля, Мінська.

Доктор історичних наук, завідувач відділу історії Укра-
їнської революції (1917 – 1921 рр.) Інституту історії України 
НАНУ Владислав Верстюк з Києва розкрив тему селянських 
повстанських рухів у контексті історії Української революції.

Про селянські повстання в Чернігівській губернії допові-
дала кандидат історичних наук, доцент Чернігівського педу-
ніверситету Ірина Еткіна.

Білоруські історики Валентина Маятліцка й Ніна Стужин-
ська говорили про антибільшовицькі повстання на Гомель-
щині. Чернігівський краєзнавець і журналіст Олександр 
Ясенчук висвітлив тему «Розвідка, контррозвідка або «мис-
тецтво війни» від Івана Васильчикова (Галаки)».

Організували захід Український інститут національної 
пам’яті та Сіверський інститут регіональних досліджень.

«ЧеЗаРа» — на виставці 
У Києві 10 – 13 жовтня проходила міжнародна виставка 

«Зброя та безпека-2017». У виставці взяло участь і чернігів-
ське підприємство «ЧеЗаРа». Представило розвідувальний 
авіаційний безпілотний комплекс «Fly Eye» («літаюче око») та 
ударний безпілотник «Warmate». Ці комплекси вже були про-
демонстровані на полігоні поблизу селища Гончарівське.

Сновському вищому училищу 
лісового господарства — 50 років
Привітати викладачів, майстрів виробничого навчання, 

учнів і випускників із поважним ювілеєм завітали голова об-
ласної ради Ігор Вдовенко, який свого часу 16 років очолю-
вав цей заклад, голова обласної державної адміністрації 
Валерій Куліч. У святкуванні взяли участь колеги з Огрського 
технікуму (Латвійська Республіка), мешканці міста Сновська, 
життя і професійна діяльність багатьох з яких пов’язані з учи-
лищем.

Керівники області вручили директору училища Ларисі 
Дубині сертифікат на 250 тисяч гривень для покращення ма-
теріально-технічної бази закладу.

Добудували дорогу в лісі
Ніжинські лісівники завершили будівництво лісової до-

роги загальною протяжністю понад 9 кілометрів. Цього року 
добудували останню гілку між селами Браниця й Козари. Лі-
сова дорога з’єднала не лише сусідні села, а й два райони — 
Бобровицький і Носівський. 

Почали будівництво 2012 року, проклавши в лісі перші 
три кілометри твердого ґрунто-щебневого покриття. 

Цією дорогою, крім лісгоспу — для технологічних потреб і 
для оперативності реагування на можливі лісові пожежі, ко-
ристуються також прості громадяни.

Репертуар Чернігівського міського 
палацу культури на жовтень
20, п’ятниця, 17.00 — чемпіонат з бодібілдингу. 
22, неділя, 10.00 — VIIІ відкритий міський фестиваль-

конкурс української патріотичної пісні «Поклик серця», від-
бірковий тур. 

26, четвер, 18.00 — гала-концерт фестивалю-конкурсу 
«Поклик серця». 

27, п’ятниця, 19.00 — вистава Київського театру «Чёрный 
квадрат» — «Дві смужки, або Подвійна суцільна любові». 

28, субота, 10.00 — V Всеукраїнський хореографічний 
фестиваль «Планета». 

29, неділя, 19.00 — концерт «Brutto». 

Ми, листоноші й жителі мікрорайону 
Дослідної, Медини й села Тихе, неодно-
разово зверталися зі скаргами стосов-
но рішення про закриття 11-го відділен-
ня зв’язку, яке знаходиться за адресою: 
Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Ва-
вілова, 30, але нас чомусь не чують.

Наше поштове відділення є єдиним 
відділенням на даній території, бо від-
сутні інші альтернативні можливості. Ми 
обслуговуємо стратегічні об’єкти: цен-
тральну міську лікарню (вул. Київська, 
56); дитячий садочок, центр реабілітації 
дітей-інвалідів (вул. Низова, 60); м’ятно-
дослідну станцію (вул. Вавілова, 16). Та-
кож є такі підприємства: «Агропром-
енерго», «Київміськбуд» ім. Завгород-
нього, «Прометей газ», «Батуринський 
Гетьман», аптеки й магазини. Наше відді-
лення обслуговує вулиці Вавілова, Лер-

монтова та три провулки Лермонтова, 
три провулки Заїздських, вулицю Західну, 
провулок Західний, вулиці Київську, Тру-
барівську з провулком Трубарівським, 
вулиці Мединську з провулком Медин-
ським, Дубінського, Маслова, Інтерна-
ціоналістів, Коробова, Панченка, Семе-
ренка, Низову та провулок Низовий — це 
перша дільниця, яка нараховує близько 
680 дворів. Зазначимо, що дані вулиці не 
освітлюються й не заасфальтовані, крім 
Київської. 

Друга дільниця обслуговує вули-
ці Вавілова, Чернігівську, два провул-
ки Чернігівські, вулиці Ботанічну, Ні-
жинську та провулок Ніжинський, ву-
лиці Ждановича, Нову, Чкалова, прову-
лок Чкалова, провулок Некрасова, два 
провулки 8-го Березня, вулицю Київ-
ську — це більше 780 адрес. Разом ця 

відстань складає більше 25 км.
Третя дільниця — досить віддалене 

село Тихе.
У разі скорочення 11-го відділення 

значно збільшиться в часі обробка по-
шти, отримання товару, пенсійних ко-
штів у відділенні. Окрім того, через те, 
що доведеться витрачати додатковий 
час на дорогу (близько 5 зайвих кіло-
метрів) до доставкової дільниці, збіль-
шиться можливість потрапити в темря-
ву, де дільниці не освітлюються взагалі, 
й це в самому місті, не рахуючи села Ти-
хого, де взагалі відсутній транспортний 
зв’язок.

Мешканці нашого мікрорайону долу-
чаються до звернення, оскільки це зачі-
пає також і їхні інтереси. 

Листоноші відділення зв’язку № 11 
м.Прилуки

Перемога 
«Десни — 8:1 

та 4 м’ячі Дениса Фаворова
Блискучу перемогу здобула чернігівська 

«Десна» в 15 турі чемпіонату України з футболу 
в першій лізі. Вона перемогла в гостях «Мико-
лаїв» — 8:1. Аж 4 м’ячі забив захисник Денис 
Фаворов, який став кращим бомбардиром ко-
манди і вийшов на друге місце у змаганні бом-
бардирів чемпіонату. Ще по одному м’ячу за-
били Картушов, Філіпов, Волков і Банасевич. 
«Десна» обновила рекорди результативності у 
виїзних матчах за всю більш як півстолітню іс-
торію — і командний, і гравців-бомбардирів. 

Наступну зустріч чернігівські футболісти зі-
грали внічию на своєму полі з командою «Інгу-
лець» — 0:0. «Десна» закріпилася на третьому 
місці, майже наздогнавши «Полтаву». А лідирує 
столичний «Арсенал». 

У понеділок  чернігівська футбольна ко-
манда грала на виїзді в Харкові з «Геліосом», 
який ішов слідом за нашими в чемпіонаті. Ра-
хунок — 0:0.

Це був останній тур першого кола. Отже, 
«Десна» набрала 34 очка і зайняла в першому 
колі 3 місце. 

Восени відбудеться ще 5 турів другого кола 
чемпіонату сезону 2017 – 2018 років. Ось матчі 
«Десни». 21 жовтня гратиме в Луцьку з «Волин-
ню». 29 жовтня — вдома з «Полтавою». 4 лис-
топада — в гостях з командою «Рух» (Винники, 
Львівщина). 11 листопада прийматиме «Гірник-
Спорт», і це буде останній матч осені в Чернігові. 
18  листопада гратиме на виїзді з «Колосом».

А 25 жовтня «Десна» гратиме в  Івано-
Франківську з місцевим «Прикарпаттям» матч 
одної восьмої фіналу Кубка України. 

Виїзні й домашні матчі можна дивитися по 
Інтернету на YouTubе. Уболіваймо за «Десну»! 

П’ятсот виїздів 
на футбольні свята 

 мандрівника 
Олександра Волощука

Сповідь футбольного вболівальника, спога-
ди про кожен епізод, пережитий разом із фут-
больними клубами України та національною 
збірною, з якими подорожував майже 20 років, 
— у культурно-мистецькому центрі «Інтермец-
цо» чернігівський мандрівник Олександр Воло-
щук презентував книгу «Мої п’ятсот виїздів».

«Про те, що я старий футбольний фанат із 
27-річним стажем, мало хто знає. Я почав їзди-
ти на футбольні матчі до інших міст ще задов-
го до того, як почав мандрувати, і це теж були 
своєрідні футбольні мандрівки. Це був кінець 
1980-их. Той футбол кінця 80-их для мене за-
лишився, мабуть, найкращим», — розповідає 
письменник, мандрівник Олександр Волощук.

Пригадати всі свої виїзди Олександру до-
помогли його записи та щоденники, в які він 
все занотовував.

«На обкладинці ви бачите чотири ембле-
ми футбольних команд. «Десна» (Чернігів) — 
це головна команда, за яку я вболіваю, за яку 
я зробив більшу кількість виїздів. Потім черні-
гівська «Легенда», «Дніпро», збірна України, з 
якою я почав їздити в 1990-их роках», — за-
значив Олександр Волощук.

У книжці — 300 сторінок із кольоровими 
фото. Автор розповідає не тільки про себе, а й 
про своїх друзів, які разом з ним здійснювали 
футбольні мандрівки.

У обласному філармонійному центрі 
відбулися урочисті збори за участю ке-
рівництва Міністерства культури Укра-
їни, обласної державної адміністрації, 
обласної та міської рад, історико-куль-
турних заповідників області та України, 
музеїв, бібліотек, громадськості. Учасни-
ки оглянули нові фотоекспозиції про ар-
хеологічні дослідження та реставрацію 
пам’яток архітектури Чернігова.

Міжнародна наукова конференція 
У рамках відзначення 50-річчя запо-

відника «Чернігів стародавній» відбулася 
міжнародна наукова конференція «До-
слідження старожитностей Чернігово-Сі-
верського краю». У ній брали участь до-
слідники з Києва, Мюнхена, Чернігова, 
Чигирина, Одеси, Чугуєва (Харківська 
область), Ніжина й Батурина.

Одною з головних тем було питання 
збереження пам’яток. Зокрема, цій про-
блемі приділила увагу заступник дирек-
тора державного історико-архітектурного 
заповідника «Стародавній Київ» Ірина Пи-
роженко в доповіді «Проблеми збережен-
ня Замкової гори м. Києва — пам’ятки на-
ціонального значення України».

Із цікавістю учасники конференції 
заслухали такі доповіді: «Пам’яткознавчі 
аспекти дослідження ансамблю Собор-
ної площі в Ніжині» (Сергій Зозуля); «Чер-
нігів та його фортеця у ХVI ст.» (Олександр 

Бондар); «Смерть Святослава Ярослави-
ча 1076 р.: унаслідок хвороби чи таємне 
вбивство?» (Олег Васюта); «Дослідження 
В. П. Коваленка 1979 р. у районі Крас-
ного мосту» (Юрій Ситий); «Оздоблення 
церков Антонієвих печер у ХІХ ст.» (Во-
лодимир Руденок); «Борисоглібський со-
бор як кафедральний храм Чернігівської 
єпархії УАПЦ у 20-х роках ХХ ст.» (Андрій 
Глухенький); «Мистецтво Чернігова ІІ пол. 
ХVІІ ст. – поч. ХVІІІ ст.» (Анатолій Адруг).

За результатами конференції плану-
ється у 2018 році видати збірник науко-
вих праць «Чернігівські старожитності».

Видання заповідника 
Презентація видань заповідника 

«Чернігів стародавній» за 50 років діяль-
ності відбулася в обласній бібліотеці іме-
ні Короленка. Довідники, путівники, ма-
теріали наукових конференцій, великі 
науково-популярні видання про собори 
— все це має зацікавити як чернігівців, 
так і туристів. Останнім часом стали ви-
пускати серію брошур про храми й фон-
дові зібрання музеїв. 

У червні цього року надруковано 
збірник наукових праць за матеріалами 
трьох конференцій «Карнабідівські чи-
тання». Це на честь Андрія Антоновича 
Карнабіда, одного з основних працівни-
ків заповідника ще на зорі його станов-
лення.

Клубу фотолюбителів 
«Прекрасне поруч» — п’ять років 
У Чернігівській міській бібліотеці ім. М. Ко-

цюбинського діє клуб фотолюбителів «Пре-
красне поруч». Започаткували його відомі фо-
томитці Микола Турчин і Віктор Кошмал. Свій 
ювілей фотографи-аматори відзначили без 
Миколи Турчина, котрий недавно пішов із жит-
тя, але засідання присвятили його пам’яті.

Майже в 50 років інженер Микола Турчин 
обрав творчий шлях, став професійним фото-
художником. Створив фотоілюстрації до книг, 
був співучасником у випуску фотоальбомів 
про історичні пам’ятки нашого краю. Турчин — 
учасник понад 20 вітчизняних і міжнародних 
фотовиставок і конкурсів. 10 років очолював 
Чернігівський осередок Національної спілки 
фотохудожників України.

А серед аматорів фотоклубу — вчитель, бу-
дівельник, лікар, економіст, домогосподарка, 
мистецтвознавець. Двічі на місяць вони зби-
раються в читацькій залі бібліотеки, аби вчити-
ся мистецтву фотографії. 

Не закривайте поштового відділення

У обласному філармоніоніііііонійййййнойнойному цен ітрі ББондарарр))))));););); «См«Смерт Сь Святослава Ярослави-

Національний архітектурно-історичний 
заповідник «Чернігів стародавній» 

відзначив 50-річчя 

У міській бібліотеці ім. Коцюбинського  
«Університет 60 плюс» 
набрав нових слухачів 

Безкоштовний навчальний 
заклад для людей поважного 
віку «Університет 60+» було від-
крито 2013 року на базі Черні-
гівської міської бібліотеки імені 
Коцюбинського. Нині тут уже чо-
тири факультети. Спочатку був 
факультет інформаційних техно-
логій, де вчаться користуватися 
комп’ютером, працювати в Інтер-
неті, потім на прохання слухачів 
відкрили філологічний факультет 
з вивчення англійської мови, а за 
останній рік відкрили правовий 
факультет й історичний.

Торік у бібліотеці почав пра-
цювати клуб любителів психо-
логії. А у 2018-му на його основі 
планують відкрити ще один фа-
культет «Університету 60+» — 
психологічний.
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Викрито 
конвертцентр 
з обігом у 200 млн грн
У Чернігові припинено незакон-

ну діяльність міжрегіонального кон-
вертаційного центру. Його викрито під 
час досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні за фактом фік-
тивного підприємництва та ухилення 
від сплати податків в особливо вели-
ких розмірах.

Встановлено, що для прикриття 
незаконної діяльності, яка полягала у 
формуванні податкового кредиту з ПДВ 
підприємствам реального сектора еко-
номіки Чернігівської та Київської об-
ластей, учасники центру використову-
вали понад 20 транзитно-конвертацій-
них підприємств, зареєстрованих на 
підставних осіб.

Загальний обсяг проконвертова-
них коштів за період 2016 – 2017 років 
становив 200 млн гривень.

Співробітники податкової міліції 
та прокуратури Чернігівської області 
провели понад 20 обшуків за місця-
ми проживання осіб, причетних до ді-
яльності «конвертаційного центру», в 
офісних приміщеннях і транспортних 
засобах, що ділки використовували в 
незаконній діяльності. Виявлено й ви-
лучено 8 мільйонів 200 тисяч гривень 
готівкою в національній та іноземній 
валюті, 0,8 кг золота у зливках, печат-
ки фіктивних підприємств, магнітні но-
сії інформації, комп’ютерна техніка, 
фінансово-господарські документи, 
чорнові записи. Накладено арешти на 
1,7 млн грн. на банківських рахунках 
підприємств з ознаками фіктивності 
та зупинено видаткові операції. Роз-
слідування триває. 

Поліція затримала 
викрадачів 
каналізаційних люків
Злодії крали люки в районі колиш-

ньої фабрики музичних інструментів і 
здавали їх на металобрухт. Обоє — ра-
ніше судимі безробітні, 1979 та 1986 
років народження, мешкають у Черніго-
ві. Гроші від зданого металу, 150 і 100 
гривень, витратили на спиртне.

За фактом крадіжки відкрито кри-
мінальне провадження за ч. 2 ст. 185 
Кримінального кодексу України, що пе-
редбачає арешт на строк від трьох до 
шести місяців або обмеження волі на 
строк до п’яти років, або позбавлення 
волі на той самий строк.

Чума свиней 
у Куликівці 
Африканська чума свиней, спала-

хи якої періодично виникають у різних 
куточках області, охопила одного з най-
більших місцевих виробників м’ясної 
продукції — фермерське господарство 
«Колос», що в Куликівці.

«Підтвердилась африканська чума 
свиней», — зазначив в.о. керівника 
«Держпродспоживслужби» в Куликів-
ському районі Анатолій Губський.

У неділю, 1 жовтня, виявили перших 
хворих тварин. У районі одразу була 
створена надзвичайна протиепізоотич-
на комісія при райдержадміністрації, 
головна мета якої — не випустити чуму 
з території фермерського господарства 
«Колос».

У понеділок представники служби з 
надзвичайних ситуацій і ветлікарі заби-
ли і спалили 230 голів свиней фермер-
ського комплексу «Колоса».

Спеціалісти наголошують, що ця 
хвороба не становить загрози для лю-
дей. Але радять усім, хто тримає сви-
ней, звертатися до них за будь-яких 
ознак хвороби тварини, навіть якщо 
свиня просто відмовляється від їжі. 
Адже, якщо африканську чуму виявлять 
у приватних обійстях, свиней забивати-
муть і спалюватимуть. 

«Сіверські клейноди»: 
15-річчя

В обласному філармонійному центрі відбувся 
ювілейний концерт академічного ансамблю центру 
«Сіверські клейноди» з нагоди його 15-річчя. Артисти 
виступали за ці роки в Австрії, Білорусі, Росії, Фран-
ції, Іспанії. Та найріднішою залишається сцена філар-
монійного центру. Колектив складається з трьох груп 
— вокальної, танцювальної й оркестрової. 

З нагоди ювілею артистів ансамблю нагороди-
ли грамотами обласної ради та облдержадміністра-
ції, подарували колективу сертифікат на 50 тисяч 
гривень.

Найстарша піаністка Японії 
дала концерт у Чернігові 

Твори Шопена й Ліста почули чернігівці на кон-
церті Фудзіко Хеммінг у залі філармонійного центру. 
Концерт фортепіанної музики відбувся за сприяння 
Посольства Японії в Україні.

Піаністка спочатку представила сольну програ-
му. Вражала енергія та виконавська майстерність 
Фудзіко, якій 84 роки. Вона грає на сцені понад 60 
років і продала у світі 2 мільйони своїх записів.

У другій частині концерту до Фудзіко Хеммінг 
приєднались її співвітчизник — диригент Міцунобу 
Такая і академічний симфонічний оркестр «Філар-
монія». 

Із цією програмою піаністка виступала в Буда-
пешті, двічі — в Німеччині, попереду — концерти в 
Києві та Москві.

Чернігівський 
обласний акаде-
мічний український 
музично-драматич-
ний театр ім. Т. Шев-
ченка новий сезон 
почав 10 жовтня 
прем’єрним пока-
зом оперети-жар-
ту «Перемудрували» 
за п’єсою класика 
української драма-
тургії Марка Кро-
пивницького «Пошились у дурні» — у поста-
новці режисера, заслуженого діяча мистецтв 
України Віри Тимченко.

…Причитання обох батьків, заклопотаних 
влаштуванням заміжжя своїх доньок — у мі-
рошника Кукси (арт. Валентин Корінь) п’ятеро, 
а в коваля Дранка (арт. Едуард Брагіда) аж се-
меро — викликали у глядачів співчутливий сміх. 
Ліричними, не позбавленими гумору змальова-
ні стосунки молодих пар — наймита Антона з 
Куксиною Орисею (артисти Євген Бондар і Євге-
нія Василенко) та ковалевого помічника Васи-
ля з Дранковою Горпиною (артисти Сергій Пун-
тус і Ксенія Макієвська). Два комічні персона-
жі — хитрий і грошолюбивий писар Скакунець 
(арт. Петро Великий) та захожий п’яничка Нечи-
пір (арт. Микола Лемешко) — додали кумедності 

всьому сценіч-
ному дійству.

О с о б л и в у 
роль режисер 
відвела орке-
строві, який був 
розташований 
на сцені й епі-
зодично брав 
участь у сценіч-
ному дійстві, а 
його диригент 
спілкувався з 

героями п’єси й органічно вписувався в ситуа-
тивні мізансцени. На сцені гармонійно взаємо-
діють оригінальне музичне оформлення (дири-
гент Олексій Рощак, хормейстер Світлана Фі-
лін), барвиста сценографія (художник Людмила 
Ковальчук), осучаснений художній варіант наці-
ональних костюмів (художник Ганна Тищенко). 
Вмотивований і супровід балетної групи (балет-
мейстер Ольга Шпаковська). Публіка з цікавіс-
тю і прихильністю поставилася до спроби режи-
серсько-постановочної групи оживити класичну 
драматургію. Творчому ансамблю вдалося не-
хитру фабулу класичної п’єси зробити такою, що 
глядацька зала аплодувала стоячи.

Раїса МІНЕНКО,
керівник літературно-драматургічної 

частини театру

Шевченківці почали 
92-ий театральний сезон прем’єрою

Переможці фотоконкурсу 
«Це моє місто»

У Чернігові в міському палаці культури відзначили переможців фото-
конкурсу «Це моє місто». 

Надійшло понад 300 знімків від майже 60 професіона-
лів і любителів фотографії. З них до фіналу потрапило 30 робіт від 
23 майстрів. 

Переможці конкурсу:
І місце — Павленко Юрій Іванович, фотокореспондент;
ІІ місце — Андрєєва Аліна Миколаївна, фотограф-любитель, бухгалтер 

за фахом;
ІІІ місце — Ворох Євген Вікторович, держслужбовець.
Роботи фіналістів — на офіційній сторінці МПК у соціальній мережі 

Facebook.

Фото Юрія Павленка

Фото Євгена Вороха
Фото Аліни Андрєєвої

Він став третім після Києва та 
Полтави, де вищі навчальні закла-
ди кілька років мають подібні цен-
три і плідно співпрацюють з універ-
ситетами Баку. 

Раміль Мурадли та Руфат Агаєв 
навчаються в Чернігівському націо-
нальному технологічному універси-
теті. Майбутні юрист та менеджер 
приїхали з Азербайджану отрима-
ти професію та мріють залишитися 
в Україні.

Раміль Мурадли: «Мені тут 
дуже сподобалося. Спокійно, люди 
хороші, дуже добрі. Та й звик уже 
тут, п’ятий рік навчаюся».

Руфат Агаєв: «Ми, молодь, сту-
денти ЧНТУ, ми обличчя азербай-
джанської молоді. Ми повинні до-
стойно представляти свою культу-
ру, достойно вчитися».

Раміль і Руфат узяли участь у 
відкритті центру.

Рафік Новрузов, проректор 
Бакинського слов’янського уні-
верситету: «Відмінність цього цен-

тру від попередніх полягає в тому, 
що ініціатива надходила від Черні-
гова. Наше майбутнє має ґрунтува-
тися на фундаменті любові й пова-
ги один до одного. Без цього будь-
яка освіта, будь-яке вдосконалення 
тьмяніють».

Уже підписано угоду про спів-
працю між Чернігівським техноло-
гічним та Бакинським слов’янським 
університетами.

Садіг Тагієв, голова Апеляцій-
ного суду Чернігівської області: 
«Навчайтеся всього — все знадо-
биться в житті. Підвищуйте авто-
ритет республіки, азербайджан-
ського народу, займайтеся спор-
том, піднімайте прапор України. Тут 
є всі умови, щоб отримати фунда-
ментальну освіту».

Центр проводитиме освіт-
ні та культурні заходи. Ймовір-
не створення недільної школи з 
вивченням азербайджанської 
мови.

«Сівер-центр»

Перекрито рух з 14 до 25 жовтня 
на розі біля готелю «Україна» в Чер-
нігові, щоб зробити на ділянці про-
спекту Перемоги гідроізоляцію над 
підземним переходом. Таке рішення 
ухвалив виконком міської ради.

Ремонт пов’язаний з реконструк-
цією головного підземного перехо-
ду міста — на перехресті проспек-
тів, що триває вже не перший місяць. 
Проблемою тут стало просочування 
води в реконструйований перехід. 
Фахівці зробили висновок, що підто-
плення підземного переходу свідчить 
про зношеність старої гідроізоляції. 
Це неможливо виправити інакше, 
ніж демонтажем асфальту та влашту-
ванням нової гідроізоляції підземно-
го переходу на цій ділянці.

Чомусь ця зношеність, а відтак 
підтікання з’явилися якраз при ре-
конструкції переходу. Схоже, роботи 
під землею загострили цю проблему. 
Спроби частинами поліпшити гідро-
ізоляцію успіху не мали. Тому виріше-

но робити все капітально і якісно.
На жаль, виникли серйозні про-

блеми з рухом громадського тран-
спорту на цьому найбільш пожвавле-
ному перехресті, де проходить дуже 
багато маршрутів тролейбусів, авто-
бусів, маршруток. 

