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Наступний номер газети вийде 7 грудня
Сьогодні наша газета — на 20 сторінках

Оскільки наступний номер газети вийде не за два тиж-
ні, як завжди, а за три, сьогоднішній номер газети збільшено 
до 20 сторінок. Читати тут є що, втім, як і у звичайних 16-
сторінкових номерах. 
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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. 

 

18 листопада в Києві відбудеться черговий з’їзд Всеукраїн-
ського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка. Він проаналізує 
діяльність організації за останні 4 роки, окреслить її майбутнє.

Потужна громадська організація наступного року відзначає 
150-річчя. У неї славна історія, особливо після відродження 1989 
року по десятиліттях заборони в часи комуно-тоталітарного ре-
жиму. «Просвіта» відіграла важливу роль у нашому здобутті 1991 
року незалежності, національному й духовному відродженні. 

Нині організація переживає складні часи, як і загалом 
національно-демократичні сили. Адже в суспільстві — ве-
лике розчарування через повільність реальних реформ, ве-
личезну корупцію. Справжньою бідою є розпорошеність, а 

то й чвари національно-демократичних сил. 
«Просвіта» намагається якось згуртувати ці сили. З її ініціа-

тиви утворене об’єднання «Українська альтернатива». Воно по-
єднало близькі по духу, ідеології, прагненню працювати на дер-
жавність, демократію політичні партії і громадські організації. 
Вінцем такої діяльності було б нарешті об’єднання спершу бо-
дай кількох близьких партій в єдину потужну політичну держав-
ницьку партію. На жаль, поки що цього не видно. Гору беруть 
дрібні політичні амбіції вождів цих партійок. 

Можливо, хоч наступний з’їзд «Просвіти» закличе націо-
нально-демократичні сили до єдності, стане каталізатором та-
кого об’єднання.

21 листопада виповнюється 4 
роки, як почався другий Майдан, Ре-
волюція Гідності 2013 – 2014 років. 
Символічно, що майже одночасно, 
22 листопада, ми відзначаємо поча-
ток першого Майдану — Помаранче-
вої революції. Вона була викликана 
тим, що надто вже затягнувся в нас 
пострадянський «перехідний» період 
— йшло друге десятиліття держав-
ності, а кардинальні зміни все не на-
ставали. Однак Помаранчева рево-
люція їх теж не принесла через роз-
кол політичних сил Майдану. Відтак 
— реванш антиукраїнських сил і по-
треба другого Майдану. 

Безпосереднім приводом для Рево-
люції Гідності стала раптова відмова то-
дішньої влади, режиму регіоналів, від під-
писання запланованої на 29 листопада у 
Вільнюсі на саміті Україна – ЄС Угоди про 
асоціацію України з Європейським Сою-
зом. Але люди вийшли на революцію та-
кож заради соціальної справедливості, 
демократії, реальних перемін.

…Минає чотири роки. На жаль, осно-
вні гасла, вимоги другого Майдану, як і 
першого, поки що залишилися не викона-
ними. Досі не покарані ті, хто вбивав лю-
дей на Майдані під час революції. Прак-

тично не покарані загалом одіозні діячі 
режиму регіоналів: головні, на чолі з ко-
лишнім президентом, утекли за кордон, 
менші — здебільшого відбулися легким 
переляком. 

Більше того, стався ряд нових трагіч-
них подій, явищ, причому деякі вперше в 
новітній історії незалежної України. Цю 
історію можна поділити на дві частини: 
перші 23 роки, від 1991 по 2014 роки, й 
наступні три з лишком роки після завер-
шення Майдану. 

В Україні — війна. Єдина країна Єв-
ропи, де йде війна. Понад 10 тисяч уби-
тих, десятки тисяч поранених, понад пів-
тора мільйона біженців. 

Україна втратила території — Крим і 
частину Донбасу. 

У державі величезна корупція. І 
просто некоректно порівнювати її з ко-
рупцією при регіоналах, торочити, що 
тоді, мовляв, крали не менше. Порівню-
вати треба з тими гаслами соціальної 
справедливості, з якими люди вийшли на 
Майдан. І тут величезна прірва. 

У такому разі виникає запитання: що, 
власне, дав другий Майдан? А враховую-
чи наші нові, згадані вище трагедії, запи-
тання: чи потрібен був цей Майдан узага-
лі? Якщо ми дамо відповідь, що все-таки 
був потрібен, то чому саме? Очевидно, 

для того, щоб ліквідувати антинародний 
режим регіоналів. Але якщо той режим 
довелося ліквідовувати такою ціною, що 
то був за режим і як він міг з’явитися в де-
мократичній державі в центрі Європи? 

Він з’явився внаслідок ганебних 
п’ятирічних чвар переможців першого 
Майдану, політичних сил Помаранчевої 
революції, партій «Наша Україна» і «Бать-
ківщина». Ці чвари за понад 10 років так і 
не були проаналізовані. 

Усе це триває у форматі загалом чвар 
у нашому політикумі. У тому числі серед 
партій, які називають себе національно-
демократичними. У нас дуже слабке гро-
мадянське суспільство. А його вершина — 
політикум — це взагалі партійний цирк, з 
існуванням більш як 350 партій. Так зва-
них партій, бо насправді це партійки на 
обслуговуванні олігархів. І замість того, 
щоб об’єднуватися, насамперед відомим 
національно-демократичним силам, — 
нові чвари і поява все нових партійок.

Тому, відзначаючи 21 листопада День 
Гідності і Свободи, маємо говорити про те, 
щоб утілити в життя гасла Майдану. А це 
можливе лише при справжньому громадян-
ському суспільстві, негайному припиненні 
політичних чвар, об’єднанні демократії.

Петро АНТОНЕНКО 

Чотири роки Майдану
Де ми? Хто ми? Що далі? 

Чи зможе «Просвіта» об’єднати національно-демократичні сили? 

Народні артистки України 
Софія Ротару, Таїсія Повалій 

і Ані Лорак отримали 
у Кремлі нагороди Росії

У Москві в Державному Кремлівському палаці відбула-
ся щорічна церемонія вручення музичної нагороди «Золотий 
грамофон» — від «Русского радіо».

Нагороди «Золотий грамофон-2017» отримала ціла гру-
па українських співаків, які давно вже ігнорують заклик не 
виступати на сцені в країні-агресорі, що веде війну проти 
України. 

Серед нагороджених — народна артистка України Софія 
Ротару, котра, до того ж, свого часу була удостоєна звання 
Героя України. Характерно, що нагороду їй вручила офіцій-
ний представник МЗС Росії Марія Захарова — одіозна осо-
ба, відома своїми різкими антиукраїнськими поглядами і ви-
словлюваннями.

Не погребували отримати нагороди й народні артистки 
України Таїсія Повалій, котра давно вже прилаштувалася в 
Росії, а ще Ані Лорак. Також отримали нагороди Світлана Ло-
бода та Віра Брежнєва, колишні співачки гурту «ВІАГРА».
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Бліц-інформ

Спорт

Кримінальна хроніка

Вітання Володимиру Лузану
Нещодавно відзначив 

своє 65-річчя Володимир 
Васильович Лузан, бага-
торічний голова Куликів-
ського відділення Черні-
гівського земляцтва Ки-
єва. Він народився в селі 
Ковчин Куликівського ра-
йону. Тривалий час був 
директором Київського 
коледжу геологорозвіду-
вальних технологій Наці-
онального університету 
ім. Т. Шевченка, нині пра-

цює тут викладачем. Відмінник освіти України. Почес-
ний розвідник надр. Відзначений відомчими нагорода-
ми. Цього року Володимир Лузан передав головуван-
ня у відділенні земляцтва молодшому товаришеві, але 
залишається й далі активістом земляцтва. Також він є 
давнім і постійним читачем нашої газети. Щирі вітання 
ювілярові і найкращі побажання!

Виставка в обласному 
архіві до 100-річчя 
проголошення УНР
До 100-річчя проголошення Української Народної 

Республіки в Державному архіві області відкрилася 
фотодокументальна виставка. Більше п’ятдесяти доку-
ментів і світлин показують шлях до утвердження укра-
їнської державності. Домінанта виставки — Третій Уні-
версал Центральної Ради, ухвалений 7 листопада 1917 
року, яким і проголошувалася УНР. В архіві документ 
зберігається надрукованим на шпальтах чернігівської 
земської газети. 

Говорить Наталія Лобанова, заступник директора 
архіву: «В Універсалі проголошені націоналізація землі, 
8-годиннний робочий день, скасування смертної кари, 
свобода віросповідання, друку, слова».

В експозиції представлено портрети видатних дія-
чів Української революції, є листи з автографами Ми-
хайла Грушевського, документи, що стосуються Черні-
гівської «Просвіти», зокрема листи Центральної Ради 
щодо створення таких організацій у різних населених 
пунктах.

Наталія Лобанова: «Такими цікавими є серед них 
листи простих людей, з проханнями в конкретному на-
селеному пункті, скажімо, Прилуччини, створити «Про-
світу», оскільки дуже мало було населення, яке знало 
українську культуру».

Виставка діятиме ще півтора тижні. Останнім часом 
до архіву звертається все більше людей. Окрім науков-
ців і студентів, приходять громадяни, яким цікаво дізна-
тися про свій родовід, історію рідного міста чи села. Три-
ває розсекречення закритих раніше документів. 

Презентація книги
«Національний архітектурно-
історичний заповідник 
«Чернігів стародавній». 
50 років діяльності»
Захід відбувся в обласній бібліотеці ім. Короленка. 

Нині заповідник — потужний центр науково-дослідної, 
пам’яткоохоронної, експозиційної та просвітницької 
роботи. Учасники заходу переглянули відеопрезента-
цію про 50-річну історію заповідника. Була розгорнута 
книжково-ілюстративна виставка «Окраса міста».

Рештки старовинного муру 
накриють прозорим куполом
У сквері імені Богдана Хмельницького в Чернігові, 

на пагорбі, де розташована П’ятницька церква, під га-
зоном під час земляних робіт і подальших археологічних 
розкопок знайдена частина фундаменту П’ятницького 
монастиря періоду ХІХ століття.

Працівники Управління капітального будівництва 
міської ради облаштовують знахідку для збереження та 
огляду. Її накриють прозорим куполом із полікарбонат-
ного покриття.

Новий розклад приміських 
поїздів по станції Чернігів
Час відправлення 
На Ніжин: 6.15; 8.23; 13.30; 17.20; 20.20.
На Неданчичі: 4.56 (і до Йолчі); 8.13; 14.56 (і до Йолчі). 
На Горностаївку: 8.15; 21.20. 
Комфортна електричка: на Київ, Фастів — 6.05; 

на Київ (по неділях) — 18.00; на Неданчичі — 21.23; 
   на Славутич (по неділях) — 15.46. 

Кубок України: 
«Десна» – 

«Динамо» (Київ)
Хоч якось скрасити кінцівку сезо-

ну наша «Десна» має змогу у чверть-
фіналі Кубка України з футболу, куди 
вона пробилася вдруге в історії. Але 
тут жереб звів наших з найбільш титу-
лованою командою українського фут-
болу — столичним «Динамо». Чверть-
фінал відбудеться 29 листопада, з од-
ного матчу між командами чотирьох 
пар. «Десна» прийматиме суперника 
вдома, на стадіоні ім. Гагаріна. Інші 
три пари: «Шахтар» — «Верес», «Вор-
скла» — «Маріуполь», «Львів» —«Дні-
про-1».

Легкоатлетичний 
пробіг пам’яті 

Геннадія Костянова
У Чернігові на території Централь-

ного парку культури і відпочинку від-
бувся масовий легкоатлетичний про-
біг, присвячений пам’яті почесного 
працівника фізичної культури і спор-
ту України Геннадія Івановича Костя-
нова.

Організаторами стали обласне 
відділення НОК, Управління у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту міськради, 
міський центр «Спорт для всіх», клуб 
любителів бігу «Баргузин».

Учасниками змагань були дівчата 
і юнаки 12 – 17 років, чоловіки й жін-
ки 19 – 40 років і старші.

Пам’яті 
Сергія Ілліча 

Богдана

13 листопада виповнився рік, як по-
мер відомий чернігівський лікар, громад-
ський діяч Сергій Ілліч Богдан. Він народив-
ся в селі Кошелівка Ніжинського району 
1933 року. Останні понад півстоліття меш-
кав у Чернігові. Заслужений лікар України, 
акушер-гінеколог, він понад 30 років був 
голов ним лікарем обласного пологового бу-
динку, де за цей час народилися десятки ти-
сяч наших маленьких громадян. А ще Сергій 
Ілліч був патріотом, відомим громадським 
діячем. Неодноразово обирався депутатом 
обласної та міської рад, очолював міську 
«Просвіту». Багато виступав у пресі, пропа-
гуючи медичні знання, національні цінності. 
Видав книгу поезій. Постійно підтримував 
зв’язки із земляками з рідного села.

Вдова покійного Ольга Володимирівна, 
теж лікар, його сини, інші рідні, друзі покій-
ного днями вшанували світлу пам’ять Сер-
гія Богдана. А ряд громадських організацій 
міста й області звернулися до міської ради з 
пропозицією присвоїти Сергію Іллічу Богдану 
звання Почесного громадянина Чернігова.

Чергові 
подорожчання…
Підвищено плату за харчування 

в дитсадках і школах 
Чернігова з 2018 року

Ціни зростуть з 2 січня 2018 року. Відпо-
відне рішення ухвалили члени виконавчого 
комітету міськради.

Батьки дошкільнят платитимуть 75% від 
вартості харчування в садочках, решту до-
плачуватиме міський бюджет. Нині харчу-
вання в дитсадку коштує 17 – 18 гривень на 
день. А з нового року в ясельних групах ко-
штуватиме 20 гривень, у дошкільних групах 
— 21 гривню.

У школах батьки учнів 5 – 11 класів 
платитимуть за сніданок 16 гривень. Для 
1 – 4 класів плата становитиме 8 гри-
вень. Такою самою буде доплата з міського 
бюджету.

Це рішення стосується тієї складової, яку 
бере на себе міський бюджет, тобто харчу-
вання пільгових категорій.

Підвищено вартість 
проїзду для дітей 

31 жовтня виконком Чернігівської місь-
кої ради одноголосно затвердив підвищення 
вартості проїзду для школярів у маршрутках 
до 2 грн. До цього вартість проїзду для шко-
лярів складала 1,75 гривні.

Продукти різко подорожчали, 
сметана вже по 63 гривні

Недавно наша газета писала, як різко 
піднялася ціна на сметану, кілограм якої 
перевищив позначку в півсотні гривень. 
Але ось знову подорожчання: кілограм ва-
гової сметани коштує вже 63 гривні. Зна-
чно подорожчали за останні тижні бага-
то інших продуктів, у тому числі рослинни-
цтва, що, здавалося б, дивно цієї багатої 
осінньої пори. А найбільше подорожчала 
м’ясна продукція, особливо наш традицій-
ний український продукт — сало, ціна на 
яке досягла 100 гривень за кілограм, а по-
декуди й вище. 

Справу про дерибан 
900 тисяч на 

дитсадку в Масанах 
передано до суду
Завершено розслідування щодо 

начальника одного з підрозділів 
Чернігівської міськради та керівни-
ка будівельної організації, чиї не-
правомірні дії заподіяли шкоду ін-
тересам держави майже на 900 ти-
сяч грн.

Про це повідомила прес-служба 
прокуратури Чернігівської області.

Йдеться про фірму з Дніпра — 
ТОВ «Укрспецбуд АВ», яка виграла 
відповідний конкурс, запропонував-
ши побудувати дитсадок за 31 млн 
грн.

Встановлено, що у грудні 2016 
року посадовець, зловживаючи 
службовим становищем, за змовою 
з керівником будівельної організа-
ції здійснив розтрату бюджетних ко-
штів. Чиновник підписав офіційні до-
кументи, якими підтверджено вико-
нання робіт з будівництва дитячого 
садка-ясел у першому житловому мі-
крорайоні Масани міста Чернігова. 
Однак роботи фактично не викону-
валися.

На користь будівельної організа-
ції безпідставно перераховано ко-
шти в сумі майже 900 тисяч грн, що 
завдало державі збитків в особливо 
великому розмірі.

Орган досудового розслідуван-
ня дії посадовця кваліфікував за ч. 
5 ст. 191 КК України (розтрата чужо-
го майна, вчинена за попередньою 
змовою групою осіб в особливо ве-
ликому розмірі) та ч. 1 ст. 366 КК 
України (службове підроблення).

Також у рамках кримінального 
провадження зібрано докази вини 
керівника будівельної організації в 
підробці офіційних документів та по-
собництві в розтраті бюджетних ко-
штів службовою особою (ч. 5 ст. 27, 
ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудове розслідування завер-
шено, обвинувальний акт направле-
но до суду для розгляду.

«Десна»: 
три поразки поспіль

Украй невдало завершує осінній сезон чер-
нігівська «Десна» в чемпіонаті України з футбо-
лу в першій лізі. Лише перший матч другого кола 
вона виграла на виїзді в Луцьку у «Волині» — 
2:0. Ключовим став матч удома з «Полтавою», 
яка йшла на другому місці і випереджала дес-
нянців на 4 очки. У разі перемоги наші скоро-
чували розрив до мінімального, нічия зберігала 
це відставання. Але сталося найгірше — «Десна» 
програла 1:2. Причому повторилася ситуація з 
програшем удома «Колосу». Як і тоді, наші вели 
в рахунку, але потім за неспортивну поведінку 
гравець «Десни» був видалений з поля, він уда-
рив суперника в обличчя. Після цього, як і в грі 
з «Колосом», гості зрівняли рахунок, а затим ви-
йшли вперед. 

У наступному турі наші програли команді 
«Рух» (Винники, Львівська область) — 1:2. Зда-
валося, після цього мали б реабілітуватися в 
останньому 2017 року домашньому матчі на 
своєму полі. Але цієї суботи знову програли — 
команді «Гірник-спорт» з тим же рахунком 1:2. 
Обидва останні суперники — в нижній половині 
турнірної таблиці. 

За регламентом чемпіонату першої ліги пе-
реможець турніру напряму виходить до прем’єр-
ліги, а друга і третя команди гратимуть перехідні 
матчі за це право з двома останніми команда-
ми нинішнього чемпіонату прем’єр-ліги. Але від 
лідера, столичного «Арсеналу», «Десна» вже від-
стає аж на 15 очок, від «Полтави» — на 10, навіть 
від «Інгульця», що йде третім, — на 5 очок.

Восени відбудеться ще один тур другого 
кола: 18 листопада «Десна» грає на виїзді з «Ко-
лосом». Інші 12 турів чемпіонату пройдуть уже 
весною.

Що ж це за криза в «Десні»? При тому, що 
більшість гравців основного складу не один рік 
грали не лише в першій, а й у прем’єр-лізі.

До групи 
наркоторговців входив 

правоохоронець
Прокуратура області спільно зі співробіт-

никами Управління Служби безпеки України в 
області викрила працівника Управління Дер-
жавної служби України з надзвичайних ситу-
ацій у Чернігівській області, який за поперед-
ньою змовою з місцевим жителем збував 
психотропні речовини на території Чернігова.

Слідчий відділ прокуратури області пові-
домив правоохоронцю та його спільнику про 
підозру у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК Украї-
ни (незаконне придбання, зберігання та збут 
психотропної речовини, вчинене за поперед-
ньою змовою групою осіб). Санкція перед-
бачає покарання у виді позбавлення волі на 
строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Самовільно 
розорав землю, ще й на 
стародавньому поселенні

Суб’єкт господарювання самовільно, за від-
сутності відповідного рішення органу виконав-
чої влади (про передачу у власність або надання 
в користування), використав 28 га земель для 
сільгоспвиробництва. З них понад 3 га знахо-
дяться в межах території пам’ятки археології — 
поселення «Заріччя» (Сновський район) та нале-
жить до категорії особливої цінності. 

Прокуратура звернулася до господарсько-
го суду з позовом про відшкодування шкоди, 
завданої самовільним зайняттям земель.

Суд визнав вимоги прокурора обґрунто-
ваними. Отже, з приватного товариства на 
користь місцевого бюджету буде стягнуто 50 
тис. грн завданих збитків.
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Чернігівщина розширює 
економічні контакти з Китаєм
Перспективи українсько-китайського співро-

бітництва обговорили на двосторонній зустрічі в 
Чернігівській облдержадміністрації з представни-
ками делегації з китайської провінції Хенань.

Підприємства Чернігівщини активно здійсню-
ють зовнішню торгівлю з китайськими партнера-
ми. Зокрема, на китайський ринок поставляють 
деревину й вироби з неї, масла, полімерні мате-
ріали та пластмаси. З Китаю в нашу область над-
ходять різні комплектуючі, полімерні й текстильні 
матеріали тощо. За результатами січня – серпня 
цього року зовнішній товарообіг підприємств Чер-
нігівщини з партнерами з КНР склав 23,7 мільйо-
на доларів США.

Китайський бізнес готовий зайти на Чернігів-
щину з інвестиціями. 

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

ми на підтримку діяльності Чернігівського благодій-
ного фонду «Захистимо Україну!», який, у свою чер-
гу, допомагає Українській армії, родинам воїнів АТО.

Кошти можна  перераховувати за такими рекві-
зитами:

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: рахунок відкри-
тий у ПАТ «Кредобанк». Для юридичних осіб — назва 
одержувача та адреса.

Тел.: (063) 236-18-03.

Дбати про безпеку дітей 
На Чернігівщині лише протягом цього року в 

школах сталося 3 пожежі, збитки від яких склали 
близько 1 млн 320 тис. гривень. Вогнем пошко-
джено 3 будівлі. На щастя, ніхто не постраждав. 

Фахівці Чернігівського міського відділу облас-
ного Управління держслужби з надзвичайних ситу-
ацій провели перевірку стану пожежної і техноген-
ної безпеки закладів освіти в обласному центрі.

З позитивного боку слід відзначити школу 
№29, дитсадки №1 та №2. Приміщення забез-
печені вогнегасниками, пожежні крани в праце-
здатному стані, електромережа відповідає нор-
мам експлуатації. 

Цього року міськрада на проведення проти-
пожежних заходів у закладах освіти Чернігова 
виділила близько 100 тисяч гривень. Крім того, 
у двох школах й одному дитсадку проведено вог-
незахисну обробку дерев’яних конструкцій. Ці ро-
боти будуть продовжені наступного року в інших 
закладах.

Та у школі № 6 і в дитячому навчальному за-
кладі № 27 виявлені значні недоліки, на усунення 
яких необхідні значні кошти. Не проводять замірів 
опору ізоляції електромереж, приміщення не за-
безпечені первинними засобами пожежогасіння 
в достатній кількості, автоматична пожежна сигна-
лізація в непрацездатному стані, шляхи евакуації 
та протипожежне водопостачання не відповідають 
вимогам. Особливо це стосується ЗОШ № 6, де ще 
в 1990-ті роки було самовільно демонтовано вну-
трішній протипожежний водогін, і ця проблема за-
лишається нерозв’язаною. 

У 117 років померла 
найстаріша жителька України 
Христина Нагорна

Жінка мешкала все 
життя в селі Жадове 
Семенівського району 
Чернігівщини, претенду-
вала на офіційне зван-
ня найстарішої житель-
ки Землі. Серце дов-
гожительки спинилося 
3 листопада. 

Нові нагороди театру 
ім. Т. Шевченка

Третій рік поспіль Чернігівський обласний академічний україн-
ський музично-драматичний театр ім. Т. Шевченка удостоюють від-
знак за перемоги в різних номінаціях Міжнародного фестивалю ко-
медії «Золоті оплески Буковини», що проходить восени в Чернівцях. 

Цього року на ХІІ фестиваль шевченківці запропонували виста-
ву «Комедія про нещасливого селянина, його жінку Мелашку, єврея 
Давида і чорта, який втратив сенс існування» (за п’єсою В. Рудова). 

Чернігівці визнані переможцями у трьох номінаціях: за кра-
ще пластичне вирішення вистави; за кращу головну чоловічу роль 
(Дмитро Літашов — за виконання ролі Єврея і Євген Бондар — за 
виконання ролі Петра); за кращу головну жіночу роль (Микола Ле-
мешко — за виконання ролі Мелашки).

Бенефіс Олени Бондаренко
Провідний майстер сцени Олена Бондаренко відзначила свій 

70-річний ювілей та понад 45-річний стаж роботи в Чернігівському 
театрі ім. Т. Шевченка. 

Яскраво і багатогранно про-
явився талант актриси в таких ро-
лях, як герцогиня Мальборо — 
«Ваш хід, королево!» Е. Скріба, 
Мокрина — «Сорочинський ярма-
рок» М. Старицького за М. Гого-
лем, Марта — «Мати-наймичка» 
за Т. Шевченком, Килина — «Лі-
сова пісня» Лесі Українки, Тер-
пелиха — «Наталка Полтавка» 
І. Котляревського, Одар-
ка — «Сватання на Гончарівці» 
Г. Квітки-Основ’яненка, Євдокія 
Пилипівна — «Дамських справ 
майстер» за п’єсою М. Старицького 
«За двома зайцями», Кайдашиха — 
«Кайдашева сім’я» за І. Нечуєм-Ле-

вицьким, Мати — опера М. Аркаса «Катерина» за поемою Т.Шевченка.
Особливе місце в багатій палітрі Олени Бондаренко посідає об-

раз баби Юстини у виставі «Не плачте за мною ніколи…» за новелою 
Марії Матіос у постановці режисера Тетяни Шумейко, що й була по-
кладена в основу бенефісної програми. 

Нагорода фестивалю
XIII Міжнародний театральний фестиваль жіночої творчості іме-

ні Марії Заньковецької відбувся недавно в Ніжині. Були представ-
лені роботи одинадцяти театральних колективів з України, Білорусі, 
Румунії. Чернігівський академічний театр ім. Т. Шевченка показав 
прем’єрну виставу «Як боги впадуть – безпечно не буде» сучасного 
англійського драматурга Сельми Дімітрієвіч, поставлену молодим 
режисером Вікторією Філончук.

Визнані лауреатами фестивалю й нагороджені дипломом у но-
мінації «За кращий жіночий акторський дует» заслужена артистка 
України Наталія Максименко й артистка Тетяна Шумейко за вико-
нання ролей Матері й Доньки в цій виставі.

Анатолій Шкурко: 
плідне 93-річчя

У конференц-залі обласної бібліотеки 
ім. В. Короленка відбулася мистецька го-
дина і презентація картин «Михайлина Ко-
цюбинська» та «Левко Лук’яненко» народ-
ного художника України Анатолія Шкурка 
до 93-річчя від дня його народження.

