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Триває 
передплата 

на нашу газету 
на 2018 рік 

Також ще можна оформити 
передплату на 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.
 Проза і поезія відомих письменників світу.
 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 передпла-
тити. Чим більше буде передплатників, тим міцнішою 
буде «Світ-інфо» в інформаційному просторі області. 

 День пам’яті Батурина — 
13 листопада 

Батурин гетьманський — це гордість кожного українця. Та 
він живе в серці кожного з нас і як біль. 309 років тому україн-
ський народ пережив одну з найбільших своїх трагедій — зни-
щення гетьманської столиці Батурина московським військом. 
Жорстока участь спіткала його захисників та мешканців. Тоді, 
1708 року, в Батурині за допомогою російської зброї на деякий 
час було придушено волю українського народу до незалежності.

Та саме Батурин дав усвідомлення необхідності боротьби 
за свою державу. І сьогоднішня готовність українців захищати 
Батьківщину формувалася в Батурині, Конотопі, Крутах.

13 листопада, в День пам’яті Батурина, завітай до міста, 
яке поклало себе на вівтар боротьби за Україну, схили голову в 
молитві за небесні тисячі, які прийняв Господь 309 років тому.

Меморіальний захід з нагоди 309-х роковин Батуринської 
трагедії відбудеться на території цитаделі Батуринської фортеці 
13 листопада. Початок — об 11.00.

7 листопада відзнача-
ється 100-річчя Жовтне-
вого перевороту у столи-
ці Російської імперії Пе-
трограді, яким почалася 
— за версією комуністич-
но-радянської пропаган-
ди — так звана Велика 
Жовтнева соціалістична 
революція. Це була подія 
величезного історично-
го масштабу, з трагічни-
ми наслідками для люд-
ства, адже вона майже 
на ціле століття перевер-
нула долю світу, призвела 
до незліченних людських 
жертв, з’яви тоталітарно-
го комуністичного режи-
му, протистояння якого з 
іншим тоталітарним ре-
жимом — нацизмом — 
значною мірою призвело 
до Другої світової війни, 
найбільшої війни в історії 
людства. 

Більше того, і по сьогод-
ні, через більш як чверть сто-
ліття після краху комуністич-
ної держави — розпаду по-
родженого Жовтнем Союзу 
Радянських Соціалістичних 
Республік, на більшій його 
частині, в Російській Феде-
рації, що оголосила себе 
правонаступницею СРСР, 
при всьому її начебто «капі-
талізмі», за суттю панує той 
самий тоталітарний режим, 
сповнений шовінізму й агре-
сивності. І взагалі багато до-
слідників небезпідставно 
вважають, що за красивими 
гаслами Жовтневої револю-
ції сформувалося фактично 
продовження Російської ім-
перії, тільки вже у форматі 
комуністичному. Те, що сотні 
років стягували в результа-
ті агресії московські князі, 
царі, імператори, в основно-
му збереглося. 

Отже, Жовтень, Жовтне-
ва революція чи переворот 
— це не просто історія по-
чатку ХХ століття, а все це 
трагічне століття з продо-
вженням у столітті нинішньо-
му. Тому це треба вивчати, 
аналізувати.

Росія початку
ХХ століття

Експансія протягом по-
передніх століть, від Заходу 

аж до Далекого Сходу, пере-
творила колись малесень-
ке Московське князівство, 
улус монголо-татарської Зо-
лотої Орди, у найбільшу за 
площею державу світу. 

Росія на зламі XIX – XX 
століть стала на шлях модер-
нізації, розвитку індустрі-
ального суспільства. Втім, 
і далі 82% населення було 
зайнято в сільському госпо-
дарстві.

На 1 січня 1915 р. чи-
сельність населення країни 
становила 182 млн 182 тис. 
осіб, але міського було всьо-
го 28,5 млн осіб, тобто це 
була селянська країна. Хоча 
швидкими темпами форму-
валися буржуазія, робітни-
чий клас, інтелігенція.

Росія залишалася са-

модержавною монархією. 
І лише перша Російська 
революція 1905 – 1907 
рр. змусила владу піти на 
перетворення існуючого 
політичного устрою. Ма-
ніфест 17 жовтня 1905 
р. «Про вдосконалення 
основ державного управ-
ління» подарував населен-
ню свободу совісті, сло-
ва, зібрань, спілок. Неза-
баром було утворено Дер-
жавну Думу Росії як форму 
парламенту. Законодав-
ча влада належала вже 
не тільки імператору, а й 
парламенту, а вища вико-
навча — імператору й від-
повідальним перед ним 
міністрам, вища судова й 
контролююча — сенату.

Перша світова 
війна

Чи не вирішальним чин-
ником Жовтневого перево-
роту й захоплення більшови-
ками влади стала участь Росії 
в Першій світовій війні. Сама 
війна стала наслідком гострих 
протиріч двох найбільших 
об’єднань європейських кра-
їн за сфери впливу. З одного 
боку, це була Антанта — союз 
Англії і Франції, до якого при-
єдналася Росія, з іншого боку 
— Німецька й Австро-Угор-
ська імперії. Останні дві дер-
жави станом на початок 1917 
року продовжували вести ви-
снажливу війну на два фронти. 
Виведення Росії з війни стало 
чи не головним завданням Ні-
меччини та її союзниці. У свою 
чергу, і Росія була виснажена 
кількарічною війною, вкрай 
непопулярною в народі. 

У лютому 1917 року в Ро-
сії відбулася Лютнева рево-
люція, яка повалила багато-
вікову монархію і встановила 
республіку. Державна Дума 
сформувала Тимчасовий уряд 
до скликання нового парла-
менту Російської республіки 
— Установчих зборів. 

Однак для Німеччини це не 
принесло полегшення у війні, 
бо Росія і далі продовжувала 
війну на боці Антанти. Тому Ні-
меччина почала шукати нових 
спільників у Росії. Таким спіль-
ником стала партія більшови-
ків — радикальна частина Ро-
сійської соціал-демократич-
ної робітничої партії, очолюва-
на Леніним. Сама партія була 
проголошена 1898 року, ре-
ально утворена 1903 року й 
одразу розкололася на помір-
коване та радикальне крило, 
що призвело згодом і до роз-
колу на дві партії — більшови-
ків і меншовиків. 

Чимало дослідників вва-
жають Жовтневий переворот 
проектом Німеччини з метою 
вивести Росію з війни. Зви-
чайно, успіху Жовтневого пе-
ревороту і захопленню вла-
ди більшовиками сприяли й 
численні суспільно-політич-
ні фактори в самій Росії. Але 
все-таки слід зазначити, що 
владу захопила партія, яка не 
мала великої підтримки в на-
селення, а лідери якої, включ-
но з Леніним, уже дру-
ге десятиліття були 
в еміграції. 

Велика Жовтнева 
кривава революція

100-річчя Жовтневого перевороту, 
що перевернув найбільшу країну планети, Європу і світ

Ульянов, Бронштейн, Розенфельд 
— справжні прізвища лідерів Жовтня, 

а не їхні підпільні прізвиська
Заміна своїх справжніх прізвищ на вигадані практикува-

лася не лише в середовищі шахраїв і бандитів. Згадаймо хоча 
б популярний фільм «Місце зустрічі змінити не можна», де фігу-
рують «Кирпич», «Копчений» — «собачі прізвиська», як каже у 
фільмі капітан Жеглов. 

Змінювали свої прізвища й імена і професійні революціо-
нери, в тому числі більшовики. До революції це пояснювалося 
конспірацією підпільників, хоча царська охранка добре зна-
ла, хто насправді стоїть за цими «революційними прізвиська-
ми», тим паче чимало революціонерів були одночасно таємни-
ми агентами охранки. 

Після революції відпала потреба в конспірації. Але колиш-
ні прізвиська вже міцно приросли до лідерів більшовиків. І 
в народі вже ніхто не називав Леніна Ульяновим, Сталіна — 
Джугашвілі, Троцького — Бронштейном.

Ось дійсні імена деяких більшовицьких діячів. 
Ленін — Ульянов Володимир Ілліч.
Троцький Лев — Бронштейн Лейба Давидович, народив-

ся в Україні, в Херсонській губернії. 
Сталін — Джугашвілі Йосип Віссаріонович. 
Камєнєв — Розенфельд Лев Борисович.
Зінов’єв Григорій Євсєєвич — Радомисльський Герш Аро-

нович, народився в Україні, в Єлисаветграді.
Молотов — Скрябін В’ячеслав Михайлович.
Кіров — Костриков Сергій Миронович.
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Бліц-інформ

Спортивна панорама

Реконструкція Алеї Героїв 
Вона почалася. І таки ж демонтують усі 4 пря-

мокутні фонтани, що викликало неоднозначну 
реакцію чернігівців. На місті демонтованих спо-
рудять круглі фонтани: два — діаметром 7 метрів, 
центральний — 10 метрів, він буде світловий. За-
гальний вигляд алеї —    в національному стилі.

Цього року на проведення робіт планують ви-
тратити 5 мільйонів гривень. Спорудження нових 
фонтанів продовжать уже навесні. Загалом на 
заміну фонтанів витратять 21 мільйон 170 тисяч 
гривень.

Усі дерева при реконструкції алеї збережуть, 
газон відновлять, а бруківку замінять. Пам’ятник 
чорнобильцям залишиться. Нарешті демонтують 
постаменти від пам’ятників комуністичним дія-
чам, які вже давно знесені. 

Сумарно на реконструкцію Алеї Героїв з місь-
кого бюджету планується витратити 29 – 30 міль-
йонів гривень. 

Є пропозиція назвати 
цю територію 
Катерининська алея

Дійсно, чому б не назвати так цю централь-
ну алею, розташовану від Красної площі до Кате-
рининської церкви? Нині вона називається Алея 
Героїв. Але так названа тому, що це була алея 
встановлених тут пам’ятників діячам тоталітар-
ного комуно-радянського режиму. Пам’ятники 
цим одіозним діячам уже знесли. То чи не краще 
назвати алею на честь однієї з візитівок Черні-
гова, що зустрічає гостей міста, — красивої ко-
зацької української церкви, яка так гарно завер-
шує алею. 

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

штами на підтримку діяльності Чернігівського 
благодійного фонду «Захистимо Україну!», який, 
у свою чергу, допомагає Українській армії, роди-
нам воїнів АТО.

Кошти можна  перераховувати за такими рек-
візитами:

у гривнях — благодійний фонд «Захисти-
мо Україну!», ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, 
ЄДРПОУ 39479494, рахунок 2600201586536.

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

Beneficiary: Acc_2600201586536_CF 
«DEFEND THE UKRAINE» name. Одержувач: раху-
нок відкритий у ПАТ «Кредобанк». Для юридичних 
осіб — назва одержувача та адреса.

Тел.: (063) 236-18-03.

80,7 мільйона гривень з 
бюджету Чернігова — за 
проїзд пільговиків у 2018 
Саме стільки місто планує витратити для 

компенсації пільгових проїздів у міському 
транспорті. 

74 мільйони гривень відшкодують тролейбус-
ному управлінню і 6 мільйонів 680 тисяч — авто-
перевізникам. Відмовитися від пільгового пере-
везення чи принаймні скоротити кількість катего-
рій пільговиків місто не може, адже їх перелік ви-
значений законом. 

Разом з фінансовою децентралізацією на 
міські бюджети перекладають дедалі більше ви-
трат. 

Міськвиконком також затвердив суму ком-
пенсації пільгових перевезень на залізничному 
транспорті приміського сполучення на 2018 рік. 
Вона лишиться на рівні цього року — 600 тисяч 
  гривень.

У селі Авдіївка Куликів-
ського району відбувся тур-
нір з міні-футболу, присвя-
чений пам’яті Володимира 
Чави — земляка, спорт-
смена. Рік тому 24-річний 
Володимир, який працював 
на підприємстві в Черніго-
ві, загинув унаслідок не-
щасного випадку на вироб-
ництві. Під час переробки 
сировини в ній випадково 
виявився давній снаряд, 
який вибухнув. Двоє робіт-
ників отримали поранен-
ня, а Воло-
димир заги-
нув. 

Й о г о 
пам’ятають 
з е м л я к и 
як просто-
го роботя-
щого хлоп-
ця, чудово-
го спорт-
смена, який 
з а х и щ а в 
честь села 
в різних ви-
дах спорту. 
Кілька років 
грав за сіль-
ську футбольну команду «Нива». На по-
чатку 2016 року в складі сільської ко-
манди з волейболу виграв чемпіонат і 
кубок району. 

Сільська рада, друзі Володимира 
вшанували його пам’ять цим турніром. 
У ньому виступили 6 команд району, в 
тому числі дві з Авдіївки. Перемогу здо-
була команда «ВИМАЛ» із села Виблі, 

до речі, другий призер цьо-
горічного чемпіонату райо-
ну. Друге місце виборола 
команда «Оріон» з Орлівки. 
Третє — місцева «Нива», за 
яку грали хлопці, що не раз 
виступали разом з Володи-
миром. Також узяли участь 
команди Ковчина й Вере-
сочі. А за ветеранів авдіїв-
ської «Ниви» зіграв і 49-річ-
ний сільський голова, орга-
нізатор турніру Валерій Ко-
рявець. Також у свої далеко 
за 40 вийшли на поле сіль-

ського ста-
діону й інші 
в е т е р а н и 
команди — 
Володимир 
А т р о щ е н -
ко (до речі, 
за нинішню 
«Ниву», тре-
тього при-
зера тур-
ніру, грали 
його сини 
Дмитро й 
Павло), Во-
л о д и м и р 
Самойлен-
ко, Петро 

Ведмідь, Юрій Антоненко, Валентин Чо-
бітько.

Почесними гостями турніру були 
батьки Володимира Чави та його молод-
ший брат, теж гравець «Ниви». 

Три команди — призери турніру — 
були нагороджені кубками, дипломами, 
також отримали нагороди кращий гра-
вець, кращі воротар і бомбардир.

«Десна» — у чвертьфіналі  
Кубка України.   

Суперник —  
київське «Динамо»

Удруге у своїй історії чернігівська «Десна» вийшла до 
чвертьфіналу Кубка України з футболу. 25 жовтня відбулися 
матчі одної восьмої Кубка України сезону 2017/2018 років.

«Десна» грала на виїзді в Івано-Франківську з місце-
вою командою «Прикарпаття». Господарі свого часу грали 
й у першій лізі, й у прем’єр-лізі, а зараз виступають у другій 
лізі. Проте є одними з лідерів турніру і претендують на під-
вищення у класі. Тому матч для деснянців був непростим. 
Та їхній вищий клас дався взнаки. Уже в першому таймі 
вони забили обидва м’ячі. Спершу відзначився недавній 
зірковий новачок клубу Денис Олійник. 30-річний півза-
хисник свого часу грав за збірну України, виступав у наших 
найсильніших клубах, потім — у вищому дивізіоні Німеч-
чини. Недавно влився в «Десну». Другий м’яч забив Олек-
сандр Волков. Отже, вихід до чвертьфіналу. 

Результати проведених того дня інших матчів 1/8 фіна-
лу (виділено переможців). 

«Арсенал-Київ» — «Верес» (Рівне) — 0:1;
«Таврія» (Сімферополь) — «Маріуполь» — 0:5;
«Ворскла» (Полтава) — «Олімпік» (Донецьк) — 2:0 (у до-

датковий час);
«Зоря» (Луганськ) — «Шахтар» (Донецьк) — 3:4 (у до-

датковий час);
«Львів» (Львів) — «Сталь» (Кам’янське) — 1:1 (5:3 у се-

рії пенальті);
«Дніпро-1» (Дніпро) — «Чорноморець» (Одеса) — 0:0 

(8:7 у серії пенальті);
«Олександрія» (Олександрія) — «Динамо» (Київ) — 2:3 

(у додатковий час).
Про напругу боротьби свідчить те, що навіть наші гран-

ди «Динамо» й «Шахтар» вирвали перемогу лише в додат-
ковий час. Отже, у чвертьфіналі — 5 команд прем’єр-ліги: 
наша «Десна» — з першої ліги і дві команди з другої ліги — 
«Львів» і «Дніпро-1» (так тепер називається недавно зни-
клий і тепер відроджений знаменитий клуб «Дніпро»).

У вівторок відбулося жеребкування чвертьфіналу.  
«Десні» випала в суперники   найбільш титулована команда  
українського футболу — київське «Динамо». 

Ось інші пари: «Шахтар» — «Верес», «Ворскла» — «Марі-
уполь», «Львів» —  «Дніпро-1». 

У чвертьфіналі між командами грається один матч — 
на  полі команди, вказаної у парі першою. Отже 29 листо-
пада чекаємо в Чернігові столичне «Динамо».

Паралельно «Десна» веде нелегку боротьбу в чемпіо-
наті України в першій лізі, за путівку до вищого дивізіону — 
прем’єр-ліги, яку команда чесно виборола в минулому чем-
піонаті і якої її позбавила дивним чином Федерація футболу. 

Почалося друге коло чемпіонату. Перед згаданим куб-
ковим матчем «Десна» на виїзді перемогла в Рівному «Ве-
рес», що ще в минулому чемпіонаті виступав у прем’єр-лізі. 
Рахунок — 2:0. Обидва м’ячі забив Олександр Волков, у 
якого стало в чемпіонаті 7 забитих м’ячів. Кращим бомбар-
диром команди і далі є Денис Фаворов — 9 м’ячів, і це один 
з кращих результатів у турнірі. 

У понеділок «Десна» приймала на стадіоні ім. Гагаріна 
клуб «Полтава», який посідає друге місці в турнірі та є одним з 
головних суперників «Десни» в чемпіонаті. «Десна» програла 
— 1:2, має і далі 37 очок і  займає третє місце в турнірі. «Пол-
тава» набрала 44 очка, лідер, столичний «Арсенал» — 49.

Сайт «SvobodaFM» (адреса в Інтер-
неті — newvv.net), який спочатку мав 
назву «Високий Вал», — найдавніший 
і найавторитетніший Інтернет-сайт 
Чернігова. Його засновник і беззмін-
ний керівник — відомий чернігівський 
журналіст Олег Головатенко. Нині сайт 
активно розвиває і своє радіомовлен-
ня. Зокрема, дуже популярна тут ра-
діопрограма — «Вечеря на «Свободі». 
Її постійні ведучі — Ірина Воробей та 
Олексій Маслов (до речі, вони дуже 
успішно працюють і на обласному те-
лебаченні). 

Днями радіопрограмі виповнився 
рівно рік. Вона виходить зараз аж три-
чі на тиждень, транслюється о 18.00. У 
цій півгодинній програмі за рік висту-
пили багато відомих громадських ді-
ячів, літераторів, митців, у тому числі 

гостей Чернігова з різних міст України. 
Річницю і сотий випуск програми її 

автори днями відсвяткували в колі ко-
лег-журналістів.

А віднедавна Ірина Воробей та 
Олексій Маслов почали ще один ці-
кавий радіопроект — «Під прицілом». 
Кожні два тижні в ефірі вечорами зву-
чить програма, в якій експерти аналі-
зують те, як преса, радіо й телебачен-
ня Чернігова та області висвітлюють ті 
чи інші події. Одним з двох постійних 
експертів програми є редактор нашої 
газети «Світ-інфо» Петро Антоненко 
(до речі, він виступав і у програмі «Ве-
черя на «Свободі»). Наступний випуск 
програми «Під прицілом» планується 
на цю суботу, 4 листопада, на 18.00. 
Слухайте на сайті. А наша газета вітає 
колег з цими ювілеями!

Область стане найбільшим 
центром виробництва 

крохмалю в Східній Європі
У регіоні вже працюють два крохмальні заводи, а влітку 

2018 року запрацює третій. Новий завод будують за техніч-
ної підтримки данської компанії SiccaDania, і він стане од-
ним з найсучасніших виробництв у Європі.

«Наше підприємство має більш як 25-річний досвід ви-
робництва картопляного крохмалю. Ми сформували ринок 
картопляного крохмалю в Україні, а закупівельну ціну підня-
ли для виробників картоплі на рівень, вищий від загальноєв-
ропейських цін. Ми впевнені: майбутнє українського карто-
плярства — за глибокою переробкою картоплі, — зазначив 
директор ПБП «ВИМАЛ» Сергій Самоненко. — Запуск нового 
крохмального заводу збільшить загальний виторг виробни-
ків картоплі України більш ніж у 10 разів, а подальші плани 
з випуску картопляного протеїну та харчових волокон дозво-
лять поглибити переробку картоплі й отримувати продукцію 
з ще більшою вигодою як для виробників картоплі, так і для 
підприємства».

Також на новому заводі планується випускати фарма-
цевтичний крохмаль і спеціальний крохмаль для дріжджо-
вих виробництв.

«Ми плануємо у 2020 році запуск заводу, який буде отри-
мувати протеїн з картопляного соку, виробляти сухі карто-
пляні волокна й рідке органічне добриво. Картопляний тех-
нічний протеїн є високоліквідним кормовим білком, а харчо-
вий протеїн — відмінною сировиною для харчової промис-
ловості. Картопляні харчові волокна — здоровий продукт, 
попит на який постійно зростає», — підсумував засновник 
ПБП «ВИМАЛ» Віктор Лазар.

Програма «Вечеря на «Свободі»: 
один рік і 100 випусків

Ірина Воробей Олексій Маслов Олег Головатенко

В Одесі на чемпіонаті України з фут-
залу серед ветеранів віком понад 60 
років перемогла команда ветеранів 
чернігівської «Десни».

У чвертьфіналі «Десна» перемогла 
іменитий «Дніпро» — в серії пенальті. 
У півфіналі здолала «Енергію» зі Льво-
ва — 3:0. Причо-
му відзначився го-
лом найстарший 
діючий футболіст 
нашого міста — 
71-річний Анатолій 
Бегоян.

У фіналі су-
перником став 
одеський «Ріше-
льє», у складі яко-
го грав володар 
«Золотого м’яча» 

кращого футболіста Європи 1986 року 
Ігор Бєланов. У команді господарів 
грали і такі відомі футболісти, як Челі-
бі, Рєзнік, Дорошенко. В результаті ні-
чия — 1:1. А в серії пенальті перемогла 
«Десна». 

Ось чемпіони України: Володимир 
Стоян (капітан), 
Віктор Сухорук, 
Сергій Москален-
ко, Олександр Бо-
рисенко, Володи-
мир Овчаренко, 
Микола Заболот-
ний, Володимир 
Лобанов, Анато-
лій Осовальчук, 
Анатолій Бегоян. 
Тренер — Сергій 
Антонов. 

Ветерани «Десни» — чемпіони України

Турнір пам’яті Володимира Чави

Володимир Чава

Переможець — команда «ВИМАЛ». У другому ряду:  
четвертий зліва — тренер команди, сільський голо-

ва Виблів Анатолій Ревко; перший зліва — сільський 
голова Авдіївки Валерій Корявець. 
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Бліц-інформЛітературно-мистецька панорама

У Чернігові 
за субсидією 
звернулося більше 
90 тисяч сімей
Упродовж січня – вересня за до-

помогою на утримання житла й оплату 
комунальних послуг звернулося 92,5 
тис. домогосподарств міста. Це в 1,5 
разу більше, ніж у січні – вересні 2016 
року. Відділи субсидій задоволинили 
97% звернень. Середній розмір суб-
сидії домогосподарству становив 235 
грн (рік тому — 189 грн).

Перші електронні 
табло на зупинках
У Чернігові на зупинках громад-

ського транспорту біля готелю «Украї-
на» встановили перші два електронних 
табло, на яких відображатиметься ін-
формація з графіком руху та часом очі-
кування.

Табло пов’язано з системою GPS-
моніторингу, яку з ініціативи міської 
влади і за кошти перевізників цього 
року встановили на всіх одиницях гро-
мадського транспорту.

Спочатку обладнання працювати-
ме в тестовому режимі, відображаючи 
лише частину маршрутів: це автобусні 
— №№ 1, 20 і 33, а також два тролей-
бусних. З часом відображатимуться 
всі маршрути.

ТОВ «Дозор Україна» перші 5 табло 
встановить за власний кошт до кінця 
поточного року. Наступного року про-
грама продовжиться.

Міську допомогу при 
народженні дитини 
отримають перші 
22 чернігівських сім’ї
У Чернігівській міській раді про-

ведено перше засідання комісії з на-
дання допомоги при народженні дити-
ни — за Програмою підтримки наро-
джуваності в місті Чернігові на 2017 
– 2022 роки.

Комісія затвердила список пер-
ших 22 чернігівських родин, які звер-
нулися за цією допомогою. З них у 
двох родинах народилися двійні, тоб-
то перші виплати будуть здійснені на 
24 новонароджених чернігівців. Два-
надцятеро дітей у батьків — перші, 
десятеро — другі, двоє — треті. 

Виплати згідно з цією програмою 
становлять 5, 10 і 20 тисяч гривень — 
залежно від того, скільки дітей у родині.

Група денного 
нагляду для дітей 
та молоді 
з інвалідністю 
Уже рік Чернігівська громадська 

організація «Голос батьків» реалізує 
проект із соціальної адаптації дітей з 
інвалідністю. Чимало інвалідів у зви-
чайній школі спілкуватися з однолітка-
ми не можуть. Саме в цій групі нагля-
ду вони отримують чималий комплекс 
соціальних послуг, навчаються жити в 
соціумі.

Організація перебуває в колиш-
ньому приміщенні чернігівського 
ЖЕКу. Два роки до цього будівля про-
стоювала. Тут робили капітальний ре-
монт даху, косметичний ремонт, під-
ключилися до опалення. Торік акти-
вісти отримали з бюджету участі міс-
та кошти на реалізацію свого проекту 
із соціальної адаптації дітей-інвалі-
дів. На регулярній основі запрацюва-
ла група денного перебування. Проект 
реалізуватиметься і наступного року в 
рамках чернігівського бюджету участі. 

Виставка в театрі
Виставка картин молодих чернігівських ху-

дожників Володимира Кравченка та Андрія 
Сагайдачного відкрилася на другому повер-
сі обласного музично-драматичного театру 
ім. Шевченка. 

Автори полюбляють писати портрети. Цілий 
рік готували цю виставку, спеціально до від-
криття театрального сезону. 

Куликівській 
музичній школі — 50

Хоч ці заклади нині називаються школа-
ми мистецтв, але саме так називалася школа 
в перші десятиліття її існування. Ювілей від-
значили урочистостями і святковим концертом 
школи в районному будинку культури. Добрим 
словом згадали першого директора Петра Лог-
виновича Брюховецького, котрий, на жаль, не 
зміг приїхати на ювілей. Його наступник на по-
саді директора Володимир Григорович Пустовіт 
очолював школу більше половини часу існуван-
ня закладу. І нині трудиться у школі викладачем 
та керівником оркестру народних інструментів. 
А директором — його дружина, теж досвідчений 
викладач школи Ольга Петрівна Пустовіт. Обоє 
дітей талановитого подружжя, і син, і донька, 
стали професійними музикантами. 

А школа й далі успішно навчає музиці дітей 
району. І жодні телевізори, комп’ютери і смарт-
фони не замінять для них живого мистецтва. 

Літературні 
родинні читання

У Ніжинській центральній міській бібліоте-
ці відбувся перший фестиваль родинних читань 
«Словограй».

Узяли участь родини з Ніжина і району та ще 
з 11 районів області. 