Рух тролейбусів тут на вказаний 
термін узагалі припиняється. Тролей-
бусне управління внесло зміни до 
маршрутів. Тролейбуси рухатимуть-
ся так: 

№ 3 — від вокзалу їде вулицею 
Івана Мазепи;

№ 5 — у напрямку з вокзалу до 
Подусівки біля Центрального ринку 
повертатиме на Красну площу, по-
тім по маршруту № 9 йтиме до готе-
лю «Україна»;

№ 6 — скорочується до вулиці 
Шевченка; 

№ 7 — скасовується, замість 
нього працюватимуть автобуси 7а: 
«Міська лікарня № 2 — вулиця Інду-
стріальна».

Українсько-азербайджанський 
культурний центр відкрили на базі технологічного університету

Перекрито рух на перехресті  
проспектів Миру й Перемоги
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Про все, що хвилює, що наболіло
Бліц-інформ
У Корюківці активісти 
самі провели декомунізацію 
— скинули пам’ятник чекісту
Це зробили члени організації «С 14» 

(«СІЧ»). Ось заява цієї організації: 
«У Корюківці чернігівські націоналісти з 

формації «С14» повергли з постаменту та по-
шкодили бовван Олександра Гарнієра — од-
ного з організаторів каральної поліції (ВЧК) 
на Чернігівщині. Комісар Гарнієр — спів-
учасник розстрілу крутянців, активно бо-
ровся проти регулярних частин УНР, на чолі 
каральних загонів придушував на Чернігів-
щині селянські повстання та організовував 
продрозверстку, котра призвела до першо-
го голоду в Україні.

Обурює той факт, що до цього часу за 
пам’ятником кату в Корюківці доглядали, а 
один із заступників голови райдержадміні-
страції додумався навіть покласти квіти на 
День незалежності. Мусимо констатувати: 
декомунізація Чернігівщини не завершена. 
Причина цього — байдужість влади та сабо-
таж місцевих чиновників. Наразі націоналіс-
ти залишаються найбільш ефективними де-
комунізаторами. Ідоли падуть!»

Поліція затримала 
злочинне угруповання, 
яке обкрадало 
магазини і склади
Серійні крадії в кількох районах облас-

ті обкрадали магазини, виносили зі складів 
фермерських господарств засоби захисту 
рослин, зливали пально-мастильні матеріа-
ли й цупили все, що мало хоч якусь цінність.

Уночі 3 жовтня злодії приїхали до складу 
на старенькій автівці, поставили її в лісосму-
зі, а самі полізли через паркан. Зламали за-
мок від сховища із зерном, гречкою, різно-
манітними агрохімікатами й винесли звідти 
близько трьох десятків п’ятилітрових каністр 
із фунгіцидами.

На зловмисників чекала велика неспо-
діванка — бійці КОРДу. Затриманими вияви-
лися уродженці Менського й Борзнянського 
районів Чернігівщини. 

Поліція обґрунтовано підозрює це зло-
чинне угруповання в низці аналогічних кра-
діжок в області. Їхньою здобиччю стали сей-
фи з цінностями, зброя, засоби захисту рос-
лин, харчі, алкогольні напої, споживчі това-
ри й готівка.

Відкрито кримінальне провадження за 
частиною 3 статті 185 Кримінального кодек-
су України (крадіжка, поєднана з проникнен-
ням у житло, інше приміщення чи сховище, 
або що завдала значної шкоди потерпілому) 
— карається позбавленням волі на строк 
від трьох до шести років.

Справа «дубових» 
браконьєрів 
передана до суду
Слідче управління ГУНП в області під 

процесуальним керівництвом облпрокура-
тури направило до суду кримінальне прова-
дження, фігуранти якого входили до органі-
зованої злочинної групи, що займалася не-
законними порубками дубів.

Користуючись прогалинами в законо-
давстві, зловмисники вирубували дерева в 
лісосмугах і захисних насадженнях, які фак-
тично нікому не належать.

Кримінальний бізнесмен продавав кра-
дений ліс чернігівським підприємцям, які не 
ставили зайвих питань про законність похо-
дження дубових колод. Він же й розподіляв 
виторг між членами злочинної групи.

З листопада 2016-го по липень 2017 
року зловмисники скоїли щонайменше де-
сять незаконних порубок дубів на території 
Чернігівського, Козелецького, Ніжинського, 
Носівського, Ріпкинського, Куликівського й 
Городнянського районів.

Вони заподіяли природному середовищу 
істотну шкоду та спричинили збитків державі 
  майже на 750 тисяч гривень.

Більше півстоліття мину-
ло відтоді, як на карті Украї-
ни зникли села Придніпров’я: 
Окунинів, Старий Глибів, Но-
вий Глибів, Сорокошичі. Їх 
умертвили, щоб створити 
штучне море.

З метою налагодження тісних 
зв’язків з малою батьківщиною 
було організовано проведення 
щорічної зустрічі колишніх меш-
канців затоплених сіл.

Ініціатором та організатором 
таких заходів є Володимир Йо-
венко. Ці зустрічі завжди прово-
дять біля рідних печищ колишньо-
го села Новий Глибів на березі Ки-
ївського моря. 

Тож і цієї серпневої пори на-
передодні православного свята 
Успіння Пресвятої Богородиці (в 
минулому в Новому Глибові саме 
в цей день відзначали День села) 
відбулася зустріч зі своїми земля-
ками й почесними гостями. Були 
також запрошені й мешканці ви-
селених сіл Окунинів, Старий Гли-
бів, Сорокошичі.

Спочатку на цвинтарі біля ка-

плички відслужив службу Божу 
настоятель Косачівської право-
славної церкви святого Іоанна 
Богослова отець Павло. Квітами 
й заупокійною молитвою вшану-
вали пам’ять предків.

Скільки було спогадів зі 
сльозами на очах про минув-
шину, про неймовірну красу й 
мальовничу природу затопле-
них сіл! Прикро, що вся та краса 
вкрита чорними хвилями непо-
трібного моря.

А ще нас вразило побачене. 
На території ландшафтного пар-
ку в районі виселеного села Но-
вий Глибів поблизу кладовищ, де 
покоїться прах наших предків, 
невідомі люди ведуть земляні 
роботи, працюють екскаватори, 
риють траншеї, перекривають 
дорогу до кладовищ. Землі Укра-
їни завжди були ласим шматоч-
ком, тож ніколи, мабуть, не пере-
ведуться бажаючі прихопити її 
у власність, навіть з людськими 
останками.

Там, де людина суне свої руки,
Природу нищить, робить 

тільки зле.
Нащадки любі! Майте Божий 

розум,
Творіть з любов’ю милість, 

не лихе.
Ці рядки написав один наш 

земляк після побаченого.
Кожна поїздка на малу бать-

ківщину збагачує нас емоційно, 
надає нові ідеї, які потім втілю-
ються в життя. Ось і цього разу те-
пло, по-домашньому, на природі 
провели збори земляків, на яких 
розглянули низку питань про ре-
алізацію нових проектів. Зокре-
ма, йшлося про створення гро-
мадської організації з мешкан-
ців виселених сіл з метою зміц-
нення зв’язків з рідним краєм, 
збереження моральних ціннос-
тей та взаємопідтримки, а також 
об’єднання мешканців виселених 
сіл. Визначили коло відповідаль-
них осіб, представників кожного 
знищеного села.

Кожна зі славних і трагічних 
сторінок нашої історії не повин-
на стертися в народній пам’яті. А 
тому наступним розглянули питан-
ня про створення книги пам’яті, 
яка відтворить масштабну карти-
ну історії переселення українців і 
розповість про їхнє сучасне жит-
тя та прагнення залишити пам’ять 
для нащадків.

Для втілення в життя всіх за-
думів необхідно залучати молодь, 
яка б продовжила започатковане 
старшими поколіннями. Таку дум-
ку висловив голова Козелецько-
го відділення земляцтва Михай-
ло Гриценко. Ініціативи були під-
тримані.

Закінчилася зустріч традицій-
ним обідом з рибацькою юшкою. 
А колишні мешканці сіл Старий 
Глибів та Окунинів змогли катера-
ми побувати на островах, які за-
лишилися від їхніх сіл.

Непомітно сплинув час. Про-
щалися з надією на майбутню зу-
стріч і на те, що дорога до місця зу-
стрічі буде відкрита.

Ганна ГУБАР,
Чернігівське земляцтво в Києві

На військовому арсеналі 
в Чернігівській області 
знайшли порушення

Військова прокуратура виявила порушення використання бю-
джетних коштів під час облаштування арсеналу боєприпасів у місті 
Ічня Чернігівської області.

Установлено, що в липні командування військової частини укла-
ло договір з комерційною структурою на проведення ремонту ван-
тажної платформи в місцях зберігання боєприпасів на загальну 
суму 199 тисяч гривень. Ці кошти перерахували на рахунок вико-
навця. Також були складені й затверджені акти виконаних робіт.

Однак під час перевірки з’ясувалося, що зазначені роботи на 
об’єкті не завершені. А комісія військової частини належного конт-
ролю якості та повноти виконаних робіт не проводила.

«Окрім того, було виявлено низку порушень вимог керівних до-
кументів стосовно організації зберігання та розміщення боєприпа-
сів, несення служби воєнізованою охороною частини, протипожеж-
ної безпеки тощо», — йдеться в повідомленні. 

У зв’язку з цим щодо заступника командира військової частини 
та керівника комісії – начальника зберігання цієї військової части-
ни склали протоколи про адмінправопорушення за ч. 2 ст. 172-15 
(недбале ставлення до військової служби) КУпАП. 

На адресу начальника озброєння ЗСУ внесено подання з приво-
ду надання неправомірної переваги суб’єкту підприємницької діяль-
ності та безпідставного перерахуванню бюджетних коштів.

Перевірку проводили в рамках досудового розслідування кри-
мінального провадження за фактом здійснення диверсії на арсена-
лі в м. Калинівка Вінницької області. 

Служба безпеки України заяви-
ла, що спецслужби Росії намагали-
ся завербувати мешканця Чернігів-
ської області.

За даними СБУ, українець неле-
гально працював у Росії і потрапив у 
поле зору спецслужб РФ, які тиском 
і погрозами примусили його погоди-
тися на співпрацю.

«Погрожуючи кримінальним пе-
реслідуванням за нелегальне пра-
цевлаштування, представники ФСБ 
змусили заробітчанина повернутися 
в Україну та зібрати інформацію про 
кількість особового складу й техніки 
українських військових підрозділів у 
прикордонних з Росією районах», — 
заявляє СБУ.

«Чоловік також мав надати відо-
мості про засоби захисту державно-
го кордону України, розміщення вій-
ськових об’єктів та конфіденційні 
дані співробітників українських пра-
воохоронних органів. Після виконан-
ня завдання він мав прибути до РФ і 

передати інформацію своїм «курато-
рам», — уточнює відомство.

За версією СБУ, повернувшись 
до України, чоловік зв’язався з її 
співробітниками й надав свідчення 
про вербування спецслужбами Росії 
та поставлені перед ним завдання.

За ст. 111 Кримінального кодек-
су України державна зрада караєть-
ся позбавленням волі строком до 15 
років.

«Однак, враховуючи, що мешка-
нець Чернігівщини не виконав зло-
чинного завдання іноземних спец-
служб і добровільно заявив органам 
державної влади про свій зв’язок з 
ними та отримане завдання, суд за-
довольнив клопотання органів слід-
ства і звільнив його від кримінальної 
відповідальності», — інформує СБУ.

Служба безпеки України закли-
кає українців утриматися від візи-
тів до Росії, адже «факти вербування 
наших громадян російськими спец-
службами стають масовими».

За вісім місяців 2017 року фахівці ПАТ 
«Чернігівгаз» виявили 544 порушення правил 
безпеки систем газопостачання, які загрожу-
вали здоров’ю та життю клієнтів. 

Загалом було обстежено 24,4 тис. квартир 
і майже 76 тис. приватних будинків. Серед за-
фіксованих порушень — 437 випадків вико-
ристання несправного газового обладнання, 
понад сотня самовільно встановлених прила-
дів, у 6 випадках у приміщенні була відсутня 
тяга і в 4-х виявлено втручання в роботу ди-
мовентканалів. За результатами обстеження 
на об’єкти було призупинено газопостачання 

до моменту усунення споживачами всіх пору-
шень. 

«Близько 3 тис. клієнтів узагалі не допус-
тили наших співробітників до помешкань. Хоча 
за договором розподілу природного газу спо-
живач зобов’язаний забезпечити доступ на 
власні об’єкти чи земельну ділянку представ-
никам «Чернігівгазу» для виконання службо-
вих обов’язків. Такими діями споживачі в пер-
шу чергу шкодять собі, — наголосив технічний 
директор «Чернігівгазу» Віталій Черчович. — 
Витікання газу на несправному обладнанні — 
це не лише небезпечна ситуація, а й зайві ви-

трати газу. Тому газопостачання споживачам 
відновлюється лише після усунення всіх пору-
шень».

ПАТ «Чернігівгаз» обслуговує понад 350 
тис. квартир і приватних газифікованих осель. 
Із них 89 тис. обладнані лише газовими плита-
ми, 27 тис. — проточними водонагрівачами, 
234 тис. — опалювальними котлами або кон-
векторами.

Наталія СВИРИДЕНКО,
фахівець із зв'язків з громадськістю 

та пресою
«Чернігівгазу»

«Чернігівгаз» виявив понад півтисячі порушень правил безпеки 

Пам’ять жива

СБУ: «Росія погрозами 
змушувала жителя 

Чернігівщини шпигувати»
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Пенсії по-новому
У жовтні пенсіонери 
отримають більше
Усі регіональні відділення Пен-

сійного фонду України повністю го-
тові розпочати виплати підвищених 
пенсій більш ніж 9 мільйонам пенсі-
онерів. 

Необхідні для цього гроші є: 
протягом року в Пенсійному фон-
ді додатково акумульовано 26 мі-
льярдів гривень. Ті пенсіонери, які 
встигнуть отримати пенсії у «старо-
му» розмірі, одержать доплати до 25 
жовтня. 

Перерахунок здійснюватиметь-
ся від 1 жовтня без звернень пен-
сіонерів. Надалі всі пенсії щороку 
індексуватимуться — на 50% серед-
ньої заробітної плати і на 50% від 
зростання інфляції.

Пенсійний вік не підвищується: 
за наявності необхідного страхово-
го стажу (від січня 2018 року — 25 
і більше років) вихід на пенсію — в 
60 років. Мінімальний страховий 
стаж для права на пенсію залиша-
ється на рівні 15 років (при досяг-
ненні 65 років).

Ті, хто працюють у секторі не-
формальної зайнятості або за кор-
доном, можуть сплачувати внески 
до Пенсійного фонду самостійно 
або «купити» стаж за період, коли 
такі внески не сплачувалися (не 
більше ніж 2 роки). 

Скасовується обмеження ви-
плати пенсій для пенсіонерів, які 
працюють.

Наступний крок — підготовка 
окремого законопроекту про осу-
часнення пенсій військовим. 

За повідомленням Секретаріату 
Кабінету Міністрів України

Нарешті перестали 
оббирати працюючих 

пенсіонерів. 
Але чи повернуть 
відібрані гроші? 

З ухваленням нового пенсійно-
го закону, починаючи з 1 жовтня, на-
решті перестали відбирати у працю-
ючих пенсіонерів 15 відсотків їхньої 
пенсії. Це тривало два з половиною 
роки. У квітні 2015 року за ініціативи 
уряду Яценюка парламент ухвалив, 
а Президент підписав зміни до бю-
джетного законодавства, за якими 
працюючим пенсіонерам почали не-
доплачувати 15 відсотків пенсії. Мо-
тивували це економічною кризою, 
за яку, невідомо чому, мали розпла-
чуватися пенсіонери. Це було зро-
блено всупереч Конституції, здоро-
вому глузду й соціальній справедли-
вості. Адже, якщо пенсіонер справ-
ляється з роботою, йому потрібно 
платити зарплату, а пенсію він заро-
бив усім своїм трудовим життям. 

А головне — є потреба в робо-
ті пенсіонерів. Адже кілька мільйо-
нів українців, і далеко не пенсійного 
віку, виїхали на заробітки за кордон. 
Нині 2,3 мільйона пенсіонерів пра-
цюють. З них потрапили під ці побо-
ри 600 тисяч. Недоплата здійснюва-
лася тим пенсіонерам, у яких пенсія 
перевищувала півтори мінімальні. 
Виходить, у решти 1,7 мільйона пра-
цюючих пенсіонерів пенсія менша 
за півтори мінімальних. І це лише у 
працюючих! А ще — мільйони непра-
цюючих з такою мізерною пенсією. 

Тепер справедливість начеб-
то відновлено. Але чи відновлено? 
Адже за ці два з половиною роки 
пенсіонерові навіть не з такою вели-
кою пенсією у 2 – 3 тисячі гривень 
недоплатили десь 8 – 10 тисяч гри-
вень пенсії. А загалом працюючих 
пенсіонерів обібрано на мільярди. 
Їм повернуть колись ці кошти? 

Герой України, народна артистка України, ла-
уреат Шевченківської премії, улюблениця міль-
йонів Ніна МАТВІЄНКО відсвяткувала 10 жовтня 
власне 70-річчя й півстоліття сценічної діяльності.

Яка вона, Ніна Матвієнко? Молода, як пісня, і пре-
красна, як легенда, з українським словом і пшеничним 
голосом, що звучав і звучатиме, доки й світу! У найгірші 
часи її пісні, її мужнє серце, її княже лице світили і сві-
тять тим, хто її любить, чия власна українськість пробу-
джувалася, стосило підтверджувалася голосом націо-
нальної Берегині. Від різдвяної Коляди до веснянок, від 
народних плачів до сонячного сміху, наперекір смерті — 
життєствердно і з любов’ю співала людям Берегиня рід-
носутності й роду.

Її голосом озвучується Шевченкове слово, диво-
вижні твори українських композиторів, барокова роз-
кіш старовинних пісень і висота почуттів українсько-
го романсу. Будьте, дорога Ніно Митрофанівно! Знає-
мо, що Вам любиться і співається, що ніколи не зради-
те найдорожчого в собі, не відступите від Божого Дару, 
який несете світові й людям. Любимо Вас!

Любов ГОЛОТА,
головний редактор газети «Слово Просвіти»

Н а ц б а н к 
з а б о р о н и в 
ф і н а н с о в и м 
у с т а н о в а м 
здійснювати 
касові, в тому 
числі валют-
но-обмінні, операції з банкнотами 
й монетами Центрального банку 
РФ із зображенням об’єктів, роз-
ташованих на окупованій Росією 
території. Заборона поширюється 
також на операції, що здійснюють-
ся під час купівлі/продажу готівко-
вої іноземної валюти між банками.

Також фінансовим установам і 
ПАТ «Укрпошта» забороняється під 
час здійснення та/або виплати пе-
реказів приймати та/або видава-

ти готівку іно-
земної валю-
ти — банкноти 
(банківські бі-
лети) й монети 
Центрального 
банку Росії із 

зображенням об’єктів, розташо-
ваних на окупованій Росією тери-
торії.

Як відомо, Центробанк РФ 12 
жовтня ввів в обіг банкноту но-
міналом 200 рублів із зображен-
ням окупованого Севастополя. На 
лицьовому боці — зображення 
пам’ятника затопленим кораблям, 
на зворотному — Херсонес Таврій-
ський, де приймав хрещення Вели-
кий князь Київський Володимир.

8 жовтня українська громада шта-
ту Іллінойс відзначила День захисника 
України.

У церкві св. Андрія Первозваного 
Української православної церкви Київ-
ського патріархату (УПЦ КП) у м. Блумін-
дейл владика Венедикт (УГКЦ) та пред-
ставники українського духовенства від-
правили панахиду за всіма відважни-
ми, які поклали свої життя, захищаючи 
нашу Батьківщину, після чого відбулося 
покладання квітів до пам’ятника Небес-
ній Сотні та Героям України.

З вітальним словом до присутніх 
звернулися генеральний консул Лариса 
Герасько, аташе з питань оборони по-
сольства України Володимир Гаврилов.

Генерал Гаврилов подякував укра-
їнській громаді за неоціненну допо-
могу нашим захисникам, пораненим, 
сім’ям загиблих та нагородив медалю 

«За сприяння Збройним Силам Украї-
ни» Міністерства оборони України на-
стоятеля церкви святого Йосифа Обруч-
ника УГКЦ о. Миколу Бурядника. Крім 
того, почесними грамотами Міністер-
ства були також нагороджені українські 
активісти. 

На відзначенні були присутні й наші 
герої — українські військові, які в цей 
час перебувають на реабілітації у США: 
Роман Гаврилов, Олександр Місюра та 
Леонід Хмельков.

Щиро дякуємо парафії УПЦ Святого 
Андрія Первозваного та Українському 
конгресовому комітету Америки (відділ 
Іллінойс) за допомогу в організації від-
значення Дня захисника України.

За повідомленням прес-служби 
Генерального консульства України 

в Чикаго

Як не дивно, сьогодні в російськім 
Ростові нерідко можна побачити автів-
ки з українськими номерами. Неприрод-
ний вигляд мають тут, на дорогах агресо-
ра, автознаки із синьо-жовтою смужкою. 
Але в Ростові це, здається, найбільш по-
ширені закордонні номери!

Придивившись, однак, зрозумієш, що 
ці представники України приїхали з До-
неччини та Луганщини (регіональні коди 
— АН і ВВ). Місцями особливого тяжін-
ня для донецько-луганських прибульців 
є великі торгові центри Ростова. Очевид-
но, робити закупівлі в «народних респу-
бліках» якось невигідно.

Тільки чому номери українські? Адже 
в окупованому Донбасі загарбники за-
взято створюють атрибути місцевої дер-
жавності: саморобні поштові марки, 
паспорти, автомобільні номери. Бута-

форія має довести підлеглому населен-
ню та всьому світові, нібито «республіки» 
справжні. Або те, що вони — вже майже 
Росія, бо номери зроблені на зразок ро-
сійських, тільки із власною символікою. 
Проте навіть у найближчому тилу оку-
пованих територій, у Ростові, ці номерні 
знаки досі зустрічаються значно рідше 
від довоєнних українських АН і ВВ.

Іноді в Ростові можна побачити та-
кож український номер, на якому рукою 
водія — нетерплячого прибічника «рус-
ского міра» — синьо-жовтий прапорець 
заліплений «деенерівським», «еленерів-
ським» і навіть російським.

Схоже, така пістрявість, посіяний 
безлад задовольняють агресора.

С. ПОТОЙБІЧНИЙ,
м. Ростов-на-Дону

Українські знаки в Ростові

Сто літ сонячної активності!
Ось що побажали улюбленій співачці 

її слухачі.
Лідія РИЖКОВА: «Ніна Матвієнко перетво-

рила народну українську пісню на молитовне 
диво».

Анна ЛИТВИН: «Коли Ніна Матвієнко співа-
ла в Сургуті, то одна слухачка сказала: «Це жін-
ка, якщо треба буде, підніме армію в наступ». І 
це так. Сила і неповторний тембр її голосу має 
оберегове значення…».

Валентина КУЗИК: «Магічну й завжди мо-
лоду духом Ніну Матвієнко вітаю з днем наро-
дження. Пригадую далекий 1967 рік і студію 
при хорі ім. Г. Верьовки. Скільки часу спливло, 
скільки подій відбулося… Але творящий дух за-
вжди творить. Сили! Міці! Натхнення!»

Ольга МЕЛЬНИК: «Вітаємо Берегиню Укра-
їнського роду! Радуй нас до 100! Многая літа! 
Дай Боже!»

Кирило СТЕЦЕНКО: «Сто літ сонячної актив-
ності! Многії, славнії, благії віка!»

Редакція газети «Слово Просвіти», Цен-
тральне правління ВУТ «Просвіта» імені 

Т. Шевченка дякують Ніні Митрофанівні за ба-
гаторічну співпрацю, щиро віншують на щас-
тя і здоров’я, бажають творчого й житейсько-
го натхнення, вдячних слухачів, читачів, гля-
дачів, для яких Ви невтомно несете живу воду 
з невичерпної криниці Народного звичаю, піс-
ні, духовності. Будьмо разом!

Газета «Слово Просвіти», 12.10.2017

14 жовтня в місті Вінниця відбуло-
ся урочисте відкриття пам’ятника ві-
домому українському військовому та 
політичному діячеві, державотворцю, 
голові Директорії Української 
Народної Республіки Симону 
Петлюрі (1879 – 1926).

У відкритті взяло участь 
керівництво міста й області.

Відкриття пам’ятника 
— це перший крок до ство-
рення у Вінниці музею подій 
Української революції 1917 
– 1921 років.

Пам’ятник встановлено 
на вулиці Симона Петлюри, 
15, у дворі старовинного бу-
динку, 1913 року забудови. 

У цьому будинку свого часу розташо-
вувалася канцелярія Голови Дирек-
торії, коли Вінниця була тимчасовою 
столицею УНР.

У Вінниці відкрито пам’ятник 
Симону Петлюрі

Нацбанк України заборонив 
операції з грошима Росії із зображенням Криму

Українських захисників Вітчизни вшанували в Америці
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Бліц-інформ

Пряма мова

Якщо подорожчає 
газ, кількість 
субсидіантів може 
зрости до 90%
Про це повідомили в Мініс-

терстві енергетики та вугіль-
ної промисловості. Станом на 
сьогодні у країні 60% україн-
ців отримують субсидії. «Однак, 
оскільки ціна на газ повинна 
бути максимально близькою до 
ринкової і цей пункт є в мемо-
рандумі з МВФ, ми зобов’язані 
ці питання узгоджувати з фон-
дом», — заявив заступник міні-
стра енергетики Ігор Прокопів.