Анатолій Шкурко — жива легенда на-
шого міста. Його мистецький доробок — 
це величезна галерея портретів, пейзажів, 
етюдів. Вони неодноразово експонували-

ся на виставках. 
Нині художник 
продовжує ак-
тивно малювати. 
Митець є і щед-
рим даруваль-
ником: зокрема, 
його твори при-
крашають зали 
бібліотеки ім. 
В. Короленка.

Анонси
Запрошуємо 

на фестиваль до Батурина!
18 листопада в гетьманській столиці Батурині відбудеться III 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва 
«Територія талантів-2017». 

Візьмуть участь аматорські і професійні хореографічні колекти-
ви, окремі виконавці, що демонструють різні стилі. 

Учасникам буде запропоновано екскурсійну програму гетьман-
ським Батурином.

Усіх бажаючих запрошують о 10 годині до Батуринського будин-
ку культури. Вхід безкоштовний.

У літературно-меморіальному музеї-
заповіднику Михайла Коцюбинського

17 листопада, 17.00. Мистецький проект «Михайло Коцюбин-
ський. У колі друзів». Зустріч восьма «Богдан Лепкий».

22 листопада, 13.00. Вечір-реквієм пам’яті жертв Голодомору.
Фотовиставка Віктора Кошмала «Дерев’яне мереживо Черні-

гівського краю» (протягом місяця).
Робота музейної «Майстерні гарного настрою»; тематичні уро-

ки за творчістю українських письменників (протягом місяця на за-
мовлення шкіл).

Детальніше про заходи в музеї-заповіднику — на його сайті. 
Довідки за тел.: 4-10-03, 4-43-26.

Ювілейний концерт Сергія Макашова
Захід відбудеться 19 листопада в Чернігівському міському па-

лаці культури. Початок — о 17.00. Окрім ювіляра, у святковій про-
грамі «Назавжди з вами» візьмуть участь також інші відомі колекти-
ви й виконавці міста. Зокрема, танцювальні колективи «Слов’яни», 
«Ліла», «Еліт», «Ділема», «Каблучок», «Аеліта», «INSIDE», «Бродвей», 
«Альянс», «Парадокс», «Ярмарок», спортивно-циркова студія «Трі-
умф», театр естради, об’єднання «Академія зірок», центр «ArtVoice», 
солісти — Фабриціо, Анжеліка Гальчук, Алла Гаркуша, Діна Лобур, 
Олена Михайлова, Марина Маккей, Яна Пікуль, Тетяна Малютіна.

Ювілейна виставка 
Леоніда Заборовського 

У виставковій залі Спілки художників з нагоди 50-річчя черні-
гівського майстра Леоніда Заборовського відкрилася виставка 
його картин. Представлені роботи дарують глядачам мандри Украї-
ною — від Чернігівщини до Криму.

Художник родом з Корюківскього району. Учасник обласних, 
всеукраїнських та міжнародних виставок. Твори його знаходяться 
в художніх музеях, приватних зібраннях в Україні та за її межами.

У Бобровиці — «Мелодії душі моєї»
Так називався творчий вечір у райцентрі. Виступили поети й 

композитори району. 
Свої вірші читали школярка Оля Шило, студентка Анастасія 

Кушнірова, ведуча свята Марія Герасименко. Вірші свого батька 
Олександра Росинського читала Тетяна Ющенко. Виступила й відо-
ма поетеса, журналістка Світлана Скрипка, яка 50 років присвяти-
ла пресі. 

Кілька пісень на слова відомої київської поетеси Тетяни Череп-
Пероганич, яка народилася в селі Стара Басань і більшу частину 
життя провела на Бобровиччині, виконали Інна Ярмоленко та Люд-
мила Костенко. Музику до пісень написали місцеві композитори Зі-
наїда Гузєй та Катерина Калініченко.

Виступив досвідчений журналіст Григорій Войток, автор цікаво-
го роману «Безбатченки». Свої сатиричні вірші читав Григорій Лиш-
ко. Співав автор і виконавець власних пісень Артем Бодня. Завер-
шив свято популярний у Бобровиці квартет «Кросворд 22». 

Книга про патріотизм
«Коли захиталось 

небо. «V» означає «вільні» 
— це книга, яку авторка 
Лілія Мусіхіна, письменни-
ця та етнограф з Тернопо-
ля, представила в Черні-
гові в культурно-мистець-
кому центрі «Інтермецо». 
Ця книга — частково що-
денник, частково збірка 
свідчень учасників Рево-
люції Гідності.

Раніше авторку знали як етнографа. Наприклад, за книгу «Зві-
рослов» вона отримала 2013 року премію «Книга року». Але тепер  
письменниця весь час присвячує волонтерській діяльності й вихо-
ванню доньки.

На презентацію книги зібралися чернігівці, які давно знайомі з 
Лілією як з волонтером. Для них події, змальовані у творі, особливо 
близькі, адже «Інтермецо» — це ще й волонтерський центр. 

Творчість «Деснянської палітри»
В обласній бібліотеці ім. В. Короленка відбулося відкриття ви-

ставки картин Чернігівського народного аматорського об’єднання 
художників «Деснянська палітра». Воно об’єднало понад 300 на-
родних талантів. Від 2007 року головою об’єднання є Людмила Бе-
шун. Члени «Деснянської палітри», відвідуючи майстер-класи, бе-
руть участь у виставках на Чернігівщині та за її межами. На вистав-
ці представлено 48 робіт 21 художника.
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Бліц-інформ

Фотофакти

Про все, що хвилює, що наболіло

Лікарів дуже 
не вистачає 
Особливо в сільській місцевос-

ті Чернігівщини, в районах і селах. 
Основна причина — малі зарплати, 
через що багато медиків їдуть пра-
цювати за кордон. 

В області не вистачає 1340 ліка-
рів різних спеціальностей. Найбіль-
ше — гінекологів, рентгенологів, сі-
мейних лікарів, хірургів та анестезі-
ологів.

«Чернігівський 
колегіум» — 
на домашньому 
навчанні через брак 
коштів на опалення
Чернігівський університет ім. 

Т. Шевченка віднедавна було підви-
щено в статусі, відтепер він — На-
ціональний університет «Чернігів-
ський колегіум». Проте це поки що 
не додало йому фінансової стабіль-
ності в умовах загальної бідності на-
шої освіти. Ось і на початку опалю-
вального сезону довелося не вми-
кати опалення, щоб зекономити ко-
шти. Тому наприкінці жовтня – на 
початку листопада в навчальному 
процесі фактично оголосили дво-
тижневі канікули, які, втім, назвали 
«дистанційним навчанням». Занять у 
закладі не проводили, студенти за-
ймалися вдома. Але за програмою 
навчання писали контрольні, готу-
валися до заліків. Дехто навіть зна-
ходить переваги в такому навчанні, 
а декого воно розхолоджує, бо тут 
потрібна самодисципліна. 

Удавши із себе 
соціальних 
працівниць, 
шахраї забрали останні 
гроші у старенької
У Талалаївському районі на гос-

тини до 80-річної жінки завітали 
кілька жінок. Шахрайки предста-
вилися працівниками соціальних 
служб. Після нетривалого спілку-
вання пішли, прихопивши із собою 
7,4 тисячі гривень.

Відкрито кримінальне прова-
дження за частиною 1 статті 190 
Кримінального кодексу України 
(шахрайство) — карається штрафом 
або громадськими чи виправними 
роботами, або обмеженням волі на 
строк до трьох років.

Поліція Чернігівщини звертаєть-
ся до громадян: якщо у вашому на-
селеному пункті з’явилися підозрілі 
особи, не контактуйте з ними, а од-
разу звертайтеся до правоохорон-
ців.

Не можна пускати в домівку не-
знайомців, які щось продають або 
коли вони представляються праців-
никами соціальних чи комунальних 
служб. Особливо слід уникати кон-
тактів з усілякими ворожками й ві-
щунами.

Сектор комунікації поліції 
Чернігівської області

В овочесховищі 
виявили снаряд
Артилерійський снаряд калібру 

76 мм часів Другої світової війни 
був виявлений на території овоче-
сховища в селі Шибиринівка Чер-
нігівського району. Снаряд був зни-
щений групою піротехнічних робіт 
управління ДСНС України в Чернігів-
ській області.

Прилуцький район тривалий час 
потерпав від кримінальних угрупо-
вань, які викачували продукцію з 
державної мережі нафтотранспор-
тування, при цьому тісно «взаємо-
діяли» з керівництвом місцевої по-
ліції.

Про факти незаконного врізан-
ня в нафтогазопровід на терито-
рії району стало відомо працівни-
кам Управління захисту економіки 
Національної поліції України. Зло-
вмисники діяли не поодиноко, а 
об’єднувалися в бандитські групи. 
Крали нафтогазопродукти, не хова-
ючись, великими об’ємами й систе-
матично. Нерідко вдавалися до роз-
бійних нападів. Приміром, приїхав-
ши на власних автомобілях на одну 
з місцевих установок нафтогазови-
добувного управління, група осіб, 
погрожуючи автоматичною вогне-
пальною зброєю працівникам бази, 
зачинила їх у підсобному приміщен-
ні, а потім викрала нафтопродукти.

Працівники УЗЕ Чернігівської 
поліції кілька разів намагалися за-
тримати злодіїв «на гарячому», од-
нак ті чинили неабиякий супротив. 
Здійснюючи попереджувальні по-
стріли з автоматичної зброї, бан-
дити погрожували поліцейським 
убивством. Унаслідок сутички пра-
воохоронці отримали тілесні ушко-
дження.

Ця інформація стала відома 
внутрішній безпеці Національної 
поліції України. Оперативники ВБ 
встановили, чому викриті злочинні 
групи діють настільки зухвало. Від-
повідь привела до особи, яка по-
кривала місцеві банди й отримува-
ла чималий відсоток з їхнього при-
бутку, — начальника поліції району.

Посадовець жив на широку 
ногу. 

Слідчі Генеральної прокурату-
ри України, вивчивши матеріали, 
зібрані поліцією, розпочали кримі-
нальне провадження за фактом не-

законного збагачення та деклару-
вання недостовірної інформації по-
ліцейським чиновником.

Крім того, правоохоронці вста-
новили, що учасники злочинних 
груп змовилися з деякими приват-
ними підприємствами про перероб-
ку викраденої нафтопродукції з ме-
тою її подальшого збуту.

Усі зібрані «подвиги» чернігів-
ської мафії було задокументовано, 
а за матеріалами розпочато кримі-
нальне провадження за ч.4 ст.185 
(крадіжка), ч.2 ст.146 (незаконне 
позбавлення волі або викрадення 
людини), ч.2 ст.345 (погроза або на-
сильство щодо працівника право-
охоронного органу) КК України.

Узяли фігурантів злочинних 
груп на світанку за місцем їх про-
живання силами кількох сотень 
правоохоронців з числа працівни-
ків Департаменту внутрішньої без-
пеки, Департаменту захисту еконо-
міки, Головного слідчого управлін-

ня НПУ, спецпризначенців поліції 
Київської області та Департамен-
ту з розслідування особливо важ-
ливих справ у сфері економіки 
ГПУ. Під час заходів проведено 60 
санкціонованих обшуків на терито-
рії Київської, Сумської та Чернігів-
ської областей.

У зловмисників вилучено авто-
мобілі — всі еліт-класу, вантажний 
автотранспорт, на якому перевози-
ли викрадену нафтопродукцію, чи-
малу кількість вогнепальної зброї 
та набоїв до неї, холодної зброї, ба-
лаклави, грошові кошти, мобільні 
телефони, документи.

Слідчі оголосили підозри двом 
фігурантам групи, які безпосеред-
ньо причетні до нападу на праців-
ників УЗЕ поліції. Тривають захо-
ди щодо інших учасників злочинних 
угруповань, в тому числі працівни-
ків поліції.
Департамент внутрішньої безпеки 

Національної поліції України

Замість «кравчучки» — 
краще в нічний клуб

А це оголошення в метро, в центрі нашої столиці. Чи не 
правда, непогані зарплати пропонують нічні клуби? Навіть 
на таку роботу, як «хостес». Хто не знає цього слівця, поясню: 
хостес — це ті, котрі зустрічають клієнта в клубі, барі, рес-
торані, проводжають його до столика, допомагають прийня-
ти замовлення. Що вже говорити про офіціантів, тим паче 
танцівників барів, ресторанів і клубів. Аякже, гроші тут є, 
можна обіцяти й таку платню. Заклади ж ці не для всіх, а для 
«крутих» і багатеньких, «мажорів» небідних батечків і матусь. 

При тому, що, зізнаюсь, це фото я зробив понад рік тому, 
ще тоді, коли мінімальна зарплата в країні була 1600 гри-
вень. А не 3200, як зараз. Утім, цю мінімалку нині й досі не 
отримують у нас десь 20 відсотків працюючих, багато хто 
трудиться на половину, третину або чверть ставки. А що ка-
зати про торішні статки пересічних українців. Не те що в ба-
рах і клубах. За рік з лишком означені в цьому оголошенні 
суми там, мабуть, ще зросли. 

Бабі ж на восьмому десятку років зостається хіба що тя-
гати «кравчучку», й то обережно, щоб не виштовхнули чи не 
випасти з тролейбуса. 

Текст і фото Петра Антоненка

Війна між охоронцями лісу 
та браконьєрами: лісовому 

охоронцю спалили хату
Постраждало майно інженера з охорони та захисту 

лісу ДП «Ніжинське лісове господарство» Володимира 
Яковенка. 

Горів дачний будинок охоронця в селі Запоріжжя 
Борзнянського району. Лише завдяки злагодженим діям 
пожежників вогонь вдалося погасити. Усе ж повністю ви-
горіла одна кімната. Вогонь знищив нову підлогу, частко-
во пошкодив стіни і стелю. Знищено частину покрівлі та 
майже всю дерев’яну опалубку. Згоріли також меблі, по-
бутова техніка, пластикові вікна. 

Експерти зробили висновок — умисний підпал.
Керівництво державного підприємства «Ніжинське 

лісове господарство» не має сумнівів, що підпал — це 
помста браконьєрів за принципову позицію лісових 
охоронців. Володимир Яковенко раніше неодноразово 
отримував анонімні телефонні погрози. Директор під-
приємства Юрій Болоховець публічно звертається до 
право охоронних органів з вимогою якнайшвидше роз-
слідувати справу про підпал.

За повідомленням ДП 
«Ніжинське лісове господарство»

Озброєні банди грабували нафтопроводи
«Кришувала» бандитів місцева поліція

Недавно в Чернігові трапився скандаль-
чик, які часто трапляються в містах, де скуп-
чено багато людей. Літня жінка, віком за 70, 
«випала» з тролейбуса на зупинку, отрима-
ла травми. За однією версією — її грубо ви-
штовхнула назовні кондуктор, бо бабця над-
то довго шукала й усе не могла пред’явити 
пенсійного посвідчення (для безкоштовно-
го проїзду). За іншою версією — пасажирка 
впала сама, спіткнувшись через поставлену 
у дверях власну вантажну тачку. В Інтернеті 
почалося бурхливе обговорення інциденту, 
тролейбусне управління затіяло службове 
розслідування. Адже обидві учасниці кон-
флікту — кондуктор і пасажирка — торочать 
протилежне, і в кожної виявилися свідки се-
ред пасажирів, котрі теж говорять інакше. 
Хоч став у тролейбусах відеокамери. 

Проблема тут не лише в нервовості на-
шого життя. А ще й у тому, що старі люди на 

восьмому десятку років мусять товктися по 
електричках і тролейбусах, задля виживан-
ня і проживання тягаючи оті тачки, які в на-
роді давно охрестили «кравчучками» й «куч-
мовозами». Ось так перші наші два прези-
денти збагатили українську мову. Це замість 
того, щоб сидіти цим бабцям удома, плести 
онукам шкарпетки чи розказувати їм казки, 
врешті вийти прогулятися парком. Та де там, 
треба жити-виживати.

Типова сценка. Щойно на вокзал Чер-
нігова прибув приміський потяг. Народ ви-
валив з електрички і посунув на міський 
транспорт. А що на цій зупинці, перед вок-
залом? Вважається, що тут розмежовано 
тролейбусну й автобусну зупинки. Насправ-
ді ж маршруток розплодилося стільки, що 
вони нахабно залазять на тролейбусну зу-
пинку. У результаті бідному тролейбусу ніде 
й приткнутися, часто стає за маршрутками 

або поміж них. Пасажири  
тролейбусів мусять лізти в 
них, з тачками й сумками, 
мало не під колеса марш-
руток. Між іншим, недовго 
й до біди…

І при цьому автопере-
візники бідкаються, що 
возити їм невигідно, тому 
треба постійно підвищу-
вати тарифи. А чи не бре-
шуть? Якщо було б неви-
гідно, чи розмножилося б 
стільки цих маршруток? 
Ось вам простий аргумент 
у суперечках щодо тарифів 
на транспорт. 

Життя з «кравчучками» і «кучмовозами»

З початком листопада відкрито сезон по-
лювання на хутрових звірів. Порядні мислив-
ці купують ліцензії і сплачують за можливість 
полювання в державну скарбницю та бюджет 
користувачів угідь. А браконьєрам закон не 

писаний. Саме тому лісова охорона ДП «Ні-
жинське лісове господарство» залучила до 
патрулювання представників Українського то-
вариства мисливців та рибалок, місцевих та 
громадських активістів. 

Під час спільного 
рейду впродовж двох 
діб патруль відпра-
цював угіддя в межах 
Ніжинського, Носів-
ського, Бобровицько-
го районів. 

Робота лісових охо-
ронців дає суттєві ре-
зультати. Усе більше 
браконьєрів, які досі 
вважали себе госпо-
дарями лісу, купують лі-
цензії і стають на шлях 
виправлення.

Лісовий патруль шукає 
браконьєрів та «чорних» лісорубів
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Бліц-інформ
Суд виніс вирок 
і одразу звільнив 
фігурантів захоплення 
Харківської ОДА 2014 року
Київський районний суд Харкова визнав 

винним Сергія Юдаєва в масових заворушен-
нях під час захоплення Харківської обласної 
державної адміністрації та хуліганстві у квітні 
2014 року, засудив його до восьми років по-
збавлення волі й тут же звільнив за амністією.

Також Сергій Гапонов, Олег Крутов і Денис 
Левченко, обвинувачені в масових завору-
шеннях під час захоплення ХОДА в рамках цієї 
кримінальної справи, засуджені до п’яти років 
в’язниці і звільнені від покарання з випробу-
вальним терміном три роки.

…Увечері 6 квітня 2014 року проросійські 
активісти захопили будівлю Харківської ОДА. 
У результаті антитерористичної операції ОДА 
було звільнено. 8 квітня вранці затримали 65 
осіб. Усім їм  оголосили про підозру у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч.1 ст. 294 (масові 
заворушення) Кримінального кодексу України. 
Серед них був і проросійський активіст Сергій 
Юдаєв.

На початку червня 2014 року справу пере-
дали в Київський райсуд Харкова. І ось більш 
як через 3 роки — вирок. І амністія… 

А війна на Донбасі, відривання вже більш 
як на 3 роки його частини від Української дер-
жави, утворення так званих ДНР і ЛНР також 
починалися із захоплення обласних держав-
них адміністрацій у Донецьку й Луганську. 

Зарплата Генпрокурора 
Луценка зросла 
до 166 тисяч
Генеральний прокурор Юрій Луценко вка-

зав у декларації, поданій 15 серпня 2017 року, 
про доходи у вигляді зарплати в сумі 99 950 
грн, отримані в лютому. У жовтні Луценко за-
робив уже 142 тис. гривень. 

У серпні Кабінет Міністрів погодив підви-
щення оплати праці працівників прокурату-
ри. Зокрема, скасовано норму, згідно з якою 
оклад Генпрокурора та його заступників ста-
новив певну кількість мінімальних зарплат. 
Посадові оклади прокурорів і слідчих зростуть 
у 2,8 – 3 рази. 

Зазначалося, що зарплата Генпрокурора 
може скласти 166 тис. грн на місяць з ураху-
ванням премії та матеріальної допомоги. Його 
перший заступник зможе отримувати 139 тис. 
грн, військовий прокурор — 142 тис. грн, на-
чальник департаменту — майже 49 тис. грн.

Ще в 51-ій об’єднаній 
громаді почався 
виборчий процес
4 листопада почався процес перших вибо-

рів місцевих депутатів і голів нових об’єднаних 
територіальних громад. Вибори призначені на 
24 грудня 2017 року в 51 об’єднаній громаді в 
17 областях України. До складу цих 51 ОТГ уві-
йшли 256 місцевих рад: 7 міських, 19 селищ-
них та 230 сільських.

На Чернігівщині перші вибори проходити-
муть у 4-х ОТГ: Височанській, Варвинській, Ли-
новицькій та Городнянській.

Загалом після виборів 24 грудня в Україні 
буде остаточно створено 665 об’єднаних тери-
торіальних громад, сформованих 3118 місце-
вими радами. Тобто майже 28% колишніх міс-
цевих рад вже об’єдналися в більш спроможні 
громади. У цих 665 ОТГ мешкають 5,7 млн лю-
дей — 13,4% від загальної кількості населен-
ня країни.

Студентам можна 
в гуртожиток цілодобово
Студенти, які мешкають у гуртожитках, ма-

ють право вільно заходити до своєї кімнати і 
виходити в будь-який час доби, зокрема вночі. 
Про це сказано в листі Міністерства освіти і на-
уки України «Про дотримання прав мешканців 
гуртожитків» від 31 жовтня 2017 №1/9-577.

Лист адресовано керівникам закладів ви-
щої освіти.

У листі також вказується, що не допуска-
ється залучення студентів до примусових ро-
біт, як-от чергування мешканців гуртожитків, 
та безпідставність проникнення до їхнього 
  житла (кімнати).

Перші особи 
України привітали 

Польщу 
з Днем незалежності

11 листопада Президент Украї-
ни Петро Порошенко привітав гро-
мадян Польщі з Днем незалежності 
їхньої держави.

Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман у привітанні в Twitter ви-
словив надію, що українсько-поль-
ські відносини будуть розвиватися 
в дусі партнерства і дружби. «Наші 
народи багато що об’єднує, і я пе-
вен, що ми й надалі лишатимемося 
справжніми друзями та надійними 
партнерами, завжди готовими під-
ставити один одному плече!»

7 листопада президент Поль-
щі Анджей Дуда заявив, що в укра-
їнській політиці є чимало людей з 
антипольськими поглядами, що, за 
його словами, не сприяє розвитку 
відносин між двома країнами. Вихо-
дячи з цього, польський лідер звер-
нувся з проханням до Президента 
України прибрати таких політиків з 
української політичної сцени.

У відповідь український Прези-
дент ініціював проведення надзви-
чайного засідання Консультацій-
ного комітету президентів України 
та Польщі з метою запобігання по-
дальшої ескалації напруги між дво-
ма країнами.

Статус учасника 
бойових дій отримали 

понад 218 тисяч 
воїнів ЗСУ

Статус УБД отримали від почат-
ку антитерористичної операції 218 
тисяч 67 військовослужбовців і пра-
цівників Збройних Сил України, які 
брали участь в АТО.

Анатолій ГРИЦЕНКО,
міністр оборони (2005 – 
2007), голова комітету 
ВР України з питань нац-
безпеки і оборони (2007 
– 2012), голова підкомі-
тету з протидії відмиван-
ню брудних коштів (2012 
– 2014), голова коорди-

наційної ради партії «Громадянська пози-
ція», доцент Києво-Могилянської академії

На таких умовах 
транш МВФ 

нам не потрібен!
МВФ назвав умови надання Україні 

чергового траншу кредиту:
1) підвищення внутрішніх цін на газ;
2) приватизація державних підпри-

ємств;
3) ринок земель з наступного року;
4) створення Антикорупційного суду.
Лише остання вимога МВФ відповідає 

інтересам України. Усе решта — це інте-
реси олігархату, кількох родин, включно з 
президентською, які в умовах кризи й ма-
сових злиднів зможуть задешево скупити і 
землю, і залишки державної власності та 
ще й «заробити» мільярди на підвищенні 
цін на газ для населення.

Якщо врахувати, що влада ВЖЕ набра-
ла понад трильйон гривень боргів (на кож-
ну українську родину вони ВЖЕ поклали 
понад 200 тисяч гривень боргу), моя пози-
ція: Україні цей транш на таких умовах не 
потрібен!

Набагато більше коштів, наших влас-
них, розкрадається на митниці, вимива-
ється через офшори, сліпі й підсліпкуваті 
трасти, через махінації з рефінансом при-
ватних банків, Фонд гарантування вкла-
дів, сотні тисяч «мертвих душ», на яких 
отримують пенсії і соціальні виплати, на 
державних закупівлях, бурштині, 7-му кі-
лометрі, в «національних» лотереях, в 
Укроборонпромі, Укрспирті...

Замість того, щоб ходити світом із про-
стягнутою рукою, — працюйте, вичищайте, 
і транш МВФ перекриєте багатократно!

Тиждень, що минає, дав наро-
дові привід забути бодай коротко 
про початок опалювального се-
зону та відтермінування до кінця 
листопада нарахування субсидій.

Аякже. Битва титанів.
Людям завжди цікаві дійства, 

подібні до конфлікту між Прези-
дентом Петром Порошенком і мі-
ністром внутрішніх справ Арсе-
ном Аваковим. Країна спостері-
гає за політичною «Санта-Барба-
рою» через екрани й монітори, з 
яких увесь аналітичний бомонд 
транслює версії, припущення, 
конспірологію про причини, пе-
ребіг конфлікту, його залаштун-
кових диригентів і виконавців...

Головним питанням для бага-
тьох чомусь є примітивне — «хто 
кого?» Враження таке, що невдо-
взі запрацює тоталізатор...

При цьому подивитись у ко-
рінь — що все це означає та які 
наслідки матиме для країни і сус-
пільства — бажаючих небагато.

Нині йде спроба примітивізу-
вати системний конфлікт. Натяг-
нути образ такого собі інформа-
ційно-політичного шоу на явище, 
що насправді є ганебним, при-
низливим процесом — відобра-
женням істинних стосунків і зви-
чаїв усередині нинішньої влади.

Дехто проводить паралелі 
між нинішнім конфліктом Поро-
шенка з Аваковим та відомими 
«високими стосунками» Ющенка 
з Тимошенко, натякаючи на те, 
що такого кшталту конфлікти не є 
чимось унікальним, буває...

Але, як на мене, між згадани-
ми подіями є відчутна різниця. Ві-
ктор Ющенко та Юлія Тимошенко 

існували в умовах жорсткого іде-
ологічного, можливо, навіть сві-
тоглядного, конфлікту. Вони мали 
різні погляди на алгоритм розви-
тку країни та механізми управ-
ління процесами в державі. Це 
були носії різних темперамен-
тів, значною мірою — внутрішніх 
цінностей. Принаймні таким був 
їхній конфлікт у зародку. Це вже 
потім він переріс у площину бо-
ротьби за владу, що можна було 
розглядати як політико-право-
вий конфлікт між президентом і 
прем’єром.