Організатори — громадські організації 
«Центр «Апельсин» і «Центр новітніх ініціатив та 
комунікації». Мета — відродження традиції ро-
динних читань та пропагування культурно-мо-
ральних цінностей через українське слово.

Учасники свята ознайомилися з творчістю 
сучасних письменниць Тетяни Винник з Ніжина 
й Наталки Савчук з Києва.

Родини переглянули казку-мультфільм, по-
слухали лекції «Книжка для найменших: чим 
вона є та як «працює», «Роль казки у вихованні 
гармонійно розвиненої особистості».

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 9, тел. (0462) 973-628, 973-
629, (063) 236-18-03 http://intermezzo.org.ua.  e-mail:kmc.intermezzo@
gmail.com      ІCQ: 605-110-856

Послуги: в продажу  книги, музика, мистецтво, сувеніри, канц-
товари, а також  туризм, екскурсії, проведення презентацій, прес-
конференцій, творчі зустрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

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

Голова Ріпкинського відділення Черні-
гівського земляцтва в Києві Олександр Лит-
вин зустрівся в Києві з нашим славетним 
земляком родом з Ріпок, народним худож-
ником України Юлієм Миколайовичем Ят-
ченком. Приводом до зустрічі було бажан-
ня художника допомогти Ріпкинському ра-
йонному народному історико-краєзнавчому 
музею.

Юлій Миколайович народився 12 липня 
1928 року в смт Ріпки. Змалку він любив малю-
вати, виховувався в сім’ї творчої інтелігенції, де 
завжди панував культ мистецтва, літератури, 
культури. На початку 1930-их років батьки-пись-
менники мешкали в Києві. 

У Юлія було навчання в Республіканській 
художній середній школі імені Тараса Шевчен-
ка (1939 – 1947) із дворічною перервою в роки 
війни. Під час війни останнім товарним ешело-
ном йому з батьками вдалося з Києва виїхати до 
Донбасу, а потім звідти до міста Троїцька Челя-
бінської області на Уралі.

Як тільки визволили Київ, 1943 року сім’я 

Ятченків повернулася додому. По війні Юлій Ми-
колайович вступив до Київського художнього 
інституту, де навчався в Михайла Шаронова та 
Сергія Григор’єва. Закінчив інститут 1953 року. 
1956 року став членом Національної спілки ху-
дожників. Того самого року вперше взяв участь 
у художніх виставках.

Від 1963 року працював у рідному виші. 
1979 року отримав звання професора. Загалом 
з 1971 по 2008 роки провів більше 10 персо-
нальних виставок. 

Роботи митця експонуються в музеях Києва, 
Донецька, Запоріжжя, Чернігова, Харкова, а та-
кож зберігаються у приватних збірках.

Під час зустрічі Олександр Литвин розповів 
земляку про діяльність Ріпкинського відділен-
ня столичного Чернігівського земляцтва, про 
участь земляків з Києва у відродженні духовнос-
ті та культури в рідному районі.

Для Ріпкинського районного народного іс-
торико-краєзнавчого музею митець передав 
каталог виставки своїх творів 1990 року. Одне 
зі своїх полотен, портрет батька, Юлій Ятчен-

ко хоче передати до експозиції Чернігівсько-
го обласного художнього музею імені Григорія 
Галагана. 

Олексій ОРЄХОВИЧ,
Чернігівське земляцтво в Києві

Юлій Ятченко й Олександр Литвин 
на фоні полотен митця.

Зустріч зі славетним митцем — 
земляком з Ріпок Юлієм Ятченком

У проекті 
«Михайло 

Коцюбинський 
у колі друзів» — 

про родину 
Могилянських

20 жовтня в меморіальному 
будинку Чернігівського музею-за-
повідника М. Коцюбинського від-
булася сьома зустріч мистецького 
проекту «Михайло Коцюбинський 
у колі друзів» під назвою «Літера-
турна родина Могилянських». Цьо-
го разу гості зібралися за чашкою 
чаю у вітальні — найбільшій кімна-
ті будинку, де багато років тому пи-
сав свої твори Михайло Коцюбин-
ський, де відбувалися літературні 
суботи і де сім’я письменника від-
значала свої родинні свята.

Ведуча проекту — заступник ди-
ректора музею Наталія Коцюбинська 
— цікаво розповідала про історію 
життя юриста, публіциста, журналіс-
та, критика, письменника, перекла-
дача, літературознавця, громадсько-
го і політичного діяча Михайла Мо-
гилянського, про те, як перетнулася 
його доля з долею Коцюбинського. 
Саме він переконав Могилянського 
писати твори українською мовою. 

Могилянського і Коцюбинсько-
го поєднувало не тільки місто прожи-
вання — Чернігів, а й любов до літе-
ратури, до України, почуття честі. За 
спогадами сучасників і самого Моги-
лянського, письменники любили за-
тишні місця Чернігова, зокрема Бол-
дину гору, урочище Святе, міський 
сад, Десну. У вільні хвилини любили 
вести бесіди, повільно прогулюю-
чись тінистою алеєю старого парку.

Не оминули увагою і родину 
Могилянського. Розповідали про 
його дружину, дітей: Ліду, Дмитра, 
Олену, Ірину. Також зачитували 
уривки з твору Михайла Могилян-
ського «Вбивство» і вірші його доч-
ки Ладі Могилянської.

Нелегкою видалася доля всіх 
членів родини Михайла Могилян-
ського — були репресії і арешти, 
розстріли. Але й після смерті митці 
продовжують жити у своїх творах. 

Наступна зустріч буде присвя-
чена постаті Богдана Лепкого й 
відбудеться 17 листопада. 

Виставка вишитих робіт 
до 90-річчя Віри Шевченко 

В обласній бібліоте-
ці ім. В. Короленка від-
булося відкриття ви-
ставки вишитих робіт 
«Любов до життя роз-
квітнула на полотні» 
чернігівської вишиваль-
ниці Віри Іванівни Шев-
ченко — до 90-річчя від 
дня її народження.

Майстриня наро-
дилася в с. Сунки Ки-
ївської області. 1944 
року зі своєю родиною 
переїхала жити до Чер-
нігова. Отримала вищу 
освіту в Чернівецько-
му державному універ-
ситеті за спеціальністю 
біохімік-біолог.

З 1953 року працювала лікарем-лаборантом, пізніше за-
відувачем клінічної лабораторії 1-ої міської лікарні. 1990 року 
перейшла до 2-ої міської лікарні в біохімічну лабораторію. Усе 
своє життя вела активну громадську діяльність.

Віра Іванівна вишиває з 12 років. Активну творчість розпочала 
у 80 років. Брала участь у виставках з рукоділля та художньої твор-
чості в Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповід-
нику Михайла Коцюбинського, Арт-клубі, Палаці дітей та юнацтва, 
міських лікарнях. У майстрині багато робіт, виконаних з викорис-
танням таких технік, як хрест та болгарський хрест, гладь, мережка, 
рішельє та ін. Має велику талановиту родину, в якій вишивають усі 
— від старшого до молодшого. Окрім вишивки, захоплюється шит-
тям, в’язанням на спицях і гачком, кулінарією, багато читає.

На виставці — близько 60 вишитих картин майстрині, а та-
кож роботи її доньки Ірини Капирі та онучок Ксенії і Юліанни 
Чаусових. 
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Кримінальна хроніка

Панорама ЧерніговаБліц-інформ
Заборгованість 
із заробітної плати
Заборгованість із заробітної 

плати в області станом на 1 жовтня 
склала 14,5 мільйона гривень. Най-
більше — по ПАТ «Чернігівський за-
вод радіоприладів» (2,7 млн), Черні-
гівська філія ПП «Компанія «ІнексУкр-
Паркет» (1,1 млн), ДП «Ніжинський 
комбінат хлібопродуктів» (1,2 млн), 
ПАТ «Бобровицький молокозавод» 
(1,3 млн), ДП «Ніжинський ремонтний 
завод інженерного озброєння» (0,9 
млн), ПАТ «Чернігівбуд» (1,7 млн).

Відсутня заборгованість у сіль-
госппідприємствах області, в 16 ра-
йонах й у м. Прилуках.

Ліс рахують восени
Лісові розсадники, теплиці, 

шкільні відділення та плантації ново-
річних ялин — у державному підпри-
ємстві «Ніжинське лісове господар-
ство» підраховують вирощений са-
дивний матеріал. 

Лісівники досягли планової при-
живлюваності та повністю забез-
печили себе садивним матеріалом. 
Вийшли на рівень минулого року. У 
2016 році виростили у власних роз-
садниках 2 мільйони 680 тисяч сіян-
ців — приблизно порівну дуба й со-
сни. Весною цього року реалізува-
ли багато сіянців сосни звичайної, а 
дуб залишали собі на майбутнє. Сіян-
ці дуба ніжинські лісівники не прода-
ють і восени. Кажуть, через слабкий 
урожай жолудів. 

«Чернігівгаз»: 
конкурс 
дитячого малюнка 
та допомога в АТО
ПАТ «Чернігівгаз» визначило пе-

реможців конкурсу дитячих малюн-
ків «Безпечна Україна» до Дня за-

хисника України. У конкурсі взяли 
участь 450 школярів області. Перше 
місце виборола Анна Свириденко з 
Линовиці на Прилуччині, друге — Ка-
терина Бондар з Коропа, третє — Лі-
лія Заболотна із с. Івківці на Прилуч-
чині.

Переможниця отримала смарт-
фон Xiaomi Redmi 4x, срібна призер-
ка — павербанк для заряджання 
смартфону й навушники, третя фіна-
лістка — павербанк. Усім учасникам 
проекту будуть вручені альбоми із 
символікою конкурсу. 

Паралельно компанія зібрала 
для передачі на Схід теплі ковдри й 
медикаменти. Благодійну допомогу 
разом з 20-ма кращими малюнками 
учасників конкурсу волонтери пере-
дадуть бійцям АТО. 

Від дня оголошення часткової мо-
білізації свій військовий обов’язок 
виконали 53 співробітники «Черні-
гівгазу». На сьогодні 10 газовиків 
мобілізовані до лав Збройних сил 
  України.

Стережіться шахраїв
Чернігівці 1941 року народження зателефонував чоло-

вік, який назвався її сином. Голос у слухавці збив жінку з пан-
телику новиною про буцімто раптову операцію, на яку потріб-
ні гроші. У шоковому стані матері навіть не спало на думку, що 
їй зателефонувала чужа людина. Вона була впевнена, що із 
сином сталося лихо, тож зібрала всі сімейні заощадження та 
віддала їх посереднику, який не побоявся приїхати до неї до-
дому й забрати 31 тисячу гривень і 50 євро.

На іншу схему потрапив чернігівець, який планував про-
дати відеокарту через Інтернет. Коли він зустрівся з потен-
ційним покупцем на одній із зупинок громадського транспор-
ту й дістав товар, той вихопив відеокарту й побіг у невідомо-
му напрямку.

Прилучанка намагалася продати металеву бочку за 8 ти-
сяч гривень, але їй зателефонував шахрай, який добре зіграв 
роль покупця. Розпитавши про товар, він попросив продик-
тувати цифри з банківської картки для буцімто перерахунку 
грошей. Насправді планував зовсім іншу операцію — зняття 
грошей до останньої копійки. Таким чином невідомий чоловік 
розжився на 4,2 тисячі гривень.

Тим часом мешканець Бахмача, навпаки, хотів придбати 
товар в Інтернеті. Йому припав до душі зварювальний апарат 
за 3,6 тисячі гривень. Зв’язавшись із продавцем, він дізнався 
номер банківської картки для передоплати. Перерахувавши 
кошти, чоловік залишився ні з чим. 

Поліція вкотре нагадує громадянам, що всі подібні покуп-
ки бажано здійснювати виключно післяплатою.

Одним із поширених видів шахрайства залишається уда-
вання із себе «банківського працівника», який начебто уточ-
нює інформацію про свого клієнта. Шахрай запевняє свою 
потенційну жертву, що через сумнівні операції її рахунок за-
блоковано. Для розблокування він має дізнатися реквізити, 
аби пересвідчитися, що на дроті реальний власник картки. 
Отримуючи секретну інформацію, шахрай без перепон зні-
має всі гроші й більше не виходить на зв’язок.

Якщо вам телефонують невідомі та просять продиктувати 
дані картки — це шахраї! 

За всіма фактами відкриті кримінальні провадження за 
частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (шах-
райство) — карається штрафом або виправними робота-
ми на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до 
трьох років. Одне провадження відкрито за частиною 1 стат-
ті 192 (заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зло-
вживання довірою) — карається штрафом або виправними 
роботами на строк до двох років, або арештом на строк до 
шести місяців.

Сектор комунікації поліції 
Чернігівської області

На три фонтани — 21 мільйон, 
на кредити молоді для житла — 

15 мільйонів на 5 років, і це ж у борг 
Депутати Чернігівської міськради затвердили «Програму моло-

діжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2018 – 2022 
роки». Фінансування її з міського бюджету на 5 років передбачено 
в розмірі 15 млн грн. Попередня програма була ухвалена 2012 року 
на 5 років з фінансуванням у 6,7 млн грн.

Новою програмою передбачене пільгове молодіжне кредиту-
вання й надання кредиту з терміном погашення до 30 років. Скорис-
татися програмою можуть особи віком до 35 років, які перебувають 
на квартирному обліку. 

Фінансування програми вистачить на будівництво (придбання) 
1590 кв. метрів загальної площі житла, тобто ним буде забезпече-
но за 5 років близько 25 молодих сімей та одиноких громадян Чер-
нігова.

Від 2013 року по перше півріччя 2017 року мешканцям Черніго-
ва на будівництво (реконструкцію) та придбання житла було надано 
23 пільгових довгострокових кредити в сумі 10,31 млн грн. З місько-
го бюджету за цей час видано 3,49 млн грн, що дозволило повністю 
профінансувати 3 кредити на загальну суму 1,34 млн грн та співфі-
нансувати (2,15 млн грн) ще 9 кредитів. Решта 11 кредитів були про-
фінансовані за рахунок коштів державного та обласного бюджетів.

Операторів заправних станцій 
звинувачено у привласненні 

більше мільйона гривень

За вбивство 
родини лосів 

браконьєр заплатить 
62 тисячі гривень

Н і ж и н -
с ь к и й 
м і с ь к -
р а й о н н и й 
суд визнав 
ч о л о в і к а 
винним у 
браконьєр-
стві та при-
тягнув до 
адміністративної відповідальності. У 
січні в Ніжинському районі браконьєр 
розстріляв родину лосів, у тому числі 
вагітну самку. 

Тепер за рішенням суду він має 
сплатити 320 грн судового збору, 2 
тис. грн — на користь держави та 
60 тис. грн — користувачам мислив-
ських угідь (районному товариству 
мисливців та рибалок).

Притягти браконьєрів до кримі-
нальної відповідальності можна лише 
тоді, коли сума збитків сягає 200 тис. 
грн.

Під час досудового розслідування кри-
мінального провадження за частиною 5 
статті 191 Кримінального кодексу України 
(привласнення, розтрата майна або заво-
лодіння ним шляхом зловживання служ-
бовим становищем), розпочатого за ма-
теріалами управління захисту економіки 
в Чернігівській області, слідче управління 
Національної поліції області повідомило 
про підозру двом операторам заправних 
станцій одного з комерційних товариств 
Чернігова.

Одна з них протягом червня – верес-

ня 2015 року привласнила більше 527 
тисяч гривень, отриманих від реалізації 
скрапленого газу (метану), які не внесла 
до каси товариства.

Інша протягом цього самого періоду 
привласнила більше ніж 632 тисячі гри-
вень. Усього вони завдали збитків комер-
ційному товариству на 1 мільйон 160 тисяч 
гривень.

Закон передбачає покарання у вигляді 
позбавлення волі на строк від семи до два-
надцяти років з конфіскацією майна.

Позбавили ліцензій 
через продаж 

цигарок і пива неповнолітнім 
Від початку року в області анульовано 22 лі-

цензії на право здійснення торгівлі алкогольни-
ми напоями та тютюновими виробами. Такі дані 
оприлюднили податківці області. Причина — 
продаж цигарок і пива неповнолітнім. 

Говорить Микола Любочкін, начальник від-
ділу ГУ ДФС в області: «В області 1700 суб’єктів 
господарювання, які здійснюють торгівлю тю-
тюном та алкоголем, мають 4,5 тис. ліцензій. 
Факт встановлення продажу неповнолітньому 
алкоголю чи тютюну має бути зафіксований до-
кументально, на підставі чого приймається рі-
шення про застосування фінансових санкцій у 
розмірі 6800 грн та розпорядження про анулю-
вання ліцензії».

Основні важелі впливу від держави — по-
збавлення ліцензій та штрафні санкції. Їх в об-
ласті нараховано 168 тисяч гривень за продаж 
неповнолітнім алкоголю та тютюну. Загалом 
цього року 792 тисячі гривень штрафів сплати-
ли ті бізнесмени, які торгували з підробленими 
марками акцизного податку, продавали товар 
за цінами нижчими, ніж встановлені мінімаль-
ні, або взагалі торгували алкоголем і тютюном 
без ліцензії.

Виконком Чернігівської міської ради 
23 жовтня погодив внесення змін до рі-
шення міської ради від 27 жовтня 2016 
р. «Про Програму підтримки громад-
ських організацій міста Чернігова на 
2017 рік».

Зміни стосуються перерозподілу ви-
датків та збільшення фінансування гро-
мадських організацій Чернігова в розмі-
рі 202238 грн. 

Збільшення видатків пов’язане з 
фактичним зростанням вартості кому-
нальних послуг. Надане додаткове фі-
нансування дасть можливість громад-
ським організаціям, яким місто Чернігів 
надає допомогу, розрахуватися з борга-
ми за комунальні послуги та своєчасно 
сплачувати рахунки за послуги.

Рішення стосується таких громад-
ських організацій Чернігова: організа-
ція інвалідів «Дорога до серця», благо-
дійна організація батьків і дітей інва-

лідів з дитинства «Логос», організація 
ветеранів України, «Чернігівська місь-
ка асоціація «Конкордія» (люди з вада-
ми зору), «Центр медико-соціальної і фі-
зичної реабілітації інвалідів з вадами 
фізичного розвитку «Інтеграція», «Голос 
батьків», організація Української спілки 
ветеранів Афганістану (воїнів-інтерна-
ціоналістів), «Чернігівський центр соці-
альної адаптації бездомних та безпри-
тульних», «Дитячий фонд Чернігівщини».

На виконання цієї програми 2017 
року з міського бюджету було виділено 
1 615 973 грн.

Програма спрямована на фінансову 
підтримку громадських організацій, які 
об’єднують інвалідів, ветеранів, учас-
ників бойових дій, багатодітні родини та 
громадян, які потрапили у скрутні життє-
ві обставини.

Прес-служба 
Чернігівської міської ради

У місті знову дорожчають 
опалення й гаряча вода

Національна комісія, яка регулює сферу енергетики і кому-
нальних послуг (НКРЕКП), затвердила нові тарифи на теплову 
енергію для ряду підприємств. Зокрема, для чернігівських «Облте-
плокомуненерго» і ТЕЦ.

Абоненти «Облтеплокомуненерго» (в кого є лічильники тепла)  
платитимуть на 11,4% більше: замість 1350 гривень (колишня вар-
тість гігакалорії) тепер тариф становить 1504,22 гривні.

Вартість опалення без лічильника теж зросте: з 33,88 гривні 
за квадратний метр площі, що обігрівається, до 35,51 гривні — на 
4,8%.

Гаряча вода від підприємства дорожчає на 10%. Вартість кубо-
метра води тепер коштує 90,88 грн або 84,17 грн (залежно від на-
явності або відсутності сушарок для рушників). Раніше було 82,54 
грн і 76,41 грн за кубометр відповідно.

Теплопостачання від ТЕЦ коштуватиме 1445,94 грн за гігака-
лорію (якщо є лічильник) або 38,19 грн за квадратний метр (якщо 
лічильника немає).

Гаряча вода тут дешевше, ніж в «Облтеплокомуненерго», — 
87,06 і 80,62 гривні за кубометр (із сушаркою або без неї).

Кошти громадським організаціям



№114   2 листопада 2017 року№114   2 листопада 2017 року
Світ-Світ- інфоінфо 5Cвіт України

Пряма мова Пам’яті 
товариша

9 жовтня в Києві попро-
щалися з поетом Олексієм 
Довгим (1929 – 2017 рр.)

Смерть Олексія Довгого вдарила 
мене болісно. Це ж мій ровесник, поет-
філософ, українська душа, громадянин-
державник. 

Олексій Довгий — справжній шістде-
сятник. Братом своїм називав його Іван 
Драч, знало й шанувало його покоління 
засновників Народного Руху, вклонялися 
йому Василь Швець, Микола Бажан, Пе-
тро Засенко, Павло Мовчан, Дмитро Че-
редниченко, Михайло Слабошпицький, 
Володимир Соботович, Володимир Бази-
левський, Петро Перебийніс.

Передмову до чотирьох томів його 
поезії написав Микола Жулинський. Пе-
редмову до книжки «Дихання вічності» 
написав Леонід Талалай. Для мене Олек-
сій Довгий — це насамперед мужня, від-
важна людина з глибинною національ-
ною свідомістю.

Олексій Довгий, ще маловідомий ря-
довий редактор видавництва, став на за-
хист Олександра Довженка та Ліни Кос-
тенко, переслідуваних радянськими ідео-
логами й донощиками за українську па-
тріотичну сутність їхніх творів.

Поезія Олексія Довгого підпорядко-
вана його людяному характеру. Це не за-
клики до революції, а намагання відпо-
вісти самому собі, що таке людське жит-
тя, що таке взагалі життя, що таке сонце 
й час, що таке Україна в людині, що таке 
людство, чому рухається воно не доро-
гою вгору, до торжества справедливості, 
а вниз від одної страшної війни до наступ-
ної, ще страшнішої.

Олексій Довгий не навчає, як мають 
поводитися чесні люди, він сповідається, 
визнає свою слабкість духовну. 
Прости, Україно!
За муку прости, 
Хоч і не мною 
замучена ти, 
Та винен я в тім,
що дивився байдуже, 
Як терзали тебе
жорстокі кати. 

Ні, дорогий мій друже Олексію! Не був 
ти ніколи байдужим до страждань сво-
єї Батьківщини. Уся твоя поетична твор-
чість, зовні начебто спокійна, стримана, 
розважлива, насправді — це сповідь ка-
тованої душі мученика, божеством для 
якого є рідна земля, рідна мова і пам’ять 
про велич свого народу. Ти пишеш: 
Коли на битви кличуть сурми, 
Коли в огні горять світи, 
Для непокірних роблять тюрми, 
А для покірних — хомути.

Це правда. Але душа твоя ніколи не 
ходила в хомуті. Ти сповідаєшся: 
Кричить душа і корчиться в мені, 
Немов жива галузка у вогні. 

Якби кожен твій читач вибрав для 
себе найкращі твої афоризми, мали б ми 
десятки різних твоїх думок про життя і 
про смерть, про людей і про недолюдків.

Твоя оригінальність поетична в тому, 
що твої твори не роз’єднують, а єднають 
людей. Ти написав, що після твоєї смер-
ті хтось має прийти й підняти до нового 
життя тебе як поета. Я вірю в те нове твоє 
життя, бо твій народ безсмертний.

Дмитро ПАВЛИЧКО
Газета «Слово Просвіти»

Олексій Прокопович Довгий  — наш 
земляк, народився у селі Городище 
Менського району.

Верховна Рада ухвалила урядо-
вий законопроект щодо медичної ре-
форми, яка стартує вже з наступно-
го року. Реформа передбачає запро-
вадження нової моделі фінансування 
системи охорони здоров’я — перехід 
від фінансування медзакладів згідно 
з кошторисом до оплати державою 
фактично наданої медичної допомоги 
конкретній людині. 

«Гроші йтимуть за пацієнтом»: лю-
дина звертається в медичний заклад 
до конкретного лікаря за допомогою, 
а держава перераховує кошти в мед-
заклад, в якому працює лікар, або 
безпосередньо лікарю, якщо він має 
власну практику. 

У 2018 році нова модель фінансу-
вання охорони здоров’я запроваджу-
ється на первинній ланці меддопомо-
ги — за нею працюватимуть сімейні 
лікарі, терапевти, педіатри. 

На інших рівнях — вторинному 
(спеціалізованому) і третинному (ви-
сокоспеціалізованому) — вона буде 
запроваджена поступово до 2020 
року. Жодних змін у медичному обслу-
говуванні людей на цих ланках (у ліка-
рів-спеціалістів, у лікарнях, спеціалі-
зованих медзакладах) з наступного 
року не відбудеться. 

Як відбудеться перехід на 
нову систему фінансування мед-
допомоги, яку надають сімейні 
лікарі, терапевти, педіатри?

Буде створено Національну службу 
здоров’я (спеціальний орган виконав-
чої влади), яка перераховуватиме бю-

джетні кошти медичним закладам і лі-
карям-ФОПам за надання меддопомоги 
людям. НСЗУ укладе угоди з УСІМА ме-
дичними закладами й гарантує фінансу-
вання відповідно до кількості пацієнтів, 
яким у цих закладах надають меддопо-
могу. Фінансування проводитиметься 
на умовах попередньої оплати.

Людині потрібно буде обрати сво-
го сімейного лікаря, терапевта, педі-
атра й підписати з ним угоду на ме-
дичне обслуговування. Медичний за-
клад, лікар-ФОП повідомляє НСЗУ 
про кількість пацієнтів, з якими під-
писано угоди. НСЗУ перераховує їм 
кошти за обслуговування громадян 
згідно зі встановленими тарифами.

Фінансування медичної допомо-
ги через НСЗУ забезпечить головне 
— єдині стандарти надання меддопо-
моги й рівний доступ до медичних по-
слуг для кожного громадянина, неза-
лежно від прописки. Саме держава 
гарантуватиме, що кожному грома-
дянину, який звернеться до сімейно-
го лікаря, буде надано допомогу без-
коштовно. А лікар гарантовано отри-
має гроші за свою роботу згідно зі 
встановленим тарифом, незалежно 
від того, де він працює — у велико-
му місті чи в сільській місцевості. Фі-
нансування поліклініки, де працює лі-
кар, амбулаторії чи лікаря-ФОП відбу-
ватиметься з державного бюджету й 
не залежатиме від фінансової спро-
можності місцевої громади або при-
хильності місцевих чиновників. Воно 
залежатиме виключно від кількості 

громадян, яким у медзакладах нада-
ли допомогу. 

У свою чергу, місцеві громади 
мають усі можливості для розвитку 
медичних закладів, адже вони зали-
шаються їх власниками. Завдяки де-
централізації місцеві бюджети мають 
достатньо коштів для того, щоб покра-
щити медичну мережу, створити на-
лежні умови для роботи лікарів, від-
ремонтувати дороги до амбулаторій, 
оплачувати додаткові медичні послу-
ги для мешканців громади. 

Перехід на нову систему фінансу-
вання буде поступовим, на перехід-
ний період частково буде збережено 
діючу систему фінансування медза-
кладів — через субвенцію місцевим 
бюджетам, як це відбувається нині. 

Що треба зробити з 2018 
року кожному українцю?