Відповідно до нинішньої ме-
тодики ціну на газ треба підви-
щити до 5,815 тисяч гривень 
(без ПДВ) за тисячу кубометрів 
— на 17,6% більше від поточних 
цін.

З урахуванням податків, 
націнок постачальників і тран-
спортних витрат кінцева ціна 
для населення й комунальників 
становитиме 8,032 тис. грн при 
нинішньому тарифі в 6,937 тис. 
грн за тисячу кубометрів.

Однак в уряді вважають, що 
така ціна неприйнятна через 
низьку платоспроможність на-
селення. За рік заборгованість 
населення за спожитий газ 
зросла на 337% до 25,8 млрд 
грн.

У зв’язку з цим уряд підготу-
вав зміни до своєї постанови, 
які покликані залишити ціну на 
поточному рівні.

Антикорупціонерка 
Корчак оздоровилася 
на 100 тисяч гривень
Заробітна плата голови На-

ціонального агентства з пи-
тань запобігання корупції На-
талії Корчак у вересні скла-
ла 211 946 гривень, 107 200 з 
яких — матеріальна допомога 
на оздоровлення. Оклад Корчак 
склав 23 177 гривень, надбав-
ка за вислугу років — 11,6 тис. 
гривень, надбавка за інтенсив-
ність праці — 23,2 тис. гривень, 
оплата за період відпустки — 
43,2 тис. гривень. Крім того, 
Корчак заробила 3,5 тис. гри-
вень за роботу, яка передбачає 
доступ до державної таємниці.

Члени НАЗК Олександр Ско-
пич і Олександр Серьогін заро-
били за вересень 47,4 тис. гри-
вень і 73,9 тис. гривень відпо-
відно.

Як відомо, зарплата Кор-
чак у березні склала 87 572 
гривні, у квітні — 101 400 гри-
вень, у травні — 104 884 грив-
ні, в червні — 100 838 гривень, 
у липні — 113 318 гривень, а в 
серпні — 108 373 гривні.

У лютому 2017 розгорівся 
скандал навколо великих пре-
мій, які виписувала Корчак. У 
жовтні 2016 року журналісти 
програми «Схеми» повідомили, 
що чотири члени Національно-
го агентства із запобігання ко-
рупції щомісяця отримували до 
свого основного окладу дві над-
бавки та премію в розмірі мі-
сячної зарплати.

У результаті цього замість 
одного стандартного окладу 
члени НАЗК отримували по чо-
тири.

Пояснюючи ситуацію, Кор-
чак заявила, що премії по 
200 тисяч виписувала собі за 
  роботу.

Такий невтішний для нас під-
сумок відбіркового турніру до 
чемпіонату світу з футболу, що 
відбудеться в Росії 2018 року. 

Програвши 9 жовтня в Киє-
ві останній матч відбору коман-
ді Хорватії з рахунком 0:2, наша 
збірна не змогла зайняти й дру-
ге місце в групі і втратила мож-
ливість хоча б стикових матчів 
за право поїхати на чемпіонат. 

Ось підсумки відбіркового тур-
ніру в нашій групі (набрано очок у 
10 матчах): Ісландія — 22, Хорва-
тія — 20, Україна — 17, Туреччина 
— 15, Фінляндія — 9, Косово — 1. 

Про історію чемпіонатів світу й 
нашу участь у них. Перший турнір 
провели в Уругваї 1930 року, де пе-
ремогли господарі. Відтоді відбуло-
ся 20 чемпіонатів світу — кожні 4 
роки (пауза була лише у 1942 і 1946 
роках через Другу світову війну). 
Чемпіонати з футболу супернича-
ють у популярності з Олімпійськи-
ми іграми. Проходять якраз у про-
міжках між Олімпіадами. Звання 
чемпіонів здобували: Бразилія — 
5 разів, Італія і Німеччина (діючий 
чемпіон, переможець турніру 2014 
року) — по 4 рази, Уругвай і Арген-
тина — по 2 рази, Англія, Франція 
та Іспанія — по одному разу. 

Кількість учасників чемпіона-
тів, або, як ще їх називають, — фі-
нальних турнірів, постійно зроста-
ла. На останньому виступали вже 
32 команди. Але, оскільки кількість 
країн-членів ФІФА (Всесвітньої фе-
дерації футболу, яка й проводить 
турніри) становить близько 200, то 
проводяться відбіркові змагання 
за право виступити на чемпіонаті. 

Наприкінці 1991 року розпав-
ся Радянський Союз. Уже наступно-
го року почався відбір на ЧС-1994. 
Право виступити там замість СРСР 
якимось чином «виклопотала» для 
себе Російська Федерація — як 
«правонаступниця» Союзу. Відбір 
провалила, але й інші «футболь-

ні» республіки колишнього Союзу 
(Україна, Грузія, Вірменія) не змо-
гли виступити у відборі.

У відборі на наступні 7 чемпіо-
натів, включаючи ЧС-2018, Украї-
на виступала. Але пробилася лише 
один раз — на чемпіонат 2006 року 
в Німеччині, причому з чистого пер-
шого місця в групі, де виступали 
і діючий чемпіон Європи Греція, і 
неслабі команди Туреччини, Данії. 
Пристойно виступили ми й на само-
му чемпіонаті: вийшли з групи, далі 
пройшли до чвертьфіналу, де посту-
пилися майбутнім чемпіонам світу 
— Італії. 

У відборі на інші чемпіонати 
наша збірна займала лише ІІ місце 
у своїй групі й далі програвала сти-
кові матчі якійсь з інших команд, 
що також зайняли друге місце. 

Нині ж фіаско. Грали в посе-
редній з дев’яти відбіркових груп 
від Європи, де не було таких гран-
дів футболу, як Німеччина, Іспанія, 
Італія, Португалія, Англія, Нідерлан-
ди, Франція. Тим не менше зайня-
ли лише третє місце. Хорвати боро-
тимуться за путівку на чемпіонат у 
стикових матчах. А сенсаційно пе-
ремогла і їде на чемпіонат Іслан-
дія. Утім, збірна цієї країни зроби-
ла сенсацію вже торік, на чемпі-
онаті Європи, вийшовши з групи 
і пробившись до чвертьфіналу. А 
все населення цієї маленької пів-
нічної острівної країни трохи пере-
вищує 300 тисяч, тобто не набага-
то більше від Чернігова. Вато дода-
ти, що торік на Євро-2016 побува-
ло близько 30 тисяч уболівальників 
з Ісландії — кожен десятий житель 
країни. 

Але нам торішнє Євро згадува-
ти просто сумно. Починаючи з чем-
піонату 1996 року, коли Україна 
вперше брала участь у відборі, від-
булося 6 чемпіонатів Європи. Наші 
виступали на двох. Але на Євро-
2012 — без відбору, як співгоспо-
дарі турніру, спільно з Польщею. 
Перші чотири відбори ми «прова-
лили». На торішній чемпіонат потра-

пили лише завдяки тому, що було 
збільшено кількість учасників — аж 
до 24-х, тобто брала участь прак-
тично кожна друга команда Євро-
пи. Тільки завдяки цьому наші по-
трапили на чемпіонат, адже зайня-
ли у відбірковій групі лише третє 
місце, а потім таки виграли стикові 
матчі у Словенії. Але на Євро-2016 
встановили сумний антирекорд: не 
набрали жодного очка, програвши 
всі три матчі, й не забили жодного 
м’яча.

Між тим, уже торік починав-
ся відбірковий цикл до чемпіонату 
світу 2018 року. Термінове призна-
чення головним тренером кращого 
нашого футболіста часів Незалеж-
ності, володаря «Золотого м’яча» 
2004 року Андрія Шевченка вже не 
врятувало ситуації. Шкода і його, і 
цього покоління гравців, адже для 
старших у команді, її лідерів, це, ма-
буть, був останній шанс потрапити 
на мундіаль. І кращий теперішній 
футболіст країни, вихованець чер-
нігівської «Десни» Андрій Ярмолен-
ко, і Євген Коноплянка, Руслан Ро-
тань, Андрій П’ятов, Євген Хачеріді 
матимуть 2022 року далеко за 30 і 
навряд чи гратимуть у збірній.

Стояло питання: чи взагалі їха-
ти нашій збірній на чемпіонат. Адже 
він пройде в Росії, країні-агресорі. 
Переважила думка, що треба здо-
бути путівку туди, а потім уже, мож-
ливо, бойкотувати турнір. У самому 
бойкоті немає нічого дивного, адже 
спорт і політика завжди переплі-
талися. Тим паче, скандали супро-
воджували право Росії на чемпіо-
нат 2018 року від самого початку, 
ще до того, як Росія почала агресію 
проти України, до введення проти 
неї санкцій з боку багатьох держав. 
Скандалами оповите рішення ФІФА 
від 2010 року надати право на про-
ведення чемпіонату 2018 року Ро-
сії, а наступного, 2022 року, — Ка-
тару. З’явилося багато повідомлень 
про корупцію у ФІФА, про те, що на-
звані країни «купили» право на чем-
піонат. Були затяжні розслідуван-

ня, в тому числі прокуратур. Ряд 
країн Європи (зокрема, Франція, 
Італія, Англія) висловлювали го-
товність провести в себе ЧС-2018. 
Однак Росії вдалося виплутатися з 
цих скандалів і зберегти право на 
чемпіонат. Отже, він уперше про-
йде в країні Східної Європи, впер-
ше в містах двох континентів — Єв-
ропи і Азії. Стосовно Катару поки 
що питання залишаються, чи змо-
же взагалі ця невелика арабська 
країна належно провести чемпіо-
нат світу. 

А щодо бойкоту, то згадаймо, 
що Радянський Союз, наступником 
якого оголосила себе Росія, бойко-
тував відбірковий матч на чемпіо-
нат світу 1974 року з Чилі, мотиву-
ючи тим, що в цій країні прийшла 
до влади «фашистська хунта». У ре-
зультаті — зарахована в матчі по-
разка й непотрапляння на чемпі-
онат. Свого часу багато країн За-
ходу бойкотували Олімпійські ігри 
в Москві 1980 року, а у відповідь 
СРСР і його соціалістичні сателіти 
бойкотували наступну Олімпіаду 
1984 року в американському Лос-
Анджелесі. 

Варто нашій збірній їхати на ЧС-
2018 у Росію чи не варто — питан-
ня неоднозначне. Але ось воно ви-
рішилося саме собою. На жаль, та-
ким чином, ще раз показавши, що 
наш футбол, насамперед профе-
сійний, — у глибокій кризі. Головні 
футбольні клуби належать олігар-
хам і використовуються для якоїсь 
політичної чи бізнесової мети. Ви-
щий дивізіон — прем’єр-ліга — ско-
ротився до сумної кількості у 12 ко-
манд; останніми роками зникло чи-
мало відомих команд, серед них 
«Дніпро» й харківський «Металіст». 
Масовий футбол розвивається сла-
бо, якщо говорити про чемпіонати 
областей, районів. За все це треба 
братися всерйоз. Тоді будуть і успі-
хи на міжнародній арені. 

Петро АНТОНЕНКО

«Це все вже було», — роз-
мазував якось президент Ле-
онід Кучма прем’єра Віктора 
Януковича на засіданні уряду.

За кілька років Янукович 
став президентом. І публічно 
перечити йому соратники вже 
не наважувалися. Опонентів 
він узагалі не слухав.

І так потроху Янукович пе-
ретворився з висуванця донів у 
головного Дона. Якому заважа-
ли всі, хто не схиляв перед ним 
голову. До чого це призвело, ми 
всі ще добре пам’ятаємо.

Дуже легко прослідкувати, 
як еволюціонував Янукович та 
його оточення.

Крок перший. «Казлы, 
которые нам постоянно меша-
ют жить», — казав Янукович у 
жовтні 2004-го. І цьому апло-
дувала вся зала його прихиль-
ників.

Крок другий. «Мочите их, 
этих козлов!» — це вже самі 
соратники Януковича. 27 квіт-
ня 2010-го депутати-регіонали 
прямо під телекамерами парла-
ментських кореспондентів «мо-
чили» опозиціонерів. Бо остан-

ні не погоджувалися з продо-
вженням терміну перебування 
російського флоту в Севастопо-
лі. Того дня в Раді опозиціонери 
Андрій Парубій та Юрій Гримчак 
використали димові шашки.

Крок третій. «Казлов» поча-
ли вбивати. Усіх убити не вда-
лося, тож Януковичу довелося 
втікати.

Країна почала жити «по-
новому».

І от у 2017-му ми дізнаємо-
ся, що Президенту заважають.

Крок перший. «Порошен-
ко особисто ненавидить ан-
тикорупційних активістів. 
Зневажливо називаючи їх 
«хом’ячками», — розкрив по-
дробиці зустрічі з Президентом 
журналіст Дмитро Гнап.

Крок другий. Цього тижня в 
Раді ми знову чуємо, що потріб-
но робити з тими, хто «заважає 
жити». Представник Президен-
та в парламенті Ірина Луценко 
недвозначно закликала свого 
колегу по фракції БПП «вынести 
козла нафиг».

Що з «козлами» та 
«хом’ячками» робитимуть нада-
лі соратники Порошенка? На 
жаль, тенденція загрозлива. 

Переслідування журналістів 
та громадських активістів, по-
збавлення громадянства полі-
тичних опонентів, навішування 
ярликів «5 колона», «рука Крем-
ля», «вдягання» косовороток і 
кокошників на вчорашніх парт-
нерів по коаліції та Майдану...

Усе це вказує на повторен-
ня часів Януковича.

Але ще є час зупинитися.
Третій крок від Порошенка 

має бути геть іншим. Він має по-
чати діяти інакше. Демонстру-
вати іншу політичну культуру.

Усі прояви ненависті до 
опонентів Президента мають 
отримувати публічний осуд з 
боку Порошенка. Інакше — 
шлях Януковича.

Сигналом суспільству, що 
Порошенко таки готовий дія-
ти «по-новому», має стати від-
ставка його представника в 
Раді.

Не знаю, як там із косо-
воротками та кокошниками в 
опозиціонерів, але «великий 
и могучий» у зверненні до лю-
дини Юри Єнакієвського вико-
ристала саме Ірина Луценко.

«Українська правда», 
08.10.2017

Микола ТОМЕНКО,
лідер Громадського руху 
«Рідна країна»

Україна не пробилася 
на чемпіонат світу з футболу

Україна — держава найдорожчих 
у світі рослин і люстр?!

Виступаючи на засіданні ПАРЄ у Страс-
бурзі 11 жовтня, Президент Петро Порошенко 
похвалився тим, що Україна вже багато дося-
гла в боротьбі з корупцією. «Протягом остан-
ніх 3 років ми створили такі антикорупційні 
органи, які не існували в інших країнах світу. 
Або таке явище як електронне декларування: 
всі міністри, всі держслужбовці повинні де-
кларувати, скільки в них там люстр висить чи 
рослин у їх приватному домі знаходиться», — 
сказав Порошенко.

Пожалів таким чином Порошенко і себе, 
і своїх друзів у владі, які потерпають від «не-
примиренної боротьби» з корупцією в Укра-
їні. Мовляв, дісталися вже вписувати у свої 
е-декларації всі люстри та рослини, які вони 
вирощують у своїх приватних будинках…

Нагадаю, що згідно з чинним законодав-
ством декларувати цінне майно потрібно, по-
чинаючи від ста прожиткових мінімумів, тоб-
то від 160 тисяч гривень, тобто від 6 тисяч до-
ларів.

От тепер і європейські депутати дізналися 
про нашу «найзаможнішу владу у світі» та про 
«державу найдорожчих у світі рослин і люстр»!

11.10.2017 

Олексій 
БРАТУЩАК, 
журналіст

З Порошенка роблять Януковича
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Повідомляє Українська всесвітня координаційна рада 

Радянський 
терор проти 
поляків

У розслідуванні так 
званої «польської операції» 
НКВС Інститут національ-
ної пам’яті Польщі прийняв 
юридичну класифікацію ко-
муністичних злочинів, що 
мають форми геноциду.

Про це повідомив про-
курор Роберт Осінський 
зі слідчого підрозділу ІНП 
Польщі під час конференції 
на тему знищення поляків 
у СРСР у 1930-х роках, що 
проходила у Варшаві.

«Це розслідування ве-
деться у справі комуністич-
них злочинів, що є одночас-
но злочинами проти люд-
ства, а в цьому конкрет-
ному випадку ці злочини 
мають форми геноциду», 
— заявив Осінський, який 
веде провадження у справі 
так званої «польської опе-
рації» НКВС спільно з інши-
ми прокурорами ІНП у від-
діленні Комісії з розсліду-
вання злочинів проти поль-
ського народу в Щецині.

Р.Осінський нагадав, 
що згадане ним розсліду-
вання у слідчому підрозділі 
ІНП було відкрито 25 січня 
2017 року, і воно стосуєть-
ся «масових репресій про-
ти польської національної 
групи в колишньому Союзі 
Радянських Соціалістичних 
Республік у 1937 – 1938 
роках».

«Ті репресії переду-
сім проводили у формі 
вбивств, скоєних щодо що-
найменше 111 тисяч осіб», 
— наголосив прокурор. Він 
додав, що, крім убивств, 
застосовували теж інші ре-
пресії, зокрема — неза-
конне позбавлення волі 
приблизно 29 тисяч осіб 
польського походження 
та ведення дій, що загро-
жували знищенням части-
ни польської національ-
ної групи, яка проживала 
в 1930-х роках на теренах 
Радянського Союзу.

Прокурор також нага-
дав, що юридична кваліфі-
кація цього злочину як зло-
чину геноциду визначена 
конвенцією ООН від 9 груд-
ня 1948 року, 2 стаття якої 
визначає геноцид як акт, 
«вчинений з метою повного 
або часткового знищення 
національних, етнічних, ра-
сових або релігійних груп». 
Терміну давності злочин ге-
ноциду не має.

У дводенній конферен-
ції «Польська операція» 
НКВС 1937 – 1938. Повер-
нення пам’яті про злочин», 
яка тривала 28 – 29 ве-
ресня, взяли участь істори-
ки з Польщі, України, Біло-
русі, Росії та США. Також на 
заході був присутній поль-
ський президент Анджей 
Дуда.

11 серпня 1937 року 
НКВС СРСР розпочав т. зв. 
«польську операцію», спря-
мовану проти поляків, ко-
трі проживали на теренах 
СРСР. Унаслідок репресій 
було розстріляно щонай-
менше 111 тисяч громадян 
Радянського Союзу поль-
ської національності, а ще 
30 тисяч було відправлено 
в концтабори ГУЛАГу.

Із розмови з ініціатором встановлення 
пам’ятника, дослідником життя і творчості Івана 
Багряного, письменником Олександром Шугаєм.

— Отже, те, про що мріялося, нарешті здійснилося?
— Так, пам’ятник планувалося встановити ще то-

рік, 2 жовтня 2016-го, до 110-річчя Багряного. Але 
спіткало багато труднощів, про які я навіть не підо-
зрював. Разом зі скульптором, заслуженим художни-
ком України Степаном Куцим, добираючи належний 
камінь та прийнятну ціну, довелося гасати по різних 
заводах і підприємствах. Та й Охтирка, з якою вже 
зріднився, розташована далеченько, майже за чоти-
риста кілометрів від Києва, а треба ж було мотатися 
туди й назад. У мої сімдесят сім років, не маючи влас-
ного транспорту, це непросто. 

А загалом до пам’ятника Багряному я йшов... двад-
цять сім років! Тобто відтоді, як у квітні 1990-го, ще до 
проголошення незалежності України, вперше приїхав 
до Охтирки, щоб віднайти його сліди. І мені пощастило! 
Я встиг зустрітися з рідними письменника, порозмов-
ляти з ними. Про все це одразу ж розповів на сторін-
ках «Літературної України», а згодом видав роман-до-
слідження «Іван Багряний, або Через терни Гетсиман-
ського саду». Потім видав двокнижжя «Іван Багряний: 
нове й маловідоме», «Крапля сонця у морі блакиту» (по-
вість про репресованого в 20-х роках минулого століт-
тя й забутого всіма літератора Аркадія Казку), «Цвіт 
Вишні, або Втрачене кохання Василя Мисика» та ін. 
Загалом у мене виходить так: з’являється книжка про 

письменника, після чого йому ставлять пам’ятник. У 
Седневі на Чернігівщині вшанували пам’ятником Ар-
кадія Казку. Це сталося 2011-го, наступного року після 
виходу моєї книжки про забутого літератора. 

— А як було з пам’ятником Багряному? Хто до-
помагав?

— Знову ж таки Фундація Багряного, зокрема член 
управи Олексій Григорович Коновал… За цієї нагоди 
хочу подякувати всім жертводавцям! Пам’ятник вста-
новлено коштом Фундації як подарунок землякам від 

закордонного українства. Символічно, що пам’ятник сто-
їть поруч із будівлею Охтирської райдержадміністрації (в 
цій старовинній будівлі цікавої архітектури він, безпере-
чно, бував), а ще неподалік — пам’ятник воїнам АТО, які 
полягли в боях з московським агресором на Сході Укра-
їни, та загиблим патріотам Небесної Сотні. Від самого 
початку неабияке розуміння й підтримку цієї благород-
ної справи виявили земляки письменника, охтирський 
міський голова Ігор Юрійович Алєксєєв та місцеві акти-
вісти. Серед них насамперед — Катерина Андріївна Ма-
каренко. З нею ми готували перший, 85-річний, ювілей і 
відкривали меморіальну дошку на батьківській хаті Ба-
гряного, потім відзначали й наступні ювілеї письменни-
ка. Значну практичну допомогу надав голова Сумського 
земляцтва в Києві Іван Миколайович Рішняк. 

На свято зібралося чимало мешканців, серед них 
і далекі родичі Багряного, вчителі та учні місцевої гім-
назії ім. Б. Антоненка-Давидовича. Сподіваюся, що 
тепер тут відбуватимуться щорічні Багрянівські чи-
тання, а талановита молодь для цього є (гімназія, на 
базі якої можна проводити цей важливий навчаль-
ний захід, зовсім поруч, варто лишень проявити ініці-
ативу й докласти належного старання). 

Та маю ще неабияку заповітну мрію — щоб невдо-
взі батьківська хата Багряного (вона збереглася) неод-
мінно стала його музеєм, незгасним вогнищем україн-
ської культури й патріотизму для прийдешніх поколінь.

Розмовляв Станіслав Бондаренко, 
головний редактор «Літературної України»

Охтирка вітає Івана Багряного
Тут відкрито пам’ятник видатному українцеві

Українська 
діаспора США 

пересилає 
книги з приватних 
зібрань емігрантів 

в Україну
Книги політичної 

української еміграції, зо-
крема й ті, які вони із со-
бою забрали з батьківщи-
ни, повертаються в Украї-
ну. Їхні діти та онуки пе-
редають зі США приватні 
бібліотеки своїх батьків, 
дідусів чи бабусь.

На сьогодні вже при-
йшли десятки посилок 
з книгами українською, 
англійською, а також іта-
лійською, французькою, 
німецькою, португаль-
ською мовами зі США. 

Ідея з книгами на-
лежить американцю 
українського походжен-
ня, книгоману Петру 
П’ясецькому. Він разом із 
львівським однодумцем 
Андрієм Салюком ство-
рив проект «Порятунок 
друкованої (книжкової) 
культурної спадщини», за-
вдяки якому книги емі-
грантів не опиняться на 
смітті та будуть радувати 
читача в Україні.

Нині цей проект охо-
пив лише представни-
ків української діаспори 
у США. Однак волонтери 
закликають і українців 
Канади, Австралії, Бра-
зилії не викидати збір-
ки своїх батьків, а надси-
лати в Україну. Бо чима-
ло з книжок, які збере-
гли українці за кордоном, 
невідомі для українців в 
Україні.

Відомо, що третя хви-
ля еміграції українців на 
Захід у 1940 – 1950-х 
роках охопила переваж-
но інтелігенцію. Саме ці 
люди зберегли за кор-
доном українську мову, 
культуру, створили укра-
їнські організації, зібра-
ли цікаві бібліотеки.

Українські школи за кордоном: 
хто і як дбає про українську нацменшину

Чи мають змогу навчатися у школах рід-
ною мовою діти з українських родин у Росії, 
Угорщині або Румунії?

Напруження довкола Закону про освіту, 
який Верховна Рада ухвалила 5 вересня в 
новій редакції, не спадає. На знак протесту 
цьому закону президент Румунії Клаус Йо-
ханніс скасував свій візит до України, Угор-
щина поскаржилася на закон Верховному 
комісару ООН з прав людини, а Державна 
Дума Росії підготувала гнівну заяву.

Обурення Бухареста, Будапешта й Мо-
скви викликала стаття закону, в якій ідеть-
ся, що з 2020 року в Україні діти з родин на-
ціональних меншин зможуть отримувати 
освіту рідною мовою лише в молодших кла-
сах середньої школи. Тобто через три роки 
в Україні припинять своє існування десятки 
шкіл, де весь освітній процес здійснюється 
мовами нацменшин.

Російська, румунська й угорська нац-
меншини — одні з найчисельніших в Україні. 
За даними українського Міністерства осві-
ти, нині в Україні працюють 581 російська, 
75 румунських і 71 угорська школи, де ви-
кладання з першого по одинадцятий клас 
ведеться мовами цих нацменшин.

Утім, і українська діаспора в цих країнах 
посідає не останнє місце серед інших націо-
нальних меншин. DW з’ясувала, чи дотриму-
ються Росія, Румунія та Угорщина принципу 
дзеркальності, забезпечуючи освітні потре-
би тамтешніх українців.