Чи є політика в нинішньому 
протистоянні Президента і клю-
чового силового міністра? Якщо 
і є — вона глибоко вторинна. Тут 
немає різниці світоглядів, не-
збігу внутрішніх цінностей. По-
рошенко й Аваков мають більше 
спільного, ніж відмінного. Їхні по-
гляди, засоби прийняття рішень, 
ключова бізнес-складова в будь-
якій справі — свідчення того, що 
йдеться про конфлікт двох полі-
тичних корпорацій. Це змагання 
не за право реалізувати свої по-
гляди на розвиток країни, на до-
сягнення миру. Впливи і повнова-
ження — єдине, що лежить у «на-
плічнику» цього конфлікту.

Небезпека теперішньої ситу-
ації в тому, що головними її фігу-
рантами є люди, на яких покла-
дена виключна відповідальність 
за правовий порядок у державі. 
Який — не відкрию Америки — 
вони ніяк не забезпечують. Нато-
мість у війні за розширення сфер 
впливу демонструється затятість, 
яку хочеться побачити у спра-
вах більш конструктивних і вели-

ких. Тут усе дуже прозоро: від са-
мої справи про «золоті наплічни-
ки», яку слідчі «консервували» два 
роки в очікуванні потрібного мо-
менту, до спроби блокування си-
лами МВС роботи НАБУ.

І тут усі намагання аналіти-
ків шукати «третю силу» (наяв-
ність якої справді є цілком мож-
ливою), аналізувати вірогідність 
руйнування парламентської ко-
аліції (якої і без того не існує) та 
дочасних виборів (які є спільним 
жахом для обох корпорацій) — є 
вторинними. Адже питання «хто 
— кого», як на мене, має чітку від-
повідь. Вони — нас. Суспільство 
і державу.

Бо цей конфлікт остаточно 
руйнує надії суспільства на спро-
можність нинішньої «еліти» кон-
структивно і спільно працювати 
на державний інтерес. Цей акт 
політичного ексгібіціонізму, при 
критично низькому рівні довіри 
до існуючих владних інститутів, 
остаточно вбиває навіть залиш-
ки надії і довіри в нашому сус-
пільстві.

Між іншим, Арсен Аваков 
кілька років тому говорив, що 
влада, яка прийшла на хвилі Ре-
волюції Гідності, ніколи не по-
вторить помилки, що звела нані-
вець здобутки Помаранчевої ре-
волюції. На жаль, ці свої посили 
2014-го року він забув.

Попри всі розмови, історія 
так нічого й не навчила учасників 
цього конфлікту.

Інстинкт захисту власних ін-
тересів у ситуації, яку ми бачимо, 
переміг. Такою мірою, що люди 
навіть перестали вже імітувати 

«командність», єдність і спільні 
цінності, відкривши суспільству 
всі свої вади, справжні мотиви, 
демонструючи повну відсутність 
політичної культури.

Під час війни та небувало-
го рівня злочинності дві політич-
ні корпорації затято чубляться за 
збереження і розширення своїх 
позицій. Вони однакові, для кож-
ного це — бій з власною тінню.

Тому в цьому конфлікті не 
буде того, хто виграє. Тим біль-
ше, що він затягує, як у воронку, 
— слідом за наплічниками піш-
ли бронемашини... Далі, за зако-
нами жанру, якщо не зупинитися, 
підуть танки, літаки, ракети й су-
путники...

На цьому тлі наша спільна 
надія — в тому, щоб завдяки по-
дібним внутрішньовидовим кон-
фліктам суспільство навчилося 
надалі розпізнавати тих, хто буде 
думати про людей, про сенс існу-
вання державної влади, який по-
лягає в тому, щоб виживати спіль-
но заради розвитку. А не керува-
тися лише власним самозбере-
женням у владі.
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Бій з власною тінню
У конфлікті між Президентом та очільником МВС причини зрозумілі, наслідки — сумні

Пряма моваПанорама

Співаки гурту «Піккардійська терція» 
стали заслуженими артистами України 

Президент України Петро Порошенко присвоїв звання 
заслужених артистів України вокалістам львівського гурту 
«Піккардійська терція». Почесне звання отримали Богдан 
Богач, Андрій Капраль, Ярослав Нудик, Роман Турянин, Ан-
дрій Шавала та Володимир Якимець. 

«Піккардійська терція» — українська акапельна форма-
ція, яку створили 1992 року у Львові. Колектив виконує на-
родні пісні, всесвітньо відому класику, а також власні тво-
ри. Загалом у репертуарі «Піккардійської терції» — майже 
300 пісень жанрів кантрі, поп, джаз, фолк, рок, блюз та 
рок-н-рол.

Українські шанувальники звикли чути пісні гурту укра-
їнською мовою. Проте, гастролюючи Польщею, Канадою, 
Іспанією, Німеччиною, США, Італією та Францією, «Піккар-
дійська терція» виконувала пісні дванадцятьма мовами 
світу.

2014 року під час поховання героїв Небесної Сотні зву-
чала пісня гурту «Гей, пливе кача». Відтоді пісня стала сим-
волом прощання з героями, які загинули під час війни в 
Україні.

У 15-ій платівці гурту є пісня, яку написав Кузьма Скря-
бін. Вона має назву «Шукав свій дім».

Декомунізація: 
підсумки двох з половиною років

У рамках декомунізації в Україні перейменовано 
987 міст і сіл, понад 50 тисяч вулиць, демонтовано 1320 
пам’ятників Володимиру Леніну та сотні інших пам’ятників, 
пов’язаних з тоталітарним режимом.

Кількість комуністичних вулиць у 
Білорусі перевищує національні в 20 разів

Про це повідомляє білоруська служба «Радіо «Свобо-
да», в чиєму розпорядженні є топографічні дані компанії 
«Яндекс». Наприклад, сукупна довжина всіх білоруських ву-
лиць Леніна складає 440 км, Жовтневих — 382 км, а Ра-
дянських вулиць — 698 км.

Водночас протяжність усіх вулиць імені керівника поль-
ського антиросійського повстання 1863 – 1864 років Кос-
тянтина Калиновського складає всього 33 км, першодру-
каря Білорусі Франциска Скорини — 49 км, вулиць Не-
залежності — 40 км. Причому національні назви зосере-
джені переважно в західній і центральній Білорусі. Вулиць 
і проспектів Незалежності на Гомельщині та Могильовщині 
немає зовсім. 
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В Українському домі столиці 
відбувся Перший благодійний сві-
товий музичний фестиваль «Єднан-
ня співочих сердець». Основна мета 
музичного форуму — відродження, 
збереження національної культур-
ної спадщини через пізнання куль-
тури інших народів. Серед організа-
торів пісенного свята — ТОВ «Соло 
cпівочого cерця», Міжнародна 
агенція музичних програм «МАМА», 
Міністерство культури Украї-
ни, Український дім, Український 
фонд культури, ВУТ «Просвіта» 
ім. Т. Шевченка.

До участі у фестивалі запроси-
ли представників посольств і кон-
сульств Македонії, Польщі, Італії 
та Чехії, духовенство, колективи 
духов ної, народної, сучасної музи-
ки та відомих виконавців.

Учасників фестивалю при-
вітали консул Республіки Поль-
ща Бартоломей Флорчак, голо-

ва Національної ради чехів Укра-
їни Людмила Мухіна, президент 
Польсько-українського товари-
ства «KRYNICA» Стефан Вєлох і го-
лова Спілки поляків України Антоні 
Стефанович. 

На початку фестивалю Інна Ан-
дріяш виконала твір «Пісню збираю 
мов скарби», присвячений рідній 
українській мові. Микола Стародуб, 
священик храму св. Іоанна Хрес-
тителя, капелан, випускник КМВУ 
ім. Глієра, подарував глядачам 
уславлену пісню «Два кольори». Во-
кальний ансамбль Свято-Покров-
ської парафії виконав «Молитву за 
Україну».

А подарунком до 20-ліття цієї 
парафії стала пісня на слова й му-
зику Інни Андріяш «Покрова». До іс-
торичного минулого українського 
народу у своєму виступі звернув-
ся народний артист України Олек-
сандр Василенко.

Польську сторінку презенту-
вав кафедральний хор костелу 
святого Олександра, який вико-
нав три духовні твори. Польську 
пісню «Плине Вісла, плине» в су-
проводі інструментального ан-
самблю «Олексбенд» заспівала 
Софія Андріяш-Місько. А Мари-
на Гаркуша виконала один з най-
відоміших пісенних творів поль-
ського народу «Гей, соколи». Чесь-
ку культуру представив вокальний 
ансамбль «Вишеград». Долучити-
ся до мистецьких скарбів Маке-
донії допомогла Інна Андріяш. У її 
виконанні прозвучали пісні цьо-
го народу. Завершив програму пі-
сенного свята посол Рима у світі, 
співак і композитор Джанні Девіс, 
який представив на фестивалі іта-
лійські пісні, а «Червону руту» ви-
конав українською й італійською.

Едуард ОВЧАРЕНКО

У Рівному відбулося урочисте від-
криття пам’ятного знака одній з най-
старіших громадських організацій 
міста й України – «Просвіті». Адже 
цьогоріч Рівненська «Просвіта» свят-
кує 100-літній ювілей. З ініціативи 
голови міського товариства Катери-
ни Сичик, за сприяння міської влади 

фігура-знак Жінки-Просвіти зведена 
в парку імені Т. Шевченка. 

Пам’ятник відкрили міський голо-
ва Рівного Володимир Хомко й Кате-
рина Сичик. Урочистості заходу дода-
ли виступи маленьких просвітян, бан-
дуристок з міського будинку культури, 
хору «Верес». 

Рівненська «Просвіта» пере-
жила арешти і загибель найкра-
щих її синів і дочок, заборони, ре-
пресії. Просвітяни вчили читати 
й писати, відкривали бібліотеки, 
організовували драматичні гурт-
ки й хори. 

Цей пам’ятник стане зна-
ком, який викликатиме асоціа-
цію з Жінкою-Берегинею, з тими 
людьми, які окрилюють Україну.

Мирослава ЖОВТАН

Письменник, журналіст, профе-
сор, директор науково-видавничо-
го центру «Наша культура і наука», 
відомий публіцист та літературний 
критик Микола Тимошик презента-
цію свого видання «Село» мав у різ-
них куточках України.

Буковина йому давно стала рід-
ною. Автор свого часу працював ко-
респондентом газети «Радянська 
Буковина», головним редактором 
«Молодого буковинця», та й дружи-
на Тимошика — корінна буковинка. 

Письменник ставить перед со-
бою нелегке завдання — об’їхати 
всю Україну. Про це він мовив на 
кількох зустрічах, організованих 
у Чернівецькому національному 
університеті ім. Ю. Федьковича, 
обласній бібліотеці ім. М. Івасю-
ка, в райцентрі Сторожинець й у 

Народному домі — з просвітяна-
ми краю.

Нове видання — це архівні до-
слідження із захопливими сюже-
тами, події та люди в рідному селі 
автора — Данина, що на Ніжинщи-
ні Чернігівської області. Але істо-
рія будь-якого іншого українського 
села є майже ідентичною, а надто 
— совєтський період. Досліджуючи 
життя людей «знизу» — від козаць-
кої доби і аж до нинішніх часів, ав-
тор переконливо доводить, що саме 
зіпсувало село у 20-ті роки XX сто-
ліття. Постійні приниження породи-
ли в українців комплекс меншовар-
тості, який і досі виїдає нас із сере-
дини. 

Гість наводить сумні прикла-
ди «руського міра» в Полтаві, де з 
ним не захотіли спілкуватися укра-

їнською мовою, явної ненависті до 
рідної мови чернівчанина-таксиста 
й офіціанта одного з ресторанів на-
шого обласного центру.

Отже, працювати є над чим, і 
Тимошик ділиться рецептами акти-
візації роботи «Просвіти». Перше — 
не плакатися, що від нас, мовляв, 
нічого не залежить. 

У владних структурах є розум-
ні люди, треба творити з них про-
світян. Як і серед бізнесменів. Мо-
лодих варто шукати серед учораш-
ніх бійців війни з російським агре-
сором.

Письменник є головою фундації 
ім. Митрополита Іларіона (І. Огієн-
ка), тож розповідав і про цього дер-
жавотворця, книги якого нині пере-
видає. 

Світлана МАСЛОВСЬКА

Читайте, передплачуйте газету «Слово Просвіти»
Всеукраїнський культурологічний тижневик 

До 150-річчя 
«Просвіти»

Рада Київського місько-
го об’єднання ВУТ «Просві-
та» ім. Т. Шевченка вирі-
шила започаткувати цикл 
громадських і мистець-
ких зустрічей «Камертон 
Просвіти» на відзначення 
150-річчя цієї найповаж-
нішої в Україні організації, 
яка є найстарішим чинним 
брендом українців усієї пла-
нети.

Відкриваючи вечір в 
Українському домі, голо-
ва Всеукраїнського товари-
ства «Просвіта» Павло Мов-
чан сказав: «Ці заходи по-
кликані висвітлити не лише 
історичну подію, а й ваго-
мість цієї структури, не роз-
свареної, збереженої «Про-
світи» і відродженої уже в 
незалежній Україні. З цього 
заходу ми починаємо річни-
цю відзначення нашого юві-
лею». 

Голова Київської «Про-
світи» Кирило Стеценко на-
голосив: «Запускаючи цей 
проект, ми ніби створюємо 
першу хвилю. Обласні, ра-
йонні, міські «Просвіти» про-
тягом півтора року підхоп-
лять і продовжать це почи-
нання».

Присутні на цьому за-
ході розглянули в нестан-
дартному ракурсі історич-
ні портрети предтеч «Про-
світи» та просвітян періоду 
від Головної Руської Ради 
у Львові (1848 – 1851 рр.), 
Українсько-слов’янського 
братства (яке за радянської 
влади облудно називали 
Кирило -Мефодіївським), 
згадали постаті найвідомі-
ших просвітян до початку ХХ 
століття. Як відомо, майже 
всі українські письменники 
та громадсько-культурні ді-
ячі тих часів були просвітя-
нами. Добре, якби ці тради-
ції відновити нині. 

Моновистава 
про Квітку Цісик

У рамках ХІV Міжнародного театраль-
ного фестивалю жіночих монодрам «Ма-
рія», присвяченого народній артист-
ці України Марії Заньковецькій, відбув-
ся прем’єрний показ моновистави «Я — 
Квітка…» за музичною п’єсою-монологом 
«Квітка Цісик. Туга за Україною» Тетяни Че-
реп-Пероганич, сучасної української пое-
теси, лауреатки українських і міжнародних 
літературних премій.

Монодрама була представлена на ка-
мерній сцені ім. Сергія Данченка Націо-
нального академічного драматичного теа-
тру ім. Івана Франка в Києві.

Квітка Цісик — американська співач-
ка українського походження, оперна і блю-
зова співачка, виконавиця українських на-
родних і популярних пісень.

Народилася Квітка у США в родині піс-
лявоєнних емігрантів із Західної України 
(м. Коломия) Іванни та Володимира Цісиків. 
Отримала ґрунтовну музичну освіту. Бать-
ки прищепили донькам любов до України 
й тугу за нею.

Саме тому українська народна й по-
пулярна пісня стали особливою сторінкою 
у творчій біографії Квітки Цісик, яка мала 
рідкісне колоратурне сопрано. 

Після тривалої виснажливої боротьби 
з тяжкою хворобою 1998 року, за 5 днів до 
45-річчя, Квітка Цісик відійшла у ліпші світи.

Творчість Квітки Цісик набирає попу-
лярності у світі завдяки зусиллям її чолові-
ка Едварда Раковіча й сина Едварда-Воло-
димира Раковіча, а також громадським ор-
ганізаціям української діаспори та України.

Режисер-постановник монодрами «Я 
— Квітка…» — Валерій Невєдров, народ-
ний артист України. Виконавиця головної 
ролі — Вікторія Васалатій, артистка театру 
імені Івана Франка.

Спогад про великих виконавців
Мистецько-концертний центр імені Івана Козловського 

продовжує активну діяльність щодо популяризації творчос-
ті видатних українських співаків. Нещодавно тут відбулися 
концерти «Відродження Баттерфляй» до 145-річчя від дня на-
родження Соломії Крушельницької та «Легенди вітчизняної 
опери» до 85-річчя Анатолія Солов’яненка.

З ініціативи «Просвіти» 
Полтавський обласний інтернат 
названо на честь Софії Русової

Полтавська обласна державна адміністрація й депутати 
обласної ради підтримали ініціативу Полтавського обласно-
го об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» з увіч-
нення в назві обласного інтернату № 2 I – III ступенів діяч-
ки доби Української революції 1917 – 1922 років, видатно-
го українського педагога, прозаїка й літературознавця Софії 
Русової, діяльність котрої пов’язана з Полтавою. 

Говорить координатор громадсько-волонтерського про-
екту «Декомунізація на Полтавщині», перший заступник го-
лови міської «Просвіти» Олег Пустовгар: «Зробимо все, аби 
донести до викладачів і вихованців інтернату, загалом пол-
тавської громади той факт, що ідеолог українського націо-
налізму Микола Міхновський уперше публічно промову «Са-
мостійна Україна» виголосив саме в Полтаві — якраз у бу-
динку подружжя українських патріотів Олександра та Софії 
Русових».

Маніфест «Самостійна Україна» є знаковим, історичним, 
адже Микола Міхновський уперше в нашій історії ХХ століт-
тя заявив про потребу здобуття національної державності. 
Саме в будинку Русових названо головного ворога України 
— російський імперіалізм. Саме в полтавському будинку Ру-
сових Микола Міхновський закликав українців виборюва-
ти «одну, єдину, неподільну, вільну, самостійну Україну від гір 
Карпатських аж по Кавказькі». 

Перший крок з увічнення Софії Русової в Полтаві зробле-
но завдяки декомунізації. На пропозицію просвітян пере-
йменовано провулок Бакинських комісарів на честь родини 
Русових. 

Символ мудрості української
Міністерство освіти й науки України за ініціативою 

Українського фонду культури заснувало Всеукраїнські 
Сковородинські навчання «Пізнай себе» — для гідного 
відзначення на всеукраїнському й міжнародному рівнях 
2022 року 300-річного ювілею великого українського 
мислителя, педагога, філософа, поета, композитора, 
музиканта, культурно-освітнього подвижника Григорія 
Савовича Сковороди (1722 – 1794) та з метою популя-
ризації його багатої духовно-педагогічної спадщини.

Серед організаторів — і Центр гуманітарної спів-
праці з українською діаспорою Ніжинського держуні-
верситету імені Миколи Гоголя.

Разом із бібліотекою імені академіка М.О. Лавров-
ського нашого вишу в читальній залі для наукової робо-
ти ми відкрили виставку «Григорій Сковорода — символ 
мудрості української». Її прикрашає повна академічна 
збірка творів Григорія Сковороди за редакцією Леоні-
да Ушкалова, видрукувана видавництвом Канадсько-
го інституту українознавчих студій в Едмонтоні-Торонто 
2011 року.

Це подарунок директора видавництва Марка Ро-
берта Стеха, який він зробив під час візиту до Гоголів-
ського вишу 2014 року. Найдавніший стародрук пред-
ставлений російськомовним ювілейним виданням 
1894 року губернської друкарні Харкова (до 100-річ-
чя від дня смерті Григорія Сковороди) за редакцією 
професора Багалія. Також рідкісним є московське ви-
дання творів 1912 року, яке вийшло в серії «Русские 
мыслители».

Цікаве дослідження зробив сучасний літературо-
знавець Юрій Барабаш у «Вибраних студіях» про Миколу 
Гоголя, Тараса Шевченка і Григорія Сковороду. 

Сподіваємося, що 300-річний ювілей спонукає і ні-
жинських науковців, студентів і магістрантів до пошу-
кової літературознавчої роботи про українського му-
дреця. З цією метою і підготувала виставку з фондів 
бібліотеки завідувачка сектора абонементів Людмила 
Косовських.

Надія ОНИЩЕНКО,
м. Ніжин

Газета є виданням Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені 
Тараса Шевченка. Тематика її надзвичайно широка: література, мис-
тецтво, мова, освіта, наука, народознавство, історія тощо. На сторін-
ках газети виступають кращі інтелектуали України, тут містяться пу-
блікації, які будуть корисні й цікаві широкому колу читачів, зокрема 
творчій інтелігенції, студентам, викладачам. Та й практично кожен 
зможе знайти в газеті багато цікавого для себе. 

Нині триває передплата на газету «Слово Просвіти» на 2018 рік. Її 
ведуть усі поштові відділення й листоноші. 

Пропонуємо деякі матеріали  останніх номерів газети. 

Квітка Цісик

Пісенне єднання сердець

Усі ми родом з українського села Пам’ятний знак 
крилатої Жінки-Просвіти
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У результаті чого 
в Польщі почався 

процес децентралізації?
У 2015 році ми святкували  25-

ту річницю проведення рефор-
ми самоврядування в Польщі на 
рівні гмін. Режим, який панував у 
Польщі в 1945 – 1989 роках, по-
збавив громадян частини своїх де-
мократичних прав, включно з пра-
вом на місцеве самоврядування. 
Хоча формально існували гміни 
(найменша самоврядна одиниця) 
і 29 воєводств (повіти ліквідува-
ли 1975 року), але вони були час-
тиною однорідної партійно-дер-
жавної влади. Місцеві громади 
не були самостійними. Вибори до 
рад, які в той час називали народ-
ними, виявилися лише імітацією. 
Тільки комуністичні партії мали 
монополію на висування кандида-
тів. Тож це були вибори без вибо-
рів і гміни без органів місцевого 
самоврядування. 

Демократія не може обійти-
ся без місцевого самоврядуван-
ня. Дуже добре це розумів перший 
некомуністичний уряд прем’єр-
міністра Тадеуша Мазовєцкого, 
який ухвалив рішення про віднов-

лення в Польщі самоврядних гмін. 
Сенат Республіки Польщі висту-
пив із законодавчою ініціативою. 
У результаті 8 березня 1990 року 
Сейм ухвалив закон про місцеве 
самоврядування, виборче право 
для рад гмін (муніципальних рад) 
і пов’язані з цим зміни до Консти-
туції РП. Відповідно до закону про 
місцеве самоврядування була 
здійснена децентралізація публіч-
ної влади. У травні 1990 року від-

булися перші вибори до муніци-
пальних рад. 

1999 року уряд прем’єр-
міністра Єжи Бузека провів на-
ступний етап реформи самовря-
дування. Реформа полягала у 
створенні самостійних повітів, 
воєводств і передачі завдань, які 
раніше виконувала адміністрація 
уряду, органам місцевого само-
врядування на рівні повітів та во-
єводств. Разом із завданнями пе-

редано кошти, необхідні для їх ви-
конання, а також частину фінансів, 
які до цього часу були складовою 
державного бюджету. 

Описані конституційні рефор-
ми місцевого самоврядування 
часто називаємо децентраліза-
цією. Децентралізація — це пе-
редача повноважень, державно-
го майна і фінансових ресурсів 
від центральної влади до органів 
місцевого самоврядування. Про-
цес децентралізації не базуєть-
ся, однак, тільки на змінах у полі-
тичному устрої, але являє собою 
безперервний процес. На підставі 
низки правових актів органам міс-
цевого самоврядування система-
тично передають чергові завдан-
ня до виконання. 

Від Конституції РП 
до правових актів, які 

регулюють завдання органів 
місцевого самоврядування: 

відносини «держава — 
органи самоврядування»
25-річний процес реформ 

місцевого самоврядування
1990 року під впливом ідеї 

самоврядування та внаслідок 

значних суспільних і політичних 
змін, які були пов’язані зі змі-
ною державного устрою, віднов-
лено органи місцевого самовря-
дування у властивому значенні 
цього слова. Від 8 березня 1990 
року — моменту набрання чин-
ності закону про місцеве само-
врядування — в Польщі почався 
новий етап функціонування ор-
ганів місцевого самоврядуван-
ня. Важливою датою в історії са-
моврядування можна також вва-
жати 27 травня 1990 року, коли 
почав діяти закон про місцеве 
самоврядування і відбулися пер-
ші вибори до гмін. Надзвичайно 
важливим фактом є те, що відро-
джене самоврядування майже 
відразу отримало конституційну 
основу. Одночасно з ухваленням 
закону про місцеве самовряду-
вання були внесені зміни до Кон-
ституції, ухваленої ще за часів 
комунізму. 17 жовтня 1992 року 
ухвалили так звану Малу Консти-
туцію, яка отримала назву кон-
ституційного акта про взаємо-
дію законодавчої та виконавчої 
влади Республіки Польщі, а 
також про місцеве само-
врядування. 

Щойно проведені вибори керівних 
органів у ще більш як 200-х недавно 
утворених об’єднаних територіальних 
громадах України, серед них у 14-ти на 
Чернігівщині, ще раз загострили питан-
ня: що ж це за чергові реформи? Може, 
такі, які давно вже імітують у нас справ-
жнє реформування країни — від колонії 
до незалежної держави, від тоталітар-
ного до демократичного суспільства? І 
в людей уже відраза до самого поняття 
«реформи». 

Побічним свідченням цієї відрази, по-
літичної втоми людей є те, що на цих недав-
ніх виборах в ОТГ встановлено український 
рекорд низької явки виборців за всі понад 
чверть століття наших виборіад, а в нас було 
десь з 20 всеукраїнських виборів — парла-
ментських, президентських, місцевих. Так 
от на ці останні вибори в громадах прийшло 
всього 45 відсотків виборців. 

А мова ж про реформи в надважливій 
сфері — державного управління. Що ж це за 
реформи — у форматі широко рекламова-
них ОТГ? Причому, як і в економіці, в нас де-
кларують, що ми тут запозичуємо цінний до-
свід Польщі. Справді, досвід цієї країни для 
нас украй цінний, адже ця держава зробила 
за два з половиною десятиліття колосальний 
поступ. У тому числі в адміністративно-терито-
ріальній реформі — децентралізації. А що ми, 
власне, запозичуємо з польського досвіду? 

Зі створенням ОТГ у нас начебто віднов-
лено 4-рівневу систему адміністративно-те-
риторіального поділу, принаймні до ліквідації 
такої ланки, як райони. Ці чотири рівні — об-
ласть, район, ОТГ, село. Дійсно, така градація 
є традиційною для України останніх століть. 
До революції в нас існували ці самі 4 рівні: 
губернія (нинішня область), повіт (район), во-
лость (ОТГ), село. У сьогоднішній Польщі ці 
рівні є: воєводство, повіт, гміна, село. 