З наступного року кожному україн-
цю треба буде обрати свого сімейного 
лікаря, терапевта, педіатра й підписа-
ти з ним угоду на медичне обслугову-
вання. Це може бути лікар, який пра-
цює в поліклініці, амбулаторії, приват-
ній лікарні (якщо вона підписала дого-
вір з НСЗУ) або має власну практику. 

Причому обрати лікаря люди-
на може незалежно від місця сво-
єї прописки. Якщо вже маєте лікаря, 
який вас влаштовує, можете підписа-
ти угоду з ним. Якщо ні — запитайте 
рекомендацій у друзів, знайомих або 
прийдіть до свого дільничного лікаря 
й поспілкуйтеся з ним. Можливо, він 
вам сподобається. Лікар не має пра-

ва відмовити вам у підписанні угоди, 
винятком є лише випадки, коли він 
уже має більше 2000 пацієнтів.

Ви можете підписати угоду з ліка-
рем під час першого візиту до нього. 
Тривалість часу, впродовж якого по-
трібно укласти угоду з лікарем, не об-
межена. Змінити свого лікаря ви мо-
жете в будь-який час, якщо знайшли 
кращого спеціаліста або, наприклад, 
змінили місце проживання.

За що саме на 100% запла-
тить держава?

Допомога, яку надає сімейний лі-
кар, терапевт, педіатр, повністю опла-
чується державою, для людини вона є 
безкоштовною. Якщо лікар вимагає 
гроші з пацієнта, останній має право 
звернутися зі скаргою на лікаря до 
НСЗУ і піти до іншого спеціаліста. 

Допомога лікаря первинної лан-
ки, що повністю оплачується держа-
вою, охоплює: консультації лікаря 
необмежену кількість разів, профі-
лактичні огляди, базові аналізи, на-
правлення до лікарів-спеціалістів, 
видачу довідок і листів непрацездат-
ності. Окрім того, сімейний лікар при-
значає та виписує рецепти на доступ-
ні ліки, які можна отримати в аптеці 
безкоштовно або з незначною допла-
тою. Перелік доступних ліків поступо-
во збільшуватиметься.

Департамент інформації 
та комунікацій з громадськістю 

Секретаріату Кабінету 
Міністрів України

Головною бідою сучасної Укра-
їнської держави є не брак певних 
законів, а демонстративне й нахаб-
не їх ігнорування.

Кілька прикладів:
– в усій країні масово відкриваються закла-

ди «Української національної лотереї», де процвітає 
гральний бізнес, — а це прямо заборонено законом;

– з України безупинно вивозять ліс-кругляк за 
кордон, що прямо заборонено законом;

– дитячі майданчики увечері, а то й серед дня, «за-
хоплюють» прихильники розпивання спиртних напоїв, 
— поліція навіть не реагує на ці порушення закону…

Перелік можна продовжувати безкінечно!
З іншого боку, влада свідомо створила цілу систе-

му безвідповідальності: там, де «крутяться» бюджет-
ні гроші, переважна більшість посадовців — тимча-
сові виконувачі обов’язків. У владній вертикалі тисячі 
виконувачів обов’язків — від податкової до головних 
державних корпорацій.

Це означає, що за розкрадання коштів, землі чи 
майна вони не несуть жодної відповідальності. Те, що 
в Україні роками не призначаються очільники дер-
жавних органів і компаній, — свідома, продумана по-
літика влади.

На додачу:
досі діє нелегітимна ЦВК Януковича – 

Охендовського;

кілька років тому закінчився термін повноважень 
Рахункової палати, а її старий склад працює донині;

в уряді немає трьох міністрів;
у парламенті — семеро в.о. голів комітетів;
у складі Конституційного Суду досі лишаються 

судді, які свого часу обґрунтували «узурпацію влади 
Януковичем»; у 2017 році КС узагалі не ухвалив жод-
ного рішення;

медіа-ринок монополізований кількома фінансо-
во-політичними групами;

енергетичний, металургійний, аграрний ринки 
монополізовані кількома олігархічними групами…

Функція Верховної Ради полягає насамперед у 
парламентському контролі за ситуацією в країні. На-
томість Рада механічно штампує закони, подані уря-
дом чи Президентом, часто навіть їх не читаючи!

Президент, міністр або депутат, які публічно заяв-
ляють, що Конституція, закон чи судове рішення їм не 
подобаються і що вони їх принципово не будуть вико-
нувати, — це ЗЛОЧИНЦІ.

Першим кроком до творення ПРАВОВОЇ ДЕРЖА-
ВИ є неухильне виконання владою та громадянами 
чинних законів. Саме влада повинна показувати гро-
мадянам приклад законослухняності.

В іншому випадку — остаточне утвердження в 
Україні вибіркового правосуддя, анархії та цілкови-
того хаосу.

Нам усе обіцяють…
Прем’єр-міністр Володимир 

Гройс ман: «Економіка зросте на 3%, 
а може, й більше, у 2018 році»

«Представляючи результати роботи уряду, 
Володимир Гройсман звернув увагу на те, що 
закладений урядом ріст економіки на наступ-
ний рік у 3% — це ріст випуску продукції на 400 
млрд грн, це десятки тисяч нових робочих місць, 
а також зростання фонду оплати праці на 180 
млрд грн», — сказано в повідомленні уряду.

За словами Прем’єра, «цифри — не гра-
ничні, їх можна збільшувати за умови здій-
снення системних реформ і змін».

21 вересня Президент України Петро По-
рошенко заявив, що економіка України росте 
вже шість кварталів поспіль.

За даними Держстату, з квітня до червня 
2017 року реальний валовий внутрішній про-
дукт (ВВП) України зріс на 2,4% порівняно з 
аналогічним періодом 2016 року.

Генпрокурор Юрій Луценко: «Ско-
ро ми почуємо багато правди про 
злочини проти Майдану»

Генеральна прокуратура до чергової річ-
ниці початку Революції Гідності домоглася 
великого прогресу в розслідуванні злочинів 
Віктора Януковича та його оточення. Про це 
заявив Генпрокурор Юрій Луценко. «Ми вхо-
димо в річницю Майдану з результатом. Я 
особисто можу спокійно дивитися в очі всім 
верствам населення, тому що знаю, що ке-
рівництво держави і я особисто робимо все 
можливе в цій ситуації. Не без помилок, але 
впевнено йдемо в правильному напрямку», — 
наголосив Генпрокурор.

«Зараз в активній фазі судовий процес 
над екс-президентом Януковичем, який скоро 
перейде на стадію допиту свідків, і ми почуємо 
багато правди про ті часи. Для мене це запо-
рука того, що країна змінюється. Цей процес 
— не тільки процес над Януковичем, а над усі-
ма високопосадовцями, які не могли б навіть 
подумати про таке. Це гарне щеплення для 
всіх, хто має владу», — наголосив Луценко.

Крім того, за його словами, ГПУ заверши-
ла справу про розстріли на Майдані. «Зараз у 
Печерському суді знаходиться подання з кло-
потанням про початок спеціальної процеду-
ри заочного досудового розслідування щодо 
Януковича, Захарченка, Якименка та інших, 
чиї дії призвели до нелюдських розстрілів», — 
додав Луценко.

Медична реформа: 
що зміниться з 2018 року

ВО «Свобода» підтримує три 
вимоги, названі «великою політич-
ною реформою» (скасування де-

путатської недоторканності, пропорційна система 
виборів за відкритими списками, антикорупційний 
суд). Але втілення тільки цих трьох ініціатив не при-
зведе ані до демонтажу антинаціональної олігархіч-
но-корупційної системи, ані до побудови справедли-
вої правової соціальної та національної держави.

По-справжньому велика політична реформа — це:
– реальна деолігархізація — усунення впливу олі-

гархів на владу, що передбачає ліквідацію приватних 
монополій, повернення капіталів з офшорів, повернен-
ня в державну власність надр, стратегічних об’єктів і 
підприємств, незаконно приватизованих після 1991 р., 
запровадження воєнного податку з олігархів та вста-
новлення прогресивної шкали оподаткування;

– ухвалення законів про імпічмент Президента 
й тимчасові слідчі комісії;

– здійснення реальної люстрації як докорінного 
очищення влади;

– ухвалення закону про дієву процедуру відкли-
кання депутатів і чиновників;

– запровадження виборності суддів та їхнього 
відкликання;

– скасування можливості внесення грошової 
застави для корупціонерів;

– заборона платної політичної реклами.
Але для всіх очевидно, що теперішній парла-

мент — ця ширка з БПП, «Народного фронту» й не-
добитків «регіоналів» — ніколи не проголосує за 
вказані ініціативи. Тому, щоби запустити процес 
великої політичної реформи, треба змінити склад 
ЦВК і провести негайні позачергові вибори до Вер-
ховної Ради за новими виборчими правилами.

Олег ТЯГНИБОК, голова ВО «Свобода»

Велика політична реформа: 
бачення націоналістів

Микола ТОМЕНКО, лідер громадського руху «Рідна країна» 

Зупинити анархію і правовий цинізм
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Бліц-інформ
Які державні підприємства 
приватизують у 2018 році 
й чому так задешево? 
Фонд держмайна 2018 року планує прода-

ти «Одеський припортовий завод», «Центренер-
го», «Турбоатом», шість енергетичних компаній, 
«Аграрний фонд», «Державну продовольчо-зер-
нову корпорацію України» і низку об’єктів малої 
приватизації.

Наступного року планується продаж пакетів 
акцій Миколаївської, Дніпровської, Херсонської 
ТЕЦ, а також Запоріжжяобленерго, Миколаїв-
обленерго, Тернопільобленерго, Харківобленер-
го, Хмельницькобленерго, Черкасиобленерго.

У Фонді держмайна розраховують виконати 
план надходжень від приватизації 2018 року в 
розмірі 22 мільярди гривень.

Проте багато фахівців вважають, що це явно 
занижена ціна за такі важливі об’єкти економі-
ки держави. Наприклад, зовсім дешево було ра-
ніше приватизовано ряд обленерго. Перераху-
нок їх вартості показав, що вони насправді ко-
штують значно дорожче.

Княжий Переяслав 
повернув собі давню назву 
Депутати міської ради Переяслава-Хмель-

ницького (Київщина) 26 жовтня підтримали рі-
шення про повернення місту історичної назви. 
Цю ідею міська влада мала намір реалізува-
ти шляхом референдуму ще 2000 року, однак 
тоді проект заблокували представники кому-
ністів.

В аргументованому обґрунтуванні історики 
пояснюють, що добавку «Хмельницький» додала 
радянська влада 1943 року. Така ідея спотвори-
ла бренд міста й відкинула більш як тисячолітню 
історію населеного пункту. 

«Уся підступність колоніальної політики 
«старшого брата» полягала в тому, що, додавши 
до назви нашого міста славне ім’я лідера наці-
онально-визвольної революції українського на-
роду 1648 – 1657 рр. Богдана Хмельницького, 
вони прагнули назавжди «відрізати» Переяслав 
від державотворчих історичних витоків часів Ки-
ївської Русі», — йдеться в повідомленні.

Переяслав — дійсно одне з найдавніших міст 
Київської Русі. Писемна згадка про місто збі-
гається з першою згадкою про Чернігів — 907 
рік. Звичайно, Чернігів на кілька століть давні-
ший, але в письмових джерелах то справді була 
перша згадка. Великий князь Київський Олег, 
розгромивши Візантію, наклав на неї данину і 
зобов’язав давати її, як сказано в угоді Києва та 
Візантії, «спершу на Київ, потім на Чернігів, далі 
на Переяслав».

У близькому до Києва Переяславі традицій-
но княжили старші сини Великих князів Київ-
ських, спадкоємці престолу. 

Зникли понад 600 
експонатів Львівської 
галереї мистецтв
Із фондів галереї зник 621 музейний екс-

понат: скульптури, стародруки, картини, цінні 
монети, меблі різних періодів, починаючи з XVI 
століття і закінчуючи XX століттям. Нестачу було 
виявлено під час проведення інвентаризації му-
зейних комплексів, які входять до галереї. Най-
більшої кількості експонатів не дорахувалися у 
фондосховищі Олеського замку.

У фондах галереї — близько 70 тисяч екс-
понатів. Ще раніше, під час попередніх інвен-
таризацій, працівники галереї виявляли неста-
чу експонатів у фондах. 1949 року пропали два 
твори XVIII століття польської школи живопису, 
1953 року з експозиції було вкрадено картину 
Яна Станiславського «Собоp Михайлівський». 
1991 року з Олеського замку в одну ніч викра-
ли 14 полотен XVII століття. 1992 року під час 
розбійного нападу з галереї злодії вкрали три 
картини.

На початку цього року поліція порушила кри-
мінальне провадження за зверненням керівни-
ка галереї. Тоді було виявлено, що з Музею дав-
ньої української книги викрадені понад півтися-
чі експонатів, зокрема стародруки й рукописи 
XVI – XХ століть, кириличні видання. Улітку цьо-
го року Кам’янка-Бузька районна поліція почала 
досудове розслідування справи щодо зникнення 
  зі збірок галереї частини колекції монет.

Дозвіл на оприлюднення по-
над 2800 документів розвідки 
щодо вбивства 35-го президен-
та США Джона Кеннеді став по-
дарунком для аналітиків, проте ці 
документи не відкриють жодних 
нових важливих деталей щодо 
вбивства.

Президент США Дональд 
Трамп дав дозвіл на публікацію 
понад 2800 файлів, пов’язаних із 
убивством Джона Кеннеді. Утім, 
сотні документів, які розвідка 
США ще вважає небажаними для 
публікації, таки притримали, по-
при те, що минуло вже більше 50 
років після вбивства.

Кеннеді був застрелений 22 
листопада 1963 року в Далласі. 
Поліція запідозрила в убивстві Лі 
Гарві Освальда, якого затрима-
ли. Однак через декілька днів (24 
листопада) в поліцейській діль-
ниці його вбив житель Далласа, 
гангстер Джек Рубі, котрий та-
кож згодом (3 січня 1967-го) по-
мер у в’язниці. Через таку підо-
зрілість смертей з’явилося кілька 
десятків конспірологічних теорій, 
в яких замовниками вбивства 
Кеннеді називалася мафія, ку-
бинський диктатор Фідель Ка-
стро, ба навіть «вища влада», яка 
керує США.

Свіжі документи були опублі-
ковані на веб-сайті Національно-
го архіву 26 жовтня. Для аналіти-
ків тепер є сотні тисяч сторінок з 
фактами, деякі з них були написа-
ні вручну.

Трамп зазначив, що він хотів 
опублікувати всі документи щодо 
вбивства 35-го президента США, 
але його переконали затримати 
деякі з них, приблизно на 6 мі-
сяців. І саме ці документи пере-
бувають у розпорядженні ФБР та 
ЦРУ.

Що ж таки 
опублікували

Depo.ua проаналізував до-
кументи й обрав, на наш погляд, 
найбільш цікаві.

В архіві можна побачити до-
кумент на 413 сторінок. У ньому 
міститься аналіз секретної служ-
би щодо потенційно небезпечних 
людей, який проводився з берез-
ня по грудень 1963-го.

Зокрема, спецагенти вне-
сли до цього списку багатьох роз-
гніваних на президента людей з 
описом, чому вони незадоволе-
ні. Серед них дуже багато пуер-
ториканців. А в іншому докумен-
ті спецслужба наводить список з 
щонайменше 400 людей, які мо-
гли зашкодити президенту. Один 
з них — націоналіст з Пуерто-Ри-
ко, якого допитували в госпіталі 
для ветеранів. Він дуже розхва-
лював Лі Гарві Освальда, який 
застрелив Кеннеді. Щодо цього 
націоналіста наводять також ці-
каве уточнення, що в нього діа-
гностована шизофренія і його 

«вважають небезпечним лікарі». 
Ці документи з купою сторінок 
насправді є важливими для розу-
міння ідентифікації потенційних 
загроз спецслужбами в той час. 
Допит націоналіста-шизо френіка 
демонструє певного роду «ідіо-
тичність» цієї роботи. Хоча, з ін-
шого боку, в кожному великому 
слідстві є купа документів з ма-
ячнею, але серед цієї маячні так 
само могли б бути й невеличкі де-
талі пазлу.

Документ від 24 листопа-
да 1963 року від директора ФБР 
Гувера, написаний через кілька 
годин після того, як Рубі підстре-
лив Освальда. У ньому йдеться, 
що ФБР сподівається на зізнання 

Освальда в лікарні, перш ніж він 
помре. Звичайно, ФБР не отрима-
ли зізнання, залишивши Гуверу 
виключно бажання «мати щось, 
аби переконати громадськість», 
що саме Освальд є вбивцею.

У документі так само йдеться 
про анонімний дзвінок уночі до 
ФБР перед убивством Освальда.

«Минулої ночі ми отримали 
дзвінок у наш офіс у Далласі від 
чоловіка, який спокійно зазна-
чив, що він є представником ко-
мітету з убивства Освальда», — 
йдеться в документі.

Цікавим також є документ 
щодо реакції СРСР на вбивство 
президента Кеннеді. Документ 
від 2 грудня 1963 року директора 
ФБР Гувера, який зазначає, що 
джерело всередині СРСР гово-
рить, що в Союзі були шоковані 
смертю Кеннеді, якому вони від-
давали перевагу через їх «вза-
єморозуміння». У СРСР наказали 
своїм агентам збирати інформа-
цію про нового президента Лін-
дона Б. Джонсона.

У звіті йдеться про те, що, на 
думку СРСР, убивство було змо-
вою кількох людей, аби керувати 
антикомуністичними настроями. 
Радянська комуністична партія 
вважала, що вбивство було «над-
легким» актом і фактично «пере-
воротом».

Освальд — 
агент Фіделя Кастро

В одному з опублікованих до-
кументів також йдеться про те, 
що Освальд міг бути агентом ку-
бинського лідера Фіделя Кастро. 
Цю інформацію від невідомого 
джерела отримали в ЦРУ.

«Обставини вказують на 
можливість того, що Освальд був 
агентом Кастро. Мексиканці теж 
знають про цю можливість».

Згідно з документом від 1964 
року, в ФБР досліджували, чи міг 
Освальд бути інформатором 
спецслужби... ФБР робить ви-
сновок, що він не був інформато-
ром... ФБР.

Убити Кастро
Серед документів можна зна-

йти виплати кубинським емігран-
там, які працювали над повален-
ням уряду кубинського диктатора 
Фіделя Кастро. Кеннеді клявся 
зупинити Кастро.

До того ж до документів нале-
жить історія про спроби США ски-
нути Кастро  1975 року, написана 
тодішнім радником Білого дому 
Філіпом Бухеном, давнім другом 
і юридичним партнером прези-

дента Джеральда Форда. Він за-
значив, що перша спроба вби-
ти Кастро була здійснена 1959 
року, незабаром після того, як він 
прийшов до влади.

Також велика кількість до-
кументів розкриває деталі щодо 
спроб скинути уряди на Кубі. Спо-
чатку — диктатуру Батісти, а по-
тім і Кастро.

В одному документі ФБР від 
1958 року повідомляється про 
діяльність Френка Фіоріні, та-
кож відомого як Френк Стургіс, 
у керуванні військовими форму-
ваннями для повалення Батісти. 
Згодом він здійснював численні 
спроби повалити владу Кастро. А 
в документі 1976 року Стургіс за-
значив ЦРУ, що нібито за кілька 
місяців до вбивства Кеннеді на 
Кубі відбулася зустріч Фіделя Ка-
стро, Рауля Кастро, Че Гевари, не-
відомих людей, серед яких були 
повстанці, та Джека Рубі (вбивця 
Освальда).

Стургіс зазначає, що одно-
го з повстанців представили як 
зведеного брата кубинця, котрий 
живе в Маямі. На цій зустрічі ні-
бито обговорювалася можли-
вість убивства Кеннеді. Назива-
лася винагорода Рубі за те, що 
той привезе листа, де будуть опи-
сані деталі вбивства, брату в Ма-
ямі. Рубі мав отримати наркоти-
ки. Агенти ЦРУ нібито дізналися 
про це, втім, перед тим, як вони 
його перехопили, він мав контакт 
із ФБР.

Висновок
Насправді нові документи ці-

каві з історичної точки зору. Од-
нак жодних нових деталей щодо 
вбивства Кеннеді, які можуть 
щось пояснити, знайти не вда-
лося. І це сприятиме зростанню 
кількості теорій змови й недовіри 
до уряду США. Оскільки все це ще 
більше вказує на можливу при-
четність людей із влади до вбив-
ства президента.

Андрій КОВАЛЕНКО
Depo.Світ

Казахстан переходить на латиницю
Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв 26 жовтня підписав указ про пере-

хід алфавіту казахської мови з кириличної на латинську графіку.
Уряду доручено утворити Національну комісію з переведення абетки казахської 

мови на латинську графіку й забезпечити поетапне переведення алфавіту казах-
ської мови на латинську графіку до 2025 року.

Український дідусь виграв марафон у США
На Чиказькому міжнародному марафоні (42,195 кілометра) су-

перниками 76-річного науковця з Києва Дмитра Лебєдева у віковій 
категорії 75 – 79 років були 13 його ровесників з усього світу. Дмитро 
Васильович переміг усіх, причому свого найближчого суперника з Ні-
меччини обігнав аж на годину. Результат нашого земляка — 3:31,07.

Цікаво, що Дмитро Лебєдев свій перший марафон пробіг у 49 
років. 

Панорама

СРСР і агент Фіделя: 
які нові секрети про вбивство Кеннеді розкрив Трамп

У США оголосили 
рішучу війну наркотикам 

Президент Дональд Трамп увів надзвичайний стан у 
сфері охорони здоров’я через «найгіршу наркотичну кри-
зу» в історії США. Про це він заявив 26 жовтня. «Настав час 
звільнити наші громади від цього лиха наркозалежності. 
Ми можемо стати поколінням, яке покінчить з опіоїдною 
епідемією, ми можемо це зробити», — підкреслив Трамп.

Оголошення надзвичайної ситуації вимагає засто-
сування урядом відповідних дій для зменшення нарко-
залежності серед населення та скорочення можливос-
тей для наркоділків.

Опіоїдна криза є однією з основних внутрішніх про-
блем США. Від початку століття рівень смертності від 
передозування в країні збільшився в чотири рази.

У вбивстві Кеннеді 
знайшли «російський слід»

Американська розвідка заявляє, що вбивця президента США 
Джона Кеннеді Лі Харві Освальд 1963 року контактував з агента-
ми КДБ.

Про це йдеться у звіті ЦРУ від 23 листопада 1963 року, який роз-
секретили Національні архіви США.

У документі сказано, що Освальд приходив до посольства СРСР 
у Мехіко за два місяці до вбивства Кеннеді. Там він спілкувався з 
консулом Валерієм Костіковим. Цю інформацію розвідуправління 
отримало з перехопленого телефонного дзвінка Освальда в посоль-
ство, під час якого він говорив ламаною російською.

Згідно зі звітом, ФБР вважає, що Освальд під час свого візиту до 
посольства просив у СРСР допомоги в отриманні паспорта США або 
американської візи.

«Костіков ідентифікований як співробітник КДБ. Він був задія-
ний в операції, яку, очевидно, спонсорувало 13-те управління КДБ 
(відповідає за саботаж і вбивства)», — зазначається в документі.

Американські спецслужби знали, хто такий Костіков. Його та ще 
одного агента КДБ Олега Брикіна називають кураторами операції.

Українська правда
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Закордонне українство

Вісті з ПольщіПанорама Лауреат 
премії імені  

Івана 
Багряного — 

Павло 
Гриценко

Рішенням Управи Фундації імені Івана Багря-
ного (США) цьогорічним лауреатом Міжнародної 
премії імені видатного письменника і громадсько-
політичного подвижника став відомий учений, діяч 
української культури, директор Інституту україн-
ської мови НАНУ Павло Гриценко.

Таким чином відзначено його ґрунтовну працю 
«Від смальтинок до цілості ідіолекту Івана Багряно-
го», поціновано зусилля вченого на ниві оборони 
рідного слова, зокрема його титанічну діяльність 
як голови журі конкурсу імені П. Яцика, прове-
дення якого спрямоване на піднесення ролі укра-
їнської мови в державі та поза її межами, високо 
оцінено його відстоювання ідеї функціонування 
української мови як державної.

Премію (диплом і грошову винагороду) вруча-
ють щороку до дня народження Івана Багряного 
(2 жовтня). Дотепер її лауреатами стали зокрема 
такі відомі діячі української культури, дослідники 
творчості письменника як Іван Дзюба, Олексій Ко-
новал (США), Галина Воскобійник (США), Михайло 
Слабошпицький, Анатолій Погрібний, Володимир 
Базилевський, Євген Сверстюк, Леонід Черева-
тенко, Олександр Шугай, Сергій Козак та ін.

У Савт-Банд-Бруку 
відзначили 75-річчя УПА

В Українській православній церкві св. Ан-
дрія Первозваного у Савт-Банд-Бруку (штат Нью-
Джерсі, США) відбулося відзначення свята Покро-
ви Пресвятої Богородиці, а також 75-річчя УПА та 
70-річчя акції «Вісла». 

Архієпископ Української православної церк-
ви США і діаспори Даниїл відслужив архієрейську 
літургію та освятив ікону Богородиці — покрови-
тельки українського війська.

Опісля відбулася хода до пам’ятника Невідомо-
му воякові УПА і могил ветеранів УПА з прапора-
ми США, України, УПА, Українських американських 
ветеранів та інших об’єднань. На цвинтарі відслу-
жили літію. 

На святковому обіді з концертом виступи-
ли учні Школи українознавства, слухачі семінарії 
св. Софії. 

Стипендіати кредитівки 
«Будучність»

Для відзначення студентів, котрі досягли ви-
соких успіхів у навчанні та беруть активну участь у 
громадській роботі, кредитова спілка «Будучність» 
(Канада) 1999 року започаткувала програму, яка 
складається зі стипендії «Будучності» — навчання 
на будь-якому факультеті, та стипендії Володимира 
Кліша — для студентів у сфері бізнесу й фінансів.

Відтак у КС «Будучність» відбулася урочиста це-
ремонія нагородження переможців. Члени дирек-
ції із задоволенням вручали поважні чеки, $2500 
— стипендія ім. Володимира Кліша та $1500 — 
стипендії «Будучності» — й дякували батькам, котрі 
виховали дітей справжніми патріотами.

Стипендію імені Володимира Кліша отримав 
Юрій Брода, студент університету Торонто. Юрій 
активний у житті Спілки української молоді, від-
значений різного роду нагородами, зокрема в Ед-
монтоні як один із двадцяти успішних молодих лю-
дей до 30 років.

А ось хто став лауреатами стипендії «Будуч-
ності». Алекса Харченко, Wilfrid Laurier University. 
Вона є учасником «Пласту», любить працювати з ді-
тьми, неодноразово їздила в Україну для організа-
ції таборів для дітей, що допомогло Алексі ще біль-
ше пишатися, що вона — українка.

Наталя Близнюк з University of Western 
Ontario. Вона — учасник «Пласту», працює волон-
тером у дитячих таборах, у т. ч. в Україні. Виступає 
за футбольний клуб університету.

Роман Король з University of Toronto. Він на-
вчається в Канаді як інтернаціональний студент 
і намагається будувати міст між українською мо-
лоддю Канади та України. Допомагав в організації 
таких громадських проектів, як Український фес-
тиваль у Торонто, Вишиваний вечір і День виши-
ванки. Роман розмовляє п’ятьма мовами. Неодно-
разово перемагав на олімпіадах з хімії в Україні, а 
також визнаний студентом року в Луцьку та Волин-
ській області. 