Українських шкіл 
у Росії немає

Найбільше закордонних українців меш-
кає в Російській Федерації. За офіційною 
статистикою МЗС України, в Росії прожи-
ває 1,93 мільйона осіб, які ідентифікують 
себе як етнічні українці. Згідно з неофіцій-
ною статистикою — їх близько 10 мільйо-
нів. 2001 року Росія підписала, але поки що 
не ратифікувала Європейську хартію регіо-
нальних мов та мов нацменшин, проте Мо-
сква визнала, що українська мова має вхо-
дити до переліку мов, на які поширюється 
державний захист. Оскільки РФ не ратифіку-
вала Хартії, то формально російська влада 
не зобов’язана звітувати перед Радою Єв-
ропи, яким чином вона захищає мовні пра-
ва нацменшин.

На запит DW до МЗС Росії про статисти-
ку щодо кількості українських шкіл відповіді 
не надійшло. Проте, як заявив віце-прем’єр-
міністр України В’ячеслав Кириленко, на сьо-
годні жодної школи, де всі предмети викла-
далися б українською мовою, в Росії не існує.

У Москві, де проживає найбільша кіль-
кість українців — понад 200 тисяч, при На-
ціональному культурному центрі України діє 
недільна школа імені Павла Поповича, яку 
відвідують близько 30 дітей. Три недільні 
українські школи функціонують також на те-
риторії Башкортостану. Українська мова як 
предмет вивчається в кількох школах в Уфі, 
Воркуті, Краснодарі, Мурманську й Пензі.

Тема відсутності українських шкіл у Ро-
сії була каменем спотикання й тоді, коли 
українсько-російські відносини мали ліпші 
часи. Кілька років тому російське МЗС вже 
виправдовувалося з приводу цього, ствер-
джуючи, що, попри велику кількість укра-
їнців, які проживають на території РФ, «за-
питів на створення повноформатних шкіл з 
боку батьків і громадських організацій у фе-
деральні та регіональні органи управління 
освіти практично не надходить».

Проте голова УВКР Михайло Ратушний 
запевняє, що ці аргументи Москви не відпо-
відають дійсності, російська влада ігнорує 
потреби української нацменшини, а занад-
то активних просто залякує. Він розповів, 
«що ще до війни на Донбасі група батьків у 
Санкт-Петербурзі намагалася ініціювати 
відкриття української школи». Але цього так 
і не відбулося, бо «до них приходили співро-
бітники ФСБ, проводили «виховні» розмови 
й натякали на можливі проблеми».

Один на всіх
У Румунії, згідно з переписом населен-

ня за 2011 рік, проживає близько 51 тися-
чі етнічних українців, з яких майже 49 тисяч 
назвали українську мову рідною. Як повідо-
мили DW у Раді Європи, щодо української ру-
мунська влада взяла на себе зобов’язання 
надавати освіту цією мовою для представ-
ників нацменшини без попереднього запи-
ту від батьків.

Але, як з’ясувала DW у МЗС України, на 
сьогодні в Румунії відсутні початкові й вось-
мирічні школи, в яких викладання повністю 
ведеться українською мовою. Єдиним пов-
ноцінним українським навчальним закла-
дом є педагогічний ліцей імені Тараса Шев-
ченка в місті Сігету Мармацієй.

Ліцей імені Шевченка — це візитівка, 
про яку представники румунської влади по-
стійно згадують під час двосторонніх і між-
народних зустрічей, розповів у розмові з 
DW український дипломат, котрий кілька ро-
ків тому працював у посольстві України в 
Бухаресті. За його словами, під час його від-
рядження до Румунії в ліцеї навчалося біль-
ше 200 учнів, нині — лише 160, «бо з кож-

ним роком учнів у ньому меншає». «Місцева 
румунська влада веде негласну, але активну 
роботу серед батьків українців, правдами й 
неправдами відмовляючи їх навчати своїх 
дітей українською мовою», — розповів ди-
пломат.

Немає попиту, 
немає проблеми

Угорщина також підписала, проте не ра-
тифікувала Європейської Хартії щодо регіо-
нальних мов та мов нацменшин. Українська 
діаспора тут малочисельна — 8 тисяч осіб, 
проте Будапешт офіційно визнав українську 
як мову національної меншини. Однак, згід-
но з інформацією Ради Європи, ні початко-
вих, ні середніх шкіл з українською мовою 
викладання в Угорщині немає.

Угорська влада пояснює таку ситуацію 
тим, що від української громади не надхо-
дить запиту на відкриття українських шкіл, а 
серед угорських учителів мало тих, хто хотів 
би викладати українською мовою.

Про своїх має дбати 
материнська держава

Асиміляція закордонних діаспор — про-
цес незворотний, визнають експерти. Але 
йому можна протидіяти. І цим має займати-
ся не стільки країна, на території якої про-
живає національна меншина, скільки мате-
ринська держава. «Проте протягом останніх 
років українська влада не вела системної 
роботи із захисту інтересів своїх співвітчиз-
ників за кордоном», — запевняє Михайло 
Ратушний. На його думку, головним недо-
ліком є відсутність урядової програми спів-
праці із закордонними українцями, подібної 
тій, яку мають, наприклад, Польща, Росія, 
Румунія, Угорщина, Казахстан та інші країни.

Функцію роботи з діаспорою в Україні 
нині виконує МЗС. Але, вважає Ратушний, 
це відомство головним чином концентру-
ється на вирішенні консульських питань.

Допомогти ефективно відстоювати пра-
ва української нацменшини міг би окремий 
орган державної влади, «адже загалом у 
світі проживає понад 20 мільйонів україн-
ців», вважає голова Української всесвітньої 
координаційної ради. Він наголошує, що 
його організація неодноразово намагалася 
переконати уряд знайти фінансування для 
такого органу. «Утім, українська влада не до-
слухається до наших рекомендацій», — кон-
статував М. Ратушний.

Джерело: http://www.dw.com 
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Нобелівські 
премії 

присуджено
Премія миру — за боротьбу проти ядер-

ної зброї
Відзнаку отримала Міжнародна кампанія за 

скасування ядерної зброї (ICAN). Це об’єднання 
неурядових організацій близько 100 країн сві-
ту. Кампанія є рушійною силою, яка співпрацює з 
усіма зацікавленими щодо заборони та ліквідації 
ядерної зброї. На сьогодні 108 держав узяли на 
себе таке зобов’язання.

Кампанію за скасування ядерної зброї почала 
організація «Лікарі світу за запобігання ядерної 
війни» — спільнота медиків, яка 1985 року сама 
отримала Нобелівську премію миру.

Від 1901 року дали 97 премій миру. Зокрема, 
її отримали 16 жінок. 

Лауреат премії з літератури — Кадзуо 
Ішіґуро

5 жовтня Нобелівський комітет оголосив ла-
уреата премії з літератури. Це британський пись-
менник японського походження Кадзуо Ішіґуро. 
Йому 62 роки. Він народився в Нагасакі (Японія) 
в родині океанографа. 1960 року родина переїха-
ла до Англії. 

Літературна кар’єра Ішіґуро почалася 1981 
року після публікації трьох оповідань. Ішіґуро на-
городжений премією Віттбред за роман «Худож-
ник хиткого світу» і Букерівською премією за «За-
лишок дня». Повість «Не відпускай мене» (2005 р.) 
екранізували. 2016 року вийшов її український 
переклад.

Нині письменник живе в Лондоні з дружиною 
та дочкою.

Загалом від 1901 року лауреатів цієї премії 
визначали 109 разів. Премію отримали 14 жінок.

Премія з фізіології та медицини — за 
розробку біологічного годинника

Премією відзначені Джеффрі Хол, Майкл 
Росбаш і Майкл Юнг. Учені проаналізували біоло-
гічний годинник людини. Їхнє відкриття пояснює, 
як рослини, тварини й люди пристосовують свій 
біологічний ритм так, щоб синхронізувати його зі 
змінами на Землі.

Науковці довели, що біологічні годинники 
функціонують за однаковим принципом у всіх ба-
гатоклітинних організмах, у тому числі людей. 

Премія з фізики — за спостереження 
гравітаційних хвиль

Науковців Райнера Вайса, Беррі Сі Берріша 
й Кіпа Ес Торна відзначили за вирішальний вне-
сок у розробку LIGO детектора та спостереження 
гравітаційних хвиль.

LIGO — лазерно-інтерферометрична граві-
таційно-хвильова обсерваторія, в розробці якої 
брали участь дослідники з понад 20 країн. Но-
белівські лауреати довели, що за 40 років дослі-
джень гравітаційних хвиль завдяки LIGO їх усе-та-
ки вдалося спостерегти.

Гравітаційні хвилі розповсюджуються зі швидкіс-
тю світла, заповнюючи всесвіт, йшлося в розробках 
загальної теорії відносності Альберта Ейнштейна.

Премія з хімії — за розробку, яка дає 
змогу зберегти форму біомолекули після 
заморожування

Премією відзначили науковців Жака Дубоче-
та, Йоахіма Франка й Річарда Хендерсона.

Кріоелектронний мікроскоп, який розробили 
вчені, дає змогу за допомогою методу склеюван-
ня зберегти природну форму біомолекул після їх 
заморожування. Цей метод змінив біохімію, яка 
переходить у нову епоху.

Дослідники тепер можуть заморозити біомо-
лекули в середині руху та візуалізувати процеси, 
які вони ніколи раніше не бачили, що є вирішаль-
ним для основного розуміння хімії життя та розви-
тку лікарських препаратів. 

Донедавна електронні мікроскопи вважалися 
придатними лише для зображень мертвої ткани-
ни, оскільки потужний електронний промінь руй-
нує біологічний матеріал.

Річарду Хендерсону — 72 роки, він родом із 
Шотландії. Йоахіму Франку — 77, він із Німеччини. 
Швейцарцю Жаку Дубочету — 75.

Премія з економіки — за дослідження 
економічної поведінки

Лауреатом Нобелівської премії з економіки 
за 2017 рік став американець Річард Талер. Він 
відомий як теоретик у галузі фінансової та еко-
номічної поведінки й автор так званої «теорії під-
штовхування» («керованого вибору») — щоб спо-
нукати людину до оптимального вибору, продик-
тованого розумом, а не почуттями або миттєвими 
бажаннями.

По Першому національному каналу укра-
їнського телебачення пройшов популярний 
іспанський серіал — історичний детектив 
«Гранд-отель». 

…Іспанія, 1905 рік. У шикарний при-
морський «Гранд-отель» влаштовується пра-
цювати офіціантом молодий хлопець Хуліо 
Ольмедо. Насправді він прагне розслідува-
ти таємниче зникнення в готелі своєї сестри. 
Хлопець знайомиться з донькою господині 
готелю доньї Тереси Аларкон — Аліцією. Між 
молодими людьми спалахує велике кохан-
ня. Навіть попри те, що її мати з меркантиль-
них міркувань видає доньку за амбітного 
дона Дієго, як виявилося, справжнього зло-
чинця, котрий колись убив першу дружину. 
Справа ускладнюється й тим, що Аліція та-
кож прагне з’ясувати обставини загадкової 
смерті свого батька рік тому, власника готе-
лю, небезпідставно підозрюючи також його 
вбивство.

Стається ціла серія загадкових убивств. А 
в заплутаному й загадковому минулому бага-
тьох персонажів, насамперед з родини Алар-
конів, криється чимало темних плям. 

Серіал «Гранд-отель» зняла іспанська 
компанія «Bambu Producciones». Уперше він 
був показаний в Іспанії на телеканалі «Antena 
3» 2011 року, причому з величезним успіхом. 
Відтоді тріумфально крокує екранами світу. І 
ось прем’єра в Україні.

Зйомки серіалу проходили на іспанському 
півострові Ла-Магдалена, в місті Сантандер, 
а в якості «Гранд-отелю» для зйомок слугував 
королівський палац Ла-Магдалена, літня ре-
зиденція короля Іспанії Альфонсо ХІІІ.

Успіху серіалу сприяли захопливий детек-
тивний сюжет, точне відтворення історичних 
реалій Іспанії початку ХХ століття, чудовий 
підбір та гра акторів. 

Головні ролі Аліції і Хуліо зіграли моло-
ді, але вже дуже популярні актори — Амайя 
Саламанка та Йон Гонсалес. Обом зараз 31 

рік, під час зйомок їм було по 25. 
Роль власниці отелю, підступної Тере-

си Аларкон грає популярна актриса Адріана 
Осорес, якій під час зйомок було 52 роки. 

Одну з головних ролей — домоправи-
тельки Анхели Салінас — грає Кончіта Ве-
ласко, популярна іспанська актриса, співач-
ка, телеведуча. У період зйомок вона мала 
72 роки, але, як завжди, блискуче впорала-
ся з роллю. 

Отже, черговий зарубіжний детектив. 
До цього можна додати, що канал «1+1» уже 
втретє демонструє кіноепопею Туреччини 
«Величне століття. Роксолана». По інших ка-
налах транслюють детективні серіали «Роз-
слідування Мердока», «Пуаро Агати Крісті». 
Усе це детективи, зняті за класикою жанру, 
на відміну від багатьох низькопробних під-
робок. Однак усі згадані історичні, соціаль-
но-психологічні драми — зарубіжні. Прикро, 
що так мало подібних фільмів наших, україн-
ських, хоч наша історія дає стільки захопли-
вих сюжетів. Картини ж можна полічити на 
пальцях. Для прикладу, можна згадати зняті 
понад 20 років тому режисером Олегом Бій-
мою багатосерійні фільми «Пастка» і «Злочин 
з багатьма невідомими» — це екранізація 
романів Івана Франка «Перехресні стежки» 
й «Основи суспільності». Чудові екранізації, 
за участю таких прекрасних акторів, як Бог-
дан Ступка, Анатолій Хостікоєв, Ольга Сум-
ська, Зінаїда Дехтярьова, Олексій Богда-
нович, Наталія Сумська. Де ж нові подібні 
фільми? 

Петро АНТОНЕНКО 

Швеція (офіційна назва — 
Королівство Швеція) — дер-
жава в Північній Європі на Скан-
динавському півострові. Межує 
з Норвегією та Фінляндією, та-
кож з’єднана з Данією мостом-
тунелем через протоку Ересунн. 
Займаючи територію у 450 295 
км2, Швеція є третьою за пло-
щею країною Європейського Со-
юзу і має населення 9,7 мільйо-
на осіб. Приблизно 85% насе-
лення живе в міських районах. 
Південна Швеція є переважно 
сільськогосподарською, водно-
час її північна частина густо по-
крита лісами. 

Швеція виникла як незалеж-
на країна в Середньовіччі. У XVII 
столітті країна розширила свої 
території, створивши тим самим 
Шведську імперію, яка була ве-
ликою європейською державою 
аж до початку XVIII століття. Свої 
заморські території за межами 
Скандинавського півострова 
Швеція поступово втрачала про-
тягом XVIII – XIX століть, почина-
ючи з анексії Росією нинішньої 
території Фінляндії 1809 року. 
Останньою війною за безпосе-
редньої участі Швеції була війна 
1815 року, в якій Норвегія була 
примушена до унії військовим 
шляхом.

Відтоді Швеція перебуває в 

мирі, офіційно дотримуючись по-
літики нейтралітету в міжнарод-
них справах. Унію з Норвегією 
було розірвано 1905 року мир-
ним шляхом, результатом чого 
стали нинішні кордони Швеції. 

Хоча країна була формаль-
но нейтральною в обох світових 
вій нах, вона брала участь у ба-
гатьох гуманітарних місіях — зо-
крема, прийом біженців з тери-
торій, окупованих Німеччиною. 

Швеція приєдналась до Єв-
ропейського Союзу 1 січня 1995 
року, однак відмовилась від 
членства в НАТО.

Нині Швеція — конституцій-
на монархія та парламентська 
демократія з монархом як гла-
вою держави. Столиця — Сток-
гольм,  найбільш густонаселене 
місто країни. Роль законодав-
чої влади виконує однопалатний 
парламент Риксдаг із 349 члена-
ми. Виконавча влада здійсню-
ється урядом під головуванням 
прем’єр-міністра. Швеція є уні-
тарною державою, розділеною 
на 21 лен і 290 комун.

Швеція підтримує сканди-
навську модель системи соці-
ального забезпечення, надаючи 
своїм громадянам обов’язкове 
медичне страхування й вищу 
освіту. Країна посідає восьме 
місце у світі в переліку країн з 
найвищим номінальним ВВП на 

душу населення та дуже висо-
кі місця в інших рейтингах — за 
якістю життя, здоров’я, освіти, 
захисту громадських і політич-
них прав. 

Туристів приваблюють пе-
реважно дбайливо збережена 
шведська природа й багата куль-
турно-історична спадщина цієї 
країни, батьківщини вікінгів.

Прапор Швеції — це синє 
полотнище з жовтим хрестом 
по ньому. Тобто кольори швед-
ського прапора — як в україн-
ського. 

Більшість віруючих (79% з 
усіх віруючих) належить до Церк-
ви Швеції — лютеранської церк-
ви, відокремленої від держави 
2000 року. Також присутні като-
лики, православні, баптисти.

Мова тут одна — шведська, 
але складається вона з декіль-
кох десятків діалектів, тому в різ-
них куточках країни люди гово-
рять трохи інакше. 

Мовами національних мен-
шин визнані саамська, меянкіе-
лі, фінська, циганська та ідиш. 

Готувати вдома більшість 
шведів не любить, тому кафе й 
фаст-фуди тут мають величезну 
популярність.

Швеція — перша у світі краї-
на, де з’явився комерційний мо-
більний зв’язок.

Фітнес і аматорські занят-

тя спортом тут дуже популярні, 
тому багато людей мають ви-
гляд, набагато молодший за свій 
вік.

Стоматологія для всіх грома-
дян країни, яким ще не виповни-
лося 20 років, безкоштовна.

Сірники були винайдені саме 
у Швеції.

Палац королівської динас-
тії в Стокгольмі — найбільший 
з нині використовуваних коро-
лівських палаців у світі, в ньому 
більше 550 кімнат. 

Шведи — одні з найбільш 
законослухняних автомобілістів 
в Європі, разом з фінами. Саме 
в цих двох країнах найрідше по-
рушують правила дорожнього 
руху.

Майже всі шведи добре го-
ворять англійською.

Іноземці у Швеції можуть 
безкоштовно вивчати шведську 
мову.

У автобусах можна побачити 
сміттєву корзину. Так тут дбають 
про чистоту.

У кожному багатоквартирно-
му будинку є своя пральня, тому 
пральних машин у квартирах за-
звичай немає.

Швеція не вступала в жодну 
війну вже понад два століття.

Чай у цій країні не надто по-
пулярний, чого не скажеш про 
каву. 

Цiкавi факти про ШвецiюЦiкавi факти про Швецiю

«Гранд-отель»: грандіозний іспанський серіал

Хуліо і Аліція

Анхела і Тереса
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Історія: таємниці, відкриття, гіпотези Які ж  «низькі 
тарифи порівняно 

з Європою», 
якщо наші зарплати 
також не порівняльні 

з європейськими
Інтернет в Україні 

значно подорожчає
Зростання цін на доступ 

до мережі розпочнеться на 
початку наступного року. 
Про це заявив голова Інтер-
нет-асоціації України Олек-
сандр Федієнко. За його 
словами, на цьому зростан-
ня цін на Інтернет не зупи-
ниться.

«На скільки підніма-
ти ціни на Інтернет — ко-
жен оператор визначає за-
раз сам. Спираючись на си-
туацію в регіоні, купівель-
ну спроможність населення, 
конкуренцію тощо. Але впев-
нений, що зростання цін ста-
новитиме в найближчі півро-
ку не менше 50%. Що, як на 
мене, вкрай мало. Тому зрос-
тання цін зберігатиметься й 
надалі», — сказав Федієнко.

За словами провайде-
рів, порівняно з Європою і 
навіть країнами СНД нині 
в Україні дуже низькі тари-
фи на широкосмуговий Ін-
тернет. Вони не порівнян-
ні зі зростанням курсу та ін-
фляцією, тому, щоб вижити і 
продовжувати розвиватися, 
оператори будуть змушені 
піднімати розцінки.

Аферистів 
у Австралії 

судять
Федеральний суд у Мель-

бурні визнав австралійку 
Бель Гібсон винною в об-
мані людей і присвоєнні ко-
штів, зібраних на доброчин-
ність. Вона мусить виплати-
ти штраф у розмірі 410000 
доларів.

У 2013 році Бель Гібсон 
заявила, що вилікувалася від 
пухлини мозку за допомогою 
особливого раціону. Також їй 
нібито допомогла альтерна-
тивна медицина. Гібсон на-
писала книгу кулінарних ре-
цептів на підставі своєї ді-
єти, а також створила плат-
ний додаток для смартфону. 
Вона стверджувала, що вели-
ка частина коштів, отриманих 
від продажу цих продуктів, 
піде на благодійність.

Через два роки блогер зі-
зналася, що взагалі не хворіла 
на рак. З’ясувалося, що з усіх за-
роблених грошей (420 000 дола-
рів) тільки 10 800 доларів піш-
ли на добродійність. Решту 
Гібсон витратила на особисті 
потреби. Тому 2016 року про-
ти неї порушили справу, але 
остаточно провину довели 
тільки через рік.

За рішенням суду Бель 
Гібсон повинна спочатку ви-
платити 150 000 доларів сім’ї 
хлопчика з пухлиною мозку, 
якому вона обіцяла допомог-
ти раніше. Ще 140 000 доларів 
штрафу складають присвоєні 
кошти від продажу додатка до 
смартфону. Решта штрафу — це 
те, що Гібсон, усупереч заявам, 
не пожертвувала на всілякі 
заходи. 

Учені знайшли знаменитий храм 
богині Артеміди на грецькому остро-
ві Евбея через сто років після початку 
пошуків — як з’ясувалося, храм шука-
ли не в тому місці.

Команда археологів університе-
ту Лозанни виявила храм біля підніж-
жя пагорба, розташованого недалеко 
від невеликого рибальського містечка 
Амаринтос на Евбеї.

Виявилось, будова знаходиться за 
10 кілометрів від того місця, де майже 

сто років відбувалися пошуки.
Учені дійшли висновку, що зна-

йшли той самий храм Артеміди Ама-
ринтійської, де щороку в Давній Гре-
ції здійснювали масову ходу. Храм був 
зруйнований 396 року нашої ери вій-
ськом під командуванням Алариха.

Святилище Артеміди Амаринтій-
ської було другим за популярністю піс-
ля знаменитого храму Артеміди в Ефе-
сі, що вважався одним із Семи чудес 
античного світу.

Дворянські роди не з’являються 
нізвідки, в кожного з них своя історія. 
І далеко не завжди ця історія приємна. 
Адже в кожного роду є початок історії, 
коли перший його представник «вибив-
ся в люди».

Рід Романових правив Росією ці-
лих три століття, але як саме Романо-
ви прийшли до влади, звідки походить 
їхня династія?

Кобила й Жеребець
Витоки роду Романових остаточно 

не з’ясовані. За одними даними, вони 
прийшли на Русь із Пруссії, тобто були, 
швидше за все, німцями. За іншими — 
це була стара новгородська сім’я.

Про імена перших представників 
роду (тоді ще, звичайно, не царсько-
го) вважають за краще не згадувати. 
Адже звали їх украй кумедно: Андрій 
Кобила, Семен Жеребець, Олександр 
Ялинка, Федір Кішка і так далі. Визна-
вати, що монарша династія веде свій 
родовід від людини на ім’я Андрій Ко-
била, звичайно, не дуже приємно.

Як саме сім’я Кобили вибилася у 
знать, точно невідомо. Можна тільки 
сказати, що сам Андрій був боярином 
при московському князі Симеоні Гор-
дому. Важлива роль у набутті знатнос-
ті роду належить Федору Романову, він 
же патріарх Філарет. Поступово клан 

Романових почав мати важливе зна-
чення в державній політиці.

Пощастило, що з часом прізвище 
змінювалося. Коли сім’я поріднилася 
з царями, завдяки шлюбу Івана Гроз-
ного з Анастасією Романівною прізви-
ще вже звучало як Захар’їни-Юр’єви. А 
коли настав Смутний час Лжедмитрія 
та Бориса Годунова, почали претенду-
вати на трон. Шлюби з Іваном Грозним 
і князем Шуйським давали Романовим 
право частково визнаватися Рюрико-
вичами.

У результаті боротьби за владу 
1613 року Земський собор обрав на 
царювання Михайла Федоровича Ро-
манова, який і став першим монархом 
у роду.

Династичні складності
Насправді вважати, що рід Рома-

нових правив Росією 300 років, не зо-
всім правильно. Безпосередньо з їх-
ньої династії було всього 4 царі й 1 ца-
риця. Дочка Петра I Єлизавета була 
бездітна, тому з її смертю успадкуван-
ня по чоловічій лінії припинилося. І в 
сім’ю Романових влився зовсім інший 
рід, що до того майже не мав ніякого 
стосунку до Росії.

Сестра Єлизавети Анна вийшла за-
між за герцога Карла Гольштейн-Гот-
торпського, так що всі інші імператори 

Росії аж до Миколи II були не Романо-
вими, а Гольштейн-Готторп-Романо-
вими, тобто спадкоємцями німецько-
го герцога. Згадувати про це російські 
патріоти, звичайно ж, не дуже люблять. 
Адже виходить, що півтора століття 
країною правили іноземці.

До речі, спадкоємців у Карла ви-
явилося дуже багато. До 1880 року в 
Росії було близько шістдесяти великих 
князів, тобто людей, що мають стосу-
нок до імператорського роду. На утри-
мання кожного зі скарбниці виділя-
ли чималі гроші — близько 200 тисяч 
рублів на рік. Істотно урізав утриман-
ня дармоїдів імператор Олександр III, 
коли виявилося, що великі князі жи-
вуть невідповідно до своїх статків, а ко-
ристі ніякої країні не приносять.