Це щодо адміністративно-територіальних 
одиниць. А щодо управління, то існували й іс-
нують три рівні. Якщо говорити про органи 
місцевого самоврядування, в нас — губер-
нія, повіт, волость, у Польщі — воєводство, 
повіт, гміна. У найнижчому рівні, селі, само-
врядного органу не існувало — як колектив-
ного, обраного жителями села, органу місце-
вої влади. На рівні села, і до революції, і за-
раз це вводиться, владу в селі уособлював і 

уособлюватиме сільський староста («війт» — 
польською), теж обраний населенням. 

Здавалося б, ОТГ — це і є польський чи 
український дореволюційний досвід. Але на-
справді аналогія тут дуже умовна. Щоб поба-
чити її, нижче наша газета друкує фрагмент з 
книжки «25 років місцевого самоврядуван-
ня в Польщі: відповідальність децентралі-
зованої влади на прикладі міста Любліна». 
Вона видана в Любліні владою воєводства 
позаторік, українською мовою. Нещодавно 
цю книжку роздавали в Чернігові учасникам 
чергового українсько-польського семінару з 
місцевого самоврядування за участю голів 
польських гмін і наших новостворених ОТГ. 

Фрагмент чималий, але прочитайте його. 
І побачите величезну різницю в децентралі-
зації по-українськи і по-польськи. 

У Польщі все було зроблено, як і еконо-
мічні реформи, швидко, рішуче, за лічені роки 
— адміністративно-територіальну реформу, 
бюджетну і власне децентралізацію. І ось 
ключові відмінності в поляків і в нас. 

Перше: в Польщі адміністративно-тери-
торіальну реформу було зроблено спершу, а 
не під час децентралізації чи й після, як у нас. 

Друге: бюджет Польщі формується й роз-
поділяється знизу вгору, а не навпаки, як у 
нас. Тобто починають із фінансування села, 
гміни. У нас же всі кошти зосереджуються в 
загальнодержавний «казан», а потім милос-
тиво розподіляються згори вниз. 

Третє: Польща зі вступом 2004 року до 
Євросоюзу отримала колосальну фінансову 
допомогу від ЄС.

Тепер докладніше про нас.
Перше.  У нас децентралізацію у форматі 

утворення ОТГ затіяли, так і не зробивши ад-
міністративно-територіальної реформи. Про 
цю реформу пробалакали десь з півтора де-
сятиліття — у форматі укрупнення областей 
(заміни їх на великі «краї»), укрупнення райо-
нів — заміни на великі повіти. 

Балачки про таку реформу тривають. На-
приклад, у нас на Чернігівщині пропонується 
замість нинішніх 22 районів утворити 4 по-
віти. Припустімо, 22 райони, а вони існують 
беззмінно ось уже 50 років, — забагато. Але 
чому лише 4 повіти? Це будуть якісь монстри, 
значно більші, ніж традиційні українські, чер-
нігівські повіти хоча б дореволюційних часів. 
Оптимально було б мати 7 – 8 повітів. Утім, 
як і утворюються монстри-громади з десят-

ків сіл — ОТГ, в які об’єднуються цілі нинішні 
адміністративні райони. 

Ще ніхто ж не скасовував адміністратив-
ного поділу держави на області, райони, сіль-
ради (їх чомусь останнім часом пішла мода 
називати «територіальними громадами»). Усі 
ці одиниці, цей поділ зафіксовано в Консти-
туції України, в статтях 140, 141. У першій — 
про сам поділ, у другій статті — про органи 
влади цих одиниць — у форматі обраного на-
селенням самоврядування. 

Але тепер, коли кроїться «по живому», 
утворився якийсь дивний конгломерат. 
При існуванні районів, а деякі вже повніс-
тю трансформувалися в ОТГ, як у нас в об-
ласті — Сновський, паралельно утворюють-
ся громади. Хоча поки що їх лише 665, і вони 
об’єднали всього 28% колишніх місцевих 
рад і 13% населення країни. А решта? І чи всі 
люди знають, що з утворенням ОТГ припиня-
ють існування сільські ради — як органи вла-
ди в селі, місцеве самоврядування, обране 
жителями цього села. Зникає сільський де-
путатський корпус, тепер його заміняє одна 
загальна рада об’єднаної громади, що замі-
нила колишню районну раду депутатів. 

При тому, що людей цікавлять і дуже хви-
люють чисто житейські питання, з якими вони 
йдуть у владу, в сільраду — щодо субсидій, зе-
мельних паїв, народження, смерті, спадщини і 
т.д. У районах існували структури відповідних 
державних служб — райвідділи освіти, куль-
тури, соціального захисту, Пенсійного фонду. 
Як усе це функціонуватиме при створенні гро-
мад? У тому числі там, де громади об’єднали 
повністю чи майже повністю колишні райони, 
які, повторю, не ліквідовані. 

Друге. Щодо фінансової децентралізації. 
Вона почалася ще до утворення ОТГ — по-
датковою реформою. На місця пішли більші 
бюджетні дотації. При цьому саме на місце-
ві (сільські) ради «почепили» утримання сіль-
ської соціальної сфери — освіти, культури, 
медицини. 

З утворенням ОТГ фінанси начебто вза-
галі підуть «у низи», до людей — так нам за-
декларовано. Добре було б. Бо поки що див-
но чути, коли голова якоїсь новоутвореної 
громади заявляє, що, мовляв, на 2017 рік на 
села утвореної торік громади виділено з бю-
джету стільки-то мільйонів, а торік, до утво-
рення ОТГ, на ці самі кілька сіл надійшло в 
кілька разів менше. Але постає запитання: 

де були ці бюджетні кошти торік? І чи надовго 
цей золотий дощ селянам? Чи не схоже це на 
якесь заманювання в ОТГ? 

Натомість якось мало говориться, що 
вже не існуватиме в селі бюджету колиш-
ньої сільської ради, бо й ради вже нема. Бід-
ний був бюджет, але все ж депутати сільра-
ди ним розпоряджалися. Тепер же в колиш-
ньому (поки що й нинішньому) райцентрі рада 
ОТГ вирішуватиме, чи виділити кошти такому-
то селу на паркан, чи іншому селу прокласти 
тротуар. 

Треба ще додати, що вже понад півтора 
десятиліття тому в селян  відібрали землю. У 
сільських рад (назвіть їх громадами) відібра-
но право розпоряджатися землею за межа-
ми села, хоч це й НА ТЕРИТОРІЇ цієї самої сіль-
ради. Тобто в ОТГ об’єднуються старці без 
основного багатства — землі. 

І нарешті третя відмінність від Польщі. 
Тут уже нема з чим порівнювати. Польща піс-
ля вступу до Європейського Союзу отримала 
величезну фінансову допомогу від ЄС. Бо там 
існує тверда політика економічного вирівню-
вання країн ЄС, бодай хоч зменшення коло-
сальної різниці між злидарями колишнього 
соцтабору й багатими країнами Заходу. Така 
політика потрібна самому ЄС. І на це виділя-
ють колосальні кошти. Причому це не креди-
ти, а економічна допомога. До речі, найбіль-
ше — Польщі. Колосальні суми допомоги від 
ЄС у мільярди євро, які виділяють на одне во-
єводство Польщі, перевищують оті 2 – 3 мі-
льярди доларів, які МВФ виділяє нам ЯК КРЕ-
ДИТИ, ще й на численних умовах. 

Отже, проводити паралель між децен-
тралізацією в Польщі й у нас — це просто гра 
слів і понять. У нас усе це, на жаль, ПОКИ ЩО 
не так, як у Польщі та й ще в деяких країнах 
Східної Європи.

Поки що — не так. А щоб було так, тре-
ба більш масштабно робити все по-людськи. 
Перше: провести нормальну адміністратив-
но-територіальну реформу. Друге: зробити 
дійсно фінансову децентралізацію, щоб ко-
шти найперше йшли «в глибинку», а не милос-
тиво капали згори. Третє: йти реально в Єв-
росоюз, а не теліпатися туди ще років зо 20. 

Бо інакше наша «подібність» до європей-
ського життя буде нагадувати українську 
приказку: схоже, як свиня на коня, тільки 
шерсть не така. 

Петро АНТОНЕНКО 

«Децентралізація» по-українськи — це далеко не те, що в Польщі
А наші об’єднані територіальні громади — це ще не аналог польської гміни
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25 років місцевого самоврядування в Польщі 

Польська «глибинка» — це зовсім не глушина.



№115  16 листопада 2017 року№115  16 листопада 2017 року
Світ-Світ- інфоінфо8                        Україна і світ

7 V розділ Малої Кон-
ституції Польщі про міс-

цеве самоврядування окрес-
лює його суть як «основну форму 

організації локального громад-
ського життя». Завдяки ухвален-
ню закону одиниці самоврядуван-
ня, які творять громади мешкан-
ців, отримали права юридичної 
особи, а отже, можливість розпо-
ряджатися власністю й мати влас-
ні фінансові засоби. Відповідно до 
закону основною і єдиною одини-
цею місцевого самоврядування 
була гміна. 

Безсумнівно, положення Ма-
лої Конституції мали вплинути на 
форму дійсної Конституції РП від 
2 квітня 1997 року, яка є осно-
вним документом, що окреслює 
устрій самоврядування. У преам-
булі сформульовано принцип суб-
сидіарності (допомоги), який нале-
жить до переліку завдань органів 
самоврядування. Відповідно до 
цього принципу органи місцевого 
самоврядування отримують сво-
боду дій, а також відповідають 
за задоволення власних потреб. 
Крім того, Конституція вказує, що 
одним із основних принципів дер-
жавного устрою є принцип децен-
тралізації публічної влади, й вод-
ночас надає органам місцевого 
самоврядування права юридичної 
особи публічного права. 

Відповідно до Конституції РП 
від 3 квітня 1997 року орган міс-
цевого самоврядування склада-
ється з мешканців одиниць ад-
міністративно-територіального 
поділу, які, згідно із законодав-
ством, є самостійною територіаль-
ною громадою. Конституція вка-
зує, що основною одиницею міс-
цевого самоврядування є гміна, 
але теж зазначає, що це не може 
бути єдина ланка самоврядуван-
ня, зобов’язуючи таким чином за-
конодавчий орган влади до окрес-
лення принаймні ще однієї лан-
ки самоврядування. Відповідний 
правовий акт, у якому було окрес-
лено триступеневу структуру ад-
міністративного поділу на гміни, 
повіти і воєводства,  ухвалили 
1998 року. 

Надзвичайно важливими по-
ложеннями Конституції є вимога 
проведення виборів органів кож-
ного ступеня і положення про мож-
ливість регулювання виборів ви-
конавчих органів чинним зако-
нодавством. Конституція також 
поширює положення Малої Кон-
ституції: зміцнення принципів са-
мостійності самоврядування, де-
тальний опис розподілу завдань, 
процес об’єднання громад, конт-
ролю. Варто звернути увагу на те, 
що конституція зводить нагляд 
(контроль) органів місцевого са-
моврядування тільки до контролю 
над тим, чи всі завдання викону-
ються легально. Положення кон-
ституції досить швидко були реа-
лізовані у формі законодавчих ак-
тів. Вже 1998 року, як згадувалося 
вище, проведено реформу само-
врядування, в результаті якої ство-
рили два наступні ступені само-
врядування — повіт і воєводство. 

Наступні етапи формування су-
часного самоврядування переду-
сім пов’язані зі змінами в законо-
давстві. Найважливішою зміною 
останнього десятиліття є закон від 
20 червня 2002 року про прямі ви-
бори війта, бурмістра і президента 
міста. Закон встановлював прямі 
вибори одноособових органів ви-
конавчої влади, які прийшли на за-
міну колективним органам. 

Європейський Союз 
та розвиток місцевого 

самоврядування 
в Польщі

Зв’язок цілей ЄС з розвитком 
органів місцевого 
самоврядування

Місцеве самоврядування 
Польщі є форою децентраліза-
ції, яка має конституційну осно-
ву і спирається на ратифікова-
ну Польщею Європейську хар-
тію місцевого самоврядування. 
Хартію створили держави-члени 
Європейської Ради у Страсбурзі 
15 жовтня 1985 року, а Польща 
ухвалила  1993 року. Хартія міс-
тить положення про сферу діяль-
ності, а також ряд норм, які стосу-
ються фінансових справ органів 
місцевого самоврядування. 

З усіх принципів, на підста-
ві яких побудована політика Єв-
ропейського Союзу, найважли-
вішими вважаються субсидіар-
ність (усі завдання виконують-
ся на найнижчому рівні, який 
має можливості їх реалізувати), 
партнерство і програмування 
(основу оптимальної підтримки 
становить планування, яке відпо-
відає критеріям, ухваленим ЄС). 
Партнерство полягає в обов’язку 
співпраці з центральними, регі-
ональними та місцевими орга-
нами влади, а також соціальни-
ми й економічними партнерами, 
формулюючи при цьому принци-
пи (основи) і конкретні дії політи-
ки ЄС. Співпраця цього типу отри-
мала інституційне відображення 
у формі регіональних комітетів та 
інших формальних і неформаль-
них організацій, які представ-
ляють інтереси місцевих і регіо-
нальних громад, а також підпри-
ємців у Брюсселі. На практиці це 
полягає в тому, що плани, які об-
говорюють уряди та Європейська 
Комісія, спочатку мають бути 
представлені й розглянуті ре-
гіональними та місцевими гро-
мадами, а також іншими струк-
турами суспільного життя. Місце-
вим самоврядуванням вважаєть-
ся, між іншим, здатність влади, 
обраної демократичним шля-
хом, до формування й керуван-
ня значною частиною суспільних 
справ на території громади та в її 
інтересах. 

Однією з головних цілей по-
літики Європейського Союзу є 
зменшення диспропорцій роз-
витку регіонів і зміцнення їх-
ньої конкурентоспроможності. 
Європейський Союз прагне гар-
монійного розвитку цілої терито-
рії спільноти й вирівняння рівня 
життя у країнах-членах та всіх ре-
гіонах. Рівень забезпечення регі-
онів вимірюється розміром вало-
вого внутрішнього продукту (ВВП) 
на душу населення, який прирів-
нюється до середнього показни-
ка у країнах ЄС. У найбагатшому 
регіоні Європи розмір ВВП у 13 
разів більший, ніж у найбіднішо-
му. Кожен четвертий європей-
ський регіон не досягає і 75% 
від середнього показника у кра-
їнах ЄС. До останньої групи на-
лежить 15 польських воєводств. 
Тільки в Мазовецькому воєвод-
стві ВВП складає 83,6% від се-
реднього показника у країнах ЄС. 
На цьому рівні знаходяться най-
бідніші регіони країн Західної Єв-
ропи. Трохи більше ніж половину 
середнього показника мають Ве-

ликопольське воєводство та воє-
водство Нижньої Сілезії. Воєвод-
ства Східної Польщі (Люблінське, 
Підкарпатське) ледве досягають 
48% середнього показника ЄС. 
Через такий низький рівень роз-
витку всі польські воєводства 
отримують кошти з Фондів ЄС 
для відновлення економічного 
зростання та підвищення рівня 
життя населення. 

Отримання 
засобів допомоги
Фінансові ресурси, призна-

чені для розвитку європейських 
країн, розподіляються в семиріч-
них бюджетах. Коли Польща 2004 
року вступала до Європейського 
Союзу, то використала фонди, за-
плановані на 2000 – 2006 і 2007 
– 2013 роки. Фінансові ресурси, 
які використовуються нині, за-
плановані на 2014 – 2020 роки. 

У 2004 – 2006 роках Поль-
ща отримала фінансову підтрим-
ку від Європейського Союзу в 
розмірі 12,8 млрд євро. У 2007 
– 2013 роках — 67,3 млрд євро. 
Розмір цих ресурсів був збіль-
шений польськими державними 
(11 млрд євро) і приватними (6,5 
млрд євро) коштами. 

У бюджеті ЄС на 2014 – 2020 
роки виділено 453 мільярди євро 
на розвиток. Безсумнівно, най-
більшим бенефіціаром цих ко-
штів буде Польща. Наша країна 
отримає понад 89 млрд євро, що 
складає майже 20% усього бю-
джету ЄС, призначеного на роз-
виток:

1. Політика згуртованості — 
77,6 млрд євро. 

2. Політика розвитку сіль-
ських територій — 10,9 млрд 
євро. 

3. Рибальство — 0,53 млрд 
євро. 

Виділені для Польщі кошти ви-
користовуватимуть на підставі 
оперативних програм, якими ке-
руються на державному (держав-
ні програми — «Інфраструктура і 
середовище», «Інтелігентний роз-
виток», «Цифрова Польща», «Схід-
на Польща», «Технічна допомога», 
«Програма розвитку сільських те-
риторій», «Знання. Освіта. Розви-
ток») та регіональному рівнях (16 
регіональних оперативних про-
грам). 

Керування коштами в рам-
ках регіональних програм здій-
снюють органи місцевого само-
врядування на рівні воєводств. 
Таке рішення було ухвалене перш 
за все з метою виявлення про-
блем на найнижчих рівнях, щоб 
заходи, описані в регіональних 
програмах розвитку, відповіда-
ли стратегіям розвитку кожно-
го воєводства окремо. Місцеві 
органи самоврядування на рівні 
воєводств відповідають за при-
готування і реалізацію програм, 
проводять переговори щодо за-
пису програми безпосередньо з 
Європейською Комісією, обира-
ють проект, який отримає дофі-
нансування, здійснюють виплати 
суб’єктам, які реалізують проек-
ти, проводять перевірки проек-
тів і контролюють виконання про-
грами. Окрім цього, опрацьову-
ють директиви, рекомендації та 
підручники, які стосуються різних 
аспектів, пов’язаних з реалізаці-
єю програми, а також займають-
ся інформаційно-рекламною ді-
яльністю. 

Деякі з описаних вище за-
вдань органи місцевого само-
врядування на рівні воєводств 
можуть доручити організації-по-
середнику. Але, довіряючи за-
вдання іншим суб’єктам, відпові-
дальність за їх організацію в по-
вному обсязі несуть органи міс-
цевого самоврядування. 

Можливість отримання ко-
штів з європейських фондів міс-
цевими громадами стала при-
чиною того, що в місцевих ор-
ганах адміністрації офіційно по-
чали працювати спеціалісти, які 
займалися пошуками грантів, 
поданням заявок на отриман-
ня дофінансування, а потім реа-
лізовували проекти й готували 
звітність щодо їх реалізації. У Лю-
блінській міській раді функціону-
ють три такі організаційні одини-
ці, які виконують тільки вищеопи-
сані завдання, щодня там працює 
близько 60 осіб. Інші займаються 
такою самою працею в інших від-
ділах (наприклад, культура, осві-
та, інвестування). 

Завдання органів 
місцевого 

самоврядування, 
поділеного 

на три ступені
Від 1 січня 1999 року в Польщі 

впроваджено триступеневу (гмі-
на, повіт, воєводство) структу-
ру органів місцевого самовряду-
вання. Триступенева структура не 
означає ієрархічного підпорядку-
вання. Кожен рівень місцевого са-
моврядування має окреслені за-
вдання й виконує їх без втручан-
ня органів місцевого самовряду-
вання вищого рівня. 

Основною одиницею територі-
ального самоврядування є гміна. 
Її завдання полягає в задоволен-
ні всіх потреб мешканців — членів 
громади гміни. 

У соціальній сфері гміна відпо-
відає за освіту включно до рівня 
гімназії (середня школа), житлову 
інфраструктуру, основну медич-
ну допомогу, соціальну допомогу, 
опіку над бездомними, бібліотеки, 
осередки культури. 

У сфері технічної інфраструк-
тури до завдань гміни належить 
прокладання й утримання доріг, 
водопровід, постачання електри-
ки, газу й тепла, каналізація, збір 
та утилізація сміття, громадський 
транспорт. 

У сфері правопорядку та гро-
мадської безпеки її завдання по-
лягають у дотриманні порядку, 
протипожежній безпеці, запобі-
ганні повеням, муніципальній охо-
роні (поліція). 

До важливих завдань гміни 
належить також територіальне 
планування, землевпорядкуван-
ня, охорона навколишнього сере-
довища, утримання зелених наса-
джень, кладовищ, ринків. 

Окрім своїх безпосередніх за-
вдань, гміни також виконують до-
ручені їм завдання зі сфери урядо-
вої адміністрації (прописки, РАГ-
Си, частина завдань із соціальної 
допомоги). Згідно з Конституці-
єю гміна є найважливішим типом 
спільноти самоврядування. Влада 
гміни знаходиться найближче до 
громадян, мешканці звертаються 
до неї за допомогою і підтримкою 
у справах, навіть у тих, на які гміна 
не має впливу і за які формально 
не відповідає. 

Повіт є одиницею самовряду-
вання, яка відповідно до рефор-
ми самоврядування від 1999 року 
виконує місцеві завдання на по-
надгмінному рівні. Більшість за-
вдань повіту належать до соці-
альної сфери: відповідальність 
за надгімназійні школи, охоро-
на здоров’я (керування повітови-
ми лікарнями), керування куль-
турними установами (театри, му-
зеї), соціальна допомога (повітові 
центри надання допомоги роди-
ні, будинки для престарілих), до-
помога інвалідам, активізація на 
ринку праці, обслуговування без-
робітних. Важливим завданням 
також є відповідальність за гро-
мадський транспорт і громадські 
дороги. 

У сфері порядку та громад-
ської безпеки повіт несе відпові-
дальність за протипожежну й про-
типовеневу безпеку, запобіган-
ня надзвичайним загрозам жит-
тю і здоров’ю людей, дії, пов’язані 
з усуненням наслідків стихійних 
лих, цивільну оборону. 

У сфері використання навко-
лишнього середовища та екології 
повіт відповідає за геодезію, кар-
тографію, архітектурно-будівель-
ну адміністрацію, водне господар-
ство, охорону навколишнього се-
редовища і природи, сільське гос-
подарство, лісове господарство, 
рибальство. 

Від 1999 року в Польщі функці-
онують також міста на правах по-
віту, тобто гміни, які виконують за-
вдання повітів. Права повіту ма-
ють міста, які на 31 грудня 1998 
року мали понад 100 000 меш-
канців, міста, які того дня пере-
стали бути столицями воєводств, 
а також ті, які отримали статус міс-
та на правах повіту під час першо-
го адміністративного поділу краї-
ни на повіти. 

Воєводство — найбільша ад-
міністративна одиниця регіональ-
ного рівня. На відміну від гміни й 
повіту, сфера послуг воєводства 
є обмеженою. Його основне за-
вдання полягає в регіонально-
му розвитку. Влада воєводства 
відповідає за створення стратегії 
розвитку, опрацювання програм 
досягнення стратегічних цілей, 
координування взаємодії оди-
ниць територіального самовряду-
вання, економічних та соціальних 
партнерів для реалізації інвес-
тиційних проектів. Важливим за-
вданням воєводства є укладан-
ня воєводських контрактів, тоб-
то домовленостей, які охоплюють 
проекти, реалізовані на території 
воєводства різними суб’єктами за 
фінансової підтримки фондів цен-
трального бюджету, а також євро-
пейських фондів. До завдань воє-
водства належить також реклама 
регіону, політика запобігання без-
робіттю, планування використан-
ня простору, вища освіта, охорона 
навколишнього середовища, ве-
дення спеціалізованих представ-
ництв служби здоров’я, утриман-
ня доріг регіонального значення, 
регіональних установ культури, 
регіонального громадського тран-
спорту. Воєводства можуть укла-
дати угоди про співробітництво з 
іноземними партнерами. 

Від 2004 року, тобто від мо-
менту вступу Польщі до Євро-
пейського Союзу, самоврядуван-
ня воєводств відіграють щоразу 
більшу роль в управлінні європей-
ськими фондами, призначеними 
для місцевого та регіонального 
розвитку. 

25 років місцевого самоврядування в Польщі 
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Джавахарлал Неру
«Як говорить Шопенгауер, «людина може 

робити, що вона хоче, але не може хотіти так, 
як хоче».

«Зовнішній об’єктивний світ не може по-
вністю зайняти, захопити або задовольнити 
людину, яка досягла зрілості». 

«У Давній Індії існувала теорія, що можно-
владці не можуть бути цілком об’єктивними». 

«Ми погоджуємося зараз з багатьма реча-
ми, тому що ми звикли до них, хоча вони достат-
ньо дивні й нерозумні».

«У певному сенсі ми безперервно помира-
ємо і відроджуємося знову, і це створює види-
мість безперервності індивідуальності».

Цитати з Будди: «Ніколи в цьому світі нена-
висть не перемагається ненавистю, її перема-
гає любов». «Нехай людство подолає гнів до-
бродушністю, а зло — добром». «Найбільшим 
переможцем буде той, хто отримає перемогу 
над самим собою». «Перемога породжує нена-
висть, бо переможений нещасний». «Усе, чим 
ми є, — це результат наших думок». «Ось так і я 
дав вам лише жменю істин, але, крім них, є ба-
гато інших істин, і їх також не перелічити». 

«Світ не створений для людини, і людина 
лише тоді встає на повний зріст, коли розуміє 
достоїнство і цінність життя, яке не належить 
людині». 

«При всіх тих помилках, які ми, можливо, 
зробили, ми вберегли себе від грубощів, від со-
рому перед самим собою і від боягузтва». 

Махатма Ганді: 
«Всі люди – браття» 
«Я вважаю, що взагалі необхідно уникати 

занадто великої близькості: людина швидше 
сприймає ваду, ніж добропорядність».

«Я направився в обійми гріха, але Бог у сво-
їй безмежній милості врятував мене від мене 
самого».

«Було явне плотське бажання, а це рівно-
цінно дії».

«Розвитку розумових здібностей є межа — 
прагнення душі до досконалості безмежне». 

«Я ніколи не робив фетишу з послідовності. 
Я поборник Істини,  кажу те, що відчуваю і ду-
маю в даний момент з того чи іншого приводу, 
безвідносно до того, що говорив про це рані-
ше… І в міру того, як моє бачення прояснюєть-
ся, з досвідом прояснюються і мої погляди». 

«Слабкі ніколи не пробачають. Уміння про-
бачати — властивість сильних». 

«Якби в мене не було почуття гумору, я б 
давно покінчив із собою». 

«Раціоналісти — чудові люди; раціоналізм, 
який претендує на всемогутність, — таке саме 
погане ідолопоклонство, як обожнювання 
кам’яних і дерев’яних ідолів. Я не ратую за те, 
щоб обмежити владу розуму, а закликаю відда-
ти належне тому в нас, що його освячує». 

«Моральна поведінка не в тому, щоб іти про-
топтаним шляхом, а в тому, щоб самому знайти 
правильний шлях і безстрашно по ньому йти». 

«Людина — господар своєї долі в тому сен-
сі, що в неї є свобода розпоряджатися своєю 
свободою. Але до чого це призведе — людині 
невідомо». 