Суд Залізничного району Го-
меля оштрафував 19 жовтня 
журналістку Ларису Щиракову 
на 575 білоруських рублів (250 
євро) за плакат «Я — нечесний 
журналіст».

З такою табличкою Щирако-
ва прийшла 28 вересня на судо-
вий процес, де вона проходила у 
справі про «незаконне виготов-
лення продукції ЗМІ», оскільки 
співпрацює з телеканалом «Бел-
сат», що веде мовлення на Біло-
русь із Польщі.

Суд у Гомелі визнав поведін-
ку журналістки несанкціонова-
ним пікетом і оштрафував її за 
порушення порядку проведення 
масового заходу. За словами са-
мої Щиракової, за допомогою та-

кого плаката вона хотіла «пока-
зати абсурдність системи влади 
і правосуддя».

На засідання 19 жовтня жур-
налістка знову прийшла з тією 
самою табличкою «Я — нечесний 
журналіст».

Трьох жителів Гомеля за 
участь у флешмобі на підтримку 
цієї журналістки того дня пока-
рали адміністративними арешта-
ми на п’ять діб.

19 жовтня повістки в суди 
або міліцію отримали ще п’ять 
журналістів, які співпрацюють з 
«Белсат». У всіх повістках пові-
домляється, що на них заведені 
справи за порушення частини 2 
статті 22.9 Кодексу про адміні-
стративні правопорушення Рес-

публіки Білорусь (незаконне ви-
готовлення та розповсюдження 
продукції ЗМІ).

Загалом у судах тільки Го-
мельської області незалеж-
них журналістів штрафували за 
співпрацю з телеканалом «Бел-
сат» більше 20 разів.

Лариса Щиракова — ві-
дома білоруська журналістка, 
член Білоруської асоціації жур-
налістів, незалежної та опози-
ційної до влади громадської ор-
ганізації. Пані Лариса як журна-
лістка не раз бувала в Чернігові 
області, об’єктивно висвітлює 
українське життя, чим спри-
яє налагодженню добрих сто-
сунків між нашими сусідніми 
країнами.

На фото: Лариса Щиракова у 
квітні 2014 року веде репортаж 
з українського блокпоста біля 
Чернігова. 

Площа 
Валерія Марченка: 

в Києві перейменували ще 
ряд комуністичних назв

У рамках декомунізації, що триває, 
Київська міська рада перейменувала 
10 наявних вулиць, 2 провулки, шосе, 
площу й дала назви 39 новим вулицям.

Перейменовано вулиці:
в Подільському районі — Красно-

водську на Хотинську;
в Дарницькому районі — Дніпро-

дзержинську на Кам’янську;
у Дніпровському районі — Миколи 

Лебедєва на Юрія Поправки; 
у Солом’янському районі — Яросла-

ва Галана на Августина Волошина; Дні-
пропетровську на Новокодацьку; Крас-
нодонську на Кучмин Яр; Лебедєва-Ку-
мача на Миколи Голего; Соціалістичну 
на Левка Мацієвича;

у Шевченківському районі — Тимо-
фія Шамрила на вул. Парково-Сирець-
ку; Ежена Потьє на вул. Антона Цедіка.

Окрім того, нову назву — провулок 
Бориса Шахліна — отримав провулок 
Горького в Голосіївському районі. Дні-
пропетровське шосе перейменували 
на Дніпровське шосе, площу Інтерна-
ціональну перейменовано на площу на 
честь дисидента Валерія Марченка, а 
провулку Краснодонському дали істо-
ричну назву — пров.улок Кучмин Яр.

Окрім того, визначено назви для 
39 нових вулиць. 24 з них розташова-
ні в Голосіївському районі Києва. Вони 
отримали імена Назарія Яремчука, 
Остапа Вересая, Бориса Матюшенка, 
Олександра Удовиченка, Сергія Шелу-
хіна, Григорія Голоскевича, Феодосія 
Печерського тощо. Ще 15 нових вулиць 
розташовуються в Деснянському райо-
ні. Їм присвоєно імена Михайла Білин-
ського, Василя Біднова, Родини Воро-
них, Ярослави Стецько, Григорія Косин-
ки, Леся Танюка, Євгена Плужника, Іси 
Мунаєва тощо.

Орден судді, 
який ув’язнив 

українського дисидента 
Валерія Марченка

В Адміністрації Президента підтвер-
дили, що нагородили київського суддю 
Григорія Зубця орденом князя Яросла-
ва Мудрого 5 ступеня. « Г.І. Зубця наго-
роджено орденом князя Ярослава Му-
дрого 5 ступеня за клопотанням Ради 
суддів України та письмової підтримки 
Державної судової адміністрації Украї-
ни», — йдеться в повідомленні.

У 1983 – 1984 роках суд під голову-
ванням тодішнього заступника голови 
Київського міського суду Григорія Іва-
новича Зубця розглядав справу і засу-
див важкохворого дисидента Валерія 
Марченка до 10 років таборів особли-
вого режиму і 5 років заслання. 5 жов-
тня 1984 року політв’язень радянсько-
го режиму Марченко помер у тюремній 
лікарні в тодішньому Ленінграді через 
відмову нирок.

Смоленська катастрофа: 
Росія наполягла вирізати 

зі звіту запис вибуху
Запис надзвичайно різкого зростання тепла на борту літа-

ка президента Польщі Леха Качинського вилучили зі звіту поль-
ської комісії на прохання РФ. Про це повідомляє видання Gazeta 
Polska.

За інформацією газети, цей запис може свідчити про вибух 
на борту урядового ТУ-154 ще до удару літака об землю.

«Різкий стрибок температури складно раціонально поясни-
ти будь-якими іншими причинами, ніж вибух, особливо коли він 
розпочав серію аварій, зареєстрованих на бортових приладах. 
Ці аварії сталися тоді, коли зафіксовано останній сигнал систе-
ми TAWS (система попередження про наближення землі). А тому 
різке, незрозуміле зростання температури було не наслідком, а 
причиною зупинки роботи всіх найважливіших бортових систем 
ТУ-154», — підкреслює газета.

У статті також повідомляють, що параметрами польської 
«чорної скриньки» від самого початку зацікавилися росіяни та 
порадили попередній польській комісії вирізати частину запису.

«Цей 4,5-секундний фрагмент з різким зростанням темпера-
тури, який було усунуто за ініціативою Росії, знайдено в матеріа-
лах польської комісії з розслідування авіакатастрофи», — наго-
лошує Gazeta Polska.

В авіакатастрофі 10 квітня 2010 року на території Росії за-
гинули всі 96 осіб, які перебували на борту польського урядово-
го літака, зокрема тодішній президент Польщі Лех Качинський. 

Значно збільшують витрати 
на охорону здоров’я

Рада Міністрів Польщі схвалила проект новелізації зако-
ну про медичну опіку, який гарантує збільшення фінансування 
служби охорони здоров’я з держбюджету до рівня 6% ВВП. 

Відповідно до проекту наступного року фінансування служ-
би здоров’я складе 4,67% ВВП, у 2019 — 4,86% ВВП, у 2020 — 
5,03% ВВП і досягне у 2025 році 6% ВВП.

«Те, що гарантує закон, — це мінімум, нижче від якого фінас-
нування не може впасти. Але це не означає, що фінансування 
не може бути більшим. Рік 2017 є яскравим прикладом, що не-
заплановані на початку року засоби тепер призначаються на 
службу здоров’я. Ці кошти з’явилися як певний надлишок у бю-
джеті. Ми їх призначаємо на обладнання в лікарських кабінетах 
у школах, закупівлю дентобусів, а також — на потужну кількість 
різноманітного медичного обладнання до кількох десятків ліка-
рень у всій Польщі», — зазначено в урядовому повідомленні.

Протяжність зелених 
трамвайних колій у Варшаві 

сягне 50 кілометрів 
У столиці Поль-

щі все більшої по-
пулярності набуває 
озеленення трам-
вайних ліній, коли 
трамвайне полот-
но засівають тра-
вою або іншими 
трав’янистими рос-
линами.

На сьогодні у 
Варшаві таким чи-
ном озеленювали 
19 км трамвайних колій. Найближчими роками під час рекон-
струкції інфраструктури планується збільшити довжину зелених 
трамвайних колій ще на 30 км.

Зазначається, що однією з переваг зелених шляхів є есте-
тика. Крім того, такі доріжки зменшують шумові викиди. Додат-
кова рослинність також дозволяє фільтрувати гази, що викидає 
автотранспорт. Крім того, ґрунт, на якому росте трава, краще по-
глинає вологу, що допомагає понизити температуру в місті, осо-
бливо влітку.

У Білорусі судять журналістів «Белсату»

Попри війну, 
торгівля 

з Росією зростає
Державна служба статис-

тики повідомила, що за січень 
– серпень порівняно з минулим 
роком український експорт то-
варів до Російської Федерації 
зріс на 17,7% — до 2,620 млрд 
доларів, імпорт товарів з Росій-
ської Федерації — на 37,2%, до 
4,204 млрд доларів.

Обсяг експорту товарів 
до країн Європейського Сою-
зу зріс на 27,9% — до 11,002 
млрд доларів, імпорту товарів з 
країн ЄС — на 22,8%, до 13,047 
млрд доларів.

Дефіцит зовнішньої торгів-
лі України за січень – серпень 
становив 3,279 мільярда дола-
рів, що в 2,3 разу вище від де-
фіциту за аналогічний період 
минулого року.

Чому зростає 
імпорт з Росії

Україна наростила ім-
порт нафтопродуктів з Росії на 
81,9%, що стало причиною за-
гального зростання імпорту 
товарів з РФ на 38%. Про це 
йдеться в даних Держстату.

43% імпорту становить тор-
гівля бензином, паливом і на-
фтопродуктами. Україна ви-
тратила більше 1,5 млрд дола-
рів на закупівлю пального, і ця 
сума зросла порівняно з пер-
шою половиною 2016 року на 
81,9%.

Друге місце в товарній 
структурі імпорту з РФ посіли 
добрива. За згаданий період 
було закуплено добрив на 408 
млн доларів, зростання порів-
няно з І півріччям 2016 року 
становило 37,4%.

Українські підприємства 
також не змогли диверсифіку-
вати поставки котлів і машин 
— у заводів країни-агресора 
було закуплено товарів май-
же на 300 мільйонів доларів. 
Зростання  порівняно з відпо-
відним періодом 2016 року — 
6,3%.

Далі йдуть чорні метали 
(176,4 млн), пластмаси й полі-
мерні матеріали (174,1 млн до-
ларів), а також продукти неор-
ганічної хімії (97,8 млн).

Але й Україна успішно тор-
гує машинами, чорними мета-
лами, продуктами неорганіч-
ної хімії. Згадані групи товарів 
займають найбільшу частку в 
товарній структурі експорту 
до РФ і дали «плюс» у розмірі 
близько 619,6 млн доларів.
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ППанооррааммааа
У Нью-Йорку 
знайшли 
170 тисяч єврейських 
документів, зниклих 
у період Холокосту
Дослідницький інститут ідишу 

YIVO в Нью-Йорку оголосив про зна-
хідку 170 тисяч єврейських докумен-
тів, які вважалися знищеними нацис-
тами під час Другої світової війни. 

Серед знайдених документів — 
рукописи знаменитих єврейських 
письменників, що ніколи не публі-
кувалися раніше, в тому числі листи 
Шолом-Алейхема, вірші Хаїма Граде, 
а також листівка, підписана Марком 
Шагалом 1935 року.

На виставці, яка буде діяти на 
Манхеттені до січня, можна побачити 
деякі з документів. До експозиції уві-
йшли манускрипт 1751 року з описом 
Сонячної системи, екземпляр пое-
ми драматурга Абрама Гольдфадена, 
який народився в Україні й заснував 
сучасний театр на ідиш.

Інститут YIVO, заснований 1925 
року у Вільно (сучасний Вільнюс), 
під час Холокосту переїхав до Нью-
Йорка. Архів інституту залишився в 
литовського бібліотекаря Антанаса 
Ульпіса. Він ховав документи в під-
валі церкви, в будівлі якої працював.

YIVO нині оцифровує та впорядко-
вує колекцію документів, більшість з 
яких — литовською мовою.

«Набуті документи — це безцін-
ні сімейні реліквії, коштовності, схо-
вані від нацистських штурмовиків і 
радянських розкрадачів», — заявив 
генконсул Ізраїлю в Нью-Йорку Дані 
Дайян.

На Запоріжжі 
побудують 
найбільшу в Європі 
вітрову електростанцію
У Запорізькій області планують 

побудувати найбільшу наземну вітро-
електростанцію в Європі. Станцію су-
марною потужністю 500 МВт плану-
ють побудувати на території Приазов-
ського й Мелітопольського районів. 

Інвестор проекту — компа-
нія «Юрокейп Юкрейн», укра-
їнське підприємство компанії 
EuroCapeNewEnergy. Загальний об-
сяг інвестицій — близько 700 млн 
євро. Прогнозний термін реалізації 
проекту — 2019 рік. 

Сьогодні в Запорізькій облас-
ті вже працює одна велика вітрова 
електростанція — Ботієвська ВЕС 
(ДТЕК). Станція була введена в екс-
плуатацію 2014 року і є найбільшою 
вітровою електростанцією на терито-
рії України: має 65 вітрових турбін су-
марною потужністю 200 МВт. Інвес-
тиції в будівництво станції становили 
близько 340 млн євро.

Американка 
стрибнула 
з парашутом у свій 94-ий 
день народження 

94-річна американка Ейла Кемп-
белл стрибнула з парашутом у свій 
день народження і збирається повто-
рити стрибок. Эйла Кемпбелл, її внуч-
ка і правнучка Джес Фокс — кожна 
стрибала з парашутом окремо, разом 
з інструктором.

Ця невелика кількість тварин потребує захис-
ту насамперед від діяльності людини: полювання, 
браконьєрства, вирубування лісів, забруднення 
ґрунтів.

Їжак вухатий
Ці милі їжачки мають статус таких, що зника-

ють, і якщо ви їх зустріли, вважайте себе щаслив-
цем. Експерти припускають: на території України 
вухатих їжаків налічується лише кілька десятків 
особин. Цей вид стрімко зникає через деградацію 
степових екосистем, у яких водиться.

Кіт лісовий
Лісовий кіт — справжній витривалий мисли-

вець, який вполює здобич і витримає люті морози. 
Також він відрізняється від свійського кота біль-
шими розмірами (довжина тіла — до 90 см) і від-
носно коротким хвостом. Водиться в лісах Карпат, 
Вінницької, Кіровоградської та Одеської облас-
тей. Популяція лісових котів зменшується кожно-
го року (нині в Україні їх 400 – 500 особин) — че-
рез масове вирубування листяних лісів, зокрема 
дібров. Також ці тварини часто гинуть під час по-
лювання та у браконьєрських пастках.

Зубр
Врятувати зубрів у ди-

кій природі, на жаль, не 
вдалося. Цих унікальних 
тварин можна побачити 
лише у спеціальних госпо-
дарствах. Зубри зникли з 
дикої природи переважно 
через полювання людей.

Вухань австрійський
Вид кажанів з великими вушками. В Украї-

ні ці рідкісні тварини перебувають під охороною 
в заповідниках Карпатського регіону, Розточчя, 
Поділ ля і Криму.

Ведмідь бурий
В Україні бурий ведмідь водиться в Карпа-

тах, хоча може забрести й у ліси на півночі Черні-
гівської та Сумської областей. Загалом в Україні 
— не більше 300 особин, і на цих тварин досі по-
люють браконьєри. Ведмеді зазнають й інших зну-
щань: їх дресирують у цирках, тримають як розва-
гу в ресторанах чи приватних господарствах.

На території Національного природного парку 
«Синевир» існує реабілітаційний центр для бурих 
ведмедів. У центрі спеціалісти допомагають вед-
медям повернутися до їхньої істинної природи, і 
деякі тварини навіть навчилися зимувати в бар-
логах, які самостійно «збудували».

Глушець (глухар)
Цей красень — один з найбільших птахів Укра-

їнських Карпат. Глухарі занесені до Червоної кни-
ги України, але це не заважає браконьєрам полю-
вати на них. Також на зниження популяції впливає 
вирубування лісів, випасання великої рогатої ху-
доби й навіть туризм у місцях висиджування ма-
леньких пташенят.

Горностай
Маленька пухнаста й прудка тваринка з кра-

сивим хутром, яке влітку стає коричнево-жов-
тувато-сірим, а взимку — білим. Горностаї стали 
жертвами модної індустрії — з їхнього щільного  
м’якого хутра й досі виготовляють шуби.

В Україні ці милі тваринки перебувають під 

охороною держави, їх внесено до Червоної книги, 
полювання на горностаїв заборонено навіть з ме-
тою дослідження.

Гриф чорний
В Україні чорні грифи 

трапляються лише в Кри-
му. Останнє видання Чер-
воної книги України (2009 
року) вказує, що популяція 
на нашій території цих пта-
хів — не більше 50 особин.

Лелека чорний
Чорного лелеку не так просто зустріти у при-

роді, бо він намагається уникати людей. Загалом 
в Україні цих птахів близько 400 – 450 пар. Гніз-
дяться переважно на Поліссі та в Карпатському 
регіоні.

Сипуха
Ви боїтеся сов, їхніх величезних очей і мото-

рошного крику? Якщо так, то дарма. Сови, зокре-
ма, регулюють кількість гризунів, які завдають 
шкоди господарствам.

Один з видів сов, які водяться в Україні, — си-
пуха. Рідкісний птах гніздиться в західних і цен-
тральних областях нашої країни, а також на півно-
чі Одещини. Сипух у світі стає все менше: в Євро-
пі їх 110 – 220 тисяч пар, а в Україні — близько 
30 пар.

Рись
Рись також стала жертвою модної індустрії. На 

цих довершених граційних тварин тривалий час 
полювали заради хутра. Нині ці хижі коти — рід-
кісні в Україні: в Карпатах водиться близько 350 
– 400 особин, на території Полісся — до 80 – 90.

З морських катастроф ХХ сто-
ліття найчастіше згадують горе-
звісний «Титанік», що затонув 1912 
року в Північній Атлантиці, зіткнув-
шись з айсбергом. Ще говорять 
про загибель його «брата» «Брита-
ніка». Але це далеко не найстраш-
ніші морські катастрофи в історії, 
хоча теж, звичайно, трагічні.

18 серпня 2017 року на дні Тихо-
го океану були виявлені уламки крей-
сера «Індіанаполіс», торпедованого 
японським підводним човном улітку 
1945 року. Точне місце розташуван-
ня уламків невідоме, військова таєм-
ниця. Але сам по собі випадок з «Інді-
анаполісом» дуже незвичайний. 

«Індіанаполіс» (США): 
30 липня 1945 року, 

883 загиблих
Загибель важкого крейсера «Ін-

діанаполіс» стала наймасштабнішою 
за кількістю жертв в історії Військо-
во-морського флоту США. До середи-
ни літа 1945 р. Німеччина вже капіту-
лювала, а Японія продовжувала бо-
йові дії в Тихому океані. Хоча масш-
таб цих бойових дій був, звичайно, 
набагато скромніший, ніж раніше.

Крейсер «Індіанаполіс» викону-
вав особливо важливе завдання — 
доставку деталей для ядерної бомби. 
Обстановка в секторі була відносно 
спокійна. Тому, коли японський під-
водний човен під командуванням 
Мотіцури Хасімото раптово торпеду-
вав крейсер, йому ніхто не прийшов 
на допомогу. Хоча команда «Індіана-
поліса» посилала сигнали про лихо, 
які були прийняті відразу на трьох 
станціях. Але американські військові 
дозволили собі розслабитися. 

У результаті понад 300 осіб зато-
нули разом із крейсером, а ще 800 два 
дні провели у відкритому океані. З цих 
800 моряків врятувати вдалося 321 
людину, інші до моменту прибуття ря-
тувальників померли від переохоло-
дження, зневоднення й нападів акул.

«Гойя» (Німеччина): 
4 квітня 1945 року, 

6900 загиблих
Найбільша катастрофа на воді 

за все ХХ століття. Німецьке військо-
ве судно «Гойя» стояло в Данцигу, 
чекаючи завантаження військових 
та біженців. Переважно це були ци-
вільні й поранені, яких німці намага-
лися вивезти з лінії фронту. Весь час 
бухту, де стояло судно, обстрілювала 
радянська артилерія. Один снаряд 
навіть трохи пошкодив корабель, 
але не критично.

4 квітня 1945 року «Гойя» ви йшов 
у відкрите море в супроводі двох 
тральщиків і вирушив спочатку у Сві-
немюнде, а потім змінив маршрут на 
Копенгаген. Проте на виході з Данциг-
ської бухти його вже чекала радян-
ська субмарина Л-3. Спочатку здава-
лося, що «Гойю» не наздогнати, але 
врешті підводний човен сплив на по-
верхню і стрімко наблизився до судна. 
Через сім хвилин усе було скінчено.

Корабель затонув дуже швид-
ко, бо не проектувався як цивільний 
для перевезення такої великої кіль-
кості людей, отже, не мав внутрішніх 
перегородок між деякими відсіка-
ми. Врятувати вдалося лише близь-
ко 200 осіб, майже 7 тисяч загинуло.

«Дзюнйо-мару» 
і «Тояма-мару» 

(Японія): 18 березня 
і 28 червня 1944 року, 

11 220 загиблих
Два японських судна, які вважа-

лися «кораблями пекла», що пере-

возили військовополонених і робіт-
ників, захоплених японцями на оку-
пованих територіях. «Кораблі пекла» 
спеціальних позначень не мали й 
видавалися за судна торгового фло-
ту. Але їх усе одно топили.

На борту «Дзюнйо-мару» перебу-
вали 377 голландських, 64 британ-
ських і австралійських, 8 американ-
ських військовополонених, а також 
4200 яванців. Цей корабель відпра-
вила на дно британська субмарина 
Tradewind, і майже всі полонені заги-
нули. Може здатися дивним, що бри-
танці фактично вбивали своїх. Але є 
один нюанс. Велика частина військо-
вополонених і робітників усе одно не 
виживали в японських трудових та-
борах і на будівництві залізних доріг. 
723 полонених японці врятували, од-
нак після цього негайно відправили 
будувати залізницю на Суматрі.

«Кап Аркона» 
(Німеччина): 

3 травня 1945 року, 
5594 загиблих

Один з найстрашніших епізодів 
Другої світової війни. Коли навес-
ні 1945 року стало зрозуміло, що ві-
йна програна, Генріх Гіммлер нака-
зав знищити всіх в’язнів концтабо-
рів. У рамках виконання цього на-
казу 2 травня 1945 року на лайнер 
«Кап Аркона» й на три інших кораблі, 
які стояли в гавані Любека, достави-
ли близько 2 тисяч в’язнів. Проте ви-

явилося, що кораблі прийняти їх не 
можуть, оскільки на борту вже знахо-
дяться ще 11 тисяч, переважно євре-
їв. Коли баржі з в’язнями почали по-
вертатися на берег, німці відкрили по 
них вогонь з кулеметів. Водночас у 
небі з’явилися британські бомбарду-
вальники, які почали поливати кора-
блі в гавані напалмом, кидати бомби 
й розстрілювати з кулеметів усе, що 
рухається. У результаті в’язні концта-
борів опинилися між двох вогнів: на 
березі залишалися німці, а з неба ко-
раблі розстрілювали британці. Коли 
«Кап Аркона» загорівся, німецькі на-
глядачі поспішили покинути судно, а 
в’язнів замкнули всередині.

Врятуватися вдалося одному з 
німецьких кораблів, який раніше ви-
рушив з 1998 в’язнями до сусіднього 
Нойштадта. На тих кораблях, що за-
лишилися, вижили одиниці. Досі не-
відомо, що стало причиною стріля-
нини британців по людях у смугастих 
тюремних робах. Чи то в запалі бою 
вони не помітили, по кому ведуть во-
гонь, чи просто постаралися викона-
ти наказ, незважаючи ні на що.

«Донья Пас» 
(Філіппіни): 

20 листопада 1987 
року, 4386 загиблих

Крах філіппінського пасажир-
ського судна «Донья Пас» вважа-
ється найбільшою морською ката-
строфою мирного часу. Цей пором 
перевозив пасажирів за маршру-
том Маніла — Катбалоган — Такло-
бан і назад. 20 грудня 1987 року він 
ви йшов з Таклобана, але до Маніли 
вже не повернувся, зіткнувшись по 
дорозі з танкером «Вектор».

Рятування пасажирів і екіпажу 
було ускладнено тим, що навколо 
на поверхні води розлилося паливо, 
яке горіло, тому врятуватися у воді 
було неможливо. Крім того, в Та-
блаській протоці повно акул. Вижи-
ло лише 26 осіб, з яких 24 були паса-
жирами з «Донья Пас», а двоє — чле-
нами екіпажу «Вектора».

Мітя РАЄВСЬКИЙ
Сайт «Знай»

Тварини України, яких можемо 
більше не зустріти у природі 

Їм  потрібен захист

Найбільші морські катастрофи ХХ століття
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— Чи можна говорити про 
корупцію і розкрадання серед 
більшовиків у перші роки ра-
дянської влади? Адже через їхні 
руки проходили величезні й по-
гано контрольовані грошові по-
токи і нечувані награбовані цін-
ності.

— Звичайно, корупція існу-
вала. Були й розкрадання. Відо-
ма безліч випадків використання 
партійним керівництвом реквізо-
ваних речей з особистою метою. 
Приміром, «Роллс-ройс», на яко-
му роз’їжджав Ленін, конфіскува-
ли у приватної особи, що, за нор-
мами європейського права, було 
відвертим грабунком. У процесі 
численних кампаній з реквізиції 
цінностей у буржуазії, що отри-
мали легітимність завдяки попу-
лярному в більшовицькому сере-
довищі гаслу «Грабуй награбова-
не!», багато цінностей прилипали 
до рук грабіжників.

ВЧК час від часу публікува-
ла повідомлення про розстрі-
ли викритих у крадійстві співро-
бітників, що проводили рекві-
зицію. Приміром, під час рекві-
зиції церковних цінностей 1922 
року була виявлена значна не-
стача коштовних каменів і золо-
та. Деякі більшовицькі партійні 
боси мали персональні рахунки в 
шведських банках. Але всі рекор-
ди розкрадань побила знамени-
та «паровозна справа», коли ра-
дянський уряд закупив 1920 року 
тисячу паровозів у Швеції і Німеч-
чині. На чолі закупівельної комі-
сії, що виїхала за кордон, був по-
ставлений «ленінський нарком» 
Юрій Ломоносов. На закупівлю 
паровозів виділили 200 мільйо-
нів золотих рублів. Згодом вияви-
лися колосальна розтрата й вито-
ки мільйонів рублів. Ломоносов 
став неповерненцем і втік до Ан-
глії. Це була афера століття.

І хоча існує стійке уявлення 
про скромність та аскетизм Лені-
на і Сталіна, як, втім, й інших дикта-
торів, включно з Гітлером, разом з 
уведеним у 1920-ті роки партміні-
мумом у зарплаті верхівка більшо-
вицької номенклатури мала вели-
чезні привілеї і негласні джерела 
доходу за межами офіційної зар-
плати. За бажання це можна роз-
глядати як різновид державного 
хабара. Жили вони дуже добре, 
поза всяким сумнівом.