Викрадення століття
Іноді пустощі великих князів захо-

дили дуже далеко. Так за царювання 
Олександра II з резиденції князя Кос-
тянтина Миколайовича Романова (бра-
та імператора) викрали три великих ді-
аманти. Причому викрадені коштовні 
камені були не зі скриньки, а з ікони, 
до якої кріпилися.

Коли жандармерія почала розби-
ратися, виявилося, що за викраденням 
стоїть... син князя Михайло Костянти-
нович Романов. Здавалося б, навіщо 
синові красти коштовності з власного 
будинку? А дуже просто — через ко-
хання. Князь Михайло був закоханий 
в американську авантюристку Фан-
ні Лір, яку насправді звали Генрієтта 
Блекфорд.

Батьки князя знали про його 
зв’язки з американкою. Любовні ви-
тівки на стороні не були чимось див-
ним для Романових. Князь Костянтин 
Миколайович жив з балериною Анною 
Кузнєцовою, яка навіть народжувала 
йому дітей. Та й сам імператор Олек-
сандр жив із княгинею Долгорукою, що 
вже казати про інших. Але американка 
була небезпечна, тому її ще раніше ви-

слали з країни, а молодого князя від-
правили на війну в Середню Азію, спо-
діваючись, що там він загине і пробле-
ма розв’яжеться сама по собі.

Але князь вижив, виїхав до Євро-
пи, знайшов свою Генрієтту, і все по-
чалося знову. Вони спланували і здій-
снили викрадення діамантів. Коли це 
розкрилося, імператор Олександр 
велів позбавити князя Михайла всіх 
звань, нагород і заслати його служити 

до Оренбурзького гарнізону під прізви-
щем полковника Волинського.

Тільки після вбивства Олександра 
частину титулів князю повернули й на-
віть визнали його шлюб з новою дру-
жиною — якоюсь Надією. Розповідали, 
що під час революції 1917 року Михай-
ло навіть вивісив над своїм будинком 
червоний прапор, так сильно він не лю-
бив усю династію Романових. Помер 
князь 1918 року.

Скелети у шафі
Безумовно, кожен дворянський рід 

має свої скелети у шафі. Царський рід 
— тим більше. Тому робити з Романо-
вих святих, як люблять у сучасній Росії, 
— це злочин проти істини й проти істо-
рії. Вони були звичайними людьми, по-
ганими й хорошими, зі своїми вадами. 
Про це потрібно пам’ятати.

Мітя РАЄВСЬКИЙ
Сайт «Знай»

Напевно, один з учнів Ісуса Хрис-
та навіть не міг уявити, що його іменем 
назвуть одну з найтрагічніших подій у 
французькій історії. Варфоломіївська 
ніч сталася 24 серпня 1572 року, на-
передодні дня святого Варфоломія. Ка-
толики вийшли на вулиці Парижа, щоб 
раз і назавжди вирішити розбіжності 
зі своїми сусідами-гугенотами. Так тоді 
називали у Франції протестантів.

Спочатку цей бунт був спрямова-
ний проти протестантської еліти, але 
він дуже швидко вийшов з-під конт-
ролю. Тоді не щадили нікого, під ножі 
потрапили й діти, і жінки, і люди похи-
лого віку. Будинки, на яких був зобра-
жений протестантський хрест, просто 
спалювали з усіма його мешканця-
ми. За оцінками, під час Варфоломі-
ївської ночі пролилася кров, як міні-

мум, однієї десятої частини парижан.
Усі були охоплені релігійною нена-

вистю, а деякі просто вирішили, що це 
прекрасна можливість поживитися чу-
жими речами. Тому дуже багато арис-
тократів і заможних католиків теж ви-
рушили на той світ.

Після подій 24 серпня 1572 року 
понад 200 тисяч протестантів покину-
ли Францію і переселилися до Англії, 
Німеччини та Польщі.

Дзвони звучали з церкви Сен-
Жермен-л’Осеруа, розташованої в са-
мому серці Парижа, на Луврській пло-
щі. Дзвін закликав «добрих католиків» 
вийти з будинків і розібратися з «ні-
кчемними гугенотами». Спочатку дзвін 
мав стати сигналом «вірним людям» для 
усунення гугенотської верхівки, яка в 
той момент перебувала в Парижі. Але 

після того, як багаття роз-
горілося, відразу загасити 
його не вдалося.

Традиційно протестан-
ти, які визнають, що католи-
цизм тоді показав справжнє 
обличчя, вважаються жерт-
вами. Щодо Варфоломіїв-
ської ночі сперечатися з цим 
складно. Але не можна забу-
вати про те, що і самі «жерт-
ви» не безгрішні. Приміром, 
погром у Німі 1567 року, коли 
було вбито і скинуто в коло-
дязь єпископського двору до 
сотні найзнатніших католи-
ків. І це тільки один приклад, 
а їх можна знайти чимало.

Антон АНТОНОВ,
сайт «Знай»

У Казахстані відновили піраміду, 
якій три тисячі років 

Археологи Караганди закінчили реконструкцію «Сариаркінської піраміди». 
Тож у країні з’явився новий унікальний пам’ятник, який зацікавить туристів, — 
мавзолей бегази-дандибаївського вождя. Розкопки триватимуть.

Унікальний мавзолей епохи бронзи виявили у степах неподалік від Кара-
ганди 2016 року. За оцінкою фахівців, споруду було зведено в Сариарці понад 
3000 років тому для кагана (вождя) місцевого могутнього племені. Знахідку 
карагандинських археологів тоді назвали сенсаційною. Пам’ятник нагадує зна-
мениті єгипетські піраміди приблизно того самого історичного періоду й осо-
бливо — ступінчасту піраміду фараона Джосера.

Знаменитий храм Артеміди в Греції 
знайшли після ста років пошуків

Варфоломіївська ніч

Рід Романових: 
нюанси походження та скелети у шафі

Князь Михайло із дружиною Надією.
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У Великобританії опубліко-
вана книга «Російська револю-
ція. Нова історія» (The Russian 
Revolution. A New History), автор 
якої — професор Бард-коледжу 
Шон Макмікін — переконливо до-
водить, що Жовтневий перево-
рот 1917 року не міг би відбутися 
без потужної фінансової допомоги 
більшовикам з-за кордону — з Ні-
меччини, Швеції, Данії, Швейцарії.

По-новому в книзі розгляда-
ється і роль війни й воєнного ста-
ну в долі революції. Значну про-
вину за перемогу більшовиків 
американський історик покладає 
особисто на Олександра Керен-
ського.

Рецензуючи книгу Шона Мак-
мікіна, лондонська «Таймс» робить 
такий висновок: «Російська рево-
люція була найуспішнішою кримі-
нальною змовою в історії... Вона 
була також красномовним при-
кладом того, як ліберали можуть 
програти, і програти катастрофіч-
но, якщо, маючи величезну пере-
вагу, вони роз’єднані перед лицем 
нещадного ідеологічного ворога». 
Неважко виявити актуальність 

цього висновку для сучасної Росії. 
Підзаголовок книги — «Нова істо-
рія» — цілком виправданий.

Її новизна в тому, на що ні в ро-
сійській, ні в західній історіогра-
фії Жовтня зазвичай не звертали 
уваги — на фінансову базу більшо-
вицької партії. Американський іс-
торик спробував зрозуміти, скіль-
ки коштував Жовтневий перево-
рот, знайти відповідь на питання: 
«Звідки гроші, товаришу Ленін?» 
Слід віддати належне детектив-
ним здібностям Шона Макмікіна, 
йому вдалося знайти відповідь. 
Масштаби більшовицької антиво-
єнної пропаганди, утримання пар-
тійного апарату й Червоної гвардії 
коштували величезних грошей.

Автор «Російської революції» 
перебрав гори матеріалу, попра-
цював у 24 російських, німецьких, 
австрійських, шведських, британ-
ських, французьких, швейцар-
ських і американських архівах. 
Так що книга чудово обґрунтова-
на, факти, що викладаються в ній, 
переконливі й підтверджені фінан-
совими документами. 

Звичайно, про німецькі гроші 
й декілька «пломбованих» вагонів 
у Росію з російськими революці-
онерами, перекинутими німцями 
навесні 1917 року, добре відо-
мо. Але гроші, як з’ясував амери-
канський історик, надходили й з 
інших джерел — зі Швеції, Данії, 
Швейцарії, від підставних фірм 
і рахунків у російських банках. 
Транзакції йшли з багатьох ней-
тральних країн. Ось лише один 
факт, про який пише Шон Мак-
мікін, що підтверджує грошовий 
водоспад, який лився на партію 
більшовиків напередодні перево-
роту з-за кордону.

Після приїзду Леніна в Петро-
град у квітні 1917 року більшови-
ки купили друкарню, розташовану 
на Суворовському проспекті в Пе-
трограді, за 250 тисяч рублів (ек-
вівалент 125 тисяч доларів або 
12,5 мільйона доларів на нинішні 
гроші).

Умовою купівлі була обіцянка 
ЦК партії платити персоналу дру-
карні в цілому 30 тисяч рублів що-
місяця (сучасна купівельна спро-
можність цієї суми — 1,5 мільйона 
доларів або 18 мільйонів доларів 
на рік). Листівки і пропагандист-
ські матеріали полилися річкою. 
Окрім «Правди», почався випуск 
«Солдатської правди» (для Петро-
градського гарнізону), «Окопної 
правди» (для фронтових частин), 
«Голосу правди» (для Балтфлоту), 
не рахуючи памфлетів, наклади 
яких обчислювалися шестизнач-
ними цифрами.

Пізніше, після провалу липне-
вого путчу більшовиків, контрроз-
відка Тимчасового уряду вияви-
ла, що в друкарні друкували також 
фальшиві посвідчення особи й ніч-
ні автомобільні перепустки. 

Розкладання армії і флоту 
йшло прискореними темпами; 
поразкова, пацифістська і рево-
люційна пропаганда більшовиків 
на німецькі гроші напередодні 
Жовтневого перевороту зашка-
лювала.

Головним «відмивальним» 
пунктом іноземних субсидій біль-
шовикам був шведський банк Nya 
Banken, чий власник Улоф Ашберг 
після захоплення влади більшови-
ками став головним підручним Ле-
ніна з виведення награбованих 
цінностей, конфіскованих активів 
приватних банків і царського зо-
лотого запасу за кордон; ці засоби 
йшли на фінансування світової ре-
волюції і закупівлю зброї.

Але транзакції більшовикам 
напередодні перевороту йшли і 
через російські банки. Створена 
Парвусом на німецькі гроші в ней-
тральній Данії торгово-експортна 
компанія закуповувала дефіцит-
ні в Росії продукти й матеріали, а 
кошти від їх продажу в Росії її но-
мінальний директор Яків Ганець-
кий переказував на рахунки свого 
російського представника Євгенії 
Суменсон.

Начальник контррозвідки Тим-
часового уряду полковник Нікітін 
стверджував, що на допиті Сумен-
сон зізналася, що переказувала 
гроші більшовикам: зокрема, з її 
рахунку в Сибірському торговому 
банку було переказано 750 тисяч 
рублів. Суменсон мала рахунки на 
сотні тисяч рублів також у Росій-
сько-азійському та Азовсько-дон-
ському банках. Згідно з виявле-

ними Шоном Макмікіним у Швеції 
фінансовими документами, з Nya 
Banken напередодні перевороту 
на рахунок Суменсон у Петрогра-
ді було перераховано 100 тисяч 
рублів.

«Через такі телеграфні транз-
акції і відмивання доходів у рублях 
від імпортного бізнесу Суменсон, 
— пише Шон Макмікін, — німець-
кий уряд був здатний перевести 
величезні суми партії Леніна в Пе-
трограді, аж до 50 мільйонів зо-
лотих марок — еквівалент більше 
одного мільярда доларів на ниніш-
ні гроші».

Проте, зазначає автор «Ро-
сійської революції», Росія і росій-
ський народ заплатили набагато 
більшу ціну за Жовтневий пере-
ворот: за підрахунками американ-
ського історика, він обійшовся, 
включаючи Громадянську війну, 
ленінський і сталінський терори, в 
25 мільйонів людських життів.

У інтерв’ю Радіо Свобода Шон 
Макмікін розповідає, як йому вда-
лося розслідувати закордонне 
фінансування партії, що ретель-
но приховувалося більшовиками, 
прояснити економічну таємницю  
найпотужнішої пропагандистської 
кампанії з розкладання російської 
армії напередодні Жовтня.

— Мені вдалося у своєму роз-
слідуванні, причому не лише в Ро-
сії, а й у Німеччині, Швеції і Фран-
ції, виявити багато доказів того, 
яку роль зіграв у фінансуванні 
більшовиків шведський банк Nya 
Banken і його глава Улоф Ашберг, 
якого називали «банкіром Лені-
на». Ашберг продовжив співпрацю 
з більшовиками і після Жовтнево-
го перевороту.

Між 1921 і 1924 роками він 
реалізував на Заході на 50 міль-
йонів доларів цінностей Держхра-
ну — п’ять мільярдів доларів у пе-
рерахунку на нинішні гроші. У 
1940 році Ашберга допитала в Па-
рижі французька поліція, і він від-
верто розповів про свої зв’язки з 
більшовиками до і після револю-
ції. Його свідчення зберігаються 
в архіві паризької префектури. У 
Швеції я виявив щоденник Ашбер-
га, точніше, його фрагменти, з яких 
з’ясовується багато чого про його 
угоди з більшовиками.

У Німеччині мені пощастило 
розшукати документи про поста-
чання до Росії через підставні фір-
ми німецьких товарів, зокрема 
медикаментів, термометрів і рід-
кісних та дуже дорогих контрацеп-
тивів. Виторг від їх продажу йшов 
більшовикам. Ці транзакції здій-
снювалися в рублях, що дозволя-
ло більшовикам використати ве-
личезні суми готівки.

Багато з цих фактів було вияв-
лено комісією Тимчасового уряду, 
що розслідувала діяльність біль-

шовиків після їх невдалої спро-
би захоплення влади в липні 
1917 року. Під час обшуку в штаб-
квартирі їхньої партії в особняку 
Кшесинської були захоплені фі-
нансові документи, що викривали 
їх, багато з яких згодом  знищили 
в СРСР. Проте Олександр Керен-
ський про них знав — про це він 
писав у мемуарах.

Ці факти фігурують у постанові 
Тимчасового уряду про арешт Ле-
ніна, який втік до Фінляндії, та ін-
ших більшовиків і в оголошенні їх 
у розшук.

Проте Керенський по суті са-
ботував це рішення, побоюючись 
уявної змови генерала Корніло-
ва і сподіваючись на підтримку 
ідеологічно близьких лівих сил. У 
серпні він амністував заарешто-
ваних у зв’язку з липневим зако-
лотом більшовиків і випустив їх із 
в’язниць. І хоча багато документів 
про співпрацю більшовиків із за-
рубіжними спонсорами було зни-
щено, дещо з того, що викриває 
їх, збереглося і в Російському дер-
жавному архіві соціально-політич-
ної історії в Москві.

Утім, не слід переоцінювати 
роль закордонних субсидій у пе-
ремозі більшовиків. Було немало 
й інших чинників, що працювали 
на їх перемогу. Проте без німець-
ких та інших грошей партія Леніна 
і Троцького не увійшла б до історії, 
гроші дуже допомогли.

— Чи можна, хоч би приблиз-
но, назвати загальну суму отри-
маних більшовиками німецьких 
субсидій на революційну пропа-
ганду 1917 року?

— Існує декілька таких підра-
хунків німецьких політиків та істо-
риків у рамках загальних німець-
ких витрат на ведення Першої сві-
тової війни. Зазвичай засоби, ви-
ділені німецьким генштабом на 
антивоєнну пропаганду в Росії, 
оцінюються в 50 мільйонів марок 
золотом. Це приблизно еквіва-
лент 10 мільйонів доларів за то-
дішнім курсом, що відповідає мі-
льярду доларів на нинішні гроші. 
Це величезна сума на той час.

Звичайно, вона може здати-
ся незначною порівняно з витра-
тами Німеччини на ведення війни 
на Західному і Східному фронтах, 
які досягають астрономічних сум. 
Та все ж субсидії більшовикам на 
антивоєнну пропаганду були без-
прецедентною акцією у військовій 
історії. Під час моїх розслідувань я 
виявив, що 1905 року в більшови-
ків у російській армії була таємна 
організація, яку вони використа-
ли з пропагандистською метою під 
час революції 1905 року.

Так що в них був досвід з роз-
кладання армії. Значні суми ні-
мецьких грошей більшовики ви-

користовували передусім на анти-
воєнну й антиурядову пропаганду 
в армії, на популяризацію братань 
з німцями і дискредитацію коман-
дування.

Ленін прекрасно розумів осо-
бливу слабкість уряду при ве-
денні непопулярної війни й буду-
вав пропагандистську стратегію 
з розрахунком на руйнування 
передусім російських збройних 
сил. Війна взагалі була пожив-
ним бульйоном для більшовиць-
кої революційної пропаганди. 
Ленін прекрасно розумів, що ві-
йна в багато разів збільшує шан-
си революційного перевороту, 
саме тому завоювання впливу в 
солдатських і матроських коміте-
тах було найважливішою метою 
більшовиків. Гроші йшли пере-
дусім на пропаганду в армії і на 
флоті.

— А що можна сказати про фі-
нансові субсидії з інших джерел, 
скажімо, зі шведського банку 
Улофа Ашберга?

— Банк Ашберга не займався 
власним субсидуванням більшо-
виків, він використовувався для 
відмивання тих німецьких та інших 
грошей, що надходили туди й при-
значалися для ленінської партії. 
Важко точно підрахувати, які суми 
пройшли через нього 1917 року, 
фінансові документи не зберегли-
ся. Набагато легше простежити 
співпрацю Ашберга з більшовика-
ми після захоплення ними влади в 
Росії. З ними він співпрацював аж 
до 1940 року.

Слід сказати, що 1918 року 
уряди Антанти помістили банк Аш-
берга до чорного списку за спів-
працю з Німеччиною.

Його активи в США та Англії 
були заморожені. Ашберг продав 
акції банку, створив новий банк 
під назвою «Шведська фінансова 
компанія» і продовжив співпрацю 
з більшовиками. 1921 року він зу-
стрічався в Москві з Леніним, і той 
надав його новому банку ексклю-
зивне право проводити фінансо-
ві операції від імені радянського 
уряду в Скандинавії і Німеччині. Ця 
угода охоплювала право продава-
ти на Заході російську нафту й інші 
корисні копалини.

Одночасно Улофу Ашбергу 
було передано для продажу 55 
тонн золота й численні коштов-
ності з Держхрану. За моїми не-
повними підрахунками, загаль-
ний обсяг фінансових операцій 
Ашберга з радянськими актива-
ми склав приблизно 20 мільярдів 
доларів за тодішнім курсом. Після 
захоплення влади більшовиками 
обидва посередники в німецько-
му фінансуванні більшовиків — 
Ашберг і Ганецький — опинилися 
в Москві.

1922 року Ашберг заснував 
там і очолив «Роскомбанк» (по-
передник нинішнього «Зовніш-
економбанку»), а Ганецький че-
рез декілька днів після Жовтне-
вого перевороту очолив Народ-
ний банк Російської Республіки, 
ставши заступником народно-
го комісара фінансів. Обсяг ве-
личезних радянських фінансо-
вих потоків, які пройшли через 
новий шведський банк Ашберга 
після Жовтня, не йде ні в яке по-
рівняння з тими сумами, які він 
«закачував» у більшовицьку касу 
1917 року.

Наталія ГОЛІЦИНА
Сайт RFE/RL 

Сайт «Аргумент», 09.08.2017 р.

Закінчення — 
в наступному номері

Гроші Леніна 

Шон Макмікін
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2 жовтня року в місті Охтирка 
на Сумщині народився Іван Багря-
ний (справжнє ім’я — Іван Павло-
вич Лозов’ягін) — поет, прозаїк, пу-
бліцист, політичний діяч.

У молоді роки вчителював, обі-
ймав низку посад у різних органі-
заціях, працював на шахтах Дон-
басу. Писав вірші, здійснив поїздку 
по Україні. Деякий час навчався в 
Київському художньому інституті, 
який не закінчив через фінансову 

скруту й політичну неблагонадій-
ність.

Входив до опозиційного лі-
тературного об’єднання «МАРС» 
(«Майстерня революційного сло-
ва»), його твори нещадно крити-
кували за принципову українську 
позицію. Віршована поема «Ave 
Maria» (1929) була заборонена 
цензурою, а історичний роман у 
віршах «Скелька» (1930) спричи-
нив звинувачення «в проведенні 
контрреволюційної агітації». 

16 квітня 1932 року був зааре-
штований. Провів 11 місяців в оди-
ночній камері внутрішньої тюрми 
ГПУ, засуджений на три роки заслан-
ня на далекий Схід. За спробу втечі 
отримав новий термін (ще 3 роки).

Після повернення, 16 червня 
1938-го, його заарештували вдру-
ге — цього разу за участь у націо-
налістичній контрреволюційній ор-
ганізації. Обвинувальний вирок не 
підписав і після двох років в’язниці 
(83 дні провів у камері смертників), 

восени 1940-го, через брак дока-
зів був випущений на волю. Пере-
жите описав в автобіографічному 
романі «Сад Гетсиманський» (1950) 
— творі, що на два десятиліття ви-
передив знаменитий «Архіпелаг 
ГУЛАГ» Олександра Солженіцина.

Під час німецько-радянської 
війни переїхав до Галичини, при-
єднався до українського підпіл-
ля. Працював у референтурі про-
паганди, брав участь у створенні 
Української Головної Визвольної 
Ради, розробляв програмові до-
кументи. Написав романи «Тигро-
лови» («Звіролови»), «Люба», поему 
«Гуляй-Поле».

1945 року емігрував до Німеч-
чини. Його памфлет «Чому я не хочу 
вертатися до СРСР?» (1946) набув 
великого розголосу і став одним із 
тих документів, що змінили на Захо-
ді ставлення до проблеми «перемі-
щених осіб». Редагував газету «Укра-
їнські вісті», заснував Українську 
революційно-демократичну партію 

(1948), був головою виконавчого ор-
гану Української Національної Ради 
і заступником президента УНР. Ви-
ступав за консолідацію українсько-
го патріотичного руху.

Помер 25 серпня 1963 року в 
Новому Ульмі (Німеччина). Неза-
довго перед тим кандидатуру Івана 
Багряного висували на Нобелів-
ську премію з літератури. 

«Я повернуся до своєї Вітчиз-
ни з міліонами своїх братів і сес-
тер, що перебувають тут в Європі 
і там по Сибірських концентратах, 
тоді, коли тоталітарна більшовиць-
ка система буде знесена так, як гіт-
лерівська. Коли НКВД піде вслід за 
Гестапо, коли червоний російський 
фашизм щезне так, як щез фашизм 
німецький. Коли нам — Україн-
ському Народові — буде повер-
нено право на свободу і незалеж-
ність в ім’я християнства і справед-
ливості».

Іван Багряний. «Чому я не хочу 
вертатися до СРСР?»

Іван Багряний 

Іван Багряний з дружиною і  дітьми.

16 вересня 1947 року в Києві народив-
ся Валерій Веніамінович Марченко — учас-
ник правозахисного руку, літературозна-
вець, перекладач.

Навчався на філологічному факультеті 
Київського університету, стажувався в Ба-
кинському університеті, де вивчав тюркські 
мови, широко друкувався в місцевій пресі.

Від 1970 року працював у редакції га-
зети «Літературна Україна», автор близько 
100 публікацій. Водночас викладав укра-
їнську мову й літературу в одній із середніх 
шкіл Києва.

«Кучерявий, у модних светрах і незмін-
них джинсах. Спортивний, ставний. Злегка 
іронічний…, — писала про нього Надія Ро-
манюк. — Говорив те, що думав, аргумен-
товано відстоюючи свою позицію. Повергав 
всіх у здивування феноменальною пам’яттю 
і ерудицією».

Був заарештований 25 червня 1973 
року «за антирадянську пропаганду та агіта-
цію» — КДБ випадково натрапило на неопу-
бліковані рукописи нарисів «Київський діа-
лог» та «За параваном ідейності». Засудже-
ний на 6 років у колонії суворого режиму та 
два роки заслання. 

У пермських таборах познайомився з ві-
домими правозахисниками Семеном Глуз-
маном та Іваном Світличним, написав ряд 
публіцистичних нарисів. Зокрема, про не-
стерпні умови перебування в’язнів у коло-
нії, про воїнів УПА, засуджених ще за часів 
Сталіна.

Після звільнення (1981 р.) мешкав у Киє-
ві, не міг влаштуватися на роботу, працював 
звичайним сторожем у господарстві зелених 
насаджень. Займався перекладами, право-
захисною діяльністю. Рішуче засуджував ін-
струкцію Міністерства освіти УРСР «Про по-
силення вивчення російської мови у школах 
України» (передав діаспорі з коментарем: 
«Надсилаю свіженький валуєвський указ…»).

Удруге заарештований 21 жовтня 1983 
року — до рук кадебістів потрапили дві стат-
ті, передані для друку за кордон. Тоді ж став 
членом Української Гельсінської групи. Важ-
кохворого Валерія Марченка визнали осо-
бливо небезпечним рецидивістом і засудили 
на 10 років ув’язнення та 5 років заслання. 