«Цінність ідеалу в тому, що він віддаляється 
в міру того, як ми до нього наближаємося». 

Рабіндранат Тагор
«Прагнення до придушення пристрастей 

стає нашою сьомою пристрастю, окрім відо-
мих шести: чуттєвості, запальності, жадібності, 
одержимості, пияцтва та заздрості». 

«Загрузнувши в насолодах, ми перестаємо 
відчувати будь-яке задоволення». 

«Прекрасне не входить до необхідного — 
воно існує понад необхідне». 

«Хочеш, щоб твої бажання збулися, навчися 
стримувати їх». 

Абулькалам Азад
«Квіти радості й щастя, які ми вічно шука-

ємо повсюди і не знаходимо, розквітають і 
в’януть у дивному саду, схованому в глибині на-
шого серця. Уся біда у тому, що ми знаємо все 
про все, нічого не знаючи лише про себе». 

«Найлегше в житті — померти, найважче — 
жити». 

«Кого можна назвати наймудрішою люди-
ною? Найвеселішу людину». 

Варшава, столиця Польщі, була майже по-
вністю зруйнована під час Другої світової ві-
йни, після чого відбудована фактично з нуля.

Чисельність населення Польщі — близько 
38 млн осіб.

З 1600 по 1945 роки Польща відбивала-
ся від іноземних загарбників або  переживала 
громадянську війну 43 рази. 

Слово «Польща» походить від назви 
слов’янського племені «поляни», що означає 
«люди, які живуть у відкритих полях».

Прапор Польщі має такий вигляд: угорі — 
горизонтальне біле полотно, внизу — черво-
не; на білому полотні на червоному тлі — герб 
країни, білий орел. 

Польща входить до НАТО від 1999 року, 
до Європейського Союзу — від 2004 року, до 
Шенгенської зони — від 2007 року.

У світі серед носіїв слов’янських мов поль-
ською розмовляє друга за чисельністю група 
людей. Більше носіїв налічує лише російсько-
мовна група.

«Просто» польською означає «прямо». У цій 
мові взагалі багато слів, співзвучних з україн-
ськими, але деякі мають зовсім інше значен-
ня.

Польща межує з Литвою, Росією, Білорус-
сю, Україною, Словаччиною, Чехією та Німеч-
чиною.

Аборти в Польщі заборонені законом.
З 60 мільйонів поляків майже 35% живуть 

в інших країнах.
Друге місто у світі за кількістю поляків, що 

в ньому мешкають, — Чикаго (США).
Майже всі поляки знають англійську мову.

Польський астроном Миколай Копер-
ник першим припустив, що Земля не є цен-
тром Всесвіту. 

17 поляків отримали Нобелівську 
премію.

У Варшаві є вулиця імені Вінні-Пуха. 
Близько третини польської території 

займають ліси.
У Польщі є місце, де під прямим кутом 

перетинаються дві річки — Вельна й Нель-
ба. При цьому через відмінності темпера-
тур води, різну швидкість і рівень течій води 
річок не змішуються. 

У Польщі немає жодної атомної елек-
тростанції.

Знаменита полька Марія Склодовська-
Кюрі залишається єдиною жінкою, яка була 
удостоєна Нобелівської премії в двох різ-
них наукових галузях.

Приблизно чверть усіх білих лелек світу 
живе в Польщі. 

Польська кухня в цілому дуже нагадує 
нашу.

Екологія в Польщі на хорошому рівні. 
У міських парках тут сила-силенна білок, а 
над річками кружляють зграї чайок.

Жоден святковий стіл у Польщі немис-
лимий без супу.

За польськими законами ніхто не 
зобов’язаний працювати на Різдво, тому на 
різдвяні свята тут зазвичай все зачинено.

У країні немає безпритульних тварин 
(так само, як у Новій Зеландії або в Італії).

Громадський транспорт у Польщі роз-
винений дуже добре. У всіх містах є навіть 
нічні маршрути автобусів.

Цiкавi факти про ПольщуЦiкавi факти про Польщу

Колишні політв’язні СРСР 
назвали відкриття Путіним меморіалу 
«Стіна скорботи» цинізмом

У відкритому листі колишні політв’язні-учасники демокра-
тичного руху в Радянському Союзі розкритикували відкрит-
тя пам’ятника жертвам політичних репресій у Москві. У листі 
йдеться: 

«Ми, колишні політв’язні й учасники демократичного руху в 
Радянському Союзі, вважаємо несвоєчасним і цинічним відкрит-
тя в Москві пам’ятника жертвам політичних репресій. Пам’ятник 
— данина минулому, а політичні репресії в Росії не тільки трива-
ють, а й наростають.

Нинішня російська влада, спонсоруючи відкриття пам’ятника, 
намагається зробити вигляд, що політичні репресії — це справи 
давнього минулого, а тому пам’ять про жертви цих репресій може 
бути увічненою. Ми ж упевнено заявляємо, що нинішні російські 
політв’язні гідні нашої допомоги й уваги аж ніяк не менше, ніж 
жертви радянського режиму гідні нашої пам’яті та поваги.

Неможливо щиро сумувати за минулим і лукаво заплющу-
вати очі на сьогодення. Не можна розділяти жертви політичних 
репресій на тих, кому вже можна ставити пам’ятники, і тих, кого 
можна поки не помічати. Не можна брати участь у пам’ятних за-
ходах влади, яка на словах шкодує про жертви радянського ре-
жиму, а насправді продовжує політичні репресії й пригнічує гро-
мадянські свободи в країні. Не можна дозволяти авторитарній 
владі однією рукою відкривати пам’ятники жертвам репресій, а 
іншою — чинити свавілля й беззаконня. Співпраця з владою в 
цьому питанні є щонайменше аморальною.

Пам’ятник жертвам політичних репресій, поза сумнівом, му-
сить бути встановлений у Москві, але лише тоді, коли в країні не 
залишиться політв’язнів, коли катів буде покарано, а самі полі-
тичні репресії не будуть більше темою новинних повідомлень і 
стануть лише предметом вивчення істориків».

Лист підписали:
Олександр Подрабінек, Олексій Смирнов, Андрій Григо-

ренко, Аріна Гінзбург, Богдан Горинь, Вардан Арутюнян, Ва-
силь Овсієнко, Віктор Файнберг, Володимир Бродський, Во-
лодимир Буковський, Володимир Осипов, Габріель Суперфін, 
Давид Бердзінішвілі, Зорян Попадюк, Ігор Губерман, Ігор Ка-
линець, Йосиф Зісельс, Кирило Подрабінек, Кузьма Матвіюк, 
Лагліо Парек, Леван Бердзінішвілі, Левко Лук’яненко, Март 
Ніклус, Микола Горбаль, Микола Матусевич, Мирослав Мари-
нович, Михайло Рівкін, Мустафа Джемілєв, Микола Івлюшкін, 
Олесь Шевченко, Ольга Гейко, Павло Литвинов, Павло Процен-
ко, Раїса Руденко, Сінавер Кадиров, Тетяна Янкелевич-Бон-
нер, Едуард Кузнецов, Юрій Шухевич.

30 жовтня в Москві президент Російської Федерації Володи-
мир Путін разом з патріархом РПЦ Кирилом відкрили пам’ятник 
«Стіна скорботи», присвячений жертвам політичних реперсій у 
СРСР. Він являє собою барельєф із зображенням людських фігур, 
які символізують репресованих. 22-ма мовами на пам’ятнику на-
писано слово «Пам’ятай». Територія навколо меморіалу вимоще-
на камінням, яке привезли з колишніх тюрем і таборів ГУЛАГу.

«Це минуле неможливо викреслити з національної пам’яті й 
тим більше — неможливо нічим виправдати. Жодними вищими 
так званими благами народу, — заявив Путін. — Коли йдеться 
про репресії, про загибель і страждання мільйонів людей, тут до-
статньо відвідати Бутовський полігон, інші братські могили жертв 
репресій, яких чимало в Росії, щоб зрозуміти: жодних виправдань 
цим злочинам бути не може».

«Від криївок УПА — 
до окопів АТО»

Під таким гаслом у Торонто (Канада) від-
булося святкування 75-ліття Української По-
встанської Армії, організоване комітетом 
Українських державницьких організацій.

Свято розпочалося гімном ОУН у вико-
нанні духового оркестру Спілки української 
молоді «Батурин».

Галина Винник, голова Ліги українок Ка-
нади (відділ Торонто), привітала ветеранів 
УПА та ветеранів антитерористичної опера-
ції на Сході України.

Жіночий хор «Діброва» проспівав молит-
ву «Богородице Діво», пісні «Любіть Україну» 
й «Українські повстанці». Хор «Діброва» спі-
ває вже більше ніж 50 років.

Виступів і гість з України Андрій Левус, 
котрий не раз відвідував лінію фронту на 
Сході України. Левус — народний депутат 
України, провідник організації «Вільні люди». 

На святі відбувся прем’єрний виступ від-
новленого чоловічого хору «Прометей», який 
співав для громади 60 років. 

Головний спонсор свята — кредитова 
спілка «Будучність».

Iндiя:Iндiя: мудрiсть столiть мудрiсть столiтьСвяткує 
Союз українок 

Америки
Перший відділ (округа 

Нью-Йорк) Союзу українок 
Америки урочисто відзна-
чив День союзянки. Свя-
то відбулося в Українсько-
му народному домі на Ман-
хеттені.

Про історію СУА розпо-
віла Ірина Куровицька, по-
чесна голова Союзу. Серед 
тих, хто вітав союзянок, 
були Богдан Курчак, пре-
зидент Федеральної кре-
дитової кооперативи «Са-
мопоміч» у Нью-Йорку, і Зе-
новій Галькович, фінансо-
вий директор Української 
національної федеральної 
кредитної спілки.

Гостя з Києва Катери-
на Кот, співзасновниця 
Всеукраїнської громад-
ської організації «Культур-
на асамблея», розповіла 
про роботу своєї організа-
ції: здійснення реставрації 
музею Пінзеля у Львові та 
підтримку молодих талан-
тів в Україні. 

Було зачитане вітання 
від Маріанни Заяць, голо-
ви управи СУА: «Про нашу 
роботу знають в Укра-
їні. СУА став перемож-
цем національного кон-
курсу «Благодійна Украї-
на-2016». Упродовж року 
ми надали Україні допо-
могу майже на мільйон 
доларів».

Членкині СУА читали 
свої літературні твори. Спі-
вали талановиті виконавці 
Анна Бачинська, Северин 
Палидович, Людмила Гра-
бовська, Алла Куцевич та 
Андрій Турчин. Кожен від-
діл підготував експозицію 
з історії осередку у світ-
линах, мистецьких робіт 
членкинь.

Кошти для дитячої 
лікарні «Охматдит» 
Американська торговельна палата в 

Україні передала 30 тисяч доларів на при-
дбання обладнання для Національної ди-
тячої лікарні «Охматдит». Щороку пала-
та організовує доброчинні заходи, під час 
яких компанії-члени мають змогу надати 
кошти для підтримки доброї справи.

Американська торговельна палата — 
це міжнародно орієнтована бізнес-спіль-
нота. Вона представляє провідних ке-
рівників та експертів більше ніж із 600 
компаній-членів. Це найбільші інвестори 
та міжнародні компанії, що працюють в 
Україні.

Вояки УПА та вояки АТО — в одному строю.
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Календар 
всесвітньої історії

16 листопада
1906 — в Англії запатентована перша кі-

нокамера.
1924 — із Харкова пролунала перша в 

Україні радіопередача.
17 листопада
1869 — у Єгипті офіційно відкрився Суець-

кий канал.
1989 — у Празі виступами на захист демо-

кратії і політичного плюралізму розпочалася 
«Оксамитова революція».

Народився: 1788 — Михайло Щепкін, 
український та російський актор.

19 листопада
Народилися: 1711 — Михайло Ломоно-

сов, російський учений; 1888 — Хосе Рауль Ка-
пабланка, кубинський шахіст, чемпіон світу у 
1921 — 1927 рр.

Померли: 1698 — Петро Дорошенко, геть-
ман України (1665 – 1676); 1993 — Леонід Гай-
дай, російський радянський кінорежисер.

20 листопада
1945 — у Нюрнберзі розпочався трибунал 

над діячами Третього Рейху.
Народився: 1717 — Григорій Кониський, 

український письменник, проповідник, цер-
ковний і культурний діяч.

Помер: 1910 — Лев Толстой, російський 
письменник.

21 листопада
1783 — у небо над Парижем здійняла-

ся перша пілотована людиною повітряна 
куля братів Жозефа-Мішеля і Жака-Етьєнна 
Монгольф’є.

1877 — Томас Едісон винайшов фоно-
граф.

1906 — у Вільнюсі вийшов друком перший 
номер білоруської газети «Наша нива».

2013 — вечірнім мітингом на майдані Не-
залежності розпочалася Революція Гідності.

Народилися: 1694 — Вольтер, французь-
кий письменник, філософ, просвітитель; 1896 
— Михайло Вериківський, український компо-
зитор.

22 листопада
1764 — указом Катерини II скасовано 

гетьманство в Україні.
1960 — запорізький завод «Комунар» ви-

пустив першу партію малолітражних легкових 
автомобілів «Запорожець».

2004 — початок Помаранчевої революції. 
День Свободи.

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

Померли: 1916 — Джек Лондон, амери-
канський письменник; 1963 — Джон Фітцдже-
ральд Кеннеді, 35-ий президент США, загинув 
унаслідок замаху.

23 листопада
1852 — в Англії запроваджені перші по-

штові скриньки.
1889 — у Сан-Франциско почали діяти 

перші музичні автомати.
1923 — Шик Якоб запатентував першу 

електробритву.
24 листопада
Померли: 1722 — Стефан Іванович Явор-

ський (Симеон Яворський), видатний пропо-
відник та релігійний діяч, поет, філософ; 1934 
— Михайло Грушевський, український історик і 
Голова Української Центральної Ради.

25 листопада
1905 — у Лубнах вийшов друком пер-

ший номер газети «Хлібороб», перше легаль-
не українське видання в підросійській Україні.

Народилися: 1810 — Микола Пирогов, 
учений, хірург; 1838 — Іван Нечуй-Левицький, 
український письменник. 

26 листопада
1939 — СРСР порушив пакт про ненапад 

із Фінляндією, що спричинило початок Зимо-
вої війни.

Народилися: 1806 — Пилип Морачев-
ський, український громадський діяч, поет; 
1934 — Юрій Литвин, україн-
ський письменник і правоза-
хисник.

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

27 листопада
Народилася: 1863 —  Ольга Кобилянська, 

українська письменниця; 
1869 — Лідія Деполович, відо-
мий українськимй педагог, ав-
торка «Букваря».

Помер: 1937 — митропо-
лит Української Автокефаль-
ної Православної Церкви Ва-
силь Липківський був розстрі-
ляний у Києві.

28 листопада
2006 — Верховна Рада України визнала 

Голодомор актом геноциду проти українсько-
го народу.

Народилися: 1880 — 
Олександр Блок, російський 
поет; 1881 — Стефан Цвейґ, 
австрійський письменник; 
1890 — Зінаїда Тулуб, україн-
ська письменниця.

Померла: 1970 — Алла 
Горська, українська художни-
ця і громадська діячка.

29 листопада
1947 — Генеральна Асамблея ООН схва-

лила план поділу Палестини на єврейську й 
арабську держави.

Народилися: 1778 — Григорій Федорович 
Квітка-Основ’яненко, український письмен-
ник; 1899 — Григорій Косинка, український 
письменник, розстріляний у 1934 р. 

Помер: 2001 — Віктор Астаф’єв, росій-
ський письменник.

30 листопада
Народилися: 1835 — Марк Твен (Семюел 

Клеменс), американський письменник; 1874 
— Вінстон Черчилль, британський державний 
діяч; 1951 — Назарій Яремчук, український 
співак.

Помер: 1983 — Анатолій Кос-
Анатольський, український композитор.

1 грудня
День національної єдності з нагоди Все-

українського референдуму 1991 року, коли по-
над 90% громадян висловилися за незалеж-
ність України. 

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

3 грудня
1879 — Томас Едісон уперше публічно про-

демонстрував роботу лампи розжарювання.
1967 — хірург Крістіан Барнард здійснив 

у Кейптауні першу у світі успішну транспланта-
цію серця.

Народився: 1722 — Григорій Сковорода, 
український філософ.

5 грудня 
1879 — у США запатентували першу авто-

матичну телефонну станцію. 
1936 — ухвалена сталінська Конституція 

СРСР.
Народилися: 1803 — Федір Тютчев, ро-

сійський поет; 1867 — Юзеф Пілсудський, поль-
ський військовий і державний діяч, перший ке-
рівник відродженої Польщі (очільник держави в 
1918 – 1922 рр., прем’єр-міністр у 1926 – 1928 
рр. і 1930 р.).

Помер: 1791 — Вольфганг Амадей Мо-
царт, видатний австрійський композитор.

6 грудня 
Народилися: 1871 — Микола Вороний, 

український поет доби Розстріляного Від-
родження; 1903 — Микола Колесса, укра-
їнський композитор, диригент, педагог; 
1913 — Микола Амосов, визначний медик, 
учений у галузі кардіохірургії й біокіберне-
тики.

1917 — парламент Фінляндії ухвалив рі-
шення про відокремлення зі складу Росії та 
отримання статусу незалежної держави. 

1991 — Верховна Рада ухвалила Зако-
ни «Про оборону України», «Про Збройнi сили 
України». День Збройних сил України. 

7 грудня 
Народилася: 1900 — 

Катерина Білокур, майстри-
ня народного декоративного 
живопису.

Помер: 1870 — Ми-
хайло Вербицький, укра-
їнський композитор, хо-
ровий диригент, громад-
ський діяч, священик, ав-
тор українського гімну «Ще 
не вмерла Україна».

На карті, що датується VI століттям до нашої ери, зображені тільки 
Вірменія, Ассирія й Вавилон. І тут, як і загалом на перших трьох давніх 
картах світу, Вірменія зображена як центр цивілізації, сказав засновник 
науково-культурної організації в Лондоні Armenian Institute, картограф 
Рубен Галичян.

«Ми виявилися серед древніх країн єдиною державою, що зберегла-
ся досі. На відміну від інших, 2600 років тому ми називалися так само, як 
і сьогодні», — зазначив Р. Галичян.

Перша карта світу — Вавилонська — знаходиться в музеї Англії. Її 
знайшли в XIX столітті на території Іраку, вона є глиняною плитою, з гео-
графічними зображеннями трьох країн — Ассирії, Вавилону й Вірменії та 
клинописним написом «Урарту — Арарат — Вірменія».

Наступні за давністю — атласи світу древніх грецьких картографів, на 
кожній з яких Вірменія також позначена як центр всесвіту, з територією від 
Чорного до Каспійського моря. Це підтверджують й історики того періоду.

«У книзі з географії Птоломея (астроном, астролог, що жив у I – II ст. 
н.е.) зі згаданих ним 8 тисяч найменувань річок, міст, сіл 167 належать 
Вірменії», — сказав Р. Галичян.

Вірменія фігурує як центр світу і на карті за Геродотом (давньогрець-
кий історик). Проте там Вавилон і Ассирію вже змінили Марастан (Атра-
патакан) і Кавказька Албанія. Вірменія від моря до моря зображена і на 
третій давній карті світу — атласі Страбона.

Картограф Рубен Галичян присвятив своєму дослідженню більше со-
рока років. Він знайшов більше 60 унікальних карт світу, на яких зобра-
жена Вірменія. Карти шукав у бібліотеках різних країн — від Англії до Іта-
лії, від Ізраїлю до Туреччини.

Це так звана Месопотамія, 
або Межиріччя, між ріками Тигр і 
Євфрат, нині переважно — тери-
торія Іраку. 

Тут понад 7000 років тому шу-
мери побудували дороги і стіни сво-
го першого міста. Вони першими в 
історії людства покинули насидже-
ні місця, відмовившись від звичних 
землеробства і скотарства, і пере-
їхали жити у справжнє місто. 

Сьогодні збереглося мало ар-
тефактів про життя 5000 року до 
н.е., проте вчені ретельно вивча-
ють усі знахідки і вже можуть чима-
ло розповісти про життя шумерів.

У жінок була 
власна мова

Чоловіки й жінки в Шумері не 
були рівними. Коли наставав ра-
нок, чоловік був упевнений, що дру-
жина вже приготувала йому сніда-
нок. Хлопчиків-дітей відправляли 
до школи, а дівчаток залишали вдо-
ма. Життя чоловіків і жінок настіль-
ки відрізнялося, що жінки навіть 
розробили власну мову. Основна 
шумерська мова називалася «еме-
гір», але жінки мали свій окремий 
діалект, що мав назву «емзаль» («жі-
ноча мова»). Певні звуки в жіночій 
мові вимовлялися інакше. Також 
представниці слабкої статі вико-
ристали деякі слова й декілька го-
лосних, яких не було в емегірі.

 

Платили податки, 
перш ніж 

винайшли гроші 
Ще до того, як у Месопота-

мії з’явилися перші монети, на-
род мусив віддавати правителю 
частину своїх доходів. Часто за-
мість грошей правитель стягував 
відсоток від того, що виробляли 
люди. Фермери відправляли уро-
жай або худобу, торговці могли 
платити шкірою або деревиною.

Заможних людей обкладали на-
багато більшим податком — у де яких 
випадках доводилося віддавати 
правителю половину  заробленого. 
Це був не єдиний спосіб сплати по-
датків. Шумери практикували робо-
ту на користь суспільства. Упродовж 
місяця щороку чоловік повинен був 

покинути свій дім, щоб працювати 
на фермі, копати зрошувальні кана-
ли або воювати. Від подібної пови-
нності могли відкупитися, заплатити 
комусь іншому, щоб відпрацював за-
мість них, тільки багаті люди.

Грамотність — 
це багатство 

Читання й писемність були над-
звичайно важливими. Люди ніколи 
не ставали багатими, працюючи ру-
ками. Зазвичай торговці й фермери 
належали до нижчого класу. Якщо 
хтось хотів розбагатіти, то він ста-
вав керівником або жерцем. Гра-
мотність — обов’язкова умова. Шу-
мерські хлопчики могли починати 
навчання, як тільки їм виповнюва-
лося сім років, але це було дорого.

Тільки найбагатші люди в місті 
могли дозволити собі відправити 
дітей до школи, де їх навчали ма-
тематики, історії, грамотності. 

Нова дружина для 
правителя — щороку 

Щороку правитель одружу-
вався на новій жінці. Він мав одру-
жуватися на одній зі жриць — із 
групи дівчат, вибраних для того, 
щоб бути «досконалим тілом». 
Інакше боги нібито зробили б зем-
лю і жінок Шумера безплідними. 

У день весілля наречену купа-
ли, обкурювали пахощами, одяга-
ли в найкрасивіше вбрання, в той 
час як правитель і його оточен-
ня йшли до її храму. У храмі че-
кав натовп священиків і жриць, 
які починали співати пісні кохан-
ня. Коли прибував правитель, 
він вручав подарунки нареченій, 
а потім вони вирушали разом до 
кімнати, обкуреної димом пахо-
щів, і кохалися на церемоніаль-
ному ліжку, виготовленому на за-
мовлення виключно для цієї події.

Жриці були лікарями 
і стоматологами 
Жриці були не лише гаремом 

правителя, а й одними з найко-
рисніших людей у суспільстві: по-
етами, книжниками, першими лі-
карями в історії. Шумерські міста 
завжди будували навколо храмо-
вого комплексу. У центрі розта-
шовувався великий зикурат, ото-
чений будівлями, в яких жили свя-
щеники і жриці, а ремісники пра-
цювали для громадськості. Це був 
величезний простір, який займав 
третину міста і використовувався 

не лише для проведення церемо-
ній. Тут також розташовувалися 
дитячі будинки, астрономічні цен-
три, великі ділові організації. 

До комплексу приходили хворі, 
просили жриць оглянути їх. Ці жін-
ки виходили назовні й перевіряли 
здоров’я пацієнтів. Вони діагносту-
вали хворих, готували для них ліки. 

Бідняки, що живуть 
за межами міста 
Не кожен шумер був части-

ною «верхнього ешелону суспіль-
ства». Більшість належала до ниж-
нього класу, живучи на фермах за 
ме жами міських стін або допома-
гаючи низькооплачуваним робіт-
никам-ремісникам у місті. Багаті 
мешкали в глинобитних будинках з 
меблями, вікнами й лампами, бід-
ні селилися в очеретяних наметах, 
спали на солом’яних матах на зем-
лі. За межами міських стін життя 
було важким. Але люди могли ру-
хатися вгору по соціальних щаблях. 
Працелюбна сім’я могла торгува-
ти вирощеним, щоб купити біль-
ше землі, або здавала свої землі з 
прибутком.

Армія завойовників 
Усе-таки життя бідняків Шуме-

ра було набагато кращим, ніж жит-
тя рабів. Шумерські правителі по-
стійно використовували понево-
лених робітників у своїх містах, а 
набирали рабів просто — чинили 
набіги на людей, які жили в горах.

Зазвичай рабами-чоловіка-
ми керували жінки, а жінки-рабині 
часто ставали повністю безправ-
ними наложницями. Проте були й 
варіанти набуття свободи. Жінка-
рабиня могла вийти заміж тільки 
за вільного чоловіка, хоча їй дове-
лося б віддати свого первістка ха-
зяїну в якості оплати. Чоловік-раб 
міг купити свою свободу і навіть 
отримати власну землю. Але ніхто 
не був застрахований від рабства.

Якщо вільна людина потра-
пляла в боргову кабалу або скою-
вала злочин, її робили рабом.

Ритуальні поховання
У Шумері смерть була справ-

жнім таїнством. Мертві нібито ви-
рушали в те, що шумери називали 
«землею без повернення», але при 
цьому ніхто не знав, що знаходить-
ся там. Тому шумери вірили, що їм 
знадобляться всі земні блага, яки-
ми вони володіли, в потойбічному 
житті. Мертвих ховали з прикраса-
ми, золотом, їжею, з собаками. Пра-
вителі «забирали» із собою в інший 
світ своїх слуг, а іноді власні сім’ї.

Адам 
Міцкевич

Алла
Горська

Михайло
Вербицький

Лідія
Деполович

На найдавнішій карті світу — 
тільки три країни

Історія: таємниці, відкриття, гіпотези
На Дніпропетровщині 

відкопали 
прадавніх баб

У полях П’ятихатського райо-
ну Дніпропетровщини науковці 
знайшли дві кам’яні статуї: одна з 
них — скіфської доби і датується 
V століттям до нашої ери, друга — 
ще давніша — епохи енеоліту, або 
раннього бронзового віку.

Кам’яні витвори збереглися 
добре і мають важливе значення 
для науки.