— Марксистські історики 
стверджують, що Жовтнева ре-
волюція була результатом кла-
сової боротьби. Чи це так?

— Якщо ви вірите в марксист-
сько-ленінську теорію історично-
го розвитку, то неминуче виму-
шені користуватися такого роду 
поясненням причини революції. 
Проте я не впевнений, що ця тео-
рія здатна пояснити політичні по-
дії 1917 року в Росії.

Більше того, на мій погляд, 
вона відводить нас убік від ре-
альної проблеми. Щоб зрозумі-
ти події Жовтня 1917 року, треба 
розпочати з війни, в яку в той час 
була залучена Росія. Війна по-
служила тригером революції. До 
того ж треба врахувати, що до-
рога до Жовтня була вимощена 
зреченням Миколи Другого і Лют-
невою революцією, до якої біль-
шовики не мали ніякого стосунку. 
Існує гіпотеза, що 1917 року в Ро-
сії була лише одна революція і що 
Жовтень був лише продовжен-
ням Лютого.

Мені ніколи не здавалося, що 
марксистське розуміння генези-
су революції може допомогти в 

поясненні її витоків і що діалек-
тика історичного матеріалізму й 
теорія класової боротьби здатні 
адекватно трактувати історичні 
події. Сам я ніколи не мислив у та-
ких категоріях.

— Ви пишете, що Жовтневий 
переворот не був неминучим. 
Проте радянські історики твер-
дили про історичний детермі-
нізм, трактуючи Жовтень як не-
минучу зміну суспільно-еконо-
мічної формації.

— Це ключове питання філо-
софії історії. У сучасній історич-
ній науці існує так званий «плю-
ралістичний» напрям, що розгля-
дає різні, частенько суперечли-
ві вектори історичного розвитку. 
Цей напрям виходить з постулату, 
що історичні події — результат дії 
вільної волі людини, що не існує 
передбачуваного плану історич-
ного розвитку, що майбутнє плю-
ралістичне. Подія може оберну-
тися так, а може інакше.

Ніхто не може передбачи-
ти, що нас чекає завтра. Історію 
можна вподібнити глобальному 
ринку, де в кращому разі мож-
на говорити про якісь тренди і де 
трапляються непередбачені кри-
зи й рецесії. Особисто я належу 
до таких істориків. У 1917 році 
ніхто не міг передбачити ні лют-
невих, ні жовтневих подій у Росії. 
Для самих більшовиків Лютий ви-
явився сюрпризом.

Навіть після захоплення вла-
ди більшовики не були впевнені, 
що їм вдасться довго протрима-
тися. Існують численні свідчення, 
що багато хто в керівництві пар-
тії обзаводився про всяк випадок 
рахунками в іноземних банках 
і відправляли родичів у Швецію 
та Швейцарію. Ніхто не вірив, що 
комуністи в Росії протримаються 
три чверті століття. Хід історичних 
подій передбачити неможливо. 
Історія так не працює, життя так 
не працює.

— Описуючи події в Петро-
граді в жовтні 1917 року, ви час-
то вживаєте вираз «заколот пе-
троградського гарнізону». Чи 
означає це, що Велика Жовтне-
ва соціалістична революція — 
не більше ніж міф і що насправді 
стався путч, здійснений групою 
змовників, або ж просто вій-
ськовий заколот?

— Визначення «заколот» біль-
ше підходить для Лютневої, ніж 
для Жовтневої революції. Демон-
страції, що проходили в лютому в 
Петрограді, викликані нестачею 
продовольства, не були особли-
во небезпечними для влади. Але, 
коли до них приєдналися солдати 
місцевого гарнізону і кронштадт-
ські матроси, виникло загрозли-
ве становище, запахло військо-
вим заколотом.

Слід сказати, що найкрива-
віші події спалахнули всереди-
ні військових частин і флотських 
екіпажів. Там було набагато біль-
ше жертв, ніж серед цивільно-
го населення. Загинуло немало 
офіцерів. Такі акції підпадають 
під визначення військового за-
колоту. На мій погляд, масовість 
участі населення в протестних 
демонстраціях у лютому чималою 
мірою пояснюється гарною, со-
нячною погодою, що стояла впро-
довж п’яти днів, починаючи з 23 

лютого, — того дня відбулося ор-
ганізоване соціалістичними пар-
тіями святкування Міжнародного 
жіночого дня.

Усе складалося дуже вдало 
для російської лівої опозиції.

Слід сказати, що зречення 
царя й повалення самодержав-
ства було з ентузіазмом зустріну-
те в європейських країнах і США. У 
Лондоні й Парижі панувала ейфо-
рія. Газети писали про «нові гори-
зонти, які відкриваються після па-
діння авторитарного режиму в Ро-
сії та її приєднання до політичних 
цінностей партнерів по військовій 
коаліції». Зовсім іншою картиною 
була Жовтнева революція.

Вона більше схожа на coup 
d’etat, на палацовий переворот, 
враховуючи те, що існувало тоді в 
Росії двовладдя: Ленін і Троцький 
діяли не від імені більшовицької 
партії, а від імені Другого всеро-
сійського з’їзду рад робітничих і 
солдатських депутатів, де більшо-

вики мали більшість. 
Звичайно, Жовтень був ре-

зультатом змови більшовиків. 
Так званий «штурм Зимового» 
25 жовтня проводили загін біль-
шовицької Червоної гвардії і 
розпропаговані більшовиками 
кронштадтські матроси. До мо-
менту нічного штурму охорона 
Зимового палацу звелася до мі-
німуму. Козаки та юнкери поча-
ли покидати свої пости, пішла вся 
артилерія. Залишалася жменька 
юнкерів і ударниці «Жіночого ба-
тальйону смерті».

У процесі штурму декілька 
ударниць було зґвалтовано, одна 
наклала на себе руки. Це були 
героїчні жінки, що билися до кін-
ця. Як пише авторитетний дослід-
ник Жовтневої революції Річард 
Пайпс, загальне число загиблих 
при штурмі склало п’ять осіб уби-
тих і кілька поранех, переважно 
випадковими кулями. Я цитую у 
своїй книзі петроградську газе-
ту «Справа народу», яка писала 
в номері від 26 жовтня про попе-
редній день, що в місті було все 
спокійно і що було лише декілька 
повідомлень про безлади впро-
довж дня.

Критичний чинник перемоги 
більшовиків у Жовтні — підтрим-
ка не населення столиці, а сол-
датів гарнізону й матросів Балт-
флоту. Обіцянка Леніна і Троцько-
го покінчити з війною збіглася з 
небажанням солдатів Петроград-
ського гарнізону й запасних час-

тин іти на фронт. Усе це відбува-
лося на тлі щонайповнішого без-
силля Тимчасового уряду, відсут-
ності в нього відданих армійських 
частин, бездарності вибраної 
ним політичної стратегії, за явно-
го загравання з більшовиками, 
що захопили владу в Петроград-
ській раді.

Але й за межами Петрограда 
Тимчасовий уряд не мав підтрим-
ки в армійських частинах.

— А як ви оцінюєте роль 
Троцького в Жовтневому пере-
вороті? Ви пишете, що саме він, 
а не Ленін, керував ним.

— Я б не став надмірно зве-
личувати його роль як керівни-
ка перевороту. Поза сумнівом, 
він зіграв критичну роль у Жов-
тні, ухвалюючи всі найважливі-
ші тактичні рішення й віддаючи 
накази в день штурму Зимового 
палацу. Річ у тому, що Ленін до-
вгий час перед Жовтнем ховав-
ся, був на нелегальному станови-

щі. Троцький був не кабінетним, а 
публічним політиком, демонстру-
ючи блискучі якості оратора, ви-
ступаючи перед військами й ро-
бітниками.

Крім того, Троцького обрали 
головою Петроградської ради, 
і це надавало легітимність його 
наказам і розпорядженням.

Але не варто недооцінювати 
роль Леніна в здійсненні перево-
роту. Він був справжнім натхнен-
ником і стратегом путчу. Ленін 
постійно підштовхував соратни-
ків, що коливалися, до захоплен-
ня влади; він був зациклений на 
владі. Троцький же всіляко відтя-
гував захоплення влади, прагну-
чи поєднати переворот з відкрит-
тям Другого з’їзду рад, що надало 
б більшовицькій змові видимість 
демократичної легітимності. Не 
думаю, що Жовтень відбувся б 
без Леніна. Звичайно, Троцький 
зіграв роль верховного коман-
дувача в перевороті, але справ-
жнім його каталізатором був усе-
таки Ленін.

— У читача вашої книги ство-
рюється враження, що перемо-
гу більшовиків у Жовтні вели-
чезною мірою забезпечив глава 
Тимчасового уряду Олександр 
Керенський, політика якого гра-
ла їм на руку.

— Гадаю, що Керенський 
вчинив ряд фатальних помилок. 
Одна з них — наказ про Галіцій-
ську наступальну операцію в 
червні 1917 року, що заверши-

лася катастрофічною поразкою 
російської армії, масовим де-
зертирством і безладним відсту-
пом після німецької контратаки. 
Армія повністю розклалася під 
впливом більшовицької агітації, 
цілі батальйони й полки відмов-
лялися наступати за найповні-
шого падіння дисципліни. Ство-
рені Тимчасовим урядом солдат-
ські комітети дезавуювали нака-
зи офіцерів.

Ця катастрофа призвела до 
подальшої деморалізації армії та 
активізації більшовицької про-
паганди, вимостивши дорогу вій-
ськовому путчу в Петрограді. По-
разкова агітація більшовиків іде-
ально спрацювала.

Керенський не використав 
виявлених його контррозвід-
кою при обшуку особняка Кше-
синської документів з планами 
підготовки повстання і схемами 
захоплення життєво важливих 
пунктів столиці, списків відданих 
більшовикам військових частин, 
які мають бути задіяні в опера-
ціях із захоплення урядових бу-
дівель,  навіть імен осіб, відпові-
дальних за реалізацію плану.

Там само були виявлені й до-
кументи про німецькі фінансові 
субсидії через підставні рахун-
ки Євгенії Суменсон. Проте Ке-
ренський не лише проігнорував 
ці неспростовні докази більшо-
вицької змови, а й розформу-
вав відділ контррозвідки. Біль-
ше того: під приводом боротьби 
з фантомною корніловщиною він 
амністував, а по суті справи ре-
абілітував ватажків більшовиць-
кого липневого путчу, що прова-
лився, в тому числі Троцького.

Але й це ще не все. Керен-
ський переозброїв Червону гвар-
дію більшовиків, вважаючи її 
мало не єдиною військовою си-
лою, здатною протистояти корні-
ловській змові. За його наказом 
більшовики отримали з держав-
ного арсеналу 40 тисяч рушниць. 
На мій погляд, Керенський був 
дилетантом у політиці. Він був від-
носно молодий — 36 років, амбіт-
ний адвокат без серйозного по-
літичного й державного досвіду, 
бездарний стратег, есер і масон, 
що не приховував соціалістичних 
переконань.

Керенський, по суті, саботу-
вав боротьбу з більшовиками і 
проводив неймовірно безглузду 
й самогубну політику.

— Чому ж Керенський, знаю-
чи про змову більшовиків, що го-
тувалася, не заарештував Лені-
на? Десятки людей знали, де він 
ховався. Створюється вражен-
ня, що його просто не розшуку-
вали. І чому Керенський звіль-
нив із в’язниць більшовицьких 
путчистів у серпні 1917 року?

— Це пояснюється його влас-
ними переконаннями й мораль-
ною стороною справи. Як соціа-
ліст він поділяв багато цінностей 
і політичні спрямування більшо-
виків. Вони були йому набагато 
ближче, ніж центристські і праві 
партії. Ідейна близькість з біль-
шовиками — одна з причин його 
коливань і недостатньої завзя-
тості в боротьбі з ленінською 
партією. Керенський був закло-
потаний долею російської рево-
люції, він страшився військової 
диктатури. Загроза корнілов-
ського заколоту здавалася йому 
незмірно небезпечнішою за біль-
шовицьку змову. Це було 
його головною політич-
ною помилкою.

Гроші Леніна 

Каменєв, Ленін і Троцький на Красній площі під час святкування 
другої річниці Жовтневого перевороту.
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Правда про тоталітарний комуністичний режим

14 серпня 1937 року ра-
дянська влада вчинила черго-
вий злочин проти людства, по-
тужним вибухом зруйнувавши 
унікальну історичну пам’ятку 
— собор Михайлівського Зо-
лотоверхого монастиря в Киє-
ві, збудований у 1108 – 1113 
рр. князем Святополком 
Ізяславичем.

Монастир закрили ще 1922 
року. Руйнування його споруд 
(Золотоверхого собору, дзвіни-
ці, монастирських будівель) по-
чалося 1934 року, після повер-

нення столиці України в Київ 
— задля розчищення місця під 
амбітний урядовий центр (дві гі-
гантські споруди з колонами й 
34-метровий пам’ятник Леніну 
посередині).

Археолог і мистецтвозна-
вець Микола Макаренко (1877 
– 1938) — єдиний з українських 
учених, хто відмовився підписа-
ти акт знесення Михайлівського 
Золотоверхого монастиря — не-
вдовзі був репресований саме 
за свою принциповість. Відтак 
на основі організованого владою 
«дослідження» отримали висно-

вок, що собор збудований пере-
важно в барокові часи, а не в ХІІ 
ст., тому пам’ятка культури світо-
вого значення «не становить ні іс-
торичної, ні культурної, ні архітек-
турної цінності».

Злочин вчинили на велике 
православне свято — Медовий 
Спас, або Маковія. 

Рішення ухвалювали на рів-
ні ЦК КП(б)У, а більшість функціо-
нерів, що вчинили цей злочин, — 
П. Постишев, В. Балицький, В. За-
тонський — незабаром були за-
мордовані своїми кремлівськими 
господарями.

Потворний урядовий центр 
так і не збудували. Через неза-
довільний вигляд єдиної зведе-
ної споруди (будівля нинішнього 
Міністерства закордонних справ) 
будівництво зупинили.

Собор відновили до 2000-річ-
чя Різдва Христового в бароко-
вих формах ХVІІІ ст. А під час подій 
Євромайдану 2013 – 2014 рр. у 
Михайлівському соборі знайшли 
притулок активісти Майдану, 
там було влаштовано польовий 
шпиталь.

Сергій ГОРОБЕЦЬ, 
Український інститут
національної пам’яті,

м. Чернігів

Ще одна причина 
його халатності — історич-

ні паралелі, які він проводив з 
європейськими революціями, осо-

бливо з Французькою революцією 
XVIII століття. Корнілов та інші гене-
рали ввижалися йому в образі На-
полеона — згубника Французької 
революції. Керенський і сам до кін-
ця не розумів своєї ролі в револю-
ції, і давав привід опозиції підозрю-
вати себе в бонапартизмі. Над ним 
висіла ця історична обсесія.

Відчуваючи хиткість і слабкість 
свого уряду, Керенський, щоб пе-
ремогти «корніловщину», проводив 
політику загравання з лівими полі-
тичними силами, бачачи в них необ-
хідних йому, хоча й тимчасових, со-
юзників. Звідси і його амністія ідей-
но близьких більшовицьких путчис-
тів, і халатність при арешті Леніна, 
якого не чіпали, навіть коли він на 
початку жовтня 1917 року змінив 
курінь у Фінляндії на Смольний, що 
став оплотом більшовицької підго-
товки до захоплення влади.

Керенський був упевнений, що 
йому вдасться приборкати більшо-
виків, що матиме можливість запо-
бігти рецидиву липневого путчу. Ця 
самовтіха невдалого політика ви-
явилася трагічною і для нього само-
го, і для Росії.

— У чому вам бачаться головні 
причини перемоги більшовиків? 
Чим вони спокусили російський 
народ?

— Критичну, головну причину їх 
перемоги можна позначити одним 
словом — «війна». Історики нази-
вають безліч причин поразки лібе-
ральної демократії в Росії в жовтні 
1917 року, вказуючи, зокрема, на 
політичну й економічну кризи, за-
тягування земельної реформи, від-
сутність політичної волі в Тимча-
сового уряду, багато що інше. Про-
те, на мій погляд, головна причина 
падіння демократії в Росії — втома 
від війни, яка зруйнувала російську 
державність і розбудила найнижчі 
інстинкти озброєного народу.

Якби цар послухав Григорія Рас-
путіна, який радив йому 1914 року 
не вступати у війну, не було б 74 ро-
ків радянської влади та її незлічен-
них жертв. Ленін спокусив росій-
ський народ простим гаслом «Геть 
війну!» і якоюсь мірою обіцянкою 
«Землю селянам!». Мирна програ-
ма більшовиків — головна причи-
на їх перемоги. Але насправді Ленін 
прагнув перетворити війну імперіа-
лістичну у війну громадянську, про-
те не думаю, що російський народ 
розумів справжній сенс цього за-
думу.

Тут треба врахувати, що Росія 
мало хвилювала Леніна, для нього 
Жовтневий переворот був лише од-
нією з ланок світової революції. Го-
ловні його помисли після захоплен-
ня влади були про «світову револю-
ційну пожежу»; на «підпал» Європи 
йшли мільйони золотих рублів з бю-
джету радянської Росії. Звичайно, 
прекраснодушні ліберали першого 
складу Тимчасового уряду на чолі з 
князем Львовим непогано підігра-
ли більшовикам, знищивши єдино-
началля в армії. Її розкладанню та 
деморалізації сприяли передусім 
введені ними інститут комісарів і 
солдатські комітети. Більшовикам 
залишилося лише довершити ро-
боту з руйнування армії та держав-
ності. Я б сказав, що це були вовки 
в овечій шкурі рад. Загальна полі-
тична обстановка в Росії в жовтні 
1917 року була дуже сприятлива 
для більшовиків: дурість, недале-
коглядність і марнославство Ке-

ренського створили ситуацію без-
владдя. Двох-трьох сотень озброє-
них мародерів виявилося достатньо 
для арешту уряду.

Не можна сказати, нібито Ке-
ренський не розумів, що продо-
вження війни загрожує катастро-
фою. У розмові з британським по-
слом Джорджем Бьюкененом не-
задовго до Жовтневого перевороту 
він висловлювався за компроміс-
ний мир, за необхідність терміно-
во завершити війну на прийнятних 
і почесних для всіх сторін умовах. 
Проте союзники з цим не погодили-
ся, наполягаючи на беззастережній 
капітуляції Німеччини й Австрії. Був 
втрачений ще один шанс запобігти 
захопленню влади більшовиками. 
Насправді  антивоєнний заклик і 
миролюбність Леніна були уявними: 
він був не проти війни, а лише за її 
перетворення на іншу війну — гро-
мадянську.

— А чим ви пояснюєте, що і че-
рез сто років після Жовтневого пе-
ревороту перед Росією все ще сто-
ять практично ті самі проблеми, 
які в неї були до Жовтня?

— Деякі російські проблеми ні-
коли не зникали. На Заході люблять 
говорити, що путінський режим — 
це лише новий варіант старої ро-
сійської авторитарної традиції, яка 
відрізняється дефіцитом демокра-
тії і права та обмеженням грома-
дянських свобод. Проте, на мій по-
гляд, багато нинішніх проблем Ро-
сії викликані незжитою традицією 
радянської влади й навмисно куль-
тивованою спадщиною комунізму. 
Звідси виникає радянська менталь-
ність російського правлячого класу.

Звичайно, було б безглуздо й 
недалекоглядно ігнорувати пев-
ні політичні, соціальні й культурні 
традиції, що сформували російську 
ідентичність. Вони навряд чи вико-
рінені. Це дає привід деяким істори-
кам стверджувати (безпідставно, я 
вважаю), що Росія ніколи не зможе 
перетворитися на ліберальну пар-
ламентську демократію західно-
го типу. Мабуть, Росії важко зжити 
цю історичну традицію, як показали 
бурхливі 1990-ті роки. Проте в Ро-
сії одного разу робилася серйозна 
спроба увійти до сім’ї західних де-
мократій — я маю на увазі скликан-
ня Установчих зборів, розігнаних 
на початку 1918 року більшовика-
ми. Саме ця трагічна для Росії по-
дія, на мій погляд, була справжнім 
і остаточним захопленням влади 
більшовиками. Особисто в мене 
немає рецепту розв’язання заста-
рілих політичних російських про-
блем, оскільки створюється вра-
ження, що більшість росіян цим не 
переймається. Тому демократичні 
парламентські методи тут безси-
лі. Факт, що багато з цих проблем 
глибоко корениться в російському 
минулому, і розв’язувати їх повинні 
самі росіяни.

Шон Макмикін завершує свою 
книгу таким пасажем: «Якби дер-
жавні діячі, покликані до влади 
Лютневою революцією, і передусім 
Керенський, проявили більше ком-
петентності й сили духу в протисто-
янні ленінській агітації у військах, 
сьогодні більшовиків пам’ятали 
б не більше, ніж інші соціалістич-
ні партії. Ленін же, у кращому разі, 
удостоївся б підрядкової примітки в 
історії Росії та соціалізму».

Наталія ГОЛІЦИНА
Сайт RFE/RL 

Сайт «Аргумент», 09.08.2017 р.

Закінчення. Поч. у № 113

Гроші Леніна 
13 жовтня 1923 року рішен-

ням Ради Народних Комісарів 
було організовано Соловець-
кий табір особливого призна-
чення — найбільший концтабір 
1920-их років і одну з найбільш 
жахливих фабрик смерті у сві-
товій історії.

Соловки — група островів у пів-
денно-західній частині Білого моря 
(сучасна Архангельська область 
Росії). У 1430-их роках монахи за-
снували на островах Соловецький 
монастир. Його територія відзна-
чалася географічною ізольованіс-
тю й суворими природними арктич-
ними умовами, адже до Полярного 
кола звідси якихось 150 кілометрів. 
У ярах сніг тримався до середини 
літа, а навколишнє море утримува-
ло холодні температури й унемож-
ливлювало втечу.

Тривалий час монастир вико-
ристовувався як в’язниця. Тут утри-
мували учасників антицерковного 
руху нестяжателів, повстанців Сте-
пана Разіна, опальних політичних 
діячів. З-поміж українців на Солов-
ках перебували прихильники геть-
мана Івана Мазепи, архімандрит Ге-
деон Одорський, останній кошовий 
отаман Запорізької Січі Петро Кал-
нишевський. Монастир ліквідували 
1920 року, а його будівлі викорис-
товували для утримання ув’язнених.

Лише за офіційними даними, за-
ниженими в кілька разів, за перші 
10 років існування в таборі загину-
ло понад 7 тисяч осіб. Хоча, за де-
якими даними, в перші роки кіль-
кість ув’язнених становила 15 – 25 
тисяч, з яких кожної зими від цинги, 
туберкульозу й виснаження поми-
рала щонайменше третина.

Значний відсоток ув’язнених ста-
новили українці, особливо в 1930-
их роках. Уряд «найдемократичнішої 
у світі держави трудящих» направ-
ляв на Соловки діячів УНР, духівни-
цтво, представників старої інтеліген-
ції (так званих «спеців»), науковців і 
митців. У подальшому Соловецька 
фабрика смерті лише нарощувала 
оберти. Сучасники називали соло-
вецьку каторгу «Радянським Союзом 
у мініатюрі». Особливістю табору ста-

ло те, що в одному бараці могли зна-
ходитися кримінальники, інтелігенти, 
священики, інтелектуали.

Утекти звідси було неможливо, 
всі спроби втечі закінчувалися не-
вдало. 

В’язні в нелюдських умовах 
працювали на торфорозробках і лі-
созаготівлях, прокладали залізнич-
ні колії, будували Біломорсько-Бал-
тійський канал. Переважну біль-
шість тих, хто потрапляв на Солов-
ки, чекала загибель.

Наприкінці 1930-их років від-
булося три масових розстріли аре-
штантів.

Перший і найбільш масовий 
стався 27 жовтня – 4 листопада в 
Карелії, в урочищі Сандармох. Там 
за кілька днів загинули 1111 соло-
вецьких в’язнів, серед них — про-
відні українські митці Микола Зе-

ров, Лесь Курбас, Микола Куліш, 
Валер’ян Підмогильний, Валер’ян 
Поліщук, Павло Пилипович, а також 
учені, політичні й державні діячі (Во-
лодимир Чехівський, Степан Руд-
ницький, Матвій Яворський та інші).

У грудні 1937 – січні 1938 рр. 
було розстріляно ще 509 смертни-
ків, імовірно — на Ржевському по-
лігоні Ленінградської області.

198 осіб, переважно українців, 
розстріляли 17 лютого 1938 року. 
Місце розстрілу невідоме, дослід-
ники вважають, що злочин вчинили 
безпосередньо на території Соло-
вецького архіпелагу.

Табір на Соловках проіснував 
до листопада 1939 року. Радян-
ський Союз готувався до війни з 
Фінляндією, тож в’язнів на всяк ви-
падок вивезли на материк, а сам 
табір ліквідували.

Фабрика смерті — Соловецький табір

Знищено собор Михайлівського 
Золотоверхого монастиря в Києві 

Руїни монастиря.

Соловецький монастир.

Прокладання залізниці на Соловках. 
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Жертви  
комуністичного 

режиму
Знищені 

у більшовицькій 
каральній операції

Нещодавно в містечку Великий 
Шумськ Житомирського району пра-
цівники археологічної експедиції іс-
торико-патріотичного об’єднання 
«Пошук» знайшли масове захоро-
нення людей, закатованих більшо-
виками в 1919 – 1921 роках. На міс-
ці проведення робіт виявили остан-
ки 129 людей. Вони мають сліди ме-
ханічних пошкоджень, що свідчить 
про смерть у результаті ударів тупи-
ми й гострими предметами.

Фахівці Житомирського облас-
ного архіву вже знайшли докумен-
ти, які підтверджують причетність 
до нелюдського знищення мирно-
го населення членів більшовицьких 
«продзагонів» часів «воєнного ко-
мунізму».

«У період 1919 – 1921 років по-
літика більшовиків була проста: за-
брати в селян і віддати робітникам. 
Під час становлення радянської вла-
ди в Україні більшовики відправили 
так звані «продзагони», основним 
завданням яких був збір провіанту 
для армії. Представників цих «прод-
загонів» присилали з Поволжя. Тож 
їм не було різниці, кого вбивати — 
жінок чи дітей. Головне — викона-
ти план. Основним завданням у них 
було вилучення зерна в населення», 
— розповів представник Житомир-
ської обласної організації «Пошук» 
Андрій Савчук.

«Майже на всіх черепах, які ми 
знайшли, присутні механічні при-
життєві пошкодження різними ме-
талевими предметами. Саме вони 
й призвели до смерті. Людей просто 
забивали сокирами, шаблями, коло-
ли штиками», — пояснив археолог.

Перепоховання 
в Луцьку

12 жовтня в Луцьку на подвір’ї 
колишньої в’язниці НКВС відбулося 
перепоховання розстріляних жертв 
Луцької тюрми 23 червня 1941 року. 
Людські останки 110 в’язнів вияви-
ли на проїзній частині біля колиш-
ньої в’язниці в ямі, що утворилася 
від німецької бомби.

Напередодні провели прощан-
ня із загиблими та заупокійні бо-
гослужіння за участі духовенства 
Луцька і студентів Волинської пра-
вославної богословської академії.