Помер 5 жовтня 1984 року після від-
мови нирок у тюремній лікарні в Ленінгра-
ді (нині Санкт-Петербург, Росія). На його 
смерть відгукнулися Папа Римський, пре-
зидент США Рональд Рейган та американ-
ські конгресмени. Похований у селі Гатне на 
Київщині, поруч із могилою діда — відомо-
го українського історика Михайла Іванови-
ча Марченка.

«Це важко зрозуміти. Але це правда: Ва-
лерій був щасливий. Там, у політтаборі, він 
писав те, що боялися вимовити вголос «на 
волі». Його штампували з громадських три-
бун тавром «відступника і буржуазного наці-
оналіста», а він у таборі став письменником. 
Українським нерадянським письменником. 
Не фанатик, не революціонер, не екстре-
міст, він був такий, як і ви. Лише — кращий». 
(Семен Глузман).

Юрій 
Горліс-Горський

Юрій Горліс-Горський (Юрій Юрі-
йович Городянин-Лісовський) — пись-
менник, старшина Армії УНР. Народив-
ся 14 січня 1898 року в селі Демидівка 
на Полтавщині.

Учасник Першої світової війни. За 
часів Українських визвольних змагань 
— хорунжий Богданівського полку За-
порізької дивізії УНР, учасник Першого 
Зимового походу. Після хвороби приєд-
нався до повстанського руху — осавул 
1-го куреня полку гайдамаків Холодного 
Яру, один з найближчих помічників го-
ловного отамана Василя Чучупаки. Був 
зв’язковим повстанців з генерал-хорун-
жим Юрком Тютюнником та урядом УНР.

Від 1922 року займався підпіль-
ною роботою в радянській Україні. 
Провів 8 місяців в ув’язненні у Вінни-
ці. За завданням підпілля погодився 
працювати в агентурному апараті ГПУ, 
провалив ряд операцій та викрив ряд 
справжніх радянських агентів, після 
чого  1924 року був удруге заарешто-
ваний і засуджений до розстрілу (вирок 
замінили на 15 років ув’язнення). Від-
бував покарання в тюрмах Вінниці, Ки-
єва, Полтави. Симулював божевілля, 
був переведений до Херсонської психі-
атричної лікарні, звідки втік у 1932-му.

Надалі мешкав у Західній Україні. 
Співробітничав із часописами «Літо-
пис Червоної калини», «Наш клич». Ши-
року славу йому принесли романи «Хо-
лодний Яр», «У ворожому таборі».

1939 року брав активну участь у 
відновленні української державності 
в Закарпатті, в січні 1940-го у Фінлян-
дії створив загін із полонених україн-
ців для боротьби з Червоною армією в 
радянсько-фінській війні. Під час Дру-
гої світової війни перебував у Юго-
славії, Франції, Рівному, Києві, Львові, 
Австрії. Пізніше оселився в таборі для 
переміщених осіб у Німеччині.

Один із фундаторів Української ре-
волюційно-демократичної партії, за-
сновник часопису «Українські вісті».

Зник безвісти 27 вересня 1946 
року в місті Аугсбург (Німеччина).

Валерій Марченко

До 1972 року його зна-
ли як Валерія Умрилова. 
Однак шлюб батьків склав-
ся невдало, вони розлучи-
лися. Мати вийшла заміж 
удруге, а Валерій узяв прі-
звище свого діда — профе-
сора-історика, першого ра-
дянського ректора Львів-
ського університету Михай-
ла Івановича Марченка.

Надія Романюк згадува-
ла про його відвагу: «Якось 
поодинці не побоявся бити-
ся з чотирма хуліганами».

Семен Глузман звертає 
увагу на невідповідність і 
надмірну жорстокість пер-
шого судового вироку Ва-
лерію Марченку: «Одинак, 
абсолютно незнайомий із 
самвидавом, що не спілку-
вався ні з ким із так званих 
«зафіксованих КГБ» диси-
дентів… У Москві за подіб-
ний «склад злочину» той же 
КГБ взагалі не вимагав би 
санкцію на арешт, там та-
кий Марченко мав би пару 
викликів «на профілактику» 
і, мабуть, навіть звільнений 
з роботи не був. Інша річ 
Україна, з генералом Фе-
дорчуком на чолі республі-
канського КГБ». 

Перебуваючи на за-
сланні в селищі Саралжин 
у Казахстані, від жовтня 
1980 року листувався з мо-
лодою італійською студент-

кою-геологом Сандрою 
Фапп’яно, яка отримала 
його адресу від «Міжнарод-
ної амністії». Між молодими 
людьми зав’язалося тепле 
спілкування (дарма, що лис-
тувалися нерідною для обох 
англійською). Вони сподіва-
лися, що після звільнення 
Валерія відпустять в Італію 
на лікування і вони нарешті 
зможуть побачитися. Лис-
тування тривало до повтор-
ного арешту Валерія Мар-
ченка 1983 року. У 2010 
році їхні листи видано окре-
мою брошурою — «Валерій і 
Сандра».

Хворів на хронічний гло-
мерулонефрит, тож друге 
ув’язнення було для нього 
рівнозначне смертному ви-
року. Почувши на суді про 
10 років неволі, сказав: 
«Можна було дати і менше, я 
стільки не проживу». Помер 
наступної осені, провівши в 
ув’язненні менше року.

 
Померлих в’язнів не ви-

давали родичам, згідно з 
внутрішньовідомчими ін-
струкціями їх мали ховати 
поблизу місць ув’язнення. 
Однак наполегливість мате-
рі Ніни Михайлівни й потуж-
ний тиск Заходу призвели 
до того, що розгублені ка-
дебісти віддали матері тру-
ну з тілом сина — це стало 
унікальним випадком в іс-
торії радянських таборів. 

Цікаві факти 
про Валерія Марченка

Валерій Марченко з матір’ю Ніною Михайлівною Марченко. 

Із «Листів до матері 
з неволі»

«Гадаю, «Київський діалог» — найкра-
ще з усього, що я написав до свого 25-річ-
чя. Він став підсумком багатьох роздумів 
і рубіконом, за яким залишилися наміри 
про невтручання та безпечне, «чисте» лі-
тературознавство. Спонукувала мене, 
мов іронія, безжальна національна крив-
да». («Те, чого я не встиг сказати», 1975).

 
«Я веду розмову з Дмитром Басара-

бом. В послужному списку цього сивого 
56-річного чоловіка 7 років партизанки 
та підпілля, 23 — концтаборів, 31 — як 
востаннє бачив рідну домівку…

— 1945 року ви мали нагоду залиши-
тися в Німеччині, що спонукало вас замі-
нити безтурботне життя заможного бюр-
гера на повне небезпек життя вояка УПА?

— Свідомість того, що там, далеко 
на Сході, наші люди гинуть за Україну…». 
(«Знайомтесь: бандерівець», 1976).

 
«Я повернувся до камери і запитав у 

Бога: навіщо весь цей світ, якщо страж-
дає така людина, як ти? Навіщо тоді існую 
я, щоб завдавати болю найкоханішій іс-
тоті? Це прокляті питання, на котрі сам я 
не здатний відповісти… Ти в мене — єди-
на, і я не бажаю нікого, нічого слухати, 
що задля біологічного буття біля матері 
можна перекреслити ся духовно. Споді-
ваюся, й ти по розважливому обмірку-
ванню погодишся зі мною. Невже мате-
рі потрібен моральний покруч, який би 
на питання «чи попередні 30 літ жив облу-
дою?» мусив позичувати в Сірка очей і… 
згоджуватись, белькочучи щось там про 
хворобу, нестерпність? Хіба такого життя 
бажати синові?» (Лист до матері, 1977).

 
«П’ять років тому, сидячи в Києві, я по-

чув від старого кримінальника, мого од-
нолітка: «Ти ще не знаєш життя». Тоді я 
вирішив: він майже не має рації, а тепер 
віддаю її йому цілковито. Поки вип’єш ке-
лих життєйського досвіду, мусиш запла-
тити багато чим. І все-таки це було пре-
красно — і пізнання, і похибки, і тріумфи». 
(Лист до матері, 1978).

 
«Щодо того, чи свідчать неправдиво 

проти ближнього свого, я міг би подати до-
вгий список учасників власного судового 
процесу, здебільша випускників КДУ, які 
запевняли, що під час розмов зі мною ні-
бито гостро заперечували й вимагали, щоб 
я припинив націоналістичну агітацію (це 
коли я казав, що в Києві не почуєш україн-
ської мови)». («Вірити — і тільки», 1979).

 
Сергій ГОРОБЕЦЬ, 

Український інститут 
національної пам’яті,

м. Чернігів
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360 років тому — у верес-
ні 1657 року — Іван Вигов-
ський став гетьманом козаць-
кої держави. Насамперед він 
запам’ятався тим, що, розі-
рвавши угоду з Московським 
царством, хотів повернути 
Україну до лона Речі Посполи-
тої. Проте Гадяцька унія, ініці-
атором якої він виступив, ви-
явилася невдалою. Про цю іс-
торичну постать Радіо Свобода 
розмовляло з істориками-коза-
кознавцями Тарасом Чухлібом 
та Олексієм Сокирком.

— Улітку 1657 року помер Бог-
дан Хмельницький, який заповідав 
гетьманську булаву своєму сину 
Юрію. Але потім відбулися дві ко-
зацькі ради — в Чигирині й у Кор-
суні, й у підсумку гетьманом став 
Іван Виговський. Чому так стало-
ся?

Олексій Сокирко: Попервах 
Богдан Хмельницький хотів, щоб 
його спадкоємцем став старший 
син Тимофій, але той загинув. Став-
ка на Юрія була зроблена вже в 
останні роки, й навесні 1657 року, 
коли гетьман Хмельницький відчу-
вав, що в нього залишаються ліче-
ні дні, він указав на сина Юрія як на 
свого спадкоємця. І тут Іван Вигов-
ський мав виступити в ролі своєрід-
ного регента. Річ у тому, що Юрій був 
дуже молодим — йому ще 20 років 
не виповнилося. Крім того, близьке 
оточення знало, що за своїм харак-
тером він не був рішучою людиною 
й погано видавався на керівника 
козацької держави, яка пережива-
ла дуже складні часи. Тому роль по-
радника при керманичі козацької 
держави ввижалася Богданові аб-
солютно нормальною.

Але не треба забувати про те, що 
клан Хмельницьких — а це всі роди-
ни, споріднені з родом Хмельниць-
ких, — виношував власні плани.

— Чому ж Виговський не захо-
тів бути регентом при не надто іні-
ціативному гетьмані, а захотів сам 
стати гетьманом?

Тарас Чухліб: Іван Виговський 
по суті був правою рукою Богдана 
Хмельницького. Він був керівником 
Генеральної канцелярії, відпові-
дав за дипломатичні відносини. Іно-
земні посли, які прибували до Чи-
гирина, називали Івана Виговсько-
го канцлером Війська Запорозько-
го. Очевидно, Виговський керував 
більшістю старшини, навколо ньо-
го зібралася група, яка його підтри-
мувала. Він тримав у своїх руках усі 
ті важелі влади, які Богдан Хмель-
ницький вже відпустив через свою 
хворобу на початку зими 1657 року.

Тим часом навколо Юрія Хмель-
ницького сформувалося теж полі-
тичне угруповання, якщо можна так 
сказати, політичні сили. Але їх було 
замало для того, щоб перебороти 
групу Виговського.

— То Виговський боявся, що 
він не матиме вирішального впли-
ву на Юрія Хмельницького у стату-
сі регента?

Тарас Чухліб: Я б посперечав-
ся з твердженням, що Юрій Хмель-
ницький був таким слабким, як це 
описав Самійло Величко, що це 
була маріонетка і що йому 16 ро-
ків. Згадаймо, скільки було монар-

хам у сусідніх державах, коли вони 
починали. Навколо них мусили бути 
сильні дорадники. Іван Виговський 
не справився з цією роллю, адже 
сам захотів бути гетьманом, і він та-
ким чином зневажив ідею Богдана 
Хмельницького зробити гетьман-
ську владу спадковою.

— Яким був цей механізм? 
Перша рада — у вересні, друга — в 
жовтні. Ким він був на момент цих 
двох рад?

Тарас Чухліб: Остаточно його 
затвердили в жовтні 1657-го. Саме 
тоді до Виговського перейшла бу-
лава від Юрія Хмельницького. Адже 
Юрія обрали у квітні, ще за Богда-
на Хмельницького. Можна говорити 
про такий дуумвірат, хоча, звичай-
но, це умовно, бо Юрій Хмельниць-
кий не керував…

— То він певний час був спів-
правителем батька?

Тарас Чухліб: Так, Богдан 
Хмельницький призначив його на-
казним гетьманом.

— Як тільки його обрали геть-
маном, почалися конфлікти із за-
порожцями, котрі заявили, що 
вони його не обирали. Чому Вигов-
ський одразу уникнув запорожців?

Олексій Сокирко: Проблема в 
тому, що процедура виборів не була 
врегульованою законодавчо, писа-
ним правом. На відміну від Речі По-
сполитої, гетьманат не мав елек-
ційних прописаних правил. Це були 
перші вибори гетьмана як керівни-
ка козацької держави.

— Але хіба він не розумів, що 
запорожці — це така публіка, з 
якою треба рахуватися?

Олексій Сокирко: За правління 
Богдана Хмельницького, який, м’яко 
кажучи, був авторитарним політи-
ком, Запорозька Січ не мала зна-
чного впливу — він зробив усе для 
того, щоб його влада була практич-
но одноосібною, хоча й не завжди. 
Але політична верхівка Запорозь-
кої Січі певною мірою була обра-
женою через те, що її відсунули на 
другі ролі. Тим більше, що Запоріж-
жя мало за собою сакральний ста-
тус колиски українського козацтва, 
і вони прагнули до певної міри по-
літичного реваншу, щоб з ними не 
просто рахувалися, а щоб узяти до 
рук кермо козацької держави. Зго-
дом обрання за їхньої підтримки 
гетьманом Івана Брюховецького 
стало ще однією спробою січовиків 
повернутися у велику політику.

У Виговського був свій погляд 
на речі — він хотів бути одноосіб-
ним гетьманом.

Тарас Чухліб: Якщо казати від-
верто, то Виговський усвідомлю-
вав себе керівником держави ще 
за Богдана Хмельницького. Хмель-
ницький неодноразово йому на це 
вказував, навіть приковував його 
до гармати — таке було покарання 
серед козаків. І Виговський виба-
чався, що він за спиною Хмельниць-
кого приймав іноземних послів, вів 
таємні переговори й так далі.

Щодо Запорозької Січі, то тут 
потрібно також урахувати менталь-
ність: у запорозького і городового 
козацтва, у вихідців зі шляхти, яким 
був Виговський, були зовсім різні 
пріоритети, різна політична культу-
ра. Звичайно, Івана Виговського не-
долюблювали запорозькі козаки, а 
він недолюблював Запорозьку Січ.

— То це від початку закладе-

ний антагонізм, в якому він навіть 
не намагався знайти порозуміння?

Тарас Чухліб: Тоді Запорозька 
Січ чітко визначилась із зовнішньо-
політичним вектором на Москов-
ське царство. Натомість Іван Ви-
говський був таким собі козацьким 
Макіавеллі. Він не тільки Гадяцьку 
угоду підписував, він посилав по-
слів до османського султана, до ав-
стрійського цісаря, до шведського 
короля.

— Знана російська дослідни-
ця українського козацтва Тетяна 
Таїрова-Яковлева у своїх працях 
доводить, що Виговський попер-
вах був лояльним до московського 
царя — і за часів Хмельницького, і 
на початку власного правління.

Олексій Сокирко: Виговський 
був політиком. Він був лояльним 
до тих партнерів, які були для ньо-
го актуальними в конкретний мо-
мент. Але в цій своїй «лояльності» 
він ставив на перший план інтереси 
козацької держави — так само, як і 
його наступники.

Між іншим, російська історіо-
графія пише, що Іван Виговський — 
гетьман-зрадник. Звісно, не такий 
зрадник, як Мазепа, але він прак-
тично перекреслив отой курс на 
Москву, який обрав Богдан Хмель-
ницький. Але нічого подібного! Ви-
говський значною мірою був архі-
тектором зовнішньої політики, ще 
будучи генеральним писарем. Але 
вже в 1655 – 1657 роках перебу-
вання в партнерських стосунках із 
Москвою показало козацькому по-
літикуму, що подальший союз є без-
перспективним, адже Москва дбає 
про свої інтереси, які інколи прямо 
суперечать інтересам гетьманату. І 
ще Хмельницький почав пошуки но-
вого військово-політичного партне-
ра, а Виговський цю справу продо-
вжив. Він узяв прагматичну лінію на 
пошуки нового зовнішньополітич-
ного партнера. Москва була неакту-
альна: військової допомоги вона не 
надавала, а натомість почала втру-
чатися у внутрішні справи гетьма-
нату, збільшувала тут свою військо-
ву присутність замість того, щоб, як 
було домовлено в Переяславі, допо-
магати в боротьбі проти поляків. Тут 
поведінка Виговського абсолютно 
логічна, вона не оцінюється в пара-
метрах лояльності чи нелояльності.

— Загальновідомо, що в таборі 
під Гадячем козаки домовились по-
вернутися до складу Речі Посполи-
тої як Великого князівства Русько-
го. Але менш відомо, що, крім поль-
ського посла, в тому ж таборі був 
і московський посол. Виговський 
одночасно вів переговори з обома.

Тарас Чухліб: Справді, це так 
було. Тут ще можна сказати, що на-
віть у тексті Гадяцької угоди була 
така фраза, що козацькі війська 
воюватимуть разом із військами 
польськими, литовськими проти 
спільних ворогів, але не проти Мос-
ковського царства. Виговський був 
дипломатом і розумів силу Москов-
ського царства.

Олексій Сокирко: Московські 
гарнізони стояли в нього там під бо-
ком — це теж потрібно враховувати.

Тарас Чухліб: Але навіть це поло-
ження все одно викликало в Москов-
ського царства спротив — і, звичай-
но, він був оголошений зрадником.

— То Виговський намагався до-
триматися багатовекторності? Чи 

він узяв однозначний курс на Захід?
Тарас Чухліб: Він дотримувався 

балансу сил і чітко їх ураховував. А 
на той час політика — так само, як 
і зараз — підтримувалася військо-
вою силою. З одного боку, він на-
магався зіштовхнути інтереси Мос-
ковського царства й Речі Посполи-
тої, а з іншого — втрутилося в події 
ще Шведське королівство. Також не 
забуваймо про Кримське ханство 
й Османську імперію. Усі ці чоти-
ри складові Іван Виговський мусив 
урівноважити. До речі, в Гадяцькій 
угоді це було гарно прописано. Інша 
справа, що в тогочасній Польщі Га-
дяцька угода вважалася тимчасо-
вою. Вони хотіли тільки забезпечи-
ти собі, щоб Військо Запорозьке не 
воювало проти них разом зі Швед-
ським королівством — про це потім 
писав Міхал Корибут Вишневець-
кий, польський король українсько-
го походження. Його називали ру-
сином, до речі. Він чітко написав у 
своєму листі, що їм не потрібна була 
Гадяцька угода для того, щоб третім 
членом Речі Посполитої було Кня-
зівство Руське, а це була тимчасо-
ва військово-політична угода, аби 
убезпечити себе від наступу з боку 
українських козаків.

— Та все ж дійшло до конфлік-
ту між козацькою державою і Мос-
ковським царством. Улітку 1659 
року під Конотопом — однознач-
на перемога козацько-кримсько-
татарського війська над москов-
ським. Але за декілька місяців Ви-
говський втратив булаву. Чому, 
здобувши військову перемогу, він 
не зміг її трансформувати в полі-
тичну? Дивно, але перемога в Ко-
нотопській битві не дала Вигов-
ському дивідендів. Чому?

Олексій Сокирко: Мені здаєть-
ся, не він один мав таке «щастя». 
Багато козацьких полководців не 
могли скористатися плодами сво-
їх перемог як політики. Між іншим, 
Богдан Хмельницький — серед них. 
Тут дуже важливо пам’ятати, що в 
той час надзвичайно серйозні зру-
шення відбувалися в самому укра-
їнському суспільстві — воно ще не 
було витворене як цілісність. Я не 
кажу вже про державні інститути — 
на це потрібні були роки. Але в са-
мому суспільстві відбувалася бо-
ротьба, так би мовити, різних по-
літичних угруповань. Крім того, не 
усталилася соціальна структура, 
оскільки величезна кількість насе-
лення, збурена козацькою револю-
цією, не залишилася в селянсько-
му стані, але й не приєдналася до 
козацтва, бо козацький реєстр був 
обмежений. Середовище старшин 
також було неоднорідне: частина з 
них — руська шляхта, а частина — 
козаки з діда-прадіда.

— Але чому програв опозиції 
переможець Виговський?

Тарас Чухліб: Тому що, коли одні 
воювали, інші готували опозицію. 
Іван Брюховецький, який був вихо-
вателем Юрія Хмельницького й був 
наближеним до Богдана Хмельниць-
кого, поїхав на Запорозьку Січ як 
поважний генеральний старшина й 
підготував старшинську змову, після 
якої переобрали Івана Виговського.

— Відтак 1659 року він втра-
тив булаву, й гетьманом став Юрій 
Хмельницький. Івану Виговському 
не вдалося козацьку державу при-
єднати до Речі Посполитої, але він 

сам перейшов до Речі Посполитої, 
де став шанованою людиною — 
воєводою Київським, сенатором. 
Але чи вдалося йому остаточно ін-
тегруватись у структуру Речі По-
сполитої?

Олексій Сокирко: Пан Чухліб 
правильно сказав, що поляки ди-
вилися на Гадяцьку унію як на тим-
часову тактичну угоду, яка забезпе-
чить їм спокій і лояльність козаків, 
яких потім усе одно треба поверну-
ти в підданство. Звичайно, це було 
неможливо. Вони просто не розумі-
ли, що це для Речі Посполитої є іс-
торичний шанс — переформатува-
ти двоєдину федерацію в триєдину. 
Поляки цей шанс втратили, і тому 
дивилися скоса на Виговського — 
не як на повноцінного сенатора, а 
як на такого собі козацького сена-
тора й людину, яка всі ці титули й 
уряди посіла внаслідок політично-
го компромісу. Це було тимчасово 
й несправжньо. Тим більше, що Ви-
говський не належав до кола русь-
кої аристократії.

— Ви ж казали, що він — русь-
кий шляхтич.

Олексій Сокирко: Шляхтичі й 
аристократи — це різні речі. Вигов-
ський походив зі шляхти середньої 
руки, м’яко кажучи. Той самий Юрій 
Немирич, який був його правою ру-
кою, стояв вище на цій соціальній 
драбині.

— А сам Виговський, обійняв-
ши значні посади в Речі Посполи-
тій, став повністю лояльним, чи він 
мав якісь власні плани?

Тарас Чухліб: Іван Виговський 
листувався з кримським ханом, і в 
нього була така собі таємна канце-
лярія. Він проводив власну політи-
ку. Як свідчив на допиті один із пол-
ковників, взятий у полон поляками 
під час повстання 1664 року, Іван 
Виговський називав себе «отцем 
України» й хотів знову повернутися 
на гетьманство й керувати козаць-
кою державою.

— Тобто став сенатором, але 
мав реваншистські плани. Ви зга-
дали повстання Сулими — 1664 
рік, який став фатальним для Івана 
Виговського. На цей час був геть-
ман правобережний Павло Тетеря, 
який разом з поляками й звинува-
тив Виговського, що той інспірував 
повстання. Здається, це єдиний 
випадок в історії, коли без належ-
ного суду сенатора Речі Посполи-
тої розстріляли. Чим Виговський 
так став упоперек планів право-
бережного гетьмана й тодішньої 
польської влади?

Олексій Сокирко: Безумовно, 
він хотів повернутися до влади. Тре-
ба ж брати до уваги мотивацію цих 
політиків зі шляхетським походжен-
ням. За часів Речі Посполитої вони 
не мали шансів зробити таку полі-
тичну кар’єру і мати такий вплив на 
величезній території. Тож, хоч би які 
високі посади Виговський обіймав 
у Речі Посполитій, він би все одно 
прагнув до створення оцього ко-
зацького Князівства Руського.

Тарас Чухліб: Іван Виговський 
загинув як герой — у боротьбі за 
незалежну Україну. Але в цьому був 
задіяний і гетьман Павло Тетеря, 
який також не хотів повернення Ви-
говського до влади, щоб у Тетері не 
відібрали булаву.

Вів бесіду Дмитро ШУРХАЛО,
Радіо «Свобода» 

Гетьман Іван Виговський — 
ініціатор і жертва спроби 
українсько-польського порозуміння
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Сергій ПАВЛЕНКО

Опозиція 
на Чернігівщині

Райкоми КП(б)У з піднесен-
ням рапортували керівництву: 
в результаті застосування ука-
зу значно зміцніла трудова дис-
ципліна. У колгоспі села Любеч 
після зборів і громадських при-
судів щодня стали приходити на 
наряд 100 відсотків працездат-
них членів колгоспу.

Справді, на якийсь час страх 
погнав людей на каторжну пра-
цю. Але загалом указ не поліп-
шив ситуацію. Якщо 1946 року 
не виробили мінімуму трудо днів 
102967 колгоспників, 1947 
року — 87554, то  1948 року — 
94954.