Знахідки вже перевезли до 
Дніпропетровського національ-
ного історичного музею імені 
Дмитра Яворницького. Колекція 
кам’яних статуй тут становить те-
пер 98 експонатів, серед яких 
нові — одні з найдавніших.

«Скіфська знахідка дуже ці-
кава, тому що в нас їх небагато 
в музеях, усього шість», — роз-
повіла науковий співробітник іс-
торичного музею Дніпра Дарина 
Романчук.

Шумер: одна з найдавніших 
цивілізацій планети

Фігурки шумерських  жінок
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      Cвіт історії

Велика Жовтнева 
кривава революція

Росія — тюрма народів. Усім на-
ціям буде дано право на самови-
значення, аж до створення своїх не-
залежних держав, — ще один осно-
вний заклик (поряд з гаслами про 
мир і землю), яким більшовики під-
дурили народ, роблячи Жовтневий 
переворот. 

Те, що Російська імперія була 
тюрмою народів, безсумнівно. За 
сотні років князі, царі, імператори 
стягли під оруду Московії величез-
ні території, десятки мільйонів під-
даних. І всі завойовані землі стали 
за суттю колоніями Росії. А в цьому 
конгломераті були найрізноманітні-
ші народи — від Далекого Сходу, Си-
біру, Середньої Азії до Кавказу і При-
балтики. Тому «право націй на само-
визначення» й стало ще однією при-
манкою більшовиків.

Люди не могли передбачити, що 
так само, як і щодо обіцяних «миру 
і землі», тут теж вийде грандіозний 
обман народу. Що на зміну царській 
Російській імперії прийде комуніс-
тична. Але перейдімо до подій Жов-
тня в Україні. 

Події в Україні 
Народження автономії 
Після падіння самодержавства 

влада на місцях перейшла до різних 
органів місцевого самоврядування. 
У Києві центром влади став Вико-
навчий комітет об’єднаних громад-
ських організацій, до складу якого 
увійшли представники Київської 
міської думи, різних революційних 
партій та організацій. Комітет і став 
представляти Тимчасовий уряд у Ки-
єві й фактично виконував владні 
функції.

4 березня була створена Укра-
їнська Центральна Рада. Спочатку 
Рада була лише однією з низки інших 
національних об’єднань, проте неза-
баром стала вести самостійну полі-
тику. Проводячи широку агітацію се-
ред сільського населення і спираю-
чись на військові частини, укомплек-
товані українцями, Рада добилася 
фактичного визнання Тимчасовим 
урядом своєї провідної ролі. Це по-
ложення було закріплене 2 липня під 
час візиту до Києва міністрів Тимча-
сового уряду Михайла Терещенка та 
Іраклія Церетелі. На нараді з пред-
ставниками Центральної Ради і Ви-
конавчого комітету об’єднаних гро-
мадських організацій були розме-
жовані повноваження влади — Цен-
тральна Рада стала законодавчим 
центром автономної провінції. Тоді 
ж на нічному засіданні визначили 
гео графічні рамки, на які поширюва-
лася влада Ради.

Жовтень 1917 
На відміну від Петрограда й Мо-

скви, в Києві за владу конкурували 
не дві, а три політичні сили: Тимчасо-
вий уряд в особі Виконавчого комі-
тету міської думи, більшовики й Цен-
тральна Рада. Тимчасовий уряд се-
ред усіх військ київського гарнізону 
міг розраховувати лише на юнкерів 
військових училищ і деякі окремі 
частини, більшовиків підтримували 
військові частини, що розміщували-
ся на заводі «Арсенал». Ці сили були 
приблизно рівні, тому результат по-
дій визначили частини, що знахо-
дилися під контролем Центральної 
Ради та в яких переважали українці.

Окрім незначних епізодів, 
озброєних зіткнень не було — сто-
рони обмежилися з’ясуванням своїх 
сил. Оцінивши ситуацію, Центральна 
Рада направила вірні частини про-

ти сил Тимчасового уряду. Після цьо-
го війська, вірні Тимчасовому уря-
ду, капітулювали. У результаті вла-
да в Києві перейшла до Центральної 
Ради.

Листопад 1917 
9 листопада Центральна Рада 

опублікувала ІІІ Універсал: Україна 
проголошувалася Українською На-
родною Республікою зі збережен-
ням федерального зв’язку з Росією. 
До Універсалу були внесені також 
декларативні заяви про майбутні со-
ціальні реформи: скасування права 
власності на землю і введення 8-го-
динного робочого дня.

Грудень 1917 
2 грудня Раднарком (більшо-

вицький уряд) Радянської Росії ухва-
лив Декларацію прав народів Росії, 
в якій було заявлено рівність та су-
веренність народів, право на віль-
не самовизначення аж до відокрем-
лення й утворення незалежних дер-
жав.

4 грудня 1917 року Володимир 
Ленін як голова Раднаркому Радян-
ської Росії оголосив Маніфест, у яко-
му, між іншим, ішлося, що Раднар-
ком РФ «визнає Народну Українську 
Республіку, її право зовсім відокре-
митись від Росії або вступити в дого-
вір з Російською Республікою». Усе, 
що стосується національних прав та 
національної незалежності україн-
ського народу, писалося в Маніфес-
ті, визнається Радою Народних Комі-
сарів одразу.

У грудні 1917 року в Києві від-
бувся Всеукраїнський з’їзд Рад, 
який пройшов з ініціативи більшови-
ків. На з’їзд прибуло понад дві з по-
ловиною тисячі делегатів. Коли ви-
явилося, що більшовики становлять 
усього близько 4 відсотків делега-
тів і на успіх розраховувати вони не 
можуть, близько 70 делегатів-біль-
шовиків покинули з’їзд у Києві й пе-
ребралися до Харкова, де провели 
власний з’їзд Рад. На цьому з’їзді, де 
було лише четверо українців, ухва-
лили резолюцію, яка, зокрема, міс-
тила такі пункти: про входження до 
складу РФССР Донецько-Криворізь-
кого басейну і про виключення його 
зі складу України; про негайне поши-
рення на території України (УНР) усіх 
декретів і розпоряджень робітничо-
селянського уряду Російської Феде-
рації; про те, що «Україна повинна 
становити федеративну частину Ро-
сійської республіки».

Такі «постанови» й «рішення» 
дали підстави Леніну втручатися у 
внутрішні справи України — УНР. 
Уже в грудні 1917 року рішенням 
Раднаркому Росії до Харкова напра-
вили з Росії військові загони Черво-
ної гвардії в розпорядження «штабу 
боротьби з контрреволюцією на Пів-
дні Росії». Цей орган очолював комі-
сар Володимир Антонов-Овсієнко, 
чернігівець.

Розрив з урядом 
більшовиків 
Рада Народних Комісарів, на 

відміну від Тимчасового уряду, не ви-
знала ні влади Центральної Ради, ні 
відділення України, перервала пере-
говори з Радою й оголосила їй війну. 

Січень 1918 
Всеукраїнський селянський 

з’їзд, що відбувся в Харкові в січні 
1918 року під головуванням Євгенії 
Бош, визнав: «Українська робітни-
чо-селянська республіка входить до 
складу Всеросійської Федеративної 
Республіки».

У лютому 1918 року у Бресті на 

мирній конференції з Центральними 
державами і УНР Росія ще раз юри-
дично визнала Українську державу 
(УНР) в особі Української Центральної 
Ради та зобов’язалась укласти з нею 
договір. Історики вважають, що це 
були лише декларації для затримуван-
ня часу й накопичення збройних сил. 

Зміцнівши, Раднарком РФ 24 
грудня 1918 року відкликав визнан-
ня УНР.

Делегація створеного РКП(б) 
— Російською компартією більшо-
виків — Харківського Центрально-
го виконавчого комітету, що в січ-
ні 1918 року за вказівкою Леніна 
прибула до Бреста на мирні перего-
вори з Центральними державами, 
зробила прикметну заяву: «Україн-
ський Робітничо-Селянський Уряд 
вважає Раду Народних Комісарів 
як орган Всеросійської Радянської 
влади правомочною виступати від 
імені усієї Російської Федерації, і що 
делегація Українського Робітничо-
Селянського Уряду, надіслана для 
того, щоб викрити самозваний ви-
ступ Української Центральної Ради, 
буде діяти у складі Загальноросій-
ської делегації і в повному порозу-
мінні з нею».

Встановлення 
тоталітарного 
режиму 
Розгін 
Установчих зборів
Ще після Жовтневої революції, 

коли владу захопили більшовики, 
було вирішено все-таки проводити 
вибори до Всеросійських Установчих 
Зборів, як це і було заплановано Тим-
часовим урядом. З ідеєю Установчих 
зборів Тимчасовий уряд пов’язував 
сподівання на стабілізацію політич-
ної обстановки, зміцнення своєї вла-
ди. Водночас, вказуючи на перспек-
тиву Установчих Зборів, уряд О. Ке-
ренського всіляко зволікав з відпо-
віддю про автономію України.

Для більшовиків це була спроба 
легалізувати свою владу проведен-
ням Всеросійських Установчих Збо-
рів. Однак за результатами виборів 
вони не отримали більшості. По Росії 
більшовики отримали 22% голосів, в 
Україні — 10,5%.

О 10 годині 5 січня 1918 року в 
Петрограді розпочали роботу Уста-
новчі Збори. Більшовики, які були в 
меншості, покинули залу засідань, 
давши вказівку охороні випуска-
ти всіх охочих, але назад уже нікого 
не пускати. Збори працювали до са-
мого ранку наступного дня. 6 січня 
1918 року більшовицький уряд ого-
лосив про розпуск Всеросійських 
Установчих Зборів. 

Громадянська війна
Вона в Росії розпочалася майже 

одразу після Жовтневого переворо-
ту походом Керенського – Краснова 
на Петроград і повстанням юнкерів. 
Тривала до 1921 року, а подекуди й 
до 1923-го, і завершилася консолі-
дацією влади більшовиків майже на 
всій території колишньої Російської 
імперії, окрім Фінляндії, держав При-
балтики й Польщі, яким вдалося від-
стояти свою незалежність.

Жовтень 
і Чернігівщина
Якось так склалося, що Чернігів-

щина дала найбільшу в Україні кіль-
кість відомих діячів Жовтневої ре-
волюції. Не самі ж Ленін і Троцький 

робили переворот. В облуді своїх ще 
дореволюційних соціалістичних пе-
реконань або просто заражені віру-
сом тоталітаризму, багато відомих ді-
ячів України кували тоталітарний ко-
муністичний режим, який перемолов 
і їх самих, і приніс величезну траге-
дію Україні.

Ось ці діячі, пам’ятники яким 
останніми десятиліттями стояли в 
самому центрі Чернігова, древнього 
княжого й козацького українського 
міста, на так званій Алеї Героїв. Утім, 
стоять і донині. Адже, строго кажучи, 
пам’ятник — це постамент і погруд-
дя чи статуя на ньому. Невдовзі піс-
ля Майдану патріоти почали зноси-
ти погруддя одіозним комуністичним 
діячам. А з весни наступного 2015 
року, після ухвалення Верховною 
Радою законів про декомунізацію, 
процес продовжила місцева влада. 
Але не завершила і до сьогодні. Де-
комунізація не завершена! І через 
два з половиною роки після її по-
чатку на цій алеї досі не демонтова-
но постаментів діячам тоталітариз-
му, на них і далі значаться їхні імена 
й дати життя. Невже для демонтажу 
потрібно було майже три роки чека-
ти на реконструкцію алеї і виділен-
ня на це дуже великих коштів? При 
бажанні та політичній, державниць-
кій волі комунальна служба може 
за день знести ці п’єдестали. А вони 
стримлять під вікнами обласної дер-
жавної адміністрації і через дорогу 
від міської ради. 

Тож ось ці «герої Жовтня», на 
превеликий жаль, — наші, україн-
ські, чернігівські. 

Коцюбинський 
Юрій Михайлович 
(7.12.1896, Вінниця – 

8.03.1937). Син видатного україн-
ського письменника Михайла Ко-
цюбинського. У 1913 р. став членом 
РСДРП. Восени 1916 р. мобілізо-
ваний до російської армії. У жовтні 
1917 р. — учасник більшовицько-
го перевороту в Петрограді. Згодом 
разом зі своїм товаришем Віталі-
єм Примаковим брав участь у ство-
ренні в Україні Червоного козацтва. 
У грудні 1917-го увійшов до скла-
ду першого більшовицького уряду 
України — Народного Секретаріату 
(спочатку як заступник, а згодом — 
як виконувач обов’язків народного 
секретаря військових справ). У січ-
ні 1918-го призначений головноко-
мандувачем Збройних сил Радян-
ської Української Республіки з цен-
тром у Харкові. З березня 1918 р. — 
член більшовицького ЦВК, пізніше 
— народний секретар внутрішніх 
справ  більшовицького уряду Укра-
їни. 1919 –1920 рр. — керував біль-
шовицькими державними і партійни-
ми органами в Чернігові й Полтаві. З 
1920 р. — на дипломатичній роботі в 
Австрії та Польщі. З лютого 1930 р. — 
заступник голови, а з лютого 1934 р. 
— голова Держплану і заступник го-
лови Раднаркому УСРР.

У листопаді 1934 р. знятий з ро-
боти, в березні 1935 виключений 
з більшовицької партії. У лютому 
1935-го арештований, звинуваче-
ний в антирадянській діяльності, за-
суджений до 6 років заслання в За-
хідному Сибіру. У жовтні 1936-го був 
арештований на засланні й пере-
везений до Києва. Звинувачений в 
організації і керівництві діяльністю 
контрреволюційної троцькістської 
організації в Україні. 8 березня 
1937 р. засуджений колегією Верхо-
вного Суду СРСР до розстрілу. Того ж 
дня вирок було виконано. 

Примаков 
Віталій Маркович 
(батько — Примак)
(18.12.1897, Семенівка – 

11.06.1937 р., Москва). Народився в 
сім’ї народного вчителя. З дитинства 
був близько знайомий з родиною Ко-
цюбинських. У першому шлюбі був 
одружений з Оксаною Коцюбинською, 
дочкою М. Коцюбинського. 

3 1914 р. — член партії більшови-
ків. Брав активну участь у Жовтнево-
му перевороті в Петрограді. 27 груд-
ня 1917 р. Примаков за дорученням 
більшовицького керівництва сформу-
вав у Харкові 1-ий полк Червоного ко-
зацтва України — Збройні сили Радян-
ської Української Народної Республіки 
з центром у Харкові.

У подальшому командував під-
розділами Червоного козацтва 
(бригадою, дивізією, корпусом) у 
боях проти Армії Української На-
родної Республіки.  У 1931 р. вчив-
ся в академії Генштабу Німеччини. 
У 1931 – 1933 рр. — командир кор-
пусу, 1933 – 1935 рр. — заступник 
командувача Північно-Кавказько-
го округу, з 1935 р. — заступник ко-
мандувача Ленінградського округу.

Заарештований 1936 р. за зви-
нуваченням в участі у «троцькіст-
ській змові». 12 червня 1937 р.  роз-
стріляний.  

Автор ряду книг-мемуарів, також 
готував книгу «Тактические задачи и 
военные игры, предложенные для ре-
шения офицерам германского рей-
хсвера в 1933 г.». Госвоениздат, 1934.

Антонов-Овсієнко 
Володимир 
Олександрович
(21.03.1883 – 10.02.1938). Наро-

дився в Чернігові в сім’ї офіцера. На-
вчався у Воронезькому кадетському 
корпусі, Петербурзькому юнкерському 
училищі. Член Російської більшовицької 
партії з 1903 р. Проводив революційну 
роботу в Фінляндії, Петербурзі, Москві. 
У 1910 р. емігрував до Франції, де при-
мкнув до меншовиків. У травні 1917-
го вступив до партії більшовиків. Один 
із керівників Жовтневого повстання 
в Петрограді. Керував штурмом 
Зимового палацу й арештом 
Тимчасового уряду. 

Десятки років стояли ці більшовики в центрі Чернігова.
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11 У 20-х числах грудня 
1917 р., стягнувши до Хар-

кова значну кількість військ, 
захопив місто, перетворивши його 

на центр маріонеткового більшо-
вицького уряду в Україні. 1918 р. 
командував наступом більшовиків 
на Україну. Під час штурму Києва в 
останніх числах січня 1918 р.  орга-
нізував класовий терор у захопле-
ному Києві, внаслідок якого загину-
ло  до трьох тисяч киян. Навесні 1918 
р. — член Народного Секретаріату, 
головнокомандувач військ радян-
ської України. З серпня 1922-го по 
лютий 1924 р. — начальник політич-
ного управління.  1934 – 1935 рр. 
— прокурор РРФСР; 1937 р. — нар-
ком юстиції РРФСР. Розстріляний 
1938 р. як троцькіст.

Подвойський 
Микола Ілліч 
(16.02.1880 — 28.07.1948). На-

родився в с. Кунашівка (нині Ніжин-
ський район) у родині священика. По-
чаткову освіту здобув у Ніжинсько-
му духовному училищі, по закінченні 

якого вступив до Чернігівської духо-
вної семінарії. З 1898 р. брав участь 
у революційному русі, 1901 р. всту-
пив до РСДРП. У 1906 р. разом із дру-
жиною емігрував до Німеччини, по-
тім мешкав у Швейцарії. Після по-
вернення до Росії 1907 р. працював 
у легальних більшовицьких виданнях, 
був членом фінансового комітету Рос-
бюро ЦК РСДРП. За Тимчасового уря-
ду активно займався облаштуванням 
військової організації РСДРП, одно-
часно редагуючи ряд видань для сол-
датів. У жовтні 1917 р. став головою 
Петроградського військово-рево-
люційного комітету, який, власне, 
й організовував Жовтневий пере-
ворот. З листопада 1917 р. по бере-
зень 1918 р. — народний комісар з 
військових справ у більшовицькому 
уряді. З  лютого 1919 р. — народний 
комісар з військових справ України. 
З березня 1920 р. — керівник Голов-
ного управління із загальної військо-
вої підготовки — Всевобучу.

У 1930-х роках працював в Інсти-
туті історії партії. З 1935 р. — персо-
нальний пенсіонер. Помер у підмос-
ковному санаторії.

Щорс 
Микола Олександрович
(6.06.1895 – 30.08.1919) — ро-

дом із м. Сновська (кілька десяти-
літь місто мало назву Щорс). З серп-
ня 1914 р. як військовий фельдшер 
брав участь у боях Першої світової 
війни. З 22 вересня 1918 р. — ко-
мандир Богунського полку в складі 
Першої української радянської диві-
зії. Від листопада 1918 р. суміщав з 
цим обов’язки командира 2-ої бри-
гади, до складу якої входив також Та-
ращанський полк. 6 лютого 1919 р. 
Богунський полк під його команду-
ванням узяв Київ, столицю Україн-
ської Народної Республіки. 6 березня 
1919 р. Щорса призначили начальни-
ком 1-ої дивізії Червоної армії. 

30 серпня 1919 р. під час бою на 
Житомирщині був убитий із близької 
відстані пострілом у потилицю. Щорс, 
а невдовзі його соратники Боженко 
й Черняк, були знищені за наказом 
з Москви, аби не допустити переходу 
цих авторитетних в армії командирів 
на бік Української Народної Республі-
ки. Щорса таємно поховали у верес-
ні 1919 р. у російському місті Самара. 

Кропив’янський 
Микола Григорович
(28.12.1889 – 21.10.1948). На-

родився в с. Володькова Дівиця Но-
сівського району в заможній селян-
ській родині колишніх козаків. Бать-
ко довгий час був волосним стар-
шиною. Микола Кропив’янський 
закінчив Чугуївське піхотне учили-
ще, був учасником Першої світової 
війни. Став підполковником росій-
ської армії.  Від лютого 1917 р. — 
більшовик, вів пропагандистську 
роботу. 17 грудня 1917 р. обраний 
командиром 12-го армійського кор-
пусу. У щойно утвореній 2-ій україн-
ській революційній армії призначе-
ний начальником штабу. На почат-
ку травня 1918 р. Кропив’янський 
з’явився в Москві. Відбув на Чер-
нігівщину, де влітку очолив парти-
занський загін, що діяв проти ав-
стро-німецьких військ, запрошених 
урядом УНР для захисту від агресії 
Росії.  З 22 вересня 1918 р. — ко-
мандир 1-ої української повстан-
ської дивізії, далі очолював 60-ту 
стрілецьку дивізію Червоної армії. 

У лютому 1920 р. призначений на-
чальником тилу 12-ої армії, одно-
часно у квітні – травні командував 
47-ою стрілецькою дивізією. На по-
чатку 1921 р. його призначили на-
чальником військ Всеукраїнської 
надзвичайної комісії (ВЧК) та упо-
вноваженим уряду України по бо-
ротьбі зі збройною опозицією. Зго-
дом став на чолі військ ВЧК Украї-
ни та Криму. У подальшому — стар-
ший інспектор прикордонних військ 
СРСР.

У 1924 р. М. Кропив’янського 
направили на господарську ро-
боту. У 1936 р. знову перевели до 
НКВС, де він інспектував об’єкти, 
на яких  працювали  в’язні. У 1937 
р. Кропив’янського виключили з 
ВКП(б) як троцькіста й активного 
учасника контрреволюційної орга-
нізації.

31 травня 1938 р. заарештува-
ли, а 20 липня 1940 р. — засудили 
до 5 років позбавлення волі.  Піс-
ля визволення України від нацистів 
повернувся до Ніжина, працював 
лісником, конюхом у лікарні. Помер 
у Ніжині.

Велика Жовтнева кривава революція

Правда про тоталітарний комуністичний режим

Операція «Запад» 
Як волинян депортували на Сибір 

21 жовтня 2017 року виповнилося 70 років від 
часу проведення насильницької каральної опера-
ції проти українців Західної України під кодовою 
назвою «Запад» («Захід»). 

21 жовтня 1947 року було проведено примусове 
виселення людей до Сибіру. Основна мета операції 
— ліквідація патріотично налаштованого населен-
ня та послаблення українського визвольного руху на 
Західній Україні.

Дослідник Інституту історії України НАН Укра-
їни Олег Бажан наводить цікавий витяг з докумен-
та про операцію «Запад» на Волині. У доповідній за-
писці «Про результати роботи УМДБ Волинської об-
ласті по виселенню сімей активних учасників ОУН» 
від 26 жовтня 1947 р. начальник обласного управ-
ління Міністерства державної безпеки полковник 
І. Матвієнко зазначав: «Операція по виселенню роз-
почалась у всіх селах (Волинської) області в 6 годи-
ні ранку 21 жовтня ц. р., відбулася організовано та 
завершена того ж дня в основному до початку суті-
нок... Понад 150 осіб зі складу сімей, які підлягали 
виселенню, не були вдома в момент операції (зна-
ходились у від’їзді) і тому не були виселені. Вже після 
відправки ешелону частина з відсутніх у момент опе-
рації з’явилась в райвідділ МДБ з проханням напра-
вити їх до висланих сімей».

«Блискавичну» депортацію, яка стала справж-
ньою трагедією для багатьох родин з Волинської об-
ласті, провів так званий комуніст Іван Арсенович 
Матвієнко — українець за національністю. У біогра-
фії сказано, що народився він 1905 року на хуторі 
Лихий Області Війська Донського. За операцію «За-
пад» його навіть відзначили орденом «Знак Пошани». 
У документах 1947 року він у своїх доповідних «дуже 
переживав», що транспорту може не вистачити для 
вивезення волинських сімей, так хотів усе ідеаль-
но зробити й вислужитися «верхівці». Прожив довге 
життя й помер аж 1983 року в Москві.

Протягом радянських часів масштаби «жовтне-
вої» 1947 р. депортації з теренів Західної України 
замовчували, применшували, постійно уточнювали. 

У «Довідці про кількість виселеного контингенту 
з території України на період 1944 – 1948 рр.» чита-
ємо, що в жовтні 1947 р. органи держбезпеки СРСР 
вислали 26332 сім’ї учасників націоналістичного під-
пілля в кількості 77791 особи: з Волинської області 
— 2711 сімей (9050 осіб); Дрогобицької області — 
4504 сімей (14456 чоловіків); Львівської області — 
5223 сім’ї (15920 осіб); Рівненської області — 3767 
родин (11347 осіб); Cтаніславської області — 4512 
сімей (11883 чоловіків); Тернопільської області — 
5001 (13508); Чернівецької області — 613 (1627). 

Значний відсоток становили учасники ОУН.
Депортованих до Сибіру працевлаштовували 

у вугільну промисловість східних районів СРСР, це 
приблизно 21 тисяча 197 сімей, а решту відправи-
ли в Омську область, там репресовані працювали на 
промислових підприємствах та в сільському госпо-
дарстві. 

Статистика тих подій свідчить, що багато літніх 
людей та дітей не перенесли подорожі й померли. 
Близько 900 депортованих здійснили спробу втечі, 
але половину схопили. 

Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО

23 жовтня 1956 року в Бу-
дапешті почалася угорська ре-
волюція, придушена військами 
СРСР за участі органів держбез-
пеки Угорщини.

Радянська армія ступила на 
угорську землю в 1944-му. Під 
її контролем були створені нові 
органи державної влади. А вже 
в 1947 – 1948 роках остаточно 
встановили диктатуру Угорської 
партії трудящих (виникла вна-
слідок об’єднання Комуністичної 
партії Угорщини та Угорської соці-
ал-демократичної партії) на чолі з 
Матяшем Ракоші, «кращим учнем 
товариша Сталіна». Попри те, що 
на парламентських виборах УПТ 
узяла всього 70 місць із 409, за 
допомогою терору вона нейтралі-
зувала своїх політичних опонен-
тів. Усі інші партії були забороне-
ні. Почалися націоналізація бан-
ків і промисловості, насильницька 
колективізація сільського госпо-
дарства, запроваджено п’ятирічні 
плани. При цьому рівень життя 
угорців став стрімко падати. Ситу-
ація погіршилася з розвінчанням 
культу Сталіна на ХХ з’їзді КПРС.

23 жовтня студентський марш 
протесту із загально-демократич-
ними вимогами переріс у вели-
чезну 200-тисячну демонстрацію. 
Було зруйновано велетенський 
25-метровий пам’ятник Сталіну, 
почалося збройне протистояння 
між демонстрантами та Службою 
угорської держбезпеки. Так спа-
лахнула угорська антитоталітар-
на революція, під час якої угорці 
намагалися скинути деспотичне 
ярмо СРСР. 

О 2-ій годині ночі, без згоди і 
офіційного запрошення угорської 
сторони (його оформили заднім 
числом), почалося вторгнення ра-
дянських військ — операція «Хви-
ля». За оцінками ООН, для приду-
шення революції було задіяно 75 
– 200 тисяч радянських військ, 
2500 танків, 160 винищувачів і 
120 бомбардувальників. 