На західному подвір’ї Луцької 
тюрми, де розстрілювали людей і 
розташовані пам’ятні плити з імена-
ми загиблих, облаштували спеціаль-
ну гробницю, куди після ексгумації 
склали людські кістки й покрили їх, 
за давньою християнською традиці-
єю, білим шовковим саваном. У цю 
могилу можна буде перепоховати 
рештки інших в’язнів, які згодом ще 
віднайдуть. 

Лише п’ятьом із загиблих було 
за 50 років, решта — молодь. Зі 
ста десяти в’язнів поки що вдалося 
з’ясувати імена двох.

Віддати останню шану загиблим 
прийшли представники влади, гро-
мадськості. Висловлено пропозицію 
до місцевої влади продовжити до-
слідження території колишньої тюр-
ми, а також облаштувати в її при-
міщенні меморіальний комплекс, 
подіб ний до музею «Тюрма на Лонць-
кого» у Львові.

Ради 
як інструмент 

більшовиків
Формально так звану радянську 

владу проголосив Другий всеросій-
ський з’їзд рад робітничих і солдат-
ських депутатів 26 жовтня (8 листо-
пада) 1917 року в столиці Росії Пе-
трограді. Цим фактично узаконили 
Жовтневий переворот і привели до 
влади партію більшовиків. 

Ради виникли ще під час першої 
російської революції 1905 року як 
ради робітничих депутатів — стихій-
на форма самоврядування. Після по-
разки революції ради відійшли в тінь. 
І ось після Лютневої революції 1917 
року більшовики згадали про цю 
форму самоврядування революцій-
них мас і зробили на неї ставку. Про-
тягом того року ради швидко утворю-
валися по країні та самочинно бра-
ли на себе частину владних функцій, 
паралельно з легітимними органа-
ми влади Російської республіки — 
структурами Тимчасового уряду. 

У червні – липні 1917 року в Пе-
трограді протягом трьох тижнів від-
бувся Перший всеросійський з’їзд 
рад робітничих і солдатських депу-
татів. Брали участь 1090 делегатів. 
З них 777 заявили про свою пар-
тійність, серед них було всього 105 
більшовиків, натомість — 285 есе-
рів, тобто членів партії соціалістів-
революціонерів (найбільшої політич-
ної партії Росії), також 248 меншо-
виків, представники дрібніших пар-
тій. Тобто домінували представники 
лівих партії, але не радикальних, на 
відміну від більшовиків. З’їзд підтри-
мав Тимчасовий уряд та ідею прове-
дення виборів до Установчих зборів. 

Обраний I Всеросійським 
з’їздом рад ВЦВК (Всеросійський 
центральний виконавчий комітет) 
протягом літа виступав проти ініці-
ативи більшовиків скликати Другий 
всеросійський з’їзд рад, можливо, 
передбачаючи, що більшовики за-
думують державний переворот. До 
того ж партія більшовиків уже здій-
снила спробу перевороту в липні 
1917 року, яка завершилася невда-
чею і переходом лідерів більшовиків 
у підпілля. 

Утім, ВЦВК погодився скликати 
з’їзд рад на 25 жовтня (7 листопада). 
Саме до цієї дати більшовики таєм-
но приурочили свій переворот і за-
хоплення влади. 

Від Лютого 
до Жовтня 

Унаслідок Лютневої революції  
4 (17) березня 1917 року російський 
імператор Микола II зрікся престолу. 
Влада в Росії перейшла до Тимчасо-
вого уряду.

Уряд переживав часті кризи, 
склад кабінету міністрів кілька ра-
зів змінювався. До кінця літа 1917 
року більшість уряду складали пред-
ставники лівих партій. Очолював 
його Олександр Керенський — член 
партії есерів. 

У березні  –  квітні 1917 року із 
заслань та еміграції до Петрограда 
повернулася велика кількість полі-
тиків ультралівого напряму, в тому 
числі В. Ленін, Л. Троцький та інші. 

Упродовж 1917 року на всій те-
риторії колишньої Російської імперії 
наростала анархія. На фронті різко 
впала дисципліна, до вересня число 
дезертирів досягло 2 млн осіб. 

До осені 1917 року в Петрогра-
ді значно посилився вплив Ради, 
тон в якій задавали більшовики. На 
чолі Ради став випущений у серпні з 
в’язниці Лев Троцький.

Роль гарнізону 
Восени 1917 року військовий 

гарнізон Петрограда налічував 
близько 60 тис. осіб. Частини гарні-
зону не бажали вирушати на фронт 
і перебували під великим впливом 
більшовиків. Саме гарнізон зіграв 
велику роль у Лютневій революції. 
Було очевидно, що доля переворо-
ту також залежатиме від поведінки 
гарнізону. 

На початку жовтня уряд вирі-
шив відправити гарнізон на фронт 
і замінити його надійними частина-
ми. Для протидії цим планам 16 (29) 
жовтня за пропозицією Троцького 
Петроградська рада створила свій 
Військово-революційний комітет 
(ВРК), що фактично став бойовим 
органом партії більшовиків. 

21 жовтня (3 листопада) на мі-
тингу у Смольному була ухвалена ре-
золюція про підтримку ВРК гарнізо-
ном столиці, після чого ВРК зажадав 
від командування військовим окру-
гом Петрограда підкоритися його на-
казам. У відповідь Тимчасовий уряд 
вимагав, щоб ВРК був розпущений.

Того самого дня відбулося за-
крите засідання ЦК партії більшови-
ків. За пропозицією Леніна виріши-
ли виступити точно в день відкриття 
II з’їзду Рад — 25 жовтня (7 листопа-
да), щоб поставити з’їзд перед фак-
том, але, не розкриваючи своїх пла-
нів заздалегідь.

У ніч з 24 на 25 жовтня (за новим 
стилем — з 6 на 7 листопада) заго-
ни матросів, прибулі з Кронштадта 
за наказом ВРК, та червоногвардій-
ці зайняли телефонну станцію, те-
леграф і Державний банк. Причому, 
коли повсталі займали ключові уря-
дові установи, чимало хто сприйняв 
це як просто перехід їх під контроль 
Петроградської ради. Тобто у столиці 
вже фактично було двовладдя. Вій-
ська гарнізону залишилися в казар-
мах. Незначний опір чинили лише 
загони юнкерів.

25 жовтня столиця фактич-
но вже була в руках повсталих, хоч 
більшовики й далі маскували свою 
участь у перевороті та заявляли, що 
влада в місті належить Петроград-
ській раді. 

Тимчасовий уряд формально ще 
діяв, працював у Зимовому палаці. 
Це не завадило більшовикам ще 
вранці оголосити про повалення 
Тимчасового уряду — видати звер-
нення «К гражданам России», фак-
тично перший документ радянської 
влади, де проголошувалося, що вла-
да переходить до рад. Утім, доку-

мент, написаний Леніним, був вида-
ний від імені Військово-революцій-
ного комітету Петроградської ради. 

І нарешті пізно ввечері 25 жов-
тня, фактично в ніч на 26 жовтня (з 7 
на 8 листопада) озброєні загони ВРК 
захопили Зимовий палац і арештува-
ли Тимчасовий уряд. Його глава Ке-
ренський зумів виїхати в Гатчину, що 
неподалік Петрограда, аби привес-
ти вірні уряду війська на придушен-
ня заколоту. Однак було вже пізно…

Другий з’їзд рад 
узаконив переворот

Точно в той самий час, у момент 
штурму Зимового, о 22.30 відкрився 
Другий всеросійський з’їзд рад ро-
бітничих і солдатських депутатів. 

Ця подія величезної історичної 
ваги, що встановила на три чверті 
століття тоталітарний комуністичний 
режим, має вигляд величезної місти-
фікації і фальсифікації переможців 
перевороту — більшовиків. Вони іні-
ціювали скликання з’їзду, щоб уза-
конити свій переворот, розтоптали 
всі норми демократії. Під час роботи 
з’їзду не було обрано мандатної ко-
місії, не існувало спеціальних пере-
пусток для делегатів, вхід до зали за-
сідань контролювала більшовицька 
комендатура, стенограма не велася, 
не зберігалися ні протоколи з’їзду, 
ні чернеткові записи секретарів, ні 
мандати, ні особисті анкети учасни-
ків з’їзду. Основне джерело інфор-
мації про з’їзд — газетні звіти, голо-
вним чином у більшовицькій пресі.

За радянською версією, на мо-
мент відкриття з’їзду там були при-
сутні 649 делегатів, з них 390 біль-
шовиків, 160 есерів, 72 меншови-
ки, 27 представників інших партій. У 
процесі роботи до з’їзду долучалися 
нові делегати.

Склад делегатів не відображав 
реальної розстановки політичних 
сил у радах Росії. Головне — прак-
тично не було представлене селян-
ство, яке складало до 80 відсотків 
населення країни. А в селянських 
радах значно переважали есери. 
Всеросійський виконавчий комітет 
селянських рад відмовився брати 
участь у з’їзді, сфальсифікованому 
більшовиками. Безлад і недемокра-
тичність спостерігалися при обранні 
делегатів на з’їзд. Так, не була пред-
ставлена майже половина 10-міль-
йонної армії, а це переважно вчо-
рашні селяни.

Відбулося два засідання з’їзду. 
Перше розпочалося з дебатів із при-

воду повноважень з’їзду. Меншови-
ки та праві есери заявили, що він не-
правомочний ухвалювати доленосні 
для країни рішення, що більшовики 
намагаються захопити владу в обхід 
усіх демократичних партій. Про це 
саме заявили і представники інших 
партій. На знак протесту десятки де-
легатів залишили з’їзд. Але ж тепер 
він був повністю під контролем біль-
шовиків. Вони з хвилини на хвилину 
чекали повідомлення про повален-
ня й арешт Тимчасового уряду.

Як тільки воно надійшло, з’їзд у 
ніч на 26 жовтня (8 листопада) ухва-
лив головний документ — про пе-
рехід влади в Російській республіці 
до рад. Це було написане Леніним 
звернення «Рабочим, солдатам и 
крестьянам». Причому з’їзд демаго-
гічно ухвалив, що проголошує владу 
рад, «спираючись на волю більшості 
народу». Хоча тут не було представ-
лено основної верстви країни — се-
лянства, а це 80 відсотків населен-
ня. А ще ж у країні були такі верстви, 
як інтелігенція, дворянство, купе-
цтво, козацтво, духовенство. 

Таким чином, «Жовтневий пе-
реворот» від самого початку був не-
легітимним і протизаконним.

На другому засіданні з’їзд роз-
глянув питання про війну і мир, за-
слухав доповідь В. Леніна та ухвалив 
Декрет про мир. У ньому проголошу-
вався заклик негайно припинити ві-
йну. Наступним стало ухвалення Де-
крету про землю, яким ліквідовува-
ли приватну власність на неї і землю 
передавали в руки рад, тобто начеб-
то народу. Характерно, що в основу 
цього декрету було покладено до-
кумент партії есерів. Отже, більшо-
вики вдало зіграли на двох чи не 
основ них проблемах тодішньої Ро-
сії — війна й питання землі. 

З’їзд утворив так званий робіт-
ничо-селянський уряд Росії — Раду 
народних комісарів — на чолі з Лені-
ним. До речі, цей уряд також назвали 
Тимчасовим, до скликання установ-
чих зборів Росії, тобто нового парла-
менту, який мав обрати новий уряд.

Більшовики використали з’їзд 
для узаконення Жовтневого пере-
вороту, встановлення диктатури 
більшовицької партії. Відтоді ради 
стали фіктивними органами влади, 
яка насправді належала єдиній пар-
тії — РСДРП(б), згодом Комуністич-
ній партії Радянського Союзу.

Про події Жовтня 1917 року в 
Україні, участь у них Чернігівщи-
ни — в наступному номері газети. 

Велика Жовтнева 
кривава революція
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«Великий терор» — масш-
табна кампанія масових ре-
пресій громадян, що була роз-
горнута в СРСР у 1937 – 1938 
роках з ініціативи керівництва 
СРСР й особисто Йосипа Сталі-
на для ліквідації реальних і по-
тенційних політичних опонен-
тів, залякування населення, 
зміни національної та соціаль-
ної структури суспільства. 

За період «Великого теро-
ру» на території УРСР, за підра-
хунками істориків, було засу-
джено до 200 000 осіб, з яких 
близько двох третин — до роз-
стрілу. Решту відправили до 
в’язниць і таборів.

Офіційно початком «Ве-
ликого терору» став опера-
тивний наказ НКВС СРСР № 
00447 «Про репресування ко-
лишніх куркулів, карних зло-
чинців та інших антирадян-
ських елементів» від 30 лип-
ня 1937 року, затверджений 
Політбюро ЦК ВКП(б) 31 лип-
ня 1937 року. Проте наявні до-
кументи НКВС (накази, лис-
тування, телеграфи) свідчать, 
що масові репресії готува-
ли заздалегідь, а наказом їх 
лише формалізували.

Наказом № 00447 запро-
ваджували ліміти (плани) на 
покарання громадян. Виро-
ки за І категорією означали 
«розстріл», за ІІ категорією 
— ув’язнення в таборах ГУ-
ЛАГ (російською — Главное 
управление лагерей) НКВС 
СРСР. Якщо первинний ліміт 
для УРСР за І категорією ста-
новив 26150 осіб, то в січ-
ні 1938 року він був збіль-
шений до 83122 осіб. Із про-
ханням про додаткові ліміти в 
Москву неодноразово звер-
талися наркоми внутрішніх 
справ УРСР І. Леплевський та 
О. Успенський.

Ще до початку дії опера-
тивного наказу № 00447 осо-
бливу увагу було звернено на 
«чистку» партійних лав та орга-
нів безпеки, що мусило забез-
печити надалі беззастережне 
виконання репресивних ди-
ректив центру. А вже в черв-
ні 1937 року почалися масові 
арешти. 

10 липня 1937 року Політ-
бюро ЦК КП(б)У розіслало по 
областях УРСР вказівку про 
формування позасудового ре-
пресивного органу — обласних 
«трійок», створених для спро-
щення процедури засуджен-
ня. До складу трійки зазвичай 
входили начальник обласного 
НКВС (голова), обласний про-
курор і перший секретар об-
ласного або республікансько-
го комітету ВКП(б). Існування 
«трійок» та інших позасудових 
репресивних органів повністю 
суперечило радянському зако-
нодавству, в тому числі Консти-
туції 1936 року.

Заарештований був фак-
тично позбавлений права на 
захист (на адвоката) чи оскар-
ження вироку. Слідчі психо-
логічним знущанням і нелюд-
ськими тортурами «вибива-

ли» з арештованих потрібні 
зізнан ня. 

У рамках «Великого теро-
ру» НКВС організувало й про-
вело серію масових націо-
нальних операцій. Це так зва-
на «німецька операція» (25 
липня 1937 року), «польська» 
(11 серпня 1937 року), «румун-
ська», «латиська», «грецька», 
«іранська», «харбінська», «аф-
ганська», «проти болгар і ма-
кедонців». Але в Україні най-
більше жертв Великого терору 
було серед українців.

Спочатку для масових по-
ховань відводили спецділянки 
цвинтарів. У пік репресій з ме-
тою приховати масштаби зло-
чину енкавидисти змінили цю 
практику. У фруктових садах, 
парках, приміських лісах вико-
пували траншеї для поховань, 
часто трупи засипали негаше-
ним вапном.

Одним з найбільших на 
території України поховань 
жертв сталінських репресій є 
Биківнянський ліс у Києві. На 
сьогодні встановлено імена 
понад 19 тисяч розстріляних 
громадян, що поховані там.

Інші місця масових похо-
вань жертв «Великого терору» 
— Рутченкове поле (Донецьк), 
район парку культури й від-
починку (Вінниця), П’ятихатки 
(Харків), католицьке кладови-
ще (Умань), єврейський цвин-
тар (Черкаси), село Халявин 
(Чернігівщина), другий христи-
янський цвинтар (Одеса), 9-ий 
км Запорізького шосе (Дні-
про).

У Західній Україні після 
1939 року також з’явилися міс-
ця масових поховань, зокре-
ма урочище Дем’янів лаз (Іва-
но-Франківськ), урочище Салі-
на (Львівська область), тюрма 
на Лонцького (Львів). Частину 
місць масових поховань жертв 
репресій комуністичного ре-
жиму досі не встановлено. 

Часи «Великого терору» в 
масовій свідомості населен-
ня СРСР позначені тотальним 
страхом і недовірою. Нічні аре-
шти сусідів, підозри колег на 
роботі, друзів, родичів, пошук 
шпигунів і шкідників, острах 
доносів та обов’язок публічно 
таврувати ворогів народу були 
повсякденними. 

Розіграні за сценарієм по-
казові процеси проти керів-
ників/очільників партійних і 
державних осередків у 1937 
– 1938 роках передбачали не 
лише усунення чи маргіналіза-
цію решток старої еліти, а й та-
кож здійснення впливу на но-
вих висуванців і суспільство 
загалом. Участь у цих показо-
вих процесах мала засвідчити 
політичну й ідеологічну лояль-
ність, послух волі вождя, ви-
знання терористичних методів 
державного керівництва.

«Великий терор» згорнули 
за вказівкою вищого партій-
но-радянського керівництва. 
17 листопада 1938 року ЦК 
ВКП(б) і Раднарком СРСР ухва-
лили постанову «Про арешти, 

прокурорський нагляд і прова-
дження слідства», якою «орієн-
тували правоохоронні органи 
на припинення «великої чист-
ки» та відновлення елементар-
ної законності. Наступним кро-
ком стала фізична ліквідація 
безпосередніх організаторів і 
виконавців «Великого терору».

Незаконність «Великого 
терору» визнали ще за часів 
СРСР після смерті Й.Сталіна, 
коли в роки «відлиги» провели 
часткову реабілітацію репре-
сованих. Реабілітаційні про-
цеси другої половини 1950-их 
– початку 1960-их років мали 
обмежений характер. Біль-
шість громадян, засуджених за 
політичними звинуваченнями, 
не отримала повної реабіліта-
ції, а їхні права не були повніс-
тю відновлені.

1991 року, в останні міся-
ці існування УРСР, було ухва-
лено Закон «Про реабілітацію 
жертв політичних репресій 
на Україні». У ньому вперше в 
Україні законодавчо засуди-
ли й відмежувалися від полі-
тичних репресій як методу ке-
рування суспільством. Але, 
оскільки цей закон ухвалюва-
ли ще в УРСР, то певна части-
на цих репресій, навіть вчине-
них позасудовими органами, 
все ще визначалася «обґрун-
тованими». Відповідно до ви-
мог Закону органи прокура-
тури й суди впродовж 1991 – 
2001 років реабілітували 248 
тис. 810 громадян, відмовили 
в реабілітації 117 тисячам 243 
особам.

У 2015 році Україна засуди-
ла злочини комуністичного то-
талітарного режиму Законом 
«Про засудження комуністич-
ного та націонал-соціалістич-
ного (нацистського) тоталітар-
них режимів в Україні та забо-
рону пропаганди їхньої симво-
ліки».

Цього року у Верховній Раді 
України схвалили в першому 
читанні розроблений Україн-
ським інститутом національ-
ної пам’яті спільно з народни-
ми депутатами України проект 
Закону України «Про внесен-
ня змін до деяких законодав-
чих актів України щодо удоско-
налення процедури реабілі-
тації жертв репресій комуніс-
тичного тоталітарного режиму 
1917 – 1991 років» (№ 6574 
від 09.06.2017). Законопро-
ект суттєво розширює коло 
осіб, які підпадають під реабі-
літацію. Зокрема, в ньому про-
писана автоматична реабіліта-
ція осіб, які були покарані по-
засудовими органами; право 
на реабілітацію отримають ті, 
хто зі зброєю в руках боровся 
за незалежність України, був 
ув’язнений, примусово помі-
щений у психіатричний заклад, 
трудову армію, позбавлений 
майна через «експропріацію» 
чи «розкуркулення» або ж де-
портований за національною 
ознакою.

Український інститут 
національної пам’яті

Правда про тоталітарний комуністичний режим

Народився 3 березня 1912 року в 
місті Стрий на Львівщині в сім’ї пошто-
вого урядовця. Закінчив юридичний фа-
культет Львівського університету. З юних 
років відзначався відданістю українській 
національній ідеї. Член Української вій-
ськової організації та ОУН. Неодноразо-
во його заарештовувала польська влада.

Один з ініціаторів проголошення 
Акта української державності у Львові 30 
червня 1941 року, заступник голови уря-
ду Ярослава Стецька. Ув’язнений гестапо 
за відмову відкликати Акт, три роки пе-
ребував у концтаборі Аушвіц. Звільнив-
шись, емігрував до Західної Німеччини.

Після війни — головний суддя Закор-
донних частин ОУН, голова Політичної ради 
ОУН, професор Українського вільного уні-
верситету в Мюнхені (в 1949-му захистив 
докторську дисертацію на тему «Держа-
ва і нація»), редактор тижневика «Україн-
ський самостійник», визнаний журналіст, 
політолог. Автор праць «Формування укра-
їнської нації» (1951 – 1955), «Світло і тіні 
ОУН» (1955 – 1956), «Теорія нації» (1955), 
«Походження українців, росіян та білорусів 
у світлі сучасних совєтських теорій».

Вважав, що «український народ, бу-
дучи у Східній Європі народом із найстар-
шою хліборобською культурою, має дані 
бути також речником передових думок 
людства на тих просторах. Україна може 
й повинна стати зразком політичної куль-
тури для всього оточення і на місце ти-
ранії, яку сторіччями на Сході репрезен-
тувала російська — біла і червона — ім-
перія, показати зразок модерної демо-
кратичної держави, де свобода і гідність 
людини не є пустим звуком».

Мав суттєві розбіжності щодо ідео-
логічних засад національної боротьби зі 
Степаном Бандерою. Зокрема, запере-
чував ідею «Україна для українців», від-
даючи перевагу гаслу «Свободу наро-
дам, свободу людині». 1954 року спра-
ва дійшла до розколу: Лев Ребет і Зино-
вій Матла створили нові керівні органи 

Закордонних частин ОУН (завдяки спів-
правителям членів цього крила назива-
ли «двійкарями»).

12 жовтня 1957 року в Мюнхені (Ні-
меччина) був убитий радянським агентом.

Радянські спецслужби полювали на 
Лева Ребета як на провідного теоретика 
та ідеолога націоналізму. Після кількох не-
вдалих спроб викрадення агент КДБ Бог-
дан Сташинський вистрілив струменем си-
нильної кислоти прямо в обличчя Ребету. 
За ходом операції особисто стежив Мики-
та Хрущов. Медики не помітили слідів хіміч-
ної речовини, відтак довгий час причиною 
смерті вважалася серцева недостатність. 
«Двійкарі» навіть підозрювали в убивстві 
«бандерівців». А коли за два роки той са-
мий Богдан Сташинський таким самим чи-
ном скоїв убивство Степана Бандери, «бан-
дерівці» запідозрили «двійкарів».

На судовому процесі Богдан Сташин-
ський, який 1961 року втік із СРСР у За-
хідний Берлін, так оповідав про вбив-
ство: «Я чекав перед будинком. Після 
10-ої години я його побачив, як він йшов 
від зупинки трамваю, я повернувся й пі-
шов у напрямку будинку. Я піднявся на 
одні сходи вгору, до першого поверху… 
Ребет тримався правого боку сходів. Про-
ходячи повз нього, я враз підняв руку і на-
тиснув спусковий гачок пістоля, вистрілив 
із зброї у його напрямку і тоді пішов далі. 
Я помітив, що Ребет похитнувся вперед». 

Лев Ребет був похований у Мюнхені. 
У жовтні 2010-го перепохований на Ли-
чаківському кладовищі Львова.

Сергій ГОРОБЕЦЬ, 
Український інститут 
національної пам’яті,

м. Чернігів

«Великий терор»
Сторінки історії України в особахСторінки історії України в особах

5 жовтня 1883 року в селі Ярівка на 
Чернівеччині в сім’ї священика народив-
ся Петро Федорович Болбочан. Навчався 
в духовній семінарії. Закінчив Чугуївське 
юнкерське училище. Учасник Першої сві-
тової війни як офіцер 38-го Тобольського 
полку, нагороджений кількома орденами.

З початком Української революції 
1917 – 1921 рр. займався організацією 
українських військових частин. 

На початку 1918 року сформував Рес-
публіканський курінь, реорганізований у 
2-ий Запорізький піший курінь. «Запорож-
ці» Петра Болбочана стали одним з най-
більш боєздатних з’єднань Армії УНР: віді-
грали ключову роль у звільненні Києва в 
лютому 1918-го й під час визволення від 
більшовиків Лівобережжя та Південно-
східної України, блискуче провели Крим-
ську операцію у квітні 1918 року. Мав не-
заперечний авторитет серед підлеглих.

Чітко дотримувався державницької 
позиції, мріяв про сильну армію. В одно-
му з наказів військам наголошував: «Ні-
яких совєтів робочих депутатів, монархіч-
них організацій… я не допущу. Підкрес-
люю, що ми боремося за самостійну де-
мократичну Українську Республіку, а не 
за єдину Росію, якою б вона не була — 
монархічна чи большевицька».

«В житті був дуже скромний, без тіні 
манії величності…, — згадував сотник 
Б. Монкевич. — Він ніколи не підвищував 
голосу, нікого не розносив... Вистачало 
одного погляду Болбочана, щоб людина 
розуміла, чого він бажає і чи задоволе-
ний він чи ні».

З грудня 1918-го — командувач Лі-
вобережної групи Армії УНР. Після відсту-
пу з Лівобережжя знятий з командуван-
ня Запорозьким корпусом. Декілька днів 
провів під арештом, а потім кілька міся-
ців — під наглядом місцевої влади у Ста-
ніславові (Івано-Франківськ). Гостро кри-
тикував суперечливу політику уряду та 
його міністрів.

9 червня 1919 року у Проскуро-
ві (нині Хмельницький) зробив невдалу 
спробу захопити командування корпу-
сом. Був заарештований і засуджений до 
страти за підозрою в намірах здійснити 
державний переворот (усунути від вла-
ди Головного отамана Симона Петлюру). 

Попри численні звернення до Симо-
на Петлюри з проханням про помилуван-
ня, розстріляний 28 червня 1919 року на 
станції Балин на Хмельниччині. 

Слідство тривало й після страти, але 
не знайшло ніяких підтверджень держав-
ної зради та підготовки заколоту.

У трагічній долі Петра Болбочана, 
який став жертвою політичних інтриг і на-
клепницької кампанії, відбилася вся не-
однозначність і трагічність тогочасного 
державотворчого процесу та військово-
го будівництва.

Петро Болбочан,
 полковник 
Армії УНР

Лев Ребет, 
один із лідерів 
ОУН, ідеолог 
українського 
націоналізму
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Сергій ПАВЛЕНКО

Опозиція 
на Чернігівщині

Під керівництвом партійних 
органів з допомогою органів 
КДБ наприкінці 1950-х і на по-
чатку 1960-х років в обласній 
та районній пресі з’явилася се-
рія викривальних публікацій про 
дармоїдство духовенства, шкід-
ливість релігійних свят тощо. 
Як правило, статті передували 
закриттю церков, монастирів. 
Вони ніби вмотивовували-аргу-
ментували дії влади.