На жаль, на цьому експери-
менти — знущання над людь-
ми, які вже скуштували лихих 
годин німецької окупації, — не 
закінчилися. Кремлівська вла-
да всіляко намагалася розтяг-
ти по СРСР український люд, 
який у Сталіна і його наближе-
них викликав недовіру. Черні-
гівській області, як й іншим ре-
гіонам України, доводили щоро-
ку завищено нереальні імпер-
ські плани переселення сімей у 
Приморський та Хабаровський 
краї, на Сахалін. За постано-
вою облвиконкому від 16 бе-
резня 1949 року «Про пересе-
лення в 1949 – 1950 рр. в Ка-
рело-Фінську АРСР 800 сімей 
колгоспників та іншого сіль-
ського і міського населення», з 
переселенців-боржників спису-
вали недоїмки, заборгованос-
ті, в майбутньому їх звільняли 
від сплати грабіжницького сіль-
госпподатку, обов’язкових по-
ставок сільгосп продуктів із при-
садибних ділянок. Їм надавали 
кредит у 10000 карбованців. 

Щоб продихнути вільно й не 
потрапити під суд, людей заби-
рали з рідної землі світ за очі. 
У переселенських ешелонах, як 
свідчили доповідні, їхали «напів-
роздягнені», переважно «обуті в 
лапті» чернігівці. Місцеве керів-
ництво ледь встигало викону-
вати замовлення Кремля. Май-
же щороку в Україні ухвалюва-
ли грізні постанови, як, напри-
клад, за № 2287 від 25 серпня 
1951 року Кабінету Міністрів 
УРСР «Про хід переселення кол-
госпників та іншого населення 
за межі Української РСР». Піс-
ля шаленого агітнатиску на сіль-
ський люд, залякування репре-
сіями за несплату податків по-
станови переважно виконува-
ли. Так, до Приморського краю 
й на Сахалін 1952 року з Черні-
гівщини переселено 1416 сімей 
(5895 осіб), у 1953-му — 806 
родин, у 1954-му — 819! Ма-
сово відправляли туди людей і 
в 1960 – 1970-х роках. За на-
шими неповними підрахунка-
ми (відповідно до архівних да-
них), на Далекий Схід після ві-
йни до 1975 року виселили по-
над 5000 сімей з Придесення. 

Тисячі чернігівців планово-
примусово було переселено в 
тоді російський Крим. Перший 
ешелон з 1272 переселенця-
ми з Чернігівщини прибув туди 
ще 1944 року. Можновладці 
старалися переселити до Кри-
му насамперед «тяжкий опози-
ційний елемент» — одноосібни-
ків, хуторян. Як видно з доповід-
ної записки Кримському облви-
конкомові від 16.07.1951 року, 
на переселення «Чернігівський 

виконком облради намітив і ви-
значив 4 бригади з 2 районів — 
Борзнянського й Остерського». 
Виселенню підлягала 431 лю-
дина з хутірських сіл Жданова, 
Майорщини, Сапонівки, Любо-
мудрівки, Потебневої Гути.

Для історії залишився ціка-
вий документ — доповідна за-
відувача обласного відділу пе-
реселення В. Кошика секретарю 
Чернігівського обкому КП(б)У 
Д. Єрмолаєву на комуніста, го-
лову колгоспу імені Шевченка 

Єфименка, який на загальних 
зборах хуторян 7 серпня «вдру-
ге закликав колгоспників ху-
тора Жданова переселитися в 
Крим і заявив про своє бажан-
ня теж переїхати», а коли дійшло 
до написання заяви, він відмо-
вився оформити її, мотивуючи 
тим, що ніколи не збирався пе-
реїжджати в Крим, а виступив 
на зборах для агітації». Захід 
було зірвано. Автор доповідної 
вимагав від бюро обкому КП(б)У 
суворо покарати голову колгос-
пу. Пізніші документи свідчать, 
що понад 40 сімей цього хутора 
таки змусили виїхати до Криму. 
Загалом, за нашими підрахун-
ками, сюди з 1944 по 1975 роки 
переїхало на проживання понад 
8000 сімей з Чернігівщини.

Злидні, економічна скрута й 
безвихідь змушували селян під-
даватися нав’язливій агітації 
освоювати цілинні землі. 1954 
року до Казахстану переїхало 
55 чернігівських сімей. А на-
ступними роками — аж до 1972 
року — близько 3500 родин 
(найбільше в 1955 – 1958 рр.).

У 1945 – 1950-х роках со-
тні тисяч юнаків і дівчат, кіль-
канадцять тисяч молодих сімей 
— найактивніша частина насе-
лення — виїхали за межі Черні-
гівщини. Масові переселення, 
щорічні оргнабори, мобілізації 
підлітків призвели до демогра-
фічної катастрофи в області в 
1990-х роках. Вона стає дедалі 
більше «пенсіонерською» (серед 
усіх жителів Придесення 29 від-
сотків — 487 тисяч осіб — скла-
дають пенсіонери, це найвищий 
показник в Україні). На Чернігів-
щині народжується майже вдві-
чі менше людей, ніж помирає. 
Такий наслідок імперсько-ком-
партійних волюнтаристських рі-
шень 1940-х – 1950-х років.

Розділ V

Антирелігійна 
істерія 

До 1917 року на терито-
рії Чернігівської області діяло 
1040 церков і 15 монастирів, у 
яких займалися духовною спра-
вою понад 4700 представників 
духовенства. У післяреволюцій-
ні дні, в період колективізації, а 
потім у 1937 – 1938 роках ре-

лігійним закладам було завда-
но нищівного удару як ворожій 
ідеології, опозиційній вченню 
Маркса – Леніна. Тисячі черні-
гівських священиків, ченців і 
черниць, звинувачених у контр-
революційній діяльності, належ-
ності до якихось міфічних під-
пільних організацій, загинули в 
ГУЛАГівських таборах, катівнях 
НКВС.

Через смертельне сито анти-
релігійної істерії 1920-х – 1930-х 
років не просіялася, за нашими 

оцінками, лише двадцята части-
на служителів культу, найбільш 
лояльних до влади або захище-
них населенням. Це були пере-
важно нижчі чини в православ-
ній духовній ієрархії.

Під час Другої світової війни 
в багатьох селах релігійні общи-
ни за сприяння німецької влади 
повернули конфісковані в них 
церковні приміщення, які Ради 
використовували здебільшого 
як клуби, бібліотеки. Церковні 
приходи замість колишніх осві-
чених священиків найчастіше 
займали малограмотні прихо-
жани, псаломники і т.п.

На 1 січня 1952 року на Чер-
нігівщині діяло 367 православ-
них релігійних общин, але цер-
ковну службу правили лише в 
328. В області було вже 343 
священики, 24 диякони. 60 з 
них мали судимість, тобто по-
вернулися зі сталінських конц-
таборів.

Чернігівська єпархія, пере-
живши розстріли, репресії, рек-
візиції цінностей, нелегку воєн-
ну розруху, поступово затягува-
ла рани, відбудовувалася. Ду-
ховенство, залишене владою в 
повоєння у спокої, і не підозрю-
вало, що невдовзі знову стане 
об’єктом уваги №1.

Атеїстичний наступ на цер-
ковне життя, антирелігійна іс-
терія почалися в час відносної 
економічної стабілізації 1950-х 
років під прапором утверджен-
ня так званої радянської обря-
довості, комуністичної моралі, 
викорінення пережитків мину-
лого. На перешкоді грандіозно-
романтичних нереальних планів 
побудови комуністичного май-
бутнього став «дурман», «опі-
ум» релігії. Монопольна і єдина 
в СРСР партія комуністів КПРС 
не допускала в духовній сфері 
впливу на «будівника комуніз-
му» нематеріальної системи по-
глядів. До того ж на місцях ви-
рішили швидко підігнати світо-
гляд людей під нові партійні ви-
моги й завдання.

Для протиборства з церк-
вою, її служителями були заді-
яні значні сили командно-адмі-
ністративної системи: відповід-
ні підрозділи КДБ, ідеологічний 
актив, партапарат, виконкоми 
Рад, депутати, преса. Результат 
не забарився. Станом на 1 лю-

того 1962 року в області діяло 
202 православні церковні об-
щини, тобто за десять років їх 
кількість зменшилася на 165! У 
церквах правили 211 священи-
ків, 12 дияконів.

Минуло ще небагато років. 
І вже 1969 року на Придесен-
ні зареєстровано всього-на-
всього 157 православних об-
щин, 112 діючих церков. Закри-
ті всі монастирі.

Таке катастрофічне при-
пинення діяльності церковних 

установ пояснювалося тріум-
фом нової політики, швидким 
подоланням реакційних пере-
житків, старих звичаїв, утвер-
дженням у суспільстві кому-
ністичних принципів і мора-
лі. Насправді досить серйоз-
на перемога над опозиційною 
ідеологією здобута підступни-
ми методами, системою забо-
рон, репресій, встановленням 
тотального контролю за діями 
священнослужителів, віруючих.

Наталка Товста із села Пе-
трушина Чернігівського району 
була звільнена з роботи за те, 
що, не послухавшись колгосп-
ного керівництва, обвінчала-
ся із судженим у церкві. За хре-
щення дитини отримав сувору 
догану із занесенням до облі-
кової картки секретар партор-
ганізації, голова колгоспу імені 
Чапаєва Холминського району 
І. Остапенко. Великі неприєм-
ності через це мав редактор 
райгазети з Холмів Пічевський, 
персональну справу якого роз-
глядали в обкомі КПУ. Вони не 
позбулися партквитків і посад 
лише тому, що запевнили пере-
віряльників: хрещення відбува-
лося без їхньої згоди, потай від 
батьків. Загалом вищезгадане 
кваліфікували як серйозне по-
рушення норм радянського жит-
тя: комсомольців, комуністів 
пробирали на зборах, виключа-
ли з рядів ВЛКСМ, КПРС. Репре-
сивні заходи в 1959 – 1962 ро-
ках рушійно подіяли на кількість 
здійснення церковних обрядів. 
Так, 1959 року з 29945 новона-
роджених хрещено 15885 дітей, 
1960 року ці цифри становили 
відповідно 28689 і 13283, а вже 
1961 року — 26644 і 10940. 
Вінчались у церкві 1959 року 
1056 пар, а 1961 року — 521.

Агентурним шляхом праців-
ники КДБ знали про кожен опо-
зиційний крок священнослу-
жителів. Із секретного повідо-
млення Чернігівському обкому 
КПУ від 8 березня 1960 року 
начальника обласного управ-
ління КДБ Д. Козачка постає 
широка панорама виступів не-
вдоволених служителів релігій-
них культів. «Священик Воскре-
сенської церкви в місті Черні-
гові Ризенко А. Ф., — доповідав 
керівник секретної служби, — у 
вересні 1959 року під час бого-

служіння виступив перед при-
хожанами з промовою, в якій 
заявив, що органи влади об-
кладають служителів культу не-
посильними податками, від-
бирають у них майно для опла-
ти податків і т.п.». Благочинний 
з Бобровиці Леонід Котляров 
«серед прихожан церкви праг-
не збудити незадоволення за-
ходами органів влади щодо за-
криття собору в м. Прилуках та 
інших молитовних будинків». 
Якийсь «прихожанин»-агент на-
віть зафіксував-застенографу-
вав його слова, сказані перед 
найближчими: «З такою полі-
тикою закриття я не згоден. У 
вільній республіці подібних ре-
чей не має бути... Діло страшне, 
незрозуміле... Печально, що ми 
дожили до тих часів, коли свя-
щеник на молитву повинен бра-
ти благословіння не в архієрея, 
а в голови сільської ради. «За-
продана жидам віра — в церк-
ву не пускають!» — писав наш 
поет-народник Шевченко... Що 
буде, побачимо».

Управління КДБ регулярно 
інформувало секретаря обкому 
КПУ з питань ідеології про моло-
дих мешканців Чернігівської об-
ласті, які виявили бажання на-
вчатися в духовних семінаріях. 
Після цього в райкоми КПУ, об-
ком ЛКСМУ з обкому КПУ йшла 
письмова вказівка «провести 
відповідну роз’яснювальну ро-
боту, щоб запобігти вступу тов. 
(...) до семінарії».

Як інформував, наприклад, 
17 червня 1960 року обком КПУ 
інструктор обкому КПУ М. Пор-
тянко «про наслідки розгляду 
листа тов. Козачка І. Я.» щодо 
особи 18-річного М. Стрижака з 
Ічні, останній «оточений увагою 
комсомольської організації; (...) 
Від наміру вступити в духовну 
семінарію відмовився. Райко-
мом партії і райкомом комсомо-
лу встановлено контроль. Тов. 
Стрижак залучається до гро-
мадського життя».

Навіть за незначну прови-
ну священиків позбавляли пра-
ва проводити релігійну служ-
бу. Так, піп Медвідь із села Жу-
ківки Куликівського району був 
знятий з реєстрації за те, що «в 
промові звернувся до віруючих 
з проханням усім ходити в церк-
ву, приводити із собою дітей, ви-
ховуючи їх у християнській вірі». 
Священик Даниленко з Борзни 
покараний у такий самий спосіб 
за «відспівування з процесією 
по всьому селу і до кладовища 
покійника». Згідно з владними 
обмеженнями він це повинен 
був робити тільки біля могили, 
вдома і в церкві. Його колега 
Монь із Дрімайлівки Куликів-
ського району знятий з реєстра-
ції, бо ходив по домівках селян і 
вмовляв усіх тих, хто не вінчав-
ся в церкві, здійснити цей об-
ряд, щоб їх не покарав Господь. 
Він також переконував хрес-
тити дітей. За подібні «зловжи-
вання» 1961 року втратили ро-
боту священики Гавриленко, Зу-
барев, Купченко, Лиман, Мой-
сюк, Оліфіренко, Соя, Сухомлин, 
Шовкун, Федоров, Юр’євич, Ти-
чина, Васильченко, Любим.

Поч. у № 109 – 112.
Далі буде
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Нові видання

2014 рік
24 січня
О 10.00 у Чернігові відбулася 

хода «Анатомія підлості влади» й пі-
кетування, ініційоване громадським 
рухом «Чернігівський майдан», від 
пам’ятника Б. Хмельницькому до 
установ, які були безпосередньо при-
четні до розгону Євромайдану «Чер-
нігів обирає ЄС!» 25 листопада 2013 
року, а саме: міська міліція, проку-
ратура міста Чернігова, прокуратура 
області, міська рада, Чернігівський 
апеляційний адміністративний суд, 
КП «Дільниця з контролю за благо-
устроєм міста» (за сумісництвом місь-
кий офіс Партії регіонів). Акція відбу-
лася під державними прапорами й 
закінчилася хвилиною мовчання на 
вшанування жертв режиму та співом 
національного гімну.

О 18.00 кількасот прихильників 
влади пікетували традиційне народ-
не віче прихильників євроінтеграції 
на Красній площі. Прихильники Яну-
ковича на чолі з Людмилою Скороба-
гатько, яких було майже втричі мен-
ше, зосередилися біля центрально-
го входу до будівлі ОДА й намагали-
ся провокувати учасників народного 
віча вигуками з гучкомовця: «Екстре-
мізму — ні!», «Миру — так!», «Януко-
вич — наш президент!» Масового си-
лового конфлікту вдалося уникнути 
лише завдяки встановленню міліцей-
ського кордону між сторонами і стри-
маності прихильників євроінтеграції.

25 січня
Об 11.00 на Красній площі від-

булося чотиритисячне народне віче 
за участю народних депутатів Олега 
Ляшка, Валерія Дубіля, Сергія Авер-
ченка, Руслана Марцінківа, яке ви-
знало Народну Раду України та утво-
рило Народну Раду Чернігівської об-
ласті у складі опозиційних депутатів 
обласної ради. 

Спроба народних депутатів піс-
ля закінчення віче зустрітися з ке-
рівництвом ОДА, щоб передати ре-
золюцію, ухвалену народним віче, 
переросла у відкрите протистояння. 
Міліція та особи в цивільному блоку-
вали всі входи до приміщення ОДА, 
закидали в натовп протестувальни-
ків світлошумові гранати й захопили 
кількох заручників.

Мітингарям на чолі з народними 
депутатами вдалося лише виламати 
вхідні двері Департаменту економіч-
ного розвитку ОДА. Перемовини між 
опозиційними народними депута-
тами й першим заступником голови 
Чернігівської ОДА Миколою Стріль-
цем закінчилися перемир’ям і звіль-
ненням заручників.

За фактом замаху на захоплення 

приміщення Чернігівської ОДА слід-
чий відділ УМВС України в Чернігів-
ській області відкрив кримінальне 
провадження за ч. 1 ст. 341 КК Укра-
їни (захоплення державних або гро-
мадських будівель чи споруд) і розпо-
чав досудове розслідування.

Протестувальники відступили від 
приміщення ОДА, встановили звуко-
підсилювальну апаратуру, піч-діжку 
для обігріву людей і почали зводи-
ти барикади з покришок та снігу, не 
перекриваючи руху автотранспорту, 
біля приміщення ОДА з боку вулиці 
Шевченка. 

26 січня
На другий день відкритого про-

тистояння з владою активісти Чер-
нігівського майдану впорядковува-
ли новобудову, спілкувалися з черні-
гівцями й гостями міста, пригощали 
їх чаєм і бутербродами, збирали по-
жертви, теплі речі й медикаменти для 
Майдану. На підтримку народного Єв-
ромайдану було зібрано 14 869 гри-
вень добровільних пожертв. 

Натомість влада продовжувала 
перетворювати будівлю ОДА у форте-
цю й казарму для силовиків, яких під 
вечір привезли на відпочинок до ОДА 
на декількох автобусах з Києва. Для 
цього заґратовували вікна й двері, 
забарикадували меблями вікна.

27 січня
Об 11.45 близько півтори тисячі 

чернігівців, які брали участь у народ-
ному віче на Красній площі, очолюва-
ні народними депутатами Валерієм 
Дубілем і Сергієм Аверченком, не-
сподівано для влади, замість очіку-
ваного штурму приміщення ОДА, хо-
дою рушили до обласної ради. 

Натомість навпроти будівлі ОДА 
прихильники Януковича на чолі з 
депутатами міської ради Людми-
лою Скоробагатько, Ігорем Моска-
ленком та депутатом обласної ради 
Арсеном Дідуром провели альтер-
нативний мітинг під гаслом «Мы за 
мирный Чернигов» та молебен духо-
венства Московського патріархату 
на підтримку влади, за збереження 
стабільності, миру, порядку й закон-
ності в державі. 

Прихильники євроінтеграції піс-
ля мітингу біля приміщення обласної 
ради й перемовин народних депу-
татів з головою облради Анатолієм 

Мельником без перешкод зайняли 
фойє, коридори, залу засідань прези-
дії обласної ради. Водночас діяльнос-
ті інших управлінських структур, які 
розташовані в цьому будинку (управ-
ління юстиції, фінансів, комунально-
го майна тощо), протестувальники не 
заважали. 

У залі засідань президії облас-
ної ради відбулося перше засідання 
виконкому обласної Народної Ради 
Чернігівщини. Його провів голова ви-
конкому, народний депутат Валерій 
Дубіль за участю народних депута-
тів Сергія Аверченка й Руслана Мар-
цінківа. Протестувальники на знак 
підтримки своїх вимог за рішенням 
виконкому обласної Народної Ради 
Чернігівщини залишилися в примі-
щенні обласної ради на ніч.

28 січня
На позачерговій сесії обласної 

ради одноголосно ухвалено політич-
ну резолюцію на основі проекту за-
яви фракції партії ВО «Батьківщина» 
про звернення до Верховної Ради 
України та Президента України з ви-
могою скасувати закони України, що 
обмежують конституційні права та 
свободи громадян, ухвалені Верхо-
вною Радою України 16 січня 2014 
року, й закликом до звільнення акти-
вістів та учасників протестних акцій.

По закінченні сесії протестуваль-
ники звільнили приміщення обласної 
ради.

1 лютого
Обласний штаб національного 

спротиву звернувся до чернігівців, 

жителів інших міст та сіл Чернігівщи-
ни із закликом допомогти Майдану 
теплими речами, бронежилетами, 
касками, наколінниками та іншими 
захисними засобами через офіси ВО 
«Батьківщини» (вул. Пушкіна, 16, 1-ий 
поверх) та Руху (вул. Щорса, 4) в Чер-
нігові.

3 лютого
Увечері активісти Чернігівсько-

го Євромайдану пікетували громад-
ську приймальню народного депута-
та Владислава Атрошенка з вимогою 
припинити членство у фракції Партії 
регіонів і негайно зустрітися з вибор-
цями, щоб пояснити, чому він опинив-
ся в цій фракції, якщо балотувався 
як позапартійний, опозиційний кан-
дидат. Ні депутат, ні його помічники-
консультанти до пікетувальників не 
вийшли.

9 лютого
З 12.30 до 13.00 на централь-

них вулицях міста Чернігова відбув-
ся флешмоб «Перехрестя» з метою 
актуалізації проблеми політичних 
в’язнів режиму. Його учасники ви-
ходили на перехрестя вулиць, на зу-
пинки, до установ із плакатами «Ви-
магаємо безумовного звільнення 
політв’язнів». 

Зібрано 1095 гривень добровіль-
них пожертв на підтримку народного 
Євромайдану.

12 лютого
Відбулося перше патрулюван-

ня центру міста Чернігова пред-
ставниками Народної самооборо-
ни Чернігівщини, яку очолив колиш-
ній начальник міської міліції Едуард 
Альохін.

16 лютого
Відбулися автопробіг вулицями 

Чернігова й понад тисячне народне 
віче на Красній площі проти корупції, 
насилля, кровопролиття — за участю 
опозиційних народних депутатів Ми-
коли Томенка, Олександра Бригин-
ця, Лілії Гриневич, Сергія Аверчен-
ка, Руслана Зелика, Олега Сиротюка, 
Валерія Дубіля та Андрія Пишного. 

Зібрано 5 471 гривню добровіль-
них пожертв на підтримку народного 
Євромайдану.

17 лютого
У Новгороді-Сіверському відбу-

лася хода опозиційно налаштованих 
містян і народне віче за участю на-
родних депутатів Валерія Дубіля, Рус-
лана Марцінківа, Сергія Аверченка.

На замовлення Українського 
інституту національної пам’яті 
підготував Сергій СОЛОМАХА,

Поч. у №№ 111—112. 
Закінчення буде. 

Чернігівський Євромайдан
Хроніка подій

Його намагаються зберег-
ти активісти. На підтримку ак-
ції вийшло науково-популярне 
ілюстроване видання, презен-
товане в Чернігівському наці-
ональному технологічному уні-
верситеті. Наклад альбому-ка-
талогу невеликий — усього 15 
примірників, але книга варта 
уваги не лише спеціалістів, а й 
широкого кола читачів. 

Чернігів — це не тільки кня-
жий Дитинець, а й дерев’яні 
старі будинки на Станіслав-
ського, Михайло-Федорівській, 
Полуботка, Мстиславській, 
П’ятницькій, Гончій. Розкидані 
по місту, інколи майже не при-
стосовані до сучасного життя, 
вони поки що є.

Віктор Величко, мисте-
цтвознавець: «По-перше, це 
об’єкти, пов’язані з діяльністю 
видатних діячів історії та куль-
тури, це пам’ятки архітектури, 
зодчества, доби модерну кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. По-друге, 
це пам’ятки, які фактично зна-
йомлять нас зі способом жит-

тя, інтер’єром старосвітського 
Чернігова. Дерев’яні будиноч-
ки гинуть, вони можуть зали-
шитися сам на сам з безжаль-
ним часом і власниками, які 
на власний розсуд усе ремон-
тують».

Викладачі університету фо-
тографували, спілкувалися з 
мешканцями будинків, збира-
ли історії їхнього життя.

Наталія Алєшугіна, до-
цент кафедри туризму: «Якщо 
ми втратимо цю історичну за-

будову, то втратимо цілий пласт 
народної культури. Втрати-
мо шарм нашого міста. Адже 
він є. Походіть вулицями і 
обов’язково його побачите».

Хоча частина власників ро-
бить фаховий ремонт, подекуди 
навіть реставрує своє житло. З 
подякою за їхні намагання збе-
регти дух Чернігова і для попу-
ляризації пам’яток цивільної 
культури видано альбом-ката-
лог за підтримки Британської 
ради. 

Увічнення пам'яті 
Лідії Деполович

Вийшов з друку біобібліографічний покажчик Лі-
дії Деполович — видатного українського педагога, 
уродженки села Ковчин Куликівського району. Його 
підготували краєзнавці — голова Куликівської рай-
ради Наталія Халімон і автор цих рядків.

У книжці — найповніша на сьогодні біографія Лі-
дії Платонівни, бібліографічні описи її підручників і 
статей про педагога. 

З огляду на специфіку такої літератури (передов-
сім це довідник для бібліотекарів), видання вийшло 
скромним — 32 сторінки. Усього видано 150 примір-
ників. Будемо поширювати по бібліотеках і школах 
Куликівщини й Чернігова до 150-річного ювілею Лідії 
Платонівни Деполович.

Пошукова робота була дуже цікавою, а укладаць-
ка — доволі клопіткою. Тут нас виручила Ольга Ми-
хайлівна Устіннікова, бібліограф Книжкової палати, 
котра виявила справжню зацікавленість у нашій ро-
боті, впорядкувала наші записи згідно з вимогами до 
таких видань. Дякуємо Олександру Борисовичу Кова-
ленку за редакторську роботу й коректуру. Дякуємо 
Володимиру Леонідовичу Повознику за підказку про 
сайт старої преси.

Попереду в нас багато спільних справ із відзна-
чення ювілею педагога. 

Сергій СПУТАЙ, 
заступник голови Куликівського відділення 

Чернігівського земляцтва Києва

«Село» — 
українська історія

Учений, журналіст, публіцист 
Микола Тимошик презентував у 
Чернігові свій двотомник про істо-
рію українського села. 

Автор живе в Києві, родом із 
села Данина Ніжинського району. 
Працював над двотомником п’ять 
років. Історичним джерелом послу-
жили документи обласного архіву. 
Також у книзі автор використав ар-
хіви Ніжина й Києва. 