Повсталі здобули зброю в ка-
зармі будівельних батальйонів. 
З’явилися барикади, відбувалися 
жорстокі сутички. На бік революці-
онерів перейшла значна частина 
угорських військ. А після розстрі-
лу радянськими військами демон-
страції на площі перед парламен-
том 25 жовтня спротив поширив-
ся по всій країні. Основу повсталих 
становили робітники, інтелігенція, 
селяни. Повсюдно виникали сту-

дентські, робітничі, військові ре-
волюційні комітети й ради.

Як певний компроміс, уряд 
очолив Імре Надь. 28 жовтня він 
оголосив про припинення вогню 
й початок переговорів щодо ви-
ведення радянських військ. Але, 
коли довідався, що нові військо-
ві загони СРСР увійшли на терито-
рію Угорщини (радянський посол 
зрештою заявив, що це зроблено 
«для захисту російського цивіль-
ного населення в Угорщині»), ого-
лосив про вихід країни з Організа-
ції Варшавського договору.

Тим часом СРСР підготував-
ся до другої фази інтервенції. 1 

листопада на аеродром Тьокьоль, 
де базувалося радянське пред-
ставництво (члени Політбюро ЦК 
КПРС Анастас Мікоян, Михайло 
Суслов та голова КДБ Іван Сє-
ров), запросили першого секре-
таря УПТ Яноша Кадара. Його ви-
везли до Москви і змусили звер-
нутися із «проханням про допо-
могу», одночасно призначивши 
головою нового, «законного уря-
ду Угорщини». 3 листопада на пе-
ремовини щодо виведення радян-
ських військ прибув міністр обо-
рони Угорщини Паль Мелетер та 
його найближчі помічники. Після 
переговорів, під час «товариської 

вечері», все керівництво міністер-
ства оборони було заарештоване, 
що стало грубим порушенням усіх 
можливих дипломатичних норм.

А о 4.15 ранку 4 листопада по-
чалася операція «Вихор». Будапешт 
зазнав авіаційного удару й піхот-
но-танкового нападу. Штурм міста 
тривав чотири дні й багато в чому 
нагадував штурм Берліна. Тим 
більше, що, як і в 1945-му, ним ке-
рували маршали Георгій Жуков та 
Іван Конєв. Прем’єр-міністр Імре 
Надь і члени уряду сховалися в по-
сольстві Югославії, з якого вийшли 
лише 22 листопада під гарантії не-
доторканності. Однак були миттєво 
заарештовані — СРСР укотре де-
монстративно порушував усі між-
народні норми й правила. 

Збройний опір робочих рад і 
студентських груп припинився 10 
листопада. Загиблими вважають-
ся 2652 угорських повстанців (по-
ранено майже 20 тисяч!) та 669 
радянських солдатів. 

Була відновлена монополія 
Угорської соціалістичної робітни-
чої партії (спадкоємниці УПТ), на 
чолі уряду став Янош Кадар. Поча-
лися масові арешти. За рішенням 
судів стратили 350 осіб, 13 тисяч 
осіб засудили на різні терміни. 
Унаслідок таємних судів були ви-
несені смертні вироки Імре Надю 
(повішений 16 червня 1958 року) 
та міністру оборони Палю Малете-
ру. Майже 200 тисяч угорців емі-
грували з країни.

За криваве придушення угор-
ської революції маршал Жуков 
отримав четверту зірку Героя Ра-
дянського Союзу, Іван Конєв — 
орден Леніна, а Іван Сєров — ор-
ден Кутузова 1-го ступеня.

В угорських подіях брало 
участь чимало українців, які про-
ходили службу в полках і дивізі-
ях, задіяних при окупації Угорщи-
ни. При цьому кілька батальйонів 
українських добровольців (пере-
важно — колишніх членів УПА) 
вели бої проти радянських військ. 
Вони захищали мости через Ду-
най, і більша частина їх загинула.

2011 року парламент Угорщи-
ни ухвалив закон про притягнен-
ня до відповідальності осіб, при-
четних до придушення революції 
1956 року, що кваліфікується як 
злочин проти людяності без стро-
ку давності.

Сергій ГОРОБЕЦЬ, 
Український інститут 
національної пам’яті,

м. Чернігів 

Угорська революція 1956 року

Танки на вулицях Будапешта. 

Угорська революція 1956 р. 

Озброєні місцеві жителі виступили проти вторгнення 
радянських військ. 5 листопада 1956 р. 
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Марія Савчин — 
авторка спогадів 

про УПА
1 жовтня 1925 

року в селі Задвір’я 
під Львовом наро-
дилася Марія Сав-
чин, член ОУН і 
УПА, дружина пол-
ковника УПА Васи-
ля Галаси — Орла-
на, лицарка Брон-
зового Хреста 
Заслуги. 

Усе життя вона присвятила боротьбі 
за українську державність. У 1940-их ро-
ках була провідницею підпільного юнацтва 
ОУН у Львові, надрайоновою УЧХ (Україн-
ського Червоного Хреста) Перемишльщини, 
зв’язковою референтури Служби Безпеки у 
Крайовому Проводі ОУН. 

У підпіллі зустріла Василя Галасу, який у 
травні 1945 року офіційно став її чоловіком. 
Галаса (псевдо Орлан) був полковником УПА, 
очолював обласний провід ОУН Перемишль-
ської області (нині — Польща). За подруж-
жям полювали чекісти. Під час затримання 
1947 року співробітниками МГБ у Кракові 
Марічка втратила кількамісячного сина Зе-
нона. За чутками, його всиновив начальник 
місцевої служби безпеки Польщі.

Надалі Марічка з чоловіком діяли в під-
піллі в Карпатах, на Волині й Поліссі. Орлан 
організовував рейди УПА на Захід. У липні 
1948 року Галасу призначили крайовим про-
відником Північно-Західних українських зе-
мель (Волинь і Полісся). У жовтні 1948 року у 
Василя і Марії народився син Петро.

11 липня 1953 року Марічку з чолові-
ком схопила оперативна група МГБ, яка ді-
яла під виглядом повстанців. Подружжя пе-
ревезли до київської в’язниці на вулиці Во-
лодимирській. Керівництво МГБ запропону-
вало вислати кур’єра від імені Галаси у США 
для встановлення контакту із закордонним 
представництвом Української Головної Ви-
звольної Ради. Василь Галаса погодився 
лише за умови, що цим кур’єром стане Ма-
річка. Він був упевнений, що його розстріля-
ють, і намагався врятувати дружину. Заруч-
никами в Україні залишалися їхні родичі, син 
та й він сам. Орлана обіцяли звільнити після 
повернення Марії із Заходу. За змовою Ва-
силя Галаси і Марії, вона мала викрити пла-
ни МГБ і залишитися за кордоном.

Маленького сина Петра Марічка змо-
гла побачити лише з вікна автомобіля перед 
від’їздом до США 1954 року. Його виховува-
ла двоюрідна сестра Василя на Тернопіль-
щині, і хлопчик не знав, що живе у прийом-
них батьків.

Орлана 1958 року засудили на 10 років 
ув’язнення, але в 1960-их рр. він був звіль-
нений, хоча постійно перебував під нагля-
дом КДБ. Василь Галаса одружився вдруге й 
забрав сина Петра до себе. 

Марія Савчин виконала свою місію, роз-
повівши на Заході про плани КДБ щодо зни-
щення українських визвольних осередків за 
кордоном. Їй довелося пройти перевірки й 
пережити недовіру від деяких представників 
діаспори. 1953 року Марічка емігрувала до 
США. Там вийшла заміж за Володимира Пис-
кіра, в їхньому шлюбі народилося двоє дітей 
— Богдан і Лариса. Савчин була активною 
учасницею діяльності громадських організа-
цій української діаспори. 

Але найбільшим її внеском у пам’ять 
про УПА стало написання книжки. Зі свіжої 
пам’яті Марія Савчин написала мемуари «Ти-
сяча доріг», які кілька разів перевидали. 

2003 року на запрошення Осипа Зінке-
вича й видавництва «Смолоскип» Марія Сав-
чин приїжджала до Києва на презентацію 
другого видання книжки «Тисяча доріг». 

2017 року видавництво «Смолоскип» ще 
раз видало спогади Марії, тож сьогодні є 
можливість придбати це видання — надзви-
чайно цікаву розповідь про діяльність Укра-
їнської Повстанської Армії. 

Померла Марія Савчин 22 квітня 2013 
року в місті Кергонксон (штат Нью-Йорк), де 
й похована. 

 
Леся БОНДАРУК, 

Український інститут національної пам’яті

17 жовтня 1814 року в селі Чепе-
лі на Львівщині народився Яків Федо-
рович Головацький. Його особистість є 
яскравим свідченням, яким непростим 
був шлях до українства галицьких куль-
турних діячів ХІХ століття.

Навчався у Львівському та Будапешт-
ському університетах.

Один із творців «Руської трійці». За 
допомогою знайомих сербів забезпечив 
друк першого західноукраїнського аль-
манаху народною мовою «Русалка Дні-
стровая». 1842 року висвячений на сан 
священика.

Під час революції 1848 року висту-
пав на селянських вічах. Один з активних 
учасників Головної Руської Ради. Пер-
ший професор руської (тобто української) 
мови та словесності у Львівському уні-
верситеті (1848 – 1867). Пізніше пере-
йшов на москвофільські позиції. 

Іван Франко, коментуючи відмо-
ву Якова Головацького від ідей само-
стійності та краси української мови, пи-
сав: «Нещасна політика була і тут виною. 
Вже в 1849 році при переході російських 

військ через Галичи-
ну новий професор 
стратив віру в само-
стійність руської на-
родності і в потребу та 
рацію існування тої 
народності, зна-
чить стратив 
віру і в пред-
мет, котрий 
мав виклада-
ти. От тим-то й 
не диво, що ви-
кладав він як за 
напасть, без життя 
і запалу».

1868 року склав духовний сан, пе-
рейшов у православ’я і переїхав до Росії. 
Очолював Віленську археографічну комі-
сію для розгляду давніх актів. Упорядку-
вав 4-томний збірник «Народные песни 
Галицкой и Угорской Руси», дослужився 
до генеральського чину дійсного стат-
ського радника.

Помер від запалення легенів 13 
травня 1888 року в місті Вільно (Литва).

20 вересня 
1845 року в селі 
Арсенівка на Хер-
сонщині наро-
дився Іван Кар-
п е н к о - К а р и й 
(Іван Карпович 
Тобілевич) — 
п и с ь м е н н и к , 

драматург, один із корифеїв україн-
ського театру.

Походив зі збіднілої дворянської ро-
дини. Понад два десятиліття працював 
дрібним чиновником. На посаді секрета-
ря поліції в Єлисаветграді запам’ятався 
рівним і приязним ставленням до всіх 
людей, незалежно від стану. Не брав ха-
барів. У часи системних утисків усього 
українського брав активну участь у гро-
мадському русі на захист української 
культури. 

1883 року звільнений за неблаго-
надійність. Івану Карпенку-Карому за-
боронили жити в Україні, встановили 
поліцейський нагляд на три роки. Піз-
ніше гласний нагляд поліції змінився 
негласним, йому заборонили жити в 

обох столицях імперії, але дозволили 
повернутися в Україну. Мешкав на ху-
торі Надія на Єлисаветградщині, який 
сам заснував і назвав на честь рано 
померлої першої дружини. Відпочи-
вав там під час літніх відпусток: косив, 
орав, сіяв.

Надалі був одним із фактичних ке-
рівників, режисером і актором у трупі 
свого брата Панаса Саксаганського. 
Майже щороку писав нову п’єсу, твор-
чий доробок митця налічує 18 закінче-
них п’єс. 

«Сцена — мій кумир, театр — свя-
щенний храм для мене», — говорив 
драматург. Реалізувався в жанрі сати-
ричної комедії. Його твори «Мартин Бо-
руля», «Сто тисяч», «Хазяїн» стали кла-
сикою світової драматургії.

Відзначався високою моральніс-
тю. Вважав, що на сцені має вистача-
ти місця всім. Створене з братом Па-
насом Товариство українських артис-
тів налічувало багато молодих акторів, 
проіснувало досить довгий час.

Помер 15 вересня 1907 року в 
Берліні після тяжкої хвороби.

10 жовтня 1889 року в селі 
Малі Канівці на Черкащині на-
родився Михайло Опанасович 
Драй-Хмара — поет і літерату-
рознавець.

Закінчив історико-філоло-
гічний факультет Київського уні-
верситету. Студіював фонди бі-
бліотек та архівів Львова, Буда-
пешта, Загреба, Белграда, Буха-
реста. Знав 19 мов — майже всі 
слов’янські та європейські, а також 
старослов’янську, старогрецьку, 
латину, санскрит. Працював у Пе-
троградському університеті. Про-
фесор Кам’янець-Подільського 
(1918 – 1923) і Київського медич-
ного (1923 – 1929) університетів.

Дочка Оксана описувала бать-
ка як людину «вище середнього 
зросту, з ясним волоссям і життєра-
дісним обличчям, з усмішкою білих 
зубів і замріяними сірими очима».

Поетичну творчість розпочав у 
Кам’янці-Подільському. Належав 
до угруповання «неокласиків». 
Перша збірка «Поростень» (єдина, 
видана за життя поета) побачи-
ла світ 1926 року. Автор моногра-
фії «Леся Українка. Життя й твор-
чість» (1926).

Неодноразово торкався теми 
трагічних наслідків революції для 
долі українського народу.
Нудьга морозна і стара,
Немов історія Вкраїни,
Смоктала серце… То мара,
То — демон сивої руїни.

(«Над озером рідкий туман»,
1926 – 1927 рр.)

 
Неначе море половіє:
стоять нескошені жита,
порожнім маючи колоссям,
і ждуть женців, —
а їх
нема.
Безлюдно тут:
ні хутора,
ні деревця: —
Степи,
степи
без краю.

(«Поворот», 1922 – 1927 рр.)
 
Наприкінці 1928 року зазнав 

шаленої критики за сонет «Лебе-
ді». У ньому вбачали прихований 
контекст, а дехто прямо звинува-
чував поета в «поширенні контр-
революційних ідей». Причиною го-
нінь став вислів «гроно п’ятірне», 

під яким малися на увазі поети-
неокласики Микола Зеров, Павло 
Филипович, Максим Рильський, 
Освальд Бургардт і сам Михайло 
Драй-Хмара. Твори поета переста-
ли публікувати.

Заарештований 21 берез-
ня 1933 року за звинуваченням 
у належності до контрреволюцій-
ної організації, але за рік справу 
припинили. Удруге Драй-Хмару за-
арештували 6 вересня 1935 року 
за «націоналістичну контрреволю-
ційну діяльність». Один з небага-
тьох, хто на допитах не зламався. 
Був засланий на Колиму на 5 ро-
ків. 1938 року термін продовжили 
ще на 10 років за «участь в анти-
радянській організації та антира-
дянську агітацію».

Загинув 19 січня 1939 року 
в концтаборі на Колимі (Росія). 
За спогадами Михайла Добро-
вольського, того дня до брига-
ди заарештованих, що працюва-
ла на дорозі, наблизилося лег-
кове авто, з якого вийшли троє 
сп’янілих управлінців. Один з них 
почав стріляти з маузера в кож-
ного п’ятого. «Ми з Драєм стояли 
аж у четвертому десятку поряд, а з 

другого боку стояв київський сту-
дент Володя, з чиїм батьком Драй 
дружив колись у Кам’янці. Отож, 
коли почали нізащо розстрілюва-
ти щоп’ятого, Драй умить обраху-
вав, що під кулю потрапить саме 
студент Володя… Щойно кат на-
близився до чергової п’ятірки, до 
Володі, як Драй рвучко відштов-
хнув студента і став на його міс-
це зі словами: «Не чіпай, кате, мо-
лоде життя, бери моє»… З цими 
словами він плюнув прибульцеві 
межі очі… Все відбулося блиска-
вично… Тієї ж миті кат упритул ви-
пустив у груди Драя решту набоїв».

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут 
національної пам’яті,

м. Чернігів

 Петро Григоренко, 
генерал-майор, правозахисник, 

політв’язень 
16 жовтня 1907 року 

в селі Борисівка на Запо-
ріжжі народився Петро 
Григорович Григоренко — 
політв’язень радянського 
режиму, член Української 
Гельсінської групи.

Свій життєвий шлях по-
чинав як активіст комсо-
мольського руху, в 20 ро-
ків став членом Комуніс-
тичної партії. Закінчив Хар-
ківський технологічний 
інститут, навчався в Мос-
ковській військово-техніч-
ній академії, Академії генерального штабу.

Учасник Другої світової війни. Командував стрілець-
кою дивізією, був двічі поранений. На початку 1945-го 
отримав звання генерала. Пізніше викладав у військо-
вій академії імені Фрунзе в Москві (1945 – 1961). За-
хистив докторську дисертацію.

1961 року на партійній конференції виступив із кри-
тикою сталінізму та політики Микити Хрущова, яка вела 
до нового культу особи. За це був усунутий з посади, 
відправлений на Далекий Схід. У 1963-му створив Спіл-
ку боротьби за відродження ленінізму.

Сергій Грабовський зазначав: «У своїй ідейній ево-
люції Григоренко пройшов складний шлях від різнома-
нітних проектів удосконалення комуністичного ладу че-
рез відродження ленінізму до усвідомлення злочиннос-
ті самого совєтського, китайського, кубинського та ін-
ших різновидів комунізму». 

Петра Григоренка позбавили звання, нагород, пен-
сії. Неодноразово заарештовували, майже шість років 
перебував на лікуванні у психіатричних лікарнях. 

Один із лідерів дисидентського руху в СРСР. Боров-
ся за права кримських татар та інших депортованих на-
родів. Став членом-засновником Московської Гельсін-
ської групи (1976 р.). У листопаді 1976-го сприяв утво-
ренню в Києві Української Гельсінської групи. 1977 
року отримав дозвіл виїхати за кордон для лікування, а 
через три місяці був позбавлений громадянства. Отри-
мав політичний притулок у США. 

Очолював Закордонне представництво Української 
Гельсінської групи, видавав щомісячник «Вісник репре-
сій на Україні». Автор спогадів «У підпіллі можна зустрі-
ти лише щурів»: «Влада, намагаючись вийти з-під світла, 
зображує наші дії як нелегальні, підпільні, прагне за-
гнати нас у підпілля. Але ми твердо знаємо, що у підпіллі 
можна зустріти лише щурів. З підпілля вийшли щури, що 
захопили владу над людьми. Щури домоглися вигнан-
ня мене з Батьківщини. Але майбутнього у щурів немає. 
Ми повернемося на Батьківщину і побачимо наш звіль-
нений від щурячої пошесті народ».

Помер 21 лютого 1987 року в Нью-Йорку (США), по-
хований на українському цвинтарі Баунд-Брук.

Михайло Драй-Хмара, 
поет і літературознавець, жертва комуністичного режиму 

Яків Головацький — 
поет, історик, етнограф і фольклорист 

Іван Карпенко-Карий — 
один із корифеїв українського театру 
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Сергій ПАВЛЕНКО

Опозиція 
на Чернігівщині

Така реальність дволикої со-
ціалістичної демократії швидко 
розчаровувала навіть свідомих 
прихильників побудови кому-
ністичного суспільства. У Ніжин-
ському педінституті багато ви-
кладачів потрапили на «гачок» 
КДБ за опозиційні настрої, не-
вдоволення лукавою політикою 
КПРС, яка мало чим змінилася 
після смерті Сталіна. «Коли буде 
справжнє життя? — зафіксува-
ла 16 липня 1956 року агентура 
слова завідувача кафедри ро-
сійської літератури Григорія Ва-
сильковського. — Всього у нас 
не вистачає. Придумали причи-
ну — винний приватник. Нема 
хліба — приватник годує хлібом 
корів. Винний є, а хліба нема. А 
справжня причина — колгосп-
ник не зацікавлений у праці. Все 
або майже все, що він виробляє, 
держава забирає, і ніяких про-
тестів». Доцент обурювався еле-
ментарним ігноруванням прав 
людини в СРСР: «Свободи висло-
вити свою точку зору не було і не 
буде. Є тільки свобода згоджу-
ватися з думкою сильних миру 
цього. Але така свобода була і 
при Сталіні». Аналогічні думки 
висловлювали старший викла-
дач фізики Василь Руденко, ви-
кладач історико-філологічно-
го факультету Петро Іванов, до-
цент кафедри хімії Оскар Баран 
та інші.

Управління КДБ підготувало 
обкому КПУ довідку про «антира-
дянську діяльність члена КПРС 
Павленка Миколи Антоновича». 
Завуч Мринської школи Носів-
ського району, крім того, що слу-
хав зарубіжні радіопередачі й 
читав заборонену літературу, 20 
лютого 1957 року заявив про те, 
що «радянська людина не має 
власних переконань і повинна 
повторювати лише те, що гово-
рять уряд і ЦК».

Оскільки агентурна сітка КДБ 
ще від часів Сталіна охоплювала 
без винятку кожен трудовий ко-
лектив, то зі словесними опози-
ціонерами проводили відповідну 
виховну роботу, після якої люди 
замикалися в собі, переставали 
довіряти найпотаємніше рідним 
і друзям. Навіть ретельно пере-
віреним небагатьом щасливчи-
кам, яким вдалося виїхати у від-
рядження за кордон, не можна 
було вільно розслабитися пода-
лі від дому. 1959 року начальник 
обласного управління КДБ І. Ко-
зачок у секретному повідомлен-
ні проінформував першого се-
кретаря Чернігівського обкому 
КПУ П. Дорошенка про ворожу 
поведінку головного агронома 
Чернігівського обласного управ-
ління сільського господарства 
Романа Теличка, який у Голлан-
дії захоплено відгукувався про 
«народний капіталізм», «чистоту 
і затишок» кабінету власника за-
воду і «допустив елементи без-
печності», залишивши свою за-
писну книжку в номері готелю, а 
також купив два килимки із зо-
браженням прапорів капіталіс-
тичних країн.

Ідеологічно-репресивний ха-
рактер і після сталінської вла-
ди примушував небайдужих лю-
дей заявляти про свою опози-
цію, вдаючись до анонімних ак-
тів протесту. 20 липня 1956 року 
в міському парку Чернігова неві-
домі осквернили червоною фар-
бою пам’ятник В. Леніну. 21 січня 

1960 року о 8 годині 30 хвилин 
на окраїні Данівки Козелецько-
го району на паркані люди поба-
чили листівку: «Смерть комуніс-
там! Смерть комуністичній пар-
тії!»

Антирадянського змісту лис-
тівки були розклеєні в Чернігові, 
Ніжині та Щорському районі на-
передодні й у день святкування 
1 Травня 1960 р. За виготовлен-
ня й розповсюдження опозицій-
них заяв у Холминському райо-
ні  того ж року арештували моло-

дого хлопця Ващенка. 31 трав-
ня 1960 року управління КДБ 
викрило Миколу Загороднього, 
який вивісив 1 Травня на стадіо-
ні Остра антирадянську листівку. 
26 грудня 1960 року в селі Смяч 
Щорського району зірвали лис-
ток з антипартійними вислова-
ми. «У цьому селі весною цього 
року в сільському клубі знайдені 
контрнаціоналістичні листівки, 
— доповідав в обком партії се-
кретар Щорського райкому КПУ 
М. Лукашов, — а в дні 43-х роко-
вин Великої Жовтневої револю-
ції у приміщенні клубу був знятий 
прапор і лозунг».

Протягом 1960 року до пар-
тійних органів надійшло 22 ано-
німні листи з погрозами компар-
тійній номенклатурі, критикою 
КПРС. У Новгороді-Сіверсько-
му на дошці політичної сатири, 
що випускав відділ пропаганди 
та агітації РК КПУ, під карикату-
рою хтось зробив припис «Мики-
та Хрущов».

Багато людей, зневірившись 
у радянських державних інсти-
туціях, писали сповнені болю й 
надії листи до посольства США 
в Москві. Ветерана-фронтови-
ка Дмитра Примаченка стриво-
жило повідомлення про те, що 
комуністи США хочуть побуду-
вати такий самий соціалізм, як 
КПРС зробила в СРСР. Після до-
вгих роздумів Дмитро Михай-
лович вирішив написати аме-
риканському послові в Москві, 
щоб він передав простому люду 
у США: «Я хочу сказати амери-
канському народові — нехай він 
не вірить комуністичним при-
манкам». Щиро, правдиво об-
хідник залізничних колій у листі 
розповів про багатостраждаль-
ну Україну, про те, як «комуніс-
ти відібрали права на вибори, а 
звели все до пустого голосуван-
ня, але народ про це поки що від-
верто не говорить, тому що Сибір 
дуже великий». Наївний допису-
вач і гадки не мав, що послання 
не піде далі Чернігова і його чи-
татимуть лише слідчі КДБ. У таку 
саму ситуацію потрапив і вчи-
тель з Орлівки Куликівського ра-
йону В. Петренко, який у берез-
ні 1960 року попросив у посла 
США взяти під захист колгосп-
ників, у котрих компартійна вла-
да не тільки урізала городи, а й 
забирає корів. Інвалід з Городні 
Г. Савченко тоді ж писав в аме-

риканське посольство, що меш-
кає в конюшні й наймитує за 
миску борщу. І його послання 
було перехоплено.

До речі, КДБ контролювало 
не тільки кореспонденцію, адре-
совану в Москву. Так, молодий 
випускник Ніжинського педін-
ституту П. Карпенко, пишучи не 
послові, а своїй товаришці-сту-
дентці Т. Бабко до Ніжина («Тася, 
я ручаюся своєю нерозумною 
головою, що всі байдуже сприй-
мають всілякі розмови про ко-

мунізм, потай махають рукою на 
все це») і не підозрював, що його 
інтимний лист-роздум КДБ на-
править для вжиття заходів і чи-
тання членам бюро обкому КПУ.

Партвлада не допускала по-
рушення монополії ідеологічно-
світоглядного впливу на свідо-
мість населення. Протягом кіль-
кох місяців 1960 – 1961 років 
були конфісковані кустарно ви-
готовлені радіопередавальні 
установки в Бахмачі (6 одиниць), 
у Новгороді-Сіверському (2), Ко-
зельці (4), Корюківці (1).

Вчинок комуністів Ніжин-
ського шляхо-експлуатаційно-
го управління Я. Кудінова, М. Ні-
китенка та інших, які регуляр-
но слухали радіопередачі «Голос 
Америки» й розповідали про них 
у колективі, в червні 1960 року 
обговорили й засудили на пар-
тійних зборах у партійних орга-
нізаціях області у зв’язку з отри-
манням секретного листа ЦК 
КПРС «Про підвищення револю-
ційної пильності».