Перед закриттям Густинсько-
го монастиря читачі міськрайон-
ної газети «Правда Прилуччини» 
прочитали кореспонденції «Гус-
тинські мучениці» та «Про «святі» 
дні монашок», в яких про пере-
важно хворих, стареньких і не-
мічних черниць було написано у 
зневажливій тональності. «Сюди 
позлазились ті, хто не звик до 
праці, і ті, кому втлумачили в го-
лову легке життя на тому світі», 
— писав А.Серпанок. «Раз і на-
завжди фашисти були вигнані з 
нашої землі, але плід їх — монас-
тир лишився, — ще категоричні-
ші автори колективного листа. 
— І от уявіть собі таке, коли в 
наш час всі колгоспники трудять-
ся в полі, будують своє комуніс-
тичне життя, по селу вештаються 
чорнорясниці, вигадують всякі 
нісенітниці тільки для того, щоб 
збити слабохарактерних з вірно-
го шляху». 

13 березня 1961 року облас-
не управління КДБ у черговому 
секретному повідомленні про-
інформувало найвище партій-
не керівництво про «розсадник 
мракобісся» — Троїцький жіно-
чий монастир. Черниці потрапи-
ли в опозиціонери порушення-
ми паспортного режиму, «пара-
зитичним способом життя», тим, 
що мають нетрудові доходи від 
подаянь.

Невдовзі в обласній газеті 
«Деснянська правда» опубліку-
вали лист «Закрити розсадник 
мракобісся», в якому повністю 
повторюється фразеологія допо-
відної КДБ. Організували обгово-
рення листа. Колгоспник-атеїст з 
Кувечичів Чернігівського району 
І. Ланько у статті «Правильно, мо-
настир треба закрити!» аргумен-
тував потрібність виселення 155 
черниць тим, що вони завдають 
великої шкоди, бо відволікають 
багатьох жителів навколишніх 
сіл на поїздки до монастирської 
церкви, де «церковники калічать 
людські душі». Через деякий час 
монастир закрили.

Зі священиками проводили 
настирливі розмови — схиляли 
на відмову від релігійної служ-
би. Не всі витримували цей тиск, 
особливо якщо він був підкрі-
плений залякуванням, шанта-
жем, погрозами надати розголо-
су яким-небудь непривабливим 
фактам з життя сім’ї. 

1961 року змушені були за-
лишити з цих причин роботу свя-
щеники Заводунов, Василев-
ський, Волочаєв, Кедровський, 
Репех, Кирієнко, Кононець, Ми-
тош, Пархоменко, Чубок. Схилян-
ня до відмови, до написання по-
каянних статей супроводжува-
лось і звичайним підкупом час-
тини нестійкого духовенства.

Управлінням КДБ при РМ 
УРСР по Чернігівській області з 
допомогою працівників Черні-
гівського райкому ЛКСМУ була 
проведена певна робота щодо 
схиляння до «відмови від релі-

гії» і до виступу перед населен-
ням із запереченням релігійних 
догматів священика православ-
ної церкви в селі Мохнатин Чер-
нігівського району Голяка Свя-
тослава Борисовича, 1909 року 
народження, з незакінченою ви-
щою освітою, — інформував се-
кретаря обкому КПУ М. Шевчука 
начальник обласної секретної 
служби І. Козачок. Він просив 
терміново допомогти в публіка-
ції покаянної статті в «Деснян-
ській правді» і в «працевлашту-

ванні Голяко та забезпеченні 
його житловою площею в Чер-
нігові в можливо найкоротший 
строк».

Статтю священика «Здрас-
туй, життя» «Деснянська правда» 
опублікувала 30 вересня 1960 
року. С. Голяка влаштували пра-
цювати рахівником у колгос-
пі імені Сталіна під Черніговом, 
йому надали квартиру. Такою са-
мою або іншою ціною, очевидно, 
було заплачено за появи анти-
релігійних публікацій колишніх 
священнослужителів С. Дацен-
ка («Дещо про пастирів духо-
вних»), М. Філіповича («Що при-
вело мене до атеїзму»), О. Зайця 
(«Я пішов від бога»), пресвітера-
відступника Чернігівської общи-
ни євангельських християн-бап-
тистів Г. Баранова («Чому я по-
рвав з сектантством») та інших. 
Швидше за все вони були напи-
сані працівниками КДБ чи під їх 
диктовку, бо ж містили часом аб-
сурдно-викривальні узагальнен-
ня. «Сам я колишній священик, 
— зазначив, наприклад, С. Да-
ценко у своєму «прозрінні», — а 
тому маю повне право сказати: 
чесна людина в духовні «пастирі» 
не піде, вона заробить собі на 
життя справжнім трудом».

Місцева преса регулярно ви-
світлювала й паплюжила у сво-
їх публікаціях служителів церкви, 
сектантів. Населення інформува-
ли у глузливій формі про доходи, 
зарплати, витрати духовенства. 
«Якщо вже й торгувати, так по-
справжньому, з розмахом, — з не-
прихованою іронією-сарказмом 
писали автори статті «Святі отці 
торгують». — У храмі на Болдиних 
горах можна купити все: хрести-
ки — великі й малі, молитовники, 
вінчики, поминальниці, ладан, на-
віть календарі. Так, календарі. І на 
кожному монастир заробляє по 
10 – 15 карбованців». 

У цьому зв’язку викликає 
багато сумнівів судовий про-
цес над архієпископом Чернігів-
ським і Сумським Андрієм, яко-
го звинуватили в мужеложстві, 
розтлінні молоді. 7 серпня 1961 
року він був арештований і неза-
баром засуджений на 8 років по-
збавлення волі. На суді владика 
відкинув усі звинувачення: нічо-
го подібного, мовляв, не було й 
бути не могло. Багато моментів 
дійсно вказує на те, що над ним 
вчинили грубу розправу.

На наш погляд, процес над 
архієпископом Андрієм — тон-
ко продумана і майстерно сфа-
брикована операція секретних 
служб, які дали вигідний пропа-
гандистський козир антирелі-
гійній істерії. На це вказує і не-
приховано-радісна доповідна в 
обком КПУ про те, що згаданий 
виграшний суд — «це велика по-
дія в релігійному житті області». 
Про зацікавленість парторганів 
і КДБ у ній свідчать й інші доку-
менти. 6 квітня 1961 року І. Ко-

зачок у секретному повідомлен-
ні поділився досвідом трирічної 
«інтенсивної роботи по розкла-
данню общини ЄХБ в м. Черні-
гові» управлінням КДБ, «в ре-
зультаті якої вдалось добитися 
відмови від сану пресвітера де-
кількох осіб», зокрема Г. Бара-
нова. І. Лайко «був скомпроме-
тований перед віруючими». Від-
повідна «робота» була проведе-
на з наступними пресвітерами 
— В. Веремеєнком та А. Андруш-
ком, після чого вони відреклися 
від сану. 12 березня 1961 року 
пресвітером общини баптистів 
обраний Степан Маховик. «За-
лишення Маховика С. М. керів-
ником общиною могло б сприяти 
активізації релігійної діяльнос-
ті сектантів та групуванню до-
вкола цього молодих членів об-
щини», — резюмував керівник 
облуправління КДБ. Компроме-
тація пресвітера, як і владики 
Андрія, завершилася гучним су-
довим процесом. Його позбави-
ли на три роки волі.

Владних репресій зазнала і 
община ЄХБ. Зняли з реєстрації 
1961 року Ічнянський, Грабов-
ський, Червоно-Будьонівський, 
Власівський, Батуринський, Хо-
тиєвський, Леонідівський, Ле-
онівський, Церковищенський і 
Кучинівський баптистські релі-
гійні осередки. Під тиском влади 
сім пресвітерів відмовилися від 
сану, трьом заборонили прово-
дити службу.

Система провела розправу 
й з іншими представниками ре-
лігійних конфесій. Після інфор-
маційної наводки КДБ прокура-
тура області притягла до кримі-
нальної відповідальності віру-
ючих ІПЦ (Істинна православна 
церква) М. Ропей, Д. Кудриць-
кого, І. Божок, М. Куприєць з Єв-
минки Остерського району «за 
злісне ухиляння від виконання 
зобов’язань перед державою 
щодо сплати сільгоспподатку та 
страхових сплат». З багатьма ві-
руючими Остерського району 
партактив провів індивідуальні 
агітрозмови. Особливо багато 
довелося бесідувати з віруючим 
Майстренком, на будинку яко-
го були вивішені відлиті з гіпсу 
ангели, — написано в доповід-
ній завідувачу відділу пропаган-
ди та агітації обкому КП України 
І. Собку. — У результаті проведе-
ної роботи ангели були зняті».

У 1958 – 1959 роках зусил-
лями КДБ була майже припине-
на діяльність сектантів-ієговіс-
тів. Керівника п’ятидесятників 
Василя Коваленка з Холмів 
1962 року ув’язнили на 5 років 
і позбавили батьківських прав.

Поряд з репресіями щодо ві-
руючих, керівного складу релі-
гійних конфесій партійна вла-
да масово закривала молитовні 
доми, храми. Згідно з рішенням 
№ 680 Борзнянської райради від 
21 жовтня 1960 року у зв’язку 

з тим, що церква в Берестовці 
«знаходиться в центрі села біля 
школи, сільської Ради і сільсько-
го спортивного товариства», її 
вирішили закрити, бо подібне 
«несумісно з нормальною робо-
тою цих установ». Приміщення 
храму в Данівці Козелецького 
району передали восьмирічній 
школі. Рішенням № 446 Козе-
лецької райради від 22 вересня 
1961 року закрили церкву в Че-
мері тому, що вона «перебуває 
в аварійному стані», в ній «мо-
жуть бути жертви в період від-
правлення релігійних обрядів». 
Водночас приміщення передали 
Чемерській середній школі під 
інтернат! Виконком Остерської 
райради 26 червня 1961 року рі-
шенням № 369 узаконив переоб-
ладнання православної святині в 
селі Савин під колгоспний клуб. 
Виконком Малодівицької райра-
ди в рішенні № 142 від 18 квітня 
1961 року «вважає за доцільне, 
щоб приміщення Піддубівської та 
Ново-Тарнавської церков вико-
ристати під медпункти або поло-
гові колгоспні будинки». Під дитя-
чі ясла вирішили передати церк-
ву в Мені. У Вербах Понорниць-
кого району теж знайшли вагому 
причину для закриття храму: при-
міщення його «дуже тісне, не від-
повідає ні протипожежним, ні 
санітарним вимогам». За таким 
самим сценарієм закривали мо-
литовні доми, церкви в багатьох 
інших селах Чернігівської облас-
ті.

Забрані насильно в 1960-х 
роках у віруючих 34 церкви вже 
1979 року не використовували, у 
70 церковних приміщеннях збе-
рігалося зерно, отрутохімікати. 
Бували роки, коли уповноваже-
ному ради у справах релігій при 
РМ СРСР по Чернігівській облас-
ті надходило понад 50 колектив-
них скарг-прохань про відкриття 
закритих церков. Та вони зали-
шилися не задоволеними.

Усунення в багатьох районах 
і містах області головного духо-
вного опонента від виховання 
моральних засад громадян не 
додало автоматично КПРС кому-
ністичного людського матеріалу. 
Навпаки, у 1970-х – 1980-х ро-
ках багато колгоспників, які ви-
росли у зневірі до Бога, спива-
лися, вели аморальний спосіб 
життя. У кожному районі нарахо-
вувалося по 800 – 1000 зареє-

строваних хворих на алкоголізм. 
Ширилися в колгоспах і радгос-
пах дрібні крадіжки. 

Усе це дає підставу говори-
ти про те, що груба заміна тради-
ційних християнських ідеалів на 
ідеали комуністичні призвела до 
наступу бездуховності, занепа-
ду народної і суспільної моралі, 
катастрофічного прогресування 
негативних застійних явищ як в 
економіці, так і культурі.

Розділ VI

Стихійні протести 
і опозиційні 
виступи-прояви 
1950-х – початку 
1980-х років

У 1950-х роках завдяки піс-
лявоєнним нещадним трудмобі-
лізаціям і податкам, експлуата-
ції колгоспного селянства зага-
лом швидко відновили виробни-
цтво, розчистили від руїн міста, 
зробили чимало для нормаль-
ного функціонування радян-
ських установ, розвитку житло-
вого будівництва. Однак життя 
людей було важким. Особливо 
в тяжкому становищі продовжу-
вало перебувати село, в якому 
мало що кардинально змінилося 
на краще. Гірка правда про без-
радісну працю в колгоспах іно-
ді проривалась у газетних публі-
каціях, але цензура оперативно 
ставила на місце «правдивців». 
Начальники обліту (установа, 
яка виконувала цензурні функ-
ції) регулярно інформували об-
ком КПУ про злісні, з точки зору 
влади, порушення обласної пре-
си. Так, у семенівській райгазе-
ті «Життя колгоспника» (№ 19 від 
8 березня 1951 р.) цензори зна-
йшли «політично шкідливу статтю 
«Безгосподарність в колгоспі», 
яка рясніла такими висловлю-
ваннями: «З 930 працездатних 
колгоспників на роботу вихо-
дять тільки 20 – 30 чоловік», «З 
520 голів великої рогатої худо-
би більше 200 голів виснажені». 
Подібну крамолу винесли на суд 
читачів у 1952 році «Деснянська 
правда», понорницька райгазе-
та «Соціалістичне життя» та інші 
видання. У статті «Їжак кланяєть-
ся» «Деснянська правда» 2 грудня 
1951 р. розповіла про відсутність 
товарів широкого споживання в 
усіх магазинах міста Чернігова. 
Вона була дозволена цензором 
М. Якубовою до публікації лише 
після того, як редакція зробила 
доповнення: «Ішли Ви впевнено, 
бо знали: зимових товарів на ба-
зах є досить. Так чому ж не бути 
їм в магазинах». Після проробок 
і накруток редактори ретельно 
відсіювали правду з підготовле-
них до друку матеріалів. За за-
мовленням панівної партномен-
клатури з газет поставала лако-
вана дійсність всеохопного масо-
вого соціалістичного змагання, 
трудових успіхів і критика лише «з 
дозволу». Про те ж, що 19 листо-
пада 1956 року в області відбув-
ся страйк працівників лісопиль-
ного заводу Остерського лісгос-
пу, можна дізнатися лише із се-
кретних документів.

Поч. у № 109 – 113.
Далі буде
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2014 рік
19 лютого
О 10.00 на Красній пло-

щі в Чернігові відбувся моле-
бен за загиблими 18 лютого 
в Києві й мітинг, який завер-
шився ходою до УМВС у Чер-
нігівській області та його пі-
кетуванням з вимогою зупи-
нити кровопролиття.

Відбулася прес-
конференція Чернігівського 
обласного штабу національ-
ного спротиву з вимогою від-
кликати співробітників чер-
нігівської міліції з Києва, 
розблокувати дорогу Черні-
гів – Київ та оголошено на 
18 годину 19 лютого загаль-
ну мобілізацію на Красній 
площі.

О 18.00 відбулося майже 
тисячне народне віче «Зупи-
нити вбивства» біля барика-
ди Євромайдану й хода цен-
тральними вулицями міста 
від Красної площі до УМВС у 
Чернігівській області та його 
пікетування з вимогою від-

кликати чернігівський спец-
підрозділ міліції «Беркут» з 
Києва.

20 лютого
Голова обласної ради 

Анатолій Мельник оголосив 
про вихід з Партії регіонів на-
чебто у зв’язку з бажанням 
зберегти легітимність облас-
ного представницького ор-
гану та намаганням консолі-
дувати депутатів для збере-
ження миру і стабілізації си-
туації на Чернігівщині.

По Чернігівському ка-
бельному телеканалу «Дити-
нець» зі зверненням до чер-
нігівської влади й керівни-
ків силових структур області 
виступив народний депутат 
Владислав Атрошенко з ви-
могою терміново скликати 
позачергову сесію облас-
ної ради для голосування 
резолюції щодо втрати ле-
гітимності державної влади 
в Україні, відставки голови 
ОДА за власним бажанням, 
допуску громадськості за 
необхідності до приміщень 
обласного УМВС, СБУ, від-
кликати з усіх відряджень 
за межі області працівни-
ків міліції, СБУ та військо-
вих, аби унеможливити по-

дальші людські смерті. 
О 18.00 на народному 

віче обласний штаб націо-
нального спротиву оголосив 
вимогу про скликання поза-
чергової сесії обласної ради 
на 21 лютого, повернення мі-
ліції до Чернігова й забезпе-
чення нормального функціо-
нування фінансових установ 
області та підприємств. 

21 лютого
У присутності майже двох 

тисяч прилучан за рішен-
ням міської ради у Прилуках 
демонтовано з постаменту 
пам’ятник Леніну.

У Чернігові євромайда-
нівці ходою рушили з Крас-
ної площі до Катерининської 
церкви, де змусили прихиль-
ників УПЦ Московського па-
тріархату негайно розпо-
чати демонтаж незаконно 
встановлених більше 7 років 
тому наметів. Потім близько 
22.00 скинули пам’ятник Ле-
ніна з постаменту біля голов-
поштамту.

На народному віче зібра-
ли 14 662 гривні добровіль-
них пожертв для підтримки 
постраждалих і родин заги-
блих на Майдані.

22 лютого
Пам’ятники Леніну по-

валено в районних центрах 
Борзна, Мена, Козелець, Ку-
ликівка, Ріпки, Бахмач, Ні-
жин, Варва. 

На позачерговій сесії об-
ласної ради її голова Анато-
лій Мельник склав свої по-
вноваження, а перший за-
ступник голови ОДА Микола 
Стрілець оголосив, що голо-
ва ОДА Володимир Хомен-
ко написав дві заяви — про 
звільнення з посади й вихід з 
Партії регіонів. 

Резолюцію за відставку 
Президента України Віктора 
Януковича, притягнення його 
та осіб, причетних до подій на 
Майдані, до відповідальності 
підтримав 71 депутат.

На Красній площі в Чер-
нігові на народному вічі від-
булося прощання з Героєм 
Майдану Андрієм Мовчаном 
— освітлювачем Національ-
ного театру імені Івана Фран-
ка, який отримав кульове по-
ранення на Майдані в Києві 

й помер 20 лютого від кро-
вовтрати. Під час народного 
віче зібрали 2 998 гривень 
пожертв на похорон Андрія 
Мовчана на батьківщині ма-
тері в селі Великі Осняки на 
Ріпкинщині, що відбувся на-
ступного дня.

Майже опівночі, після 
кількох невдалих голосувань 
за інших кандидатів, голо-
вою обласної ради таємним 
голосуванням (51 депутат зі 
100) обрали представника 
опозиції Миколу Звєрєва (ВО 
«Батьківщина»). 

23 лютого
Демонтовано пам’ятники 

Леніну в райцентрах Носівка 
й Сосниця.

24 лютого
Демонтовано пам’ятник 

Леніну в райцентрі Ічня.
Позачергова сесія При-

луцької міської ради під тис-
ком громади припинила по-
вноваження міського голови 
Юрія Беркута.

25 лютого
Обласний штаб націо-

нального спротиву ухвалив 
звернутися до керівництва 
Верховної Ради України з 
вимогою проведення поза-
чергових парламентських і 
місцевих виборів та оголо-
сив, що будь-яке призначен-
ня кандидатур на різні поса-
ди без погодження з Майда-
ном, але від імені Майдану 
розглядатиметься як підки-
лимні ігри, як паразитуван-
ня на ідеї Майдану, бо метою 
Майдану є перезавантажен-
ня системи влади, а не замі-
на одних осіб на інших. 

2 березня
На Красній площі в Черні-

гові відбулося багатотисячне 
народне віче, яке рішуче за-
судило військову агресію Ро-
сійської Федерації проти не-
залежної Української держа-
ви й закликало об’єднатися 
всіх українців для захисту те-
риторіальної цілісності нашої 
держави.

На замовлення Українського 
інституту національної 

пам’яті 
підготував Сергій СОЛОМАХА.

Закінчення. 
Початок у №№ 111 – 113 

Чернігівський Євромайдан
Хроніка подій
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Саме ці слова в листівках і досі пам’ятають 
старожили села Анисів Чернігівського району. 
Листівки напередодні Великодня 27 квітня 1940 
року були розвішані на паркані біля школи. 

Про зміст та обставини появи листівок, на-
писаних від руки через копіювальний папір 
друкованим шрифтом, сьогодні можна дізнати-
ся з документів, які зберігаються у фондах Дер-
жавного архіву Чернігівської області та фондах 
архіву Служби безпеки України у Чернігівській 
області.
«Не святкують тепер паски
У церку не ходять,
І на паску вчителів
У колгоспи гонять.
Це все партія й […]
Таке витворяють
Що на паску в перший день
Робить заставляють. 
Ой не було цього зроду 
І більше не буде
Схаменіться, запугані
Нещаснії люди».

«Хто людську кров п'є
Той у партію вступає
Хто людської крови не хоче пить
Той у партію не хоче вступить» (1, арк. 34).

Люди!!!
Не йдіть у колгосп
Робити в неділю
Беріть друки і біть 
[…] і комуністів (1, арк. 35).

У зв’язку з тим, що в тексті листівок був 
явний заклик до повстання проти радянської 
влади, після тривалих пошуків 5 липня 1940 р. 
органи НКВС заарештували ймовірного автора 
листівок — завуча Анисівської неповної серед-
ньої школи Івана Миколайовича Кудіна.

На допитах І. М. Кудін свою причетність до 
розповсюдження листівок заперечував: «Контр-
революційною діяльністю не займався. Контр-
революційних листівок я не виготовляв і не роз-
повсюджував. Це я заперечую». (1, арк. 14).

Сподіваючись на звільнення, І. М. Кудін на-
писав лист на ім’я Й. В. Сталіна, в якому ствер-
джував, що вчитель школи Ілля Кирилович Ма-
тюша та директор школи Дем’ян Олександро-
вич Кривицький «совершили гнусную подделку 
под мой почерк». (1, арк. 19).

У характеристиці, яку Кудін давав учителям 
Анисівської неповної середньої школи, ішлося, 
що вчитель І.К. Матюша, син куркуля, обіцяв 
«вивернути нутро» з Анисівської парторганіза-
ції. Директор школи Д.О. Кривицький — «лю-
дина скритна і хитра», «до вчителів комуністів 
ставиться вороже». Дружина директора школи 
Марфа Сергіївна Кривицька також працювала 
вчителькою, була колишньою дружиною біло-
гвардійського офіцера Петра Малечі, якого за 
антирадянську діяльність заслали. Від першого 
шлюбу в М.С. Кривицької був син Леонід Мале-
ча (1, арк.42 – 43).

Зазначені листівки та зразки почерків 
І.М. Кудіна, І.К. Матюші, Д.О. Кривицького та 
Л.П. Малечі відправили до Київського інституту 
науково-судової експертизи. В інституті зроби-
ли висновок, що листівки писав Л. П. Малеча, 
який зізнався у скоєному та спробі створити 
антирадянський гурток. Отже, 8 серпня 1940 
р. справу проти І.М. Кудіна припинено, а Л. Ма-
леча потрапив до в’язниці НКВС. 

Зі справи заарештованого Леоніда Малечі 
дізнаємося, що він народився 1925 року в за-

можній сім’ї в с. Ковчин Куликівського району. 
1940 року навчався у 8 класі однієї зі шкіл міс-
та Чернігова. 

На допитах Малеча говорив: «Бабушка — 
Косая Любовь Ефимовна, в моём присутствии 
вспоминала об имуществе, усадьбе, которые 
отобрала советская власть, что на меня отри-
цательно влияло, выработалась жажда по-
мститься советской власти». (2, арк. 11).

«Селяни колгоспники живуть життям рабів 
стародавнього Рима, не маючи куска хліба. А 
таких продуктів як сахар, макарони, крупи не 
буває по декілька місяців. Селяни колгоспни-
ки приблизно 70% голодують. Такий самий про-
цент колгоспників ходить в лахмітті і подраних 
кусках обуви. Радянський Союз — це держава, 
де «от молдаванина до финна» народ голодний, 
холодний, роздітий, розутий, ограблений, з хат 
вигнаний, запуганий і одурений. Радянський 
Союз веде політику захвату територій і війн. […] 
От за останні три роки Радянський Союз встиг 
помірятися в силах з восім’ю державами. От це 
і привело до думки створити гурток». (2,арк. 30).

Про розповсюдження листівок Леонід Ма-
леча розповів своїм друзям-односельцям Ми-
хайлу Герасименку й Миколі Кошарному, з яки-
ми навчався в місті Чернігові. 

Микола Кошарний на допитах стверджу-
вав, що Малеча в його присутності говорив: 
«Если какое-либо капиталистическое госу-
дарство напало бы на СССР войной, я бы взял 
двуствольное ружьё отца, сел бы верхом на 
школьную лошадь и поехал бы воевать против 
советской власти». (2, арк. 98 – 99).

Михайло Герасименко також висловлю-
вався негативно на адресу радянської вла-
ди. Свідок Іван Мартиненко на допиті казав, 
що «Герасименко всегда стоял на антисовет-
ских позициях и высказывался в антисовет-
ском духе против мероприятий партии и прави-
тельства. Если Германия пойдёт на Советский 
Союз, то он не устоит, его Германия разобьёт, 
так как в стране ненадёжный тыл, много лю-
дей не довольных советской властью в момент 
войны должны поднять восстание». (2, арк. 79).

За вироком Чернігівського обласного суду 
від 19.11.1940 р. Леоніда Малечу засуджено 
на 4 роки позбавлення волі, Михайла Гераси-
менка — на 3 роки, Миколу Кошарного — на 
1 рік.

Після відбуття покарання у виправних та-
борах Михайло Герасименко і Микола Кошар-
ний повернулися до с. Анисів. За спогадами 
старожилів села Анисів, Михайло Герасименко 
в післявоєнний період працював на екскавато-
рі в Чернігові. Інколи в розмовах з односель-
цями згадував про велику кількість поховань у 
виправному трудовому таборі, на яких не вка-
зували прізвищ померлих, а тільки номер.

У травні 2008 року М. Герасименко був за-
прошений та виступив зі спогадами на мітин-
гу-реквіємі зі вшанування пам’яті жертв полі-
тичних репресій за участю керівників Черні-
гівської області, який відбувся біля пам’ятного 
знака неподалік від села Халявина Чернігів-
ського району. 

Подальша доля автора листівок Леоніда 
Малечі невідома.

Олександр МОЛИБОГА,
с. Анисів, Чернігівський район 

Використані джерела: 
1. Держархів Чернігівської обл., ф. Р-8840, 

оп.3, спр. 2061.
2. ГДА СБ України, м. Чернігів, спр. 15534-п.

«Схаменіться, запугані 
нещаснії люди»
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Антологія творів лауреатів премії імені Михайла Коццюбинсьького

Наша камера була в кінці коридо-
ру зліва. У ній не нари стояли, а вмуро-
вані в цементну підлогу залізні ліжка, 
кілька з них залишалися голими. Нам 
дозволялося сидіти, грати в шахи або 
в шашки, читати книжки (до речі, на-
віть заборонені) й вести неголосні роз-
мови. За великим масивним столом 
четверо чи шестеро топили свій час у 
тюремній грі. «Навколо світу» («Вокруг 
свєта»), неофіційно — зі значенням «кі-
нець» у нецензурній формі. 