Видання має два томи. Перший 
том — «Зійти з безпам’ятства» — 
про життя хліборобів та сільської 
інтелігенції від козацьких часів до 
жовтневого перевороту 1917 року. 
Другий том — «Трудний шлях від-
московлення» — охоплює період 
від 1917 року до початку 1970-х. 
Автор переосмислює сфальшовані 
сторінки історії українського села, 
яке було «збільшовичене», а згодом 
і «околгоспнене». Автор стверджує, 
що в дорадянські часи українське 
село не було забитим. 

Чимало глав з цього видання 
опубліковано в нашій газеті «Світ-
інфо». Ви зможете прочитати їх на 
сайті газети. 

25 січня, віче  на  Красній площі  Чернігова.

25 січня, штурм  обласної  адміністрації.

Чернігівське узороччя — краса, що зникає
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Пам’яті 
Володимира 

Сапона
Помер відомий чернігів-

ський поет, краєзнавець, 
журналіст. 

Володимир Миколайович Сапон народився 20 лип-
ня 1951 року в селі Рудка Чернігівського району. Закін-
чив філологічний факультет Ніжинського педінституту 
ім. М. Гоголя. Понад три десятиліття працював журна-
лістом у Чернігові, зокрема в обласних газетах «Гарт», 
«Деснянська правда». Заслужений журналіст України. 

Автор поетичних збірок «Зірка на пілотці», «Замкова 
гора», «Щаслава», «Мама Ніна із Ніневії», дитячої збірки 
«Лісова аптека», історико-краєзнавчих книг «Призабу-
ті стежки сіверянської Кліо», «Чернігів древній і сучас-
ний», «Седнів», «Таємниці назв наших сіл і міст», «Вулиці 
старого Чернігова», «Меди і полини історії», «Моя Шев-
ченкіана», художньо-публіцистичних книжок «Дещо із 
щоденника», «Страсбурзький пиріг», видав кілька кни-
жок у співавторстві.

Виставка до річниці від дня 
народження Дмитра Куровського

Світлини з архіву Володимира Сапона
Михайло Сидоржевський, Олександр Деко, Станіслав Ма-

ринчик і Михась Ткач. Чернігів. 2015 р.
У Чернігівському музеї-за-

повіднику Михайла Коцюбин-
ського була відкрита вистав-
ка бібліотечних матеріалів до 
95-річчя від дня народження 
відомого українського пись-
менника Дмитра Куровського 
(1922–1988). Він народився в 
селі Мала Загорівка Борзнян-
ського району. Лауреат облас-
ної премії імені Бориса Грінчен-
ка, один із засновників Чернігів-
ського осередку Національної 
спілки письменників України.

Під час Другої світової війни 
був авіатором. Мобілізували 
поета під час навчання на дру-
гому курсі Ніжинського педа-
гогічного інституту. Закінчення 
війни зустрів у Варшаві. 1946 

року повернувся до навчання, 
закінчив аспірантуру при Київ-
ському державному універси-
теті. Працював кореспонден-
том, іспектором облвно, був 
викладачем і вчителем україн-
ської мови та літератури в Чер-
нігівському та Миколаївському 
педінститутах, середніх школах 
нашого обласного центру.

Писати вірші Дмитро Ку-
ровський почав з юних літ, не 
боячись, що його твори відразу 
привернули увагу відповідних 
органів радянської влади. Се-
ред творчого доробку — чима-
ло збірок, зокрема «У домі рід-
нім», «Миропілля», «Хвала долі», 
«Польова сторожа», «Прийду та-
ким, як є…», роман «Недосвіт».

Ернест Хемінгуей: 
на бистрині бурхливого життя

Ернест Міллер Хемінгуей (21.07.1899 – 
2.07.1961) — видатний американський письмен-
ник, лауреат Нобелівської премії з літератури 
1954 року.

Здобув широку популярність завдяки своїм ро-
манам та оповіданням, а також завдяки активно-
му й наповненому пригодами життю. Його лако-
нічний і насичений стиль оповіді відіграв значну 
роль у літературі XX століття. Крім опублікованого 
за життя, 3 новели, 4 збірки оповідань, 3 докумен-
тальні праці опубліковано посмертно. 

Ернест Хемінгуей народився в містечку Оук-
Парк у передмісті Чикаго (штат Іллінойс). Ріс у куль-
турній, забезпеченій родині. Його батько, Кла-
ренс Едмот Хемінгуей, працював лікарем, мати, 
Грейс Ґолл, — музикант. Ернест — друга дитина в 
сім’ї (перша — донька Марселіна, яка народилася 
1898 року). 

Мати Хемінгуея часто давала концерти в Оук-
Парку і навколишніх селах. Майбутнє сина вона 
теж пов’язувала з музикою і тому змушувала його 
співати в церковному хорі, грати на віолончелі. 

Родина Хемінгуеїв мала ще й котедж «Вінде-
мер» на озері Валлун. Кожного літа Ернест з бать-
ками, братами й сестрами вирушав у ці тихі місця, 
де міг сидіти на березі з вудкою, блукати лісом, 
гратися з дітьми з індіанського селища. 

Коли Ернесту виповнилося 19 років, США всту-
пили в Першу світову війну, і він вирішив піти до-
бровольцем до війська. Хлопцю відмовляли через 
поганий зір, проте він усе-таки зумів потрапити на 
італійський фронт, записавшись шофером-добро-
вольцем Червоного Хреста. Незабаром опинився 
на передовій, підвозив продукти солдатам прямо 
в окопи.

У ніч на 9 липня 1918 року Хемінгуей, рятую-
чи пораненого італійського снайпера, потрапив 
під вогонь австрійських кулеметів і мінометів, 
був важко поранений. У шпиталі з нього витягли 
28 осколків, на тілі Ернеста було більше двохсот 
ран. Прострілений колінний суглоб лікарі замінили 
алюмінієвим протезом. 

21 січня 1919 року Хемінгуей повернувся до 
США. Про нього писали всі центральні газети як 
про першого американця, пораненого на італій-
ському фронті. 

Літературне покликання Хемінгуея проявило-
ся ще в шкільні роки. Після випуску із середнього 
навчального закладу він вирішив не вступати до 
університету, а переїхав до Канзасу, де влашту-
вався працювати в місцевій газеті «Star».

Після війни Ернест почав працювати журна-
лістом у Чикаго й повернувся до своїх літератур-
них експериментів. Тоді ж він уперше одружився.

У Парижі, куди його відрядила газета Toronto 
Star, Хемінгуей познайомився з такими літератур-
ними корифеями, як Ф. С. Фітцджеральд, Гертруда 
Стайн і Езра Паунд, що оцінили твори юнака. У Па-
рижі Хемінгуей бачився з Джойсом. Письменник 
висвітлив ці події у своїх мемуарах «Свято, що за-
вжди з тобою». Перший по-справжньому письмен-
ницький успіх прийшов до Хемінгуея 1926 року піс-
ля виходу у світ роману «І сонце сходить» (або «Фі-
єста») — песимістичного, але водночас блискучо-
го твору про «втрачене покоління» французьких та 
іспанських репатріантів 1920-х років. Післявоєнні 
роки Хемінгуей повністю присвятив літературі.

Основним місцем проживання письменника 
був Париж, одначе він дуже багато подорожував, 
бо захоплювався гірськими лижами, полюванням 
і рибальством. 

1927 року вийшов збірник оповідань «Чоло-
віки без жінок», а 1933 року — «Переможець не 
отримує нічого», які затвердили Хемінгуея в очах 
читачів як автора коротких оповідань. І все ж біль-
шість читачів запам’ятала Хемінгуея за його роман 
«Прощавай, зброє!» (1929) — оповідь про історію 
нещасливого кохання, що розвивалося на тлі Пер-
шої світової війни.

Любов Хемінгуея до Іспанії та кориди відби-
лася в романі «Смерть після полудня» (1932). Роки 
Великої депресії описано в романі «Маєш і не 
маєш» (1937). 

Хемінгуей дуже переймався Громадянською 
війною в Іспанії середини 1930-х років. Він навіть 
організував збір пожертв на користь республікан-
ців, що воювали проти генерала Франко. Вражен-
ня від війни знайшли відбиття у відомому романі 
— «По кому подзвін» (1940), який багато критиків 
уважають за найкращий твір письменника. 

З початком Другої світової війни Хемінгуей від-
новив свою журналістську діяльність, переїхавши 
до Лондона. Він завжди опинявся в найгарячіших 
точках планети. Тому його записи мають не лише 
літературну, а й історичну цінність.

Після війни письменник переїхав на Кубу, де 
займався літературною діяльністю. Він продовжу-
вав подорожувати і 1953 року в Африці потрапив у 
серйозну авіакатастрофу. Того самого року Ернест 
Хемінгуей отримав Пулітцерівську премію за по-
вість «Старий і море» (1952). Цей твір вплинув та-
кож на присудження Хемінгуею Нобелівської пре-
мії з літератури.

1960 року письменник повернувся до США. 
Останні роки життя страждав на тяжку депресію і 
розлади психіки на тлі цирозу печінки. У 1960 році 
він лікувався в клініці. Після повернення з лікарні 
Хемінгуей укоротив собі віку, вистріливши в лоба 
з мисливської рушниці, яку в дитинстві подарував 
йому дідусь. Це відбулося у власному будинку пись-
менника в Кетчемі (штат Айдахо). 

Родинні стосунки. Перша дружина — Елізабет 
Гедлі Річардсон (1891 – 1979). Син — Джон Гедлі 
Никанор Хемінгуей (1923 – 2000). Внучки: Марго 
(1954 – 1996), Маріель (нар. 1961).

Друга дружина — Паулина Пфайфер (1895 – 
1951). Сини: Патрік (нар. 1928), Грегорі (1931 – 
2001). Онук: Шон Хемінгуей (нар. 1967).

Третя дружина — Марта Геллгорн (1908 – 
1998).

Четверта дружина — Мері Велш (1908 – 1986).

Говорить сам письменник 
і герої його творів

Не падай духом. Ніколи не падай ду-
хом. Секрет мого успіху. Ніколи не па-
даю духом. Ніколи не падаю духом на 
людях.

Будучи тверезим, спробуйте втілити 
в життя всі свої п’яні обіцянки — це на-
вчить вас тримати язика за зубами.

Подорожуй тільки з тими, кого лю-
биш.

Якщо в житті можна зробити хоч ма-
леньку послугу, не треба ухилятися від 
цього.

Не судіть про людину тільки за її дру-
зями. Пам’ятайте, що друзі в Іуди були 
бездоганні.

Найкращий спосіб дізнатися, чи мо-
жете ви довіряти комусь, — довіритися 
йому.

З усіх тварин тільки людина вміє смі-
ятися, хоча саме в неї для цього наймен-
ше причин.

Усі люди діляться на дві категорії: ті, 
з якими легко, і також легко без них, і 
ті, з якими складно, але неможливо без 
них.

Інтелігентна людина іноді напива-
ється для того, щоб провести час зі сво-
єю дурістю.

Якщо дозволяти собі жартувати, 
люди не сприймають тебе всерйоз. І ці 
самі люди не розуміють, що є багато та-
кого, чого не можна витримати, якщо не 
жартувати.

Людина не для того створена, щоб 
терпіти поразки. Людину можна знищи-
ти, але її не можна перемогти.

Розумні люди надзвичайно рідко бу-
вають щасливими.

По-справжньому хоробрим людям 
немає чого битися на дуелі, але це по-
стійно роблять багато боягузів, щоб за-
певнити себе у власній хоробрості.

Людина сама не може… Усе одно 
людина сама не може ні чорта.

Усі хороші книги схожі одна на одну: 
вони правдивіші за життя.

Що заважає письменнику? Випив-
ка, жінки, гроші й честолюбство. А та-
кож відсутність випивки, жінок, грошей 
і честолюбства.

Те, що письменник хоче сказати, він 
має не говорити, а писати.

Ми стаємо міцнішими там, де лама-
ємося.

Щастя — це міцне здоров’я і слабка 
пам’ять.

Той, хто хизується ерудицією або 
освіченістю, не має ні того, ні іншого.

Краще не мати ідеології, ніж не мати 
роботи.

Мені все одно, що таке світ. Усе, що я 
хочу знати, це як у ньому жити. Мабуть, 
якщо додуматися, як у ньому жити, тим 
самим зрозумієш, який він.

Є речі й гірші за війну: боягузтво гір-
ше, зрада гірше, егоїзм гірше.

У житті не так уже й важко влашту-
ватися, коли нема чого втрачати.

Той, хто виграє війну, ніколи не пере-
стане воювати.

На світі так багато жінок, з якими 
можна спати, і так мало жінок, з якими 
можна розмовляти.

Світ — гарне місце, за нього варто 
боротися, й мені дуже не хочеться його 
покидати. 

Якщо ти навчився приборкувати 
свій норов — ти сильніший від багатьох, 
нехай навіть вони вигравали війни і за-
хоплювали країни. 

Певні принципи моралі є навіть у 
злочинців і повій. Уся справа в надто 
різних трактуваннях. 

Нема на світі більш самотнього чо-
ловіка, ніж той, хто пережив кохану.

Кажуть, щастя нудне, але це тому, що 
занудні люди часто бувають дуже щас-
ливі, а люди допитливі примудряються 
отруювати існування і собі, й оточенню.

Більшість людей ніколи не чує один 
одного.

Люди з віком не розумнішають, вони 
просто стають обережнішими.

Переїжджаючи з одного місця в 
інше, ви все одно не можете втекти від 
себе.

Якщо ви перестали робити якісь 
речі просто для задоволення, вважай-
те, що ви більше не живете.

Якщо двоє кохають одне одного, це 
не може закінчитися щасливо.

Будь-яке боягузтво походить від не-
любові.

У Достоєвського є речі, яким віриш 
і яким не віриш, але є й такі правдиві, 
що, читаючи їх, відчуваєш, як змінюєш-
ся сам.

Усі сентиментальні люди дуже жор-
стокі.

Якщо вас щось ранить, значить, вам 
не все одно.

Цитати Ернеста Хемінгуея
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У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради
 Комбінація оцту з оливковою олією чу-

дово підійде для полірування меблів і допомо-
же сховати подряпини. З’єднайте в рівних про-
порціях білий оцет та оливкову олію, протріть 

отриманою сумішшю ті поверхні, які бажаєте відполірувати. 
Залишіть на кілька хвилин, щоб суміш усоталася в дерево, й 
видаліть надлишки вологою тканиною.

 Якщо кухонний стіл накритий клейонкою, протираючи 
її періодично сумішшю з молока й оцту, можна забути про трі-
щинки та бруд на ній.

 Накип на стінках металевого чайника легко видалити, 
використовуючи питну соду й оцтову есенцію. Спочатку по-
трібно дочекатися, щоб вода в чайнику закипіла, а потім туди 
додати по 2 – 2,5 столових ложки соди на кожен літр рідини.  
Затим чайник знову ставлять на вогонь і кип’ятять ще близь-
ко 20 хвилин. Потім воду із содою треба злити й заповнити 
чайник водою з оцтовою есенцією в розрахунку 1/2 склянки 
на 4 літри води. Кип’ятити воду потрібно знову протягом 20 
хвилин. Шар накипу легко відстане від стінок. Урешті слід до-
бре вимити чайник чистою водою.

  

Несподівані 
думки

 Теорія вчить нас ди-
витися далеко вперед, а 
практика — собі під ноги.

 Правдою є все те, у 
що може повірити мужчина.

 Алкоголік — це той, 
хто п’є більше, ніж ти.

 Коли їдеш другим, за-
ощаджуєш сили.

 Один розум — добре, 
а два — краще, особливо 
якщо обоє належать одній 
людині.

 Ідея, як і інші продук-
ти, не повинна залежатися. 

Було колись...
Якось Сократа запита-

ли, чому він не пише.
«Бо вважаю, що аркуші 

папірусу набагато дорож-
чі за те, що на них можна 
написати», — відповів Со-
крат.

Він так само, як і Гомер, 
не знав грамоти.

* * *
Одного разу давньо-

грецького полководця 
Арістіда Справедливого 
відправили в посольство 
разом із полководцем Фе-
містоклом, хоча вони й во-
рогували. «Давай, Феміс-
токле, — сказав Арістід, — 
залишимо нашу ворожнечу 
на кордоні, а коли будемо 
повертатися, тоді, якщо хо-
чеш, підберемо її знову».

* * *
Філософ Антисфен (V 

ст. до н. е.) казав: «Держави 
гинуть тоді, коли вони біль-
ше не в змозі відрізнити хо-
роших людей від поганих».

* * *
Філософ Меніпп (V ст. 

до н.е.) говорив, що філо-
софією необхідно займа-
тися, допоки не зрозумієш, 
що немає ніякої різниці між 
вождем військ і погоничем 
віслюків.

Куточок 
гумору

Лікар оглядає пацієнта:
— Ви горілку п’єте?
— Спасибі, лікарю, але 

я до вас прямо з пивниці...
☺ ☺ ☺

Приходить пацієнт до 
лікаря, скаржиться, що в 
нього ніс червоний. Лікар: 
«Продовжуйте пити, й не-
забаром ніс стане фіолето-
вим».

☺ ☺ ☺
— Іване, дружина чис-

тить твій костюм?
— Не весь, тільки ки-

шені.
☺ ☺ ☺

— Моя люба, лікар ска-
зав, що завтра ти можеш 
вставати з постелі.

— Встану, якщо ти зго-
ден купити мені ту сукню, 
через яку я захворіла.

☺ ☺ ☺
У розпал епідемії лікар 

зробив рекордну кількість 
уколів. У відчаї він почепив 
на дверях приймальні за-
писку: «Для економії часу 
прошу заходити в примі-
щення задом».

Клуб «Ерудит»: 
хочу все знати

 За всю свою історію Ніл замерзав лише двічі — в ІX 
й XІ століттях.

 В Індії щороку народжується більше людей, ніж живе 
в Австралії.

 Око страуса більше, ніж його мозок.
 Чверть кісток людського тіла знаходиться в ногах.
 Найпопулярніший вид спорту в Таїланді — запуск по-

вітряних зміїв.
 Якщо кричати на склянку води протягом 80 років, її 

можна  скип’ятити.
 1% людей може бачити інфрачервоне й ще 1% — уль-

трафіолетове випромінювання.
 Усі полярні ведмеді — лівші.
 Котів завезли до Північної та Південної Америки єв-

ропейці в 1750-х роках для боротьби зі шкідниками. 
 Серце кішки б’ється майже удвічі швидше, ніж люд-

ське (від 110 до 140 ударів на хвилину).

 Римський імператор Тит із династії 
Флавіїв уславився своїми добрими спра-

вами. Якось під час обіду він згадав, що 
того дня не встиг зробити комусь щось до-

бре. Тит вигукнув: «Я марно прожив день!» Але його недовге 
правління, що тривало трохи більше двох років, було затьма-
рене великими трагедіями. Це виверження вулкана Везувія, 
що знищило місто Помпеї, епідемія чуми й величезна поже-
жа Рима.

 Видатний англійський поет Байрон був також і знаме-
нитим плавцем. Якось він переплив протоку Дарданелли за-
вширшки 7,5 кілометра, долаючи дуже сильну течію. 

 Венеція, Амстердам, Санкт-Петербург… Усі ці міста єд-
нає те, що вони помережені каналами. Але до їх числа нале-
жить і містечко Вилкове в Україні, розташоване в гирлі Ду-
наю, яке не випадково називають «українською Венецією».

Ф
вам

Психологія — це наука, закони якої ігнору-
вати не можна. Це знають сучасні маркетоло-
ги, підприємці й навіть шахраї.

Пропонуємо ознайомитися з психологічни-
ми трюками, які можна застосовувати у зви-
чайному житті. Завдяки ним досягати мети ста-
не легше й цікавіше.

Як визначити «шанувальника».
Пропонуємо провести тест, щоб «підлови-

ти» свого шанувальника, який за вами спосте-
рігає. Якщо відчуваєте, що на вас хтось дивить-
ся, просто позіхніть у цей момент. Тривало по-
зіхайте і подивіться на цю людину. Як відомо, 
позіхання «заразне». Ваш спостерігач почне 
позіхати одразу, і тоді ви переконаєтеся, що 
визначили свого «шанувальника». 

Як розсунути натовп.
Якщо вам потрібно пройти через натовп 

людей, виконайте такий трюк. Станьте прямо й 
подивіться на кінцеву мету руху. А тепер ідіть. 
Ви будете здивовані, але люди самі звільнять 
вам дорогу! Цей трюк не спрацює, якщо ви бу-
дете в сонцезахисних окулярах, якщо дивити-
метеся у смартфон.

Як заспокоїти противника.
Чи траплялося вам зустрічатися на зборах з 

людиною, яка вас явно недолюблює? Якщо від-
чуваєте, що вас збираються звинуватити, обмо-
вити або спровокувати на конфлікт, сядьте поруч 
з опонентом. Щоб подивитися на вас, людині тре-
ба буде повернутися всім тілом. Чи то виникне 
почуття провини, чи дискомфорт — через те, що 
об’єкт зовсім поруч, але людина явно скаже на-
багато менше поганого або взагалі промовчить.

Змусити говорити очима.
Якщо людина в розмові з вами чогось не-

добалакує, не варто перепитувати. Просто по-
дивіться співрозмовнику в очі. Погляд викли-
че незручність, почуття провини і змусить-та-
ки говорити.

Спонукати виконати прохання.
Суть досить проста: якщо ви хочете отри-

мати знижку, попросіть спочатку цю річ без-

коштовно. Оскільки людина, відмовивши вам у 
першому проханні, відчуватиме провину прови-
ни, — вдруге вона буде набагато лояльнішою.

Говоріть у певне вухо.
Є ще один трюк, який допоможе змусити 

людину виконати ваше прохання. Виявляєть-
ся, дуже важливо, в яке вухо ви говорите. Фра-
зи, почуті правим вухом, впливають на логіку 
співрозмовника, а лівим вухом — на почуття. 
Це означає, що говорити про роботу і спра-
ви краще, стоячи праворуч від людини, тобто 
ближче до її правого вуха. Зліва від співроз-
мовника освідчуйтеся в коханні й обдаровуйте 
компліментами.

Візуальний контакт.
Коли людина дивиться прямо в очі, ство-

рюється відчуття, що вона уважно слухає сво-
го співрозмовника. Тому, якщо вам сподоба-
лася людина і ви хочете зав’язати з нею сто-
сунки, постарайтеся розгледіти колір її очей. 
Помітивши такий погляд, співрозмовник стане 
більш лояльним до вас.

Частіше називайте 
співрозмовника по імені.
Сподобатися людині можна, якщо після 

знайомства часто називати її по імені. Влас-
не ім’я — це просто мед для наших вух. Чому б 
не скористатися цим прийомом і не збільшити 
шанси на симпатію співрозмовника.

Як запам’ятати інформацію.
Якщо ви освоюєте нові знання або нави-

чки, поділіться інформацією з іншою людиною. 
Усе перекажіть і поясніть співрозмовнику — 
так ви легше запам’ятаєте деталі.

Як помирити людей.
Цей трюк став відомий завдяки відео з Ін-

тернету, на якому двох забіяк у вагоні метро 
зупинив чоловік, просто пройшовши між ними. 
Тут є невеликий секрет. Чоловік, якого незаба-
ром прозвали Снекменом, у той час... жував. 
Їжа діє на людей заспокійливо. Самі того не 
знаючи, люди, що спостерігають, як їсть інша 
людина, стають менш агресивними. 

Найбільш нейтральною країною у світі ви-
знана Україна. Вона не втручається навіть у 
свої внутрішні справи...

☺  ☺
— Семене, ви можете дати прогноз наших 

перспектив в економіці?
— Можу дати оптимістичний, можу песиміс-

тичний і можу реальний. Реальний — удвічі гір-
ший від песимістичного.

☺  ☺
Кримінальні новини. Учора внаслідок про-

ведення успішної військової операції було роз-
зброєно кілька незаконних бандформувань. 
Зброю передано законним бандформуванням.

☺  ☺
Передвиборна програма партії 

«Усе для народу»
Вкрадена в держави власність — священна.
Депутатів, які не крадуть, позбавити недо-

торканності.
Судимість — модна умова здобуття керів-

ної посади.
Кримінальний жаргон визнати в Україні 

державною мовою.
☺  ☺

Я обурений не тим, що він стільки вкрав у 
держави, а тим, що вкрав більше, ніж я!

☺  ☺
У дитинстві Петренко мріяв стати продав-

цем. І от у наш час мрія дитинства професора 
Петренка нарешті здійснилася.

☺  ☺
— Чим відрізняється оптиміст від песиміста?
— Песиміст — це людина, яка вважає, що 

уряд її знову роздягнув, а оптиміст — що зно-
ву взув.

☺  ☺
Двоє їдуть у купе.
— Ой! — зітхає один.
— Ой-ой! — відповідає другий.
— Вибачте, пане, — каже перший. — Може, 

більше не будемо говорити про політику?
☺  ☺

— У якій партії тепер Іван Іванович?
— Не маю гадки, я його вже кілька днів не 

бачив.
☺  ☺

Фізика — це практично єдина сфера 
життя в Україні, де ще суворо виконуються 
закони.

☺  ☺
Китайську стіну побудували не для того, щоб 

захищатися від набігів кочівників, а для того, 
щоб китайці з країни не випадали.

ПсПсиПсиПсисисиххххохологія — це наука закони якої ігнору- коштовно Оскільки лллюдюдюдюдиюдиюдина відмовивши вам уу

Ефектні психологічні прийоми

Політично-сатиричне