Напевно, в’язні цієї камери скла-
дали «тюремну еліту». Усі мали солід-
ні терміни неволі. Від двадцяти катор-
ги до двадцяти п’яти виправно-тру-
дових таборів. А один був засудже-
ний до вищої міри. Я мав четвертак з 
п’ятирічним доважком (позбавленням 
прав). Узагалі тут, у пересильній тюрмі, 
тимчасово перебували на однакових 
правах люди різних націй і вір, різних 
виховань і становищ. 

Я ходив по підлозі й думав. Як ми, 
українці, невисоко виглядаємо. Прода-
ємо себе оптом і один одного. Ждемо 
ласки од якогось приблудного дяді. І не 
віримо йому. А ось, якби ми каялись і 
просили в Бога, щоб нам віддав Укра-
їну, чогось би досягли. 

І коли я робив поворот, раптом за-
брязкали ключі й до нас майже уві-
пхнули нового квартиранта. Переді 
мною постав невисокий, зугарної ста-
тури молодий чоловік. На нього ніхто 
не звернув особливої уваги, а мій по-
гляд прикував номер. На чорному буш-
латі, на грудях ліворуч, біліло дві росій-
ські букви й через дефіс чотиризначне 

число. Приблизно перемножив ці дані 
— і вийшла фантастична сума. 

— Звідки ви прибули? — запитав я 
«всесоюзною» мовою. Точну відповідь 
уже забув, але пам’ятаю, що з місць, 
де освоювали простори тундри, з ко-
трогось боку Уральських гір. Із чогось 
я відчув, що він не совєтська людина. 

— А родом з якої держави? — по-
цікавився я. 

— Із Франції. Жорж Крік. 
Я щось висловив у схожій формі. 

Узагалі не любив представлятися дріб-
ною особою. Але мене заінтригувала 
відповідь Жоржа. 

Це була інша людина з вільного сві-
ту, яку я побачив у своєму житті. Пер-
шим був американець, який сфотогра-
фував кількох жінок з торбами, але 
спершу попросив у них дозволу. То були 
бідно вдягнені селянки, що прибули до 
столиці купляти хліба. 

Тепер сидів переді мною француз, 
і я почав розпитувати новачка нашої 
обителі про все, що набігало в голо-
ву. З непослідовного діалогу я довіда-
вся, що Жорж народився й виріс у міс-
ті Мец, яке розташоване біля північно-
східного кордону з Німеччиною. Перед 
війною працював у ресторані офіціан-
том. Коли навесні 1940 року кордон 
переїхали німецькі танки й мотоци-
кли, ритм і спосіб життя різко змінили-
ся. Невдовзі окупанти забрали хлопця 
на роботи в Німеччину, там був євро-
пейський інтернаціонал, де хлопці й ді-
вчата могли вільно спілкуватися. У не 

вельми сприятливих умовах Жорж за-
кохався в дівчину з Курської області. 
Обоє вирішили побратися. 

Після війни молодята переїхали 
жити в Совєтський Союз. Французи 
переважно гадали, що то процвітаюча 
країна, бо ж недарма їхні комуністи за 
членство в партії одержують зарпла-
ту. Про таку щедрість у нас знали тіль-
ки одиниці. 

Недовго тішилося молоде подруж-
жя в соціалістичному раю. Незабаром 
Жорж був звинувачений у шпигунстві й 
засуджений. Молодого чоловіка пере-
йменували. Відтоді він був Юзеф і вже 
поляк — майже свой парєньок. Наре-
шті я спитав Жоржа-Юзефа, чи він чув 
про Київ. Я знав, що за кордоном наш 
Союз із його епітетами називали тіль-
ки Росією. 

— О! — вигукнув бесідник. — Ми з 
Києва слухали українські пісні! 

Таке признання мені дуже сподо-
балося. У той час Францію розхитували 
комуністи так, як це робили до 1933-го 
в Німеччині. І важко було вірити в май-
бутнє вільнолюбного народу. Цією сум-
ною думкою поділився з Жоржем. Це в 
ньому збурило глибокі почуття. 

— Ні! — почав він рішуче й упев-
нено. — Ми будемо сильними! Ми все 
зробимо, щоб бути сильними. 

Цей молодий француз — не полі-
тик, не військовий стратег — не наво-
див жодних аргументів, але так гово-
рив, що аж мені стало віритися. 

Може, то був фанатичний патріо-
тизм. Але тільки з такими людьми чо-
гось досягають. 

Наталка Поклад народи-
лася 1951 року на Вінниччи-
ні. Член Національної спілки 
письменників України та На-
ціональної спілки журналістів 
України. Мешкає в Києві. 

Вийшли друком  більше де-
сятка збірок її поезій, книжки 
для дітей,  фольклорне видання 
«Маньківське весілля»,  посіб-
ник з українознавства «Слово»,  
художньо-публіцистичне ви-
дання  «У всесвіті Івана Гонча-
ра»; перекладні книжки з поль-
ської та російської.

Лауреат літературних пре-
мій ім. Євгена Маланюка, Ми-
хайла Коцюбинського, «Благо-
віст», Міжнародної премії СФУ-
ЖО ім. Марусі Бек (Канада), ім. 
Наталі Забіли,  Василя Юхимо-
вича, «Кришталевий птах», ім. 
Олександра Олеся, Фонду Во-
ляників-Швабінських Фундації 
Українського Вільного Універ-
ситету.

Constanta
***
Поміняли свій одяг, колір 

волосся, зуби,
поміняли тини навколо хат і 

машини,
поміняли слова й прапори, 

навіть партії, —
лиш в очах не змінити, не 

витравити нічим
отого совкового духу, що вміє
жувати, плювати, клясти 

і боятись, —
і тим дуже гордий,
і на тому стоїть.

***
Колись це були вожді — 
кипіло довкола ідеями…
Обліплені привілеями,
пливуть, як бульки по воді.

***
Усе в нас вийшло навпаки:
не ті ми прийняли сигнали,
не там поставили гачки,
коли голосували.
Не ті вродили в нас жита
і вибуяла доля,
історія в нас теж не та, 
не ті верхи-роздолля.
Не той акцент, не той баланс,
не ті пісні рельєфу…
Не той народ сьогодні в нас,
що треба еМВееФу.

Грегор
Хоч мій світ веде не сила,
а екстаза відкриття, —
я війну оголосила
партачам життя-буття.
Політичні іподроми — 
і поезії хода;
перегони, переломи,
девальвації, розгроми…
Ой, була ж я молода.
Не вождя собі шукала,
а шукала корогву,
зшила білими нитками
істину стару й нову.

Та нікому не придався,
загубився між харизм,
списаний під грифом «давнє»
мій порив-категоризм.
Я роззброїлась дощенту,
я до сповіді пішла,
я жбурнула дивіденди 
псам новітнього хохла.
Не ведіть мене до раю, —
ґвалт у вашому раю.
Хоч стою я скраю, маю
заповідь, а не шлею.
Під прицілами спецназу,
в парадигмі харакір —
обминаю, мов заразу,
фальші брязкальця липкі.
 

Бажання
Квітневий ранок — як 

новенький шлягер.
Виводить сонце соло на трубі.
І серце не тримає рівноваги —
ізнов щось вимудровує собі.
Землі скресання — апасіонато,
шал верховіть, пахнота-трем 

основ…
І хочеться якщо не закохатись,
то хоч би фліртом лоскотнути 

кров.
 

Naturalis
Температура плюсова,
спідничка — міні,
і серця вихори-дива,
і сміх кармінний.

А пташка пурхає: злітай!
І стежка пахне;
і вуст очікують вуста,
і сонце-знахар
тобі шепоче:
холод вмер,
тож геть колготки,
і кожна жінка відтепер —
нектар солодкий…

***
Я весні дорікнула: «Така ти 

сумна,
легко впали твої всі колоси…»
І наклала на мене покуту 

весна,
бо терпіння, сказала, — 

підносить.
Я в терпіння вгорнула свої ночі 

й дні
і весні посилаю памфлети…
А хтось квітку малює мені 

на вікні — 
білу квітку з чужої планети.

***
Розказати вам щось про 

бабусю?
Я, їй-право, за це не беруся.
В баби Елі — маленька 

собачка,
баба Алла — громадська 

діячка,
баба Оля картини малює,
баба Валя фуршети пантрує,
баба Соня — на пляжі все літо,
баба Галя казки пише дітям,
баба Маша вчить всіх 

танцювати,
баба Тося іде в депутати,
баба Ната закохана знову,
баба Зіна воює за мову,
баба Нюся — щоднини на дачі,
баба Тома над фільмами плаче,
баба Ганя вже 100 років хвора,
баба Зося — солістка у хорі,
баба Ліда на ринку торгує,
баба Рая весь рік протестує...
Стільки справ — і всі справи 

нагальні,
а бабусі — в екстазі 

змагальнім,
і якій це сказати (не з фуками):
«Все покиньте — й займіться 

онуками»?..

Нещодавно вийшла у світ «Антологія творів лауреатів премії імені М. Коцюбинсько-
го. Проза». Її підготував Чернігівський літературно-меморіальний музей-заповідник Ми-
хайла Коцюбинського, один із засновників цієї головної літературно-мистецької премії 
області. В антології представлені лауреати премії в жанрі прози за всі понад 20 років 
існування нагороди. Серед них багато відомих літераторів області та України.

Друкуємо оповідання з цієї антології. Наша газета вже представляла творчість Ми-
коли Клочка в номерах 48 і 60 (читайте на сайті газети). 

Клочко Микола Павлович народився 14 грудня 1934 року в с. Парафіївці Ічнянського 
району на Чернігівщині. Ще з юних літ почав писати. Навчався в Київському гірничому техні-
кумі, але 1953 року за політичні переконання був засуджений до 25 років ув’язнення. Звіль-
нений після ХХ партз’їзду.

У 1965 році закінчив філологічний факультет Київського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка, працював журналістом, учителем.

Друкувався в періодичній пресі, а останніми роками вийшло кілька його книг: «Афориз-
ми», «Роза вітрів», «Вишнева вежа», «Настрої», «Будні» та ін.

Живе в с. Парафіївці Ічнянського району.

Микола КЛОЧКО

Жорж Крік

У лютневі ночі, коли довкола кім-
натний холод, а зверху тисне вантаж 
теплової ізоляції з ковдр і різних одя-
ганок, Терентій Гнатович Необачний 
довго не може заснути. У голову лізуть 
усякі спомини й думки. Випливають ді-
ткливі картини й образи з минулого. З 
цього матеріалу щось починає розви-
ватися, плестись у довгий ланцюжок. 
Вступає в логічний ряд і, буває, приво-
дить до висновків, які суперечать за-
гальноприйнятим твердженням. За це 
йому не раз перепадало, коли навчав-
ся в університеті. Йшлося навіть до ви-
ключення. 

Цієї ночі пам’ять старого була на-
лаштована в далеке минуле. Збігло 
майже п’ятдесят років від того часу, 
коли їх, студентів-філологів третього 
курсу, посилали на практику. Дівчата 
й хлопці з російського відділення їха-
ли в Москву й у Ленінград, а він з гру-
пою українського відділення відбув 
до Львова. Через місяць і кілька днів 
усі вони з’їхались у свою альма-матер 
і при нагоді ділились інформацією про 
далекі часи. 

У пошарпаній уяві Необачного чіт-
ко вимальовувався коридор на чет-
вертому поверсі жовтого корпусу. Він 
з кимось стояв біля вікна й дивився у 
квадрат великого двору, де росли де-
рева й лежали якісь предмети, як зда-
валося, без порядку й призначення. 
Він розмовляв з товаришем і водночас 
слухав, що говорили інші. 

Його як людину, що побувала в та-
борах ГУЛАГу, цікавило все, що стосу-
валось України. 

Особливо мали чим похвалитися 
студенти, що їздили в Пітер. Один з них 
сказав про знайдену ним телеграму 
Леніна в ЧК, щоб ліквідували Миколу 
Щорса. Як-не-як, цей більшовицький 
командир партизанського (а чого не 
повстанського?) полку був земляком, і 
це Терентія трохи зачепило. 

А хтось інший (з певного часу й 
дотепер Необачний жалкує, що не 
запам’ятав того хлопця) повідомив 
приголомшливу новину про Тараса 
Шевченка. 

Ще два-три роки тому він добре 
пам’ятав усі почуті речення, а тепер з 
частини їх затримався тільки зміст. Зі 
слів того хлопця, після закінчення слід-
ства над кирило-мефодіївцями відбу-
лася така сценка. 

Нашого поета викликав начальник 
«третього відділу» і сказав приблизно 
так: «Ми с государєм ознакомілісь с 
вашим дєлом і нє нашлі в ньом нічево 
сєрйозного. Так что, Тарас Грігорьєвіч 
(далі він, Необачний, пам’ятав дослів-
но), вибірайтє любую губєрнію в Мало-
росії, єзжайтє і живітє». Шевченко на 
це відповів: «Для тoгo, чтоб Малоросія 
стала Украіной, єй нужен мученік. І я 
попробую ім стать». 

Тоді шеф жандармів підвівся й пі-
шов до царя, передав ті слова Миколі 
Першому, і той виклав своє історично 
відоме рішення, про яке в Союзі знали 
всі школярі України. 

Тепер, з висоти свого віку й досві-
ду, Терентій Гнатович засумнівався в 
істинності сказаного хлопцем. Звідки 
така увага перших осіб імперії до ко-

лишнього кріпака? 
Перебираючи в голові почуте й 

прочитане, Необачний згадав, що Віс-
саріон Бєлінський, здається, в листі до 
когось зі своїх друзів, метаючи гнівні 
лайки на українських письменників, 
припускав, що Шевченко, може, й ма-
тиме славу мученика. Це трохи зміцни-
ло Терентія Гнатовича в істинності роз-
повіді, яка прозвучала п’ятдесят років 
тому. 

Напевно, про той випадок знали й 
більшовики. Якщо так, то чому не за-
гострили увагу на суті Шевченкової 
відповіді? З їхніх імперських дома-
гань тут звучав у найвиразнішій фор-
мі український націоналізм, найбільш 
для них болючий. Імовірно, зважаючи 
на поширеність ідей Шевченка серед 
української інтелігенції, на любов до 
поета простих мас і на заборони цар-
ського уряду відзначати пам’ятні дати, 
більшовикам зручніше було зробити 
Шевченка своєрідним союзником, а 
там і революціонером-демократом. 
Цю думку може підкріпити внесен-
ня Шевченка до списку пам’ятників 
видатним людям, що склав більшо-
вицький вождь. Отже, виграли обидві 
сторони. 

Тарас Шевченко таки відбувся як 
мученик і борець за свободу. І це усві-
домили як його сучасники з друзів і 
ворогів, так і наступні покоління. 

Але цікаво було б довідатися, чи 
теперішні знавці українського пись-
менства мають якісь відомості про 
той випадок і про ту відповідь нашо-
го поета? 

Їй потрібен мученик

Наталка ПОКЛАД
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У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради
 Пластилін добре підходить для 

заповнення тріщин у дерев’яних по-
верхнях. Заповніть ним отвори або 

вм’ятості, покрийте їх невеликою кількістю лаку або 
клею, щоб краще закріпити.

 Суміш зубної пасти з олією може стати ще одним 
засобом для зменшення подряпин на столах або ін-
ших дерев’яних предметах. Додайте в зубну пасту тро-
хи олії, втирайте суміш у подряпини. Залиште на деякий 
час, щоб поверхня висохла, й видаліть надлишки воло-
гою тканиною.

 Якщо подряпини на меблях занадто глибокі, вам 
допоможе така суміш. Візьміть необхідну кількість тир-
си, змішайте її з клеєм ПВА. Втирайте суміш у тріщини 
на меблях. Після того, як поверхня висохне, її необхід-
но відполірувати. За потреби можна нанести зверху 
трохи лаку або фарби.

  

Несподівані 
думки

 Жоден дурень не 
скаржиться, що він такий. 
Значить, не так уже в них 
усе погано.

 Якщо чоловік дарує 
дружині квіти без усякої при-
чини, значить, він тільки що 
бачився з цією причиною.

 Якщо ви хочете зму-
сити жінку змінити свою 
думку, з нею треба катего-
рично погодитися.

Було колись...
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 філософією 
необхідно займатися, допо-
ки не зрозумієш, що немає 
ніякої різниці між вождем 
військ і погоничем віслюків.

* * *
Видавець Карлтон ко-

лись повернув Марку Твену 
його перший рукопис. Ми-
нуло 20 років. Марка Тве-
на вже знали в усьому світі. 
І якось йому знову зустрівся 
Карлтон, який сказав: «До-
рогий Твен! Є людина більш 
відома, ніж ви. Це я. Одна з 
моїх дій принесла мені сві-
тову славу. Колись я повер-
нув Вам рукопис, а сьогод-
ні мене вважають найбіль-
шим віслюком століття!»

* * *
Приятель славетного 

художника Пікассо, огля-
нувши кілька його нових 
картин, щиро зізнався:

— Ти мені пробач, але 
я не можу зрозуміти зобра-
женого. Подібні речі не іс-
нують.

— А ти китайську мову 
розумієш? — запитав Пі-
кассо.

— Ні.
— Однак вона існує.

Куточок 
гумору
Одеські жарти 

в оригіналі
Улыбайтесь… Завтра 

будет ещё хуже…
☺ ☺ ☺

Я себе знаю, а вы себе 
думайте, что хотите.

☺ ☺ ☺
Не делай мине бере-

менную голову!
☺ ☺ ☺

Мне-таки стыдно ходить 
с вами по одной Одессе!

☺ ☺ ☺
Я личность творчес-

кая — хочу творю, хочу 
вытворяю.

☺ ☺ ☺
Шоб я Вас так забыл, 

как я Вас помню!
☺ ☺ ☺

— Сара, не смей мне 
возражать!

— Абрамчик, я и не воз-
ражаю. Я молчу.

— Тогда убери мнение 
со своего лица!

☺ ☺ ☺
— Роза Моисеевна, 

сколько Вам лет?
— Та каждый год по-

разному!

Клуб «Ерудит»: 
хочу все знати

Найпопулярніше у світі жіноче 
ім’я — Ганна (Анна): його мають май-
же 100 мільйонів жінок.

Равлики можуть спати до 
тpьох років.

Запальничка була винайдена pаніше від сірни-
ків.

Непідготовлена людина може простояти на од-
ній нозі близько півтори години.

Кавун — ягода, як і гарбуз, диня.
Краплинки дощу зовсім не мають «класичної» 

краплеподібної форми, а закруглені як зверху, так і 
знизу.

Дельфіни сплять, заплющивши тільки одне око.
Зозуля відкладає різнобарвні яйця.у

 Що спільного між такими пись-
менниками, як Олександр Пушкін, 

Ернст Гофман, Іван Франко, Карел Ча-
пек? Усі вони у своїй різноплановій творчості пи-

сали й казки.
 А що єднає таких письменників, як Іван Котлярев-

ський, Микола Гоголь, Леонід Глібов, Володимир Коро-
ленко? Вони народилися на Полтавщині.

 Шолом Алейхем, Джозеф Конрад, Юліуш Сло-
вацький, Ісаак Бабель. Це відповідно єврейський, ан-
глійський, польський і російський письменники, але 
всі вони народилися в Україні. 

м
Ерн

Ось уже другий рік, як створено в Інтернеті сайт нашої 
газети «Світ-інфо». Його адреса: http://svit11.wordpress.com

За цей час кількість його відвідувачів перевищила 
11900. Насамперед, звичайно, з України. Інші — з усіх кон-
тинентів, переважно це українці діаспори. Ось звідки заходи-
ли на сайт читачі газети: США, Австралія, Канада, Бразилія, 
Мексика, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Іспа-
нія, Португалія, Нідерланди, Фінляндія, Чехія, Норвегія, Швей-
царія, Австрія, Румунія, Болгарія, Польща, Хорватія, Ізраїль, 
Росія, Білорусь, Литва, Грузія, Азербайджан, Казахстан, Мон-
голія, Зімбабве, Кенія, Південно-Африканська Республіка. 

Друковані видання й Інтернет доповнюють одне одного. 
Сайт газети, в тому числі для наших передплатників, цікавий 
тим, що там розміщено весь архів, усі номери «Світ-інфо» за 
всі роки  виходу газети. Так що на сайті ви можете прочита-
ти будь-які публікації всіх номерів, скопіювати їх. А читати 
там є що. 

Архів нашої газети — на її сайтіАрхів нашої газети — на її сайті

ур уур у

ноче 
ай-

 Мариля Антоніна Родо-
вич (польською — Maryla 
Rodowicz, Maria Antonina 
Rodowicz) — одна з найпопу-
лярніших естрадних співачок 
Польщі (у стилях поп, поп-рок 
і фольк-рок), акторка.

Народилася 8 грудня 
1945 року в польському міс-
ті Зелена Гура. Родина бать-
ка Марилі походила з Віль-
но (нині Вільнюс), там у них 
була своя аптека. Після ві-
йни батьки співачки переїха-
ли в Зелену Гуру. Батько Ма-
рилі належав до місцевої елі-
ти, був президентом міста й 
директором першого поль-
ського ліцею. У 1948 році ко-
муністична влада посадила 
його до в’язниці, він пробув в 
ув’язненні до 1956 року.

Мариля — випускни-
ця Академії фізичного вихо-
вання у Варшаві. Чемпіонка 
Польщі з легкої атлетики се-
ред юніорів 1962 року.

Почала грати на гітарі 
ще будучи школяркою, брала 
участь у різних пісенних кон-
курсах, у тому числі в конкур-
сі студентської пісні в Кра-
кові 1967 року, де виборола 
перше місце.

На її рахунку — близько 
2000 пісень, понад 20 поль-
ських дисків, також англій-
ський, чеський, німецький, 
російський диски. Загальний 
тираж — близько 15 мільйо-

нів. Родович виступала по 
всьому світу. Лауреатка ба-
гатьох премій, учасниця бага-
тьох фестивалів. 

1969 — «Співачка року» 
за опитуванням, здійсненим 
радіостанціями Польщі.

1970 — ІІІ премія Міжна-
родного пісенного фестива-
лю в Сопоті (пісня «Jada wozy 
kolorowe» — «Їдуть вози ко-
льорові», або «Кольорові ки-
битки»). 

З 1969 по 1971 роки та в 
1978 і 1992 роках перемага-
ла на Всепольському фести-
валі пісні в Ополе. 

1973 — Міжнародний пі-
сенний фестиваль у Сопоті 
— гран-прі, приз глядацьких 
симпатій. 

1976 — «Золота медаль 
естради» Польського пісенно-
го ярмарку в Лодзі; титул «Спі-
вачка року» за опитуванням 
щомісячника Non Stop.

1978 — титул «Найкраща 
співачка» за результатами опи-
тування музичних критиків.

1979 — отримала Кава-
лерський хрест ордена Відро-
дження Польщі.

1979 — титул «Співачка 
року» за результатами опиту-
вання журналу Non Stop.

1980 — ІІІ премія Міжна-
родного фестивалю музики 
кантрі (Оклахома, США).

1984 — заохочувальна 
нагорода Світового фестива-
лю пісні (Лос-Анджелес, США).

1992 — на фестивалі в 
Сопоті отримала нагороду 
«Бурштиновий соловей» — за 
творчість на естраді.

1992 — видала автобіо-
графічну книгу «Niech zyje bal» 
(«Хай живе бал»).

1999 — І місце серед ви-
конавців у всепольському 
опитуванні «Політики, співаки 
і групи XX сторіччя».

2000 — Командорський 
хрест ордена Відродження 
Польщі за видатні заслуги в 
артистичній сфері.

2001 — титул «Найпопу-
лярніша співачка» в рейтингу 
Всепольського бюро опиту-
вання громадської думки.

В Україні нагородже-
на відзнакою «Людина року-
2012».

У Польщі Мариля Родо-
вич як співачка дуже попу-
лярна й досі. 

Знялася в декількох поль-
ських фільмах, а також постій-
но брала участь у телесеріалі 
«Rodzina zastepcza» («Прийом-
на сім’я»), 1999 – 2009 рр.

Заміжня. Мати трьох 
дітей. 

Мариля Родович

Їдуть вози кольорові таборами
Музика: Стефан Рембовскі
Слова: Єжи Фіцовскі

Знаменита пісня з репертуару Марилі Родович — 
в оригіналі, польською мовою, та в перекладі українською

Їдуть вози кольорові таборами,

Їдуть вози кольорові вечорами.

Чи їм на опалім листі поворожить

Вітер — як цигани, вічний подорожній.

Доки слід від мене ваш імла не скрила,

Розкажіть мені, цигани, як там у вас є?

— В нас багато й небагато, бо в сам раз.

В нас червінь, в нас синь блавату, зелень в нас.

Як веселка над водою, у нас долі є й недолі,

Але завше кольорово, повсякчас.

Їдуть вози кольорові таборами,

Гей, цигани, я б хотіла в путь із вами.

Я б жила у вас у приймах при музиках,

Слухала б там оповідки старих скрипок.

Я б вам шатра підшивала теплим вітром.

Що дасте мені, щоб більше не журилась я?

— А багато й небагато, бо в сам раз.

Май червінь, май синь блавату й зелень в нас!

Як веселку над водою, май в нас долю чи 

недолю,

Але буде кольорово повсякчас.

Та й поїхала я з ними чужим краєм,

Вітер коси розплітає й заплітає.

І збирала лісові я хресті й вині,

І бувала я в пісень на батьківщині.

І з циганами діставшись в край похмурий,

Кольори я сірим людям даром роздаю.

— Дам багато й небагато, бо в сам раз.

Тим червінь, тим синь блавату, тим все враз.

Кому тьмяне, кому з блиском, а ще відгук ції 

пісні,

Що, поїхавши, залишимо для вас...

Jadą wozy kolorowe taborami 
Jadą wozy kolorowe wieczorami 
Może z liści spadających im powróży 
Wiatr cygański wierny kompan ich podróży 
Zanim ślady wasze mgła mi pozasnuwa 
Opowiedzcie mi Cyganie jak tam u was jest 

U nas wiele i niewiele bo w sam raz 
U nas czerwień, u nas zieleń, cień i blask 
U nas błękit, u nas fiolet, u nas dole i 
niedole 
Ale zawsze kolorowo jest wśród nas 

Jadą wozy kolorowe taborami 
Ej, Cyganie, tak bym chciała jechać z wami 
Będę sobie mieszkać kątem przy muzyce 
Będę słuchać opowieści starych skrzypiec 
Ciepłym wiatrem wam podszyję stare 
płótno 
Co mi dacie, żeby już nie było smutno mi

Damy wiele i niewiele bo w sam raz 
damy czerwień, damy zieleń, cień i blask 
damy błękit, damy fiolet, damy dole i 
niedole 
ale będzie kolorowo pośród nas 

No i pojechałam z nimi na kraj świata 
Wiatr warkocze mi rozplatał i zaplatał 
I zbierałam dzikie trefle, leśne piki 
I bywałam gdzie rodziły się muzyki 
I odwiedzam z Cyganami chmurne kraje 
I kolory szarym ludziom darmo daje dziś 

Weźcie wiele i niewiele bo w sam raz 
Komu czerwień, komu zieleń, cień i blask 
Komu fiolet, komu błękit, komu echo tej 
piosenki 
Nim odjedzie z Cyganami w czarny las 