За свідченням колишніх спів-
робітників КДБ, працівників Чер-
нігівського обкому КПУ в області, 
й у 1960-х, й у 1970-х, й у 1980-х 
роках щороку у формі листівок, 
осквернення пам’ятників В. Ле-
ніну тощо люди намагалися ви-
словити своє критичне ставлен-
ня до негативно-застійних явищ 
радянської дійсності, відсутності 
декларованої в Конституції сво-
боди слова. Як правило, ці про-
тести, прояви опозиційного мис-
лення мали локальний характер, 
незначний суспільний резонанс. 
Однак вони поступово акумулю-
вали ту критичну масу, яка зго-
дом зруйнувала тоталітарний ре-
жим.

Розділ VII

Одинаки-
правоборники

В умовах відсутності гласнос-
ті, видання книг, газет, підготов-
ки радіо- й телепередач лише од-
нієї, «партійної», лінії масова сві-
домість радянських людей фор-
мувалась ущерблено, однобічно. 
Населення не знало історії Укра-
їни, повної правди про минулі й 
сучасні події, воно не могло зро-
бити вивірено-правильних уза-
гальнень, об’єктивних оцінок.

Стихійні протести і прояви-
виступи опозиції, основані на 
локальному гіркому досвіді села, 
трудового колективу, найчасті-
ше були спрямовані проти пар-
тійного керівництва, панування 
КПРС, але не зачіпали підвалин 
тоталітарно-імперського режи-
му. Потужна викривальна діяль-
ність агентури КДБ, компартій-
них органів лякала – відштовху-
вала невдоволених від ставання 
на шлях організованої боротьби 
за права і свободи людей. По-

одинокі спроби виявів опози-
ційних настроїв завершувалися 
найчастіше розчаруванням, обе-
режністю, затаюванням.

Антирадянська група Черні-
гівського відділення Спілки ху-
дожників у складі Андрія Мор-
довця, Олексія Карпенка, Мико-
ли Кошеля, викрита 1961 року 
КДБ, відразу покаялася на збо-
рах митців міста й визнала свої 
дії як помилкові. Однак конфрон-
таційне зіткнення із представни-
ками партвлади окремих борців 
«за правду» завершувалося для 
них дедалі більшим політичним 
прозрінням, бажанням своїм го-
лосом, дією змінити політичний 
устрій СРСР.

За опозиційну діяльність 
був арештований і посаджений 
на шість років за ґрати (1962 – 
1968) ветеран війни, колійний 
обхідник на залізничній станції 
Дроздівка Куликівського райо-
ну Дмитро Примаченко, який під 
час виборів наклеїв листівки на 
виборчій дільниці із закликами: 
«Нам потрібна свобода! Нам по-
трібні вільні народні вибори, а 
не пусте голосування!» Він також 
направив листа до посольства 
США з гострою критикою тота-
літарної комуністичної системи 
СРСР.

Ув’язнений на шість років 
(1962 – 1968) і вчитель-фрон-
товик з Березного Микола Бу-
рак, який, працюючи у Воронь-
ківській середній школі Бобро-
вицького району, направляв 
у «Деснянську правду», обком 
КПУ, райкоми партії листи з кри-
тикою вчення Маркса – Леніна, 
політики КПРС. Його звернення 
містять фрази типу «гнобитель, 
убивця Ленін», «комуністичний 
фашизм у Росії (СРСР)». Під час 
слідства він заявив, що «невдо-
волений існуючим радянським 
ладом», а «листівки й листи пи-
сав тому, що хотів боротьби 
поглядів».

Старший інженер Чернігів-
ського облздороввідділу Микола 
Малиновський був ображений 
у середині 1970-х років неспра-
ведливими, на його думку, зви-
нуваченнями в аморальній пове-
дінці. Почавши боротьбу за вста-
новлення істини і не знайшовши 
морального задоволення в цьо-
му пошуку, він став 1978 року на 
відкритий шлях конфронтації з 
владою. М. Малиновський дру-

кував на друкарській машинці 
й розповсюджував різноманіт-
ні антирадянського змісту доку-
менти. 1979 року він, як напи-
сано в судовому вироці, «з ме-
тою підриву і послаблення ра-
дянської влади» виготовив три 
«ворожі» послання, адресовані 
Генеральному секретарю ООН, 
президенту США і Папі римо-ка-
толицької церкви, а також «Всім 
радіостанціям, які передають 
передачі на територію Радян-
ського Союзу». В останньому 
він просив зв’язати його з бор-
цями за права людини.

Малиновський із дружиною 
1980 року відмовилися бра-
ти участь у виборах до Верхо-
вної Ради СРСР. За показання-
ми свідків, він «введення наших 
військ в Афганістан вважав ак-
том агресії», повторював, що 
«Україна не має самостійнос-
ті», «українська мова знищуєть-
ся», говорив, «що в магазинах 
нічого нема, що все роздаємо 
за кордон. Що якщо ще трішки 
так побуде, то стане так, як в 
Польщі». Його арештували 1981 
року, репресували на три роки.

Подібним чином складні, су-
перечливі обставини власно-
го життя і радянської дійсності 
підштовхнули у «велику політи-
ку» поета з Кучинівки Щорсько-
го району Леоніда Тереховича, 
майстра народної творчості з 
Прилук Петра Рубана. 

1968 року 27-річний кіно-
механік Л. Терехович, обурений 
антилюдською несправедли-
вою позицією парторга, побив 
його, за що був позбавлений 
волі на рік. Маючи вразливу на-
туру, гостро сприймаючи непо-
добства системи, він виливав 
свою душу у віршах. 1971 року 
поет-початківець був обурений 
повідомленням у районній га-
зеті про те, що в Кучинівці 100 
відсотків виборців проголосу-
вали за депутата замість вибу-
лого. Це при тому, що виборча 
дільниця весь день стояла за-
чиненою на замок. Леонід Тере-
хович написав про фіктивні ви-
бори на радіостанцію «Свобо-
да». Лист, за практикою тих літ, 
був вилучений КДБ і став при-
водом для обшуку. У поета зна-
йшли чимало нелакованих по-
езій про тоталітарний режим, 
зокрема «Задолизи», «Про бо-
ротьбу з ідеологічними диверсі-
ями», «Є в селі сільрада», «Казка 
про робітника Балду» і т.п. Авто-
ра звинуватили в наклепниць-
ких «измышлениях» на КПРС, 
СРСР, виготовленні листів для 
направлення за кордон, систе-
матичному слуханні антирадян-
ських передач і засудили на два 
роки позбавлення волі у ви-
правно-трудовій колонії суво-
рого режиму. Відбувши строк, 
перебуваючи під наглядом 
КДБ, він був спровокований 
на бійку і знову отримав строк. 
Після кількарічного ув’язнення 
знесиленого поета «лікували» 
в Чернігівській психоневроло-
гічній лікарні. 22 серпня 1992 
року, за припущенням багатьох 
знайомих Л. Тереховича, його 
підступно вбили. Високохудож-
ня книга поезій письменника-
правоборця вперше побачила 
світ лише 1993 року.

Поч. у № 109 – 114.
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В Інституті історії, етнології та правознав-
ства імені О. Лазаревського Національного 
університету «Чернігівський колегіум» іме-
ні Т. Шевченка відбулося представлення 6-ї 
книги багатотомного видання «Реабілітовані 
історією.  Чернігівська область». 

Це загальноукраїнське видання у 27 то-
мах, відповідно до кількості адміністративних 
одиниць держави — областей, Кримської ав-
тономії, Києва і Севастополя. А том кожного з 
цих регіонів складається з кількох книг. Видан-
ня почато згідно з постановою Верховної Ради 
і Кабінету Міністрів ще від 1992 року. Темою 
є дані про репресії комуно-тоталітарного ре-
жиму СРСР проти мешканців таких-то регіонів 
країни. Основу томів складають біографічні до-
відки про репресованих співгромадян, згодом 
реабілітованих. Хоч тисячі й тисячі їх на момент 
реабілітації давно були розстріляні, решта за-
знали ув’язнень, заслань. 

Чверть століття минуло від початку цієї 
вкрай потрібної справи, яка мала б сприяти 
нашому остаточному розриву з тоталітариз-
мом, віддати шану його безневинним жерт-
вам. Але, на жаль, ця справа надто вже затя-
глася. По Чернігівщині перша книга вийшла 
лише 2008 року. І протягом 9 років було вида-
но 6 томів. Причому щодо репресованих гро-
мадян Чернігівщини, а довідки про них ідуть в 
алфавітному порядку, то в шостій  книзі дійшли 

лише до літери «О». Тобто попереду ще довідки 
про тисячі громадян. 

У першій книзі по Чернігівщині взагалі ще 
не було таких біографічних довідок про репре-
сованих. У наступних книгах — десь по 3 тися-
чі, в щойно виданій шостій книзі — близько 4 
тисяч. Довідки пишуться на основі судово-слід-
чих справ, які знаходяться в державному ар-
хіві області та в архіві обласного управління 
Служби безпеки. Робота це дуже копітка, адже 
треба вивчати тисячі документів давністю в 70 
– 80, а то й більше років. У довідках вказуєть-
ся, коли й де народилася людина, чим займа-
лася на момент арешту, час і суть вироку суду, 
дата реабілітації. 

Крім цих довідок, томи містять інші архівні 
документи, зокрема щодо діяльності Компар-
тії, радянських установ, каральних органів, пу-
блікації преси тих часів. 

Цю дуже непросту й копітку роботу вико-
нують спеціально створені при місцевих орга-
нах влади редакційні колективи. У нас це ко-
мунальний заклад «Чернігівський обласний 
пошуковий науково-редакційний центр».

Представлення шостої книги вів директор 
згаданого інституту, голова обласної організа-
ції Національної спілки краєзнавців, відомий 
історик Олександр Коваленко. Видання пред-
ставила директор науково-редакційного цен-
тру Олена Потапенко.

Науковий співробітник Інституту історії 
України НАН, відповідальний секретар голов-
ної редакційної колегії видання «Реабілітова-
ні історією» Роман Подкур зазначив, що в шос-
тій чернігівській книзі акцент зроблено на ре-
пресіях проти освітян Чернігівщини в довоєнні 
роки. 

Тираж книги — 560 примірників. Її безко-
штовно передають для бібліотек, навчальних 
закладів області. 

Ця книга, як і попередні, розміщена в Ін-
тернеті за адресою: www.memory-book.org.ua 
та на сторінці головної редакційної колегії ви-
дання «Реабілітовані історією» — www.reabit.
org.ua.

Інтернет має значно розширити доступ до 
матеріалів цього видання. Про потребу такої 
популяризації говорили й ті, хто виступив на 
представленні. А це представник Інституту на-
ціональної пам’яті в області Сергій Бутко, кан-
дидати історичних наук Тамара Демченко, Сер-
гій Горобець, заступник голови Чернігівської 
райдержадміністрації, краєзнавець Андрій 
Курданов. 

Виступив також редактор газети «Світ-
інфо» Петро Антоненко. Він критично оцінив 
те, що таке важливе, потрібне для суспіль-
ства видання виходить так повільно, вже тре-
тє десятиліття. Це свідчить про недостатню 
увагу суспільства, держави до нашої історич-

ної пам’яті. Очевидно, слід негайно посили-
ти фінансовий, кадровий, технічний ресурс 
для цього видання. Це потрібно всьому сус-
пільству, насамперед — нащадкам репре-
сованих. Уже нема в живих вдів репресова-
них, адже нині їм мало б бути за 100 років. 
Уже й діти репресованих, котрі живі, мають 
по 80 – 90 років, немолодими людьми є їхні 
онуки. А чи всі знають про своїх репресо-
ваних предків? Та й земляки мають знати і 
пам’ятати про них. Невже так важко в кож-
ній сільраді зробити витяг з розміщених в 
Інтернеті цих томів — по своєму селу? Зро-
бити роздруківки, розмістити їх у сільрадах, 
сільських музеях, школах, бібліотеках. Зо-
всім неважко, просто нема належного ба-
жання й розуміння. 

Також згадав редактор нашої газети і про 
загалом неувагу засобів інформації, насампе-
ред обласних газет, до нашої історії. Яскравий 
приклад — як газети області просто проігнору-
вали 100-річчя Жовтневого перевороту, який 
приніс такі біди Україні, свідченням чого є хоча 
б це видання «Реабілітовані історією». Але на-
передодні річниці газети умудрилися «не помі-
тити» цю трагічну дату. 

Невже ми — нація безпам’ятства? 
* * *

Друкуємо вступну статтю цієї 6-ї книги 
«Реабілітовані історією».

Вражають масштаби винищення 
науково-педагогічної спільноти Чер-
нігівської області та фальсифікацій 
у заведених на них архівно-кримі-
нальних справах.

Переважна більшість заарешто-
ваних були звинувачені у контррево-
люційній діяльності, антирадянській 
агітації та пропаганді, шпигунстві, 
що передбачали тривалі терміни 
ув’язнення чи вищу міру покарання 
— розстріл.

Визначальну роль у державо-
творчих процесах ХХ ст. відіграла 
Українська революція 1917 – 1921 
рр., після закінчення якої владу захо-
пили більшовики. Натоді суспільство 
зіткнулося з низкою гострих соціаль-
них проблем, у тому числі в освітній 
сфері: стрімко зросла чисельність 
безпритульних дітей, спостерігали-
ся низький рівень грамотності се-
ред дорослого населення, брак пе-
дагогічних кадрів. Ці нагальні питан-
ня потребували першочергового ви-
рішення, зважаючи на ускладнення 
ситуації внаслідок загального зубо-
жіння населення та руйнації еконо-
міки.

У 1919 – 1920 рр. керівництво 
навчально-науковими установами 
здійснювала Комісія освіти при Все-
українському революційному комі-
теті, а з 1920 р. — Народний коміса-
ріат освіти УСРР.

На підставі постанови РНК УСРР 
«Про організацію місцевих органів 
радянської влади і порядок управ-
ління» від 8 лютого 1919 р. було ство-
рено губернські, міські та повітові 
відділи наросвіти. Безпосереднім 
їх завданням стало керівництво на-
вчальними установами, створення 
мережі шкіл, хат-читалень, клубів, 
дитбудинків, ліквідація неписьмен-
ності серед населення, керівництво 
політико-виховною та культурно-ма-
совою роботою.

Від перших днів встановлення 
радянської влади державна політи-
ка ґрунтувалася на принципах за-
стосування різних типів насильства, 
випробуваних ще під час «червоно-
го терору», проголошеного постано-
вою РНК РСФРР від 5 вересня 1918 
р. З навчальних закладів поступо-

во витісняли викладачів із дорево-
люційним стажем, оскільки першою 
опозиційною групою влада визна-
ла саме інтелігенцію «старої» шко-
ли. Процес «перебудови» освітніх і 
наукових установ на нових комуніс-
тичних засадах здійснювався шля-
хом грубого втручання в навчальний 
процес, вилучення «шкідливої» літе-
ратури «контрреволюційного зміс-
ту».

Процес ідеологізації освіти су-
проводжувався заходами, спрямо-
ваними на утвердження марксист-
сько-ленінської методології як єди-
номожливої під час викладання всіх 
навчальних курсів гуманітарного й 
математично-природничих циклів.

Здійснювалася неприхована «ві-
йна» з альтернативними науковими 
концепціями шляхом переслідуван-
ня провідних учених. Розгром науко-
вих шкіл супроводжувався звільнен-
ням працівників з посад, публічним 
засудженням їхніх поглядів і праць.

Ще однією характерною озна-
кою становлення більшовицької то-
талітарної влади стало поступове 
проникнення компартійної ідеології 
в усі сфери суспільного життя. При-
кладом може слугувати організа-
ція курсів для комуністів-учителів у 
1922 р. з метою їх підготовки до ро-
боти в селах, запровадження курсів 
політграмоти в усіх школах Черніго-
ва. Було створено первинні партор-
ганізації КП(б)У та ЛКСМУ у вищих і 
середніх навчальних закладах Чер-
нігівщини, мережу постійно діючих 
шкіл з вивчення історії партії для 
членів та кандидатів КП(б)У і так зва-
них істпартів, діяльність яких була 
спрямована на вивчення історії ре-
волюційного руху та соціалістичного 
будівництва.

Формування освітньої систе-
ми нового типу передбачало суттєві 
зміни в системі навчальних закладів 
усіх рівнів. Зокрема, було здійсне-
но уніфікацію навчальних закладів: 
приватні школи  ліквідували, така 
сама доля спіткала й освітні устано-
ви, створені за ініціативи релігійних 
громад. У 1917 – 1919 рр. у Черніго-
ві припинили діяльність духовної се-
мінарії та духовного училища. Жіночі 

й чоловічі гімназії були перетворені 
на трудові школи або зовсім припи-
нили своє існування.

Освітня система поступово 
трансформувалася у складову «ідео-
логічної машини» УСРР, активний ін-
струмент антирелігійної пропаганди 
та боротьби з інакомисленням у ці-
лому. 

Форсована індустріалізація та 
колективізація сільського госпо-
дарства зумовили зростання по-
питу на кваліфіковану робочу силу. 
Але населення через низьку освіче-
ність було неспроможне опанува-
ти потрібні професії: мережа закла-
дів Чернігівської губернії станом на 
1920 р. налічувала лише 150 шкіл з 
ліквідації неписьменності серед до-
рослих. У 1925 р. їх кількість зросла 
до 820, функціонували також 1700 
початкових шкіл. 

14 серпня 1930 р. ухвалили по-
станову ЦВК і РНК про запроваджен-
ня обов’язкової загальної початко-
вої освіти, що спричинило стрімке 
зростання мережі навчальних за-
кладів. Протягом 1927 – 1933 рр. 
чисельність учнів у загальноосвітніх 
школах СРСР загалом зросла з 1 млн 
600 тис. до 21 млн 400 тис. У школах 
і вишах нового типу культивувалися 
соціалістичне змагання та ударни-
цтво, спрямовані на нівелювання ін-
дивідуальності, формування «міцних 
колективів, об’єднаних спільною за-
гальною ідеєю, метою, напрямком 
думок».

Зростання кількості початкових 
навчальних закладів, запроваджен-
ня мережі шкіл для дорослих потре-
бували форсованої підготовки педа-
гогічних кадрів. Спеціальна педаго-
гічна освіта забезпечувала швидку 
підготовку вчителів у достатній кіль-
кості, хоча, за твердженням дослід-
ників, значно знизився рівень їхньої 
кваліфікації. У 1920 р. у Чернігові, 
Ніжині, Бахмачі та Кролевці поча-
ли діяти робітничі факультети — за-
гальноосвітні заклади, що надавали 
робітникам, селянам і демобілізова-
ним червоноармійцям загальну се-
редню освіту й готували їх до всту-
пу у вищі навчальні заклади. У 1925 
р. Прилуцька учительська семінарія, 

що готувала викладачів початкової 
школи, була перетворена в педаго-
гічний технікум. У 1931 р. заснова-
но Новгород-Сіверський, а 1934 р. 
— Ніжинський педагогічні технікуми. 

Наприкінці 1930-х рр. в області 
діяли 70 вищих та середніх навчаль-
них закладів із загальною чисельніс-
тю студентів понад 20 тис. осіб, в яких 
працювали понад 700 викладачів.

Суттєвий вплив на розвиток 
освітньої системи справила «полі-
тика українізації», що являла собою 
тимчасовий політичний маневр, не-
обхідний засіб для зміцнення радян-
ської влади. Символічно, що її іде-
ологами стали діячі, які почергово 
обіймали посаду наркомів освіти, 
— О.Я. Шумський (у вересні 1924 р. 
– лютому 1927 р.) та М.О. Скрипник 
(у березні 1927 р. – лютому 1933 р.). 
Їхні прізвища згодом стали назва-
ми для так званих «націоналістичних 
ухилів» — «шумськизму» та «скрипни-
ківщини».

Наприкінці 1920-х рр. влада від-
мовилася від «політики українізації», 
на зміну якій прийшов антиукраїн-
ський курс. Його супроводжувала 
хвиля сфабрикованих справ, спря-
мованих на дискредитацію провід-
них діячів української освіти, культу-
ри, науки, залякування суспільства. 
Чернігівщину не оминуло відлуння 
найбільш гучного показового про-
цесу над членами вигаданої ОДПУ 

«Спілки визволення України» («СВУ»). 
Серед заарештованих був один із 
засновників Чернігівського науко-
вого товариства, очільник Інститу-
ту української наукової мови ВУАН 
Г.Г. Холодний.

Переслідування освітян вираз-
но простежувалося під час так зва-
ної чистки партії у 1933 – 1934 рр. 
Боротьбу з «проявами буржуазно-
націоналістичної ідеології» очолили 
місцеві комітети КП(б)У. Ці заходи 
ви явилися руйнівними перш за все 
для вищих навчальних закладів та 
всіх управлінських ланок освітньої 
системи.

Завідувачі Чернігівського об-
ласного відділу народної освіти, які 
обіймали цю посаду протягом 1934 
— 1936 рр., та їхні підлеглі також 
постраждали від переслідувань й 
пережили публічне цькування. Їм 
закидали нерішучу «боротьбу з кла-
сово-чужими елементами», призна-
чення на посаду «ворогів народу». 
Колишнього керівника обласного 
відділу народної освіти Й. С. Пелеха 
звинуватили у впровадженні націо-
налістичних скрипниківських «теорій» 
і в лютому 1934 р. звільнили з поса-
ди заступника голови Олишівського 
райвиконкому, яку він обіймав на той 
час, і виключили з партії. Караль-
ні заходи не оминули міських 
і районних відділів освіти.

Не бути  безпам’ятними 
Представлено шосту книгу видання «Реабілітовані історією»

Репресії проти освітянської інтелігенції 
Чернігівщини 1920 – 1950-х років

Будинок Прилуцької учительської семінарії, пізніше педагогічного технікуму.
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Репресії проти освітянської інтелігенції 
Чернігівщини 1920 – 1950-х років

15 Та чи не найбільше по-
страждали викладачі вищої 

школи в Чернігові, Глухові й Ні-
жині. Стрімкі зміни зробили їх украй 
вразливими до зовнішніх впливів. 
Поступова втрата будь-якої автоно-
мії, залежність від партійного втру-
чання в навчальний процес зумо-
вили відтік викладацьких кадрів. У 
1934 р. втратив посаду директора 
Глухівського учительського інститу-
ту Ю. Я. Рожков, звинувачений парт-
організацією в тому, що надав при-
хисток у навчальному закладі «кублу 
вигнаних з інших вузів українських 
націоналістів». Інститут позбувся не 
тільки висококваліфікованих викла-
дачів та успішних студентів, а й пер-
спективних факультетів — історич-
ного й мовно-літературного, які ко-
місія з чистки партії запропонувала 
перевести в інші навчальні заклади.

У 1933 р. звільнили з посади ди-
ректора Чернігівського учительсько-
го інституту М.О. Мірошниченка, а 
1935 р. — його наступника, «троць-
кіста-дворушника» І.Ф. Ройфмана. 

Статті, вміщені в «Записках Ні-
жинського інституту соціального ви-
ховання», стали приводом до крити-

ки авторів та 
їх подальшо-
го звільнен-
ня з роботи. 
У січні 1934 
р. був звіль-
нений уна-
слідок «при-
туплення з 
його боку 

більшовицької пильності» директор 
Ніжинського педагогічного інститу-
ту С.С. Порада. Згодом «з’ясували», 
що в інституті «шпигуни, троцькісти, 
українські націоналісти», «контрре-
волюційні елементи» і «класові воро-
ги» становили майже 10% професор-
сько-викладацького складу.

Влада вдалась і до вже звично-
го вилучення з бібліотек навчальних 
закладів забороненої літератури, 
в тому числі творів класиків україн-
ської літератури В.К. Винниченка, 
Б.Д. Грінченка та ін.

Кінець 1930-х рр. ознаменува-
ли безпрецедентні за своєю масш-

табністю репресивні заходи, що уві-
йшли до історії під назвою «Великий 
терор». Його відлуння торкнулося 
всіх сфер життя Чернігівщини й не 
оминуло жодної ланки народної осві-
ти. Репресивні заходи здійснювали 
шляхом залучення як судових, так і 
позасудових органів (так звані «трій-
ки» та «двійки» НКВС). Підставою для 
арешту вчителів і викладачів вищих 
навчальних закладів були обстави-
ни їхнього минулого життя, зокрема 
активна участь у національно-ви-
звольній боротьбі українського на-
роду в 1917 – 1921 рр. Переслідува-
ли вихідців з певних соціальних груп:  
дворянства, міщанства, заможного 
селянства, духовенства. Важливим 
фактором було етнічне походжен-
ня освітян, адже влада здійснюва-
ла так звані «національні операції», 
що супроводжувалися наступом на 
школи національних меншин. 

Упродовж 1937 – 1938 рр. «во-
рогів народу» шукали в усіх ланках 
освітньої системи. Змінилася й ат-
мосфера в навчальних закладах, 
співробітники яких перебували у 
стані всезагальної підозри й страху, 
мали місце «стукацтво» та інші непри-
йнятні для професійної педагогічної 
етики явища. До редакцій газет, пар-
тійних інстанцій, радянських органів 
надходили анонімки, доноси, скарги. 
Так, директора Чернігівського педін-
ституту Г.А. Василенка звинуватили в 
упередженому ставленні на іспитах 
до студентів-комуністів і комсомоль-
ців, втраті пильності щодо поведін-
ки окремих студентів, хибному трак-
туванні марксистсько-ленінських 
положень. 21 листопада 1937 р. 
Г.А. Василенка розстріляли. Ди-
ректора Ніжинського педінституту 
М. П. Загрецького звинуватили в ан-
тирадянській діяльності. Його було 
розстріляно 23 квітня 1938 р.

Поглибилася й проблема соці-
ального сирітства, оскільки дітей 
«ворогів народу» вилучали із сімей. 
Турботу про них було покладено пе-
реважно на навчальні заклади ін-
тернатного типу, що мали забезпе-
чити «комуністичне виховання». Та-
ким чином, співробітники дитячих 
будинків «особливого режиму» долу-

чилися до руйнування «соціально чу-
жих сімей», а ці заклади освіти  опо-
середковано перетворили на засіб 
примусу.

Арешти не оминули й освітян — 
уродженців Чернігівщини, які меш-
кали за межами «малої батьківщи-
ни». Жертвою сталінського терору 
став уродженець Чернігова В.М. Ган-
цов — видатний мовознавець, ви-
кладач кількох київських вишів. Заа-
рештований за звинуваченням у на-
лежності до «СВУ», він провів 17 ро-
ків у таборах ГУЛАГу і був повністю 
реабілітований вже посмертно.

У 1931 р. розстріляли декана 
біо логічного факультету Київсько-
го інституту профосвіти, уродженця 
Чернігова М.М. Воскресенського.

Згідно з постановою колегії 
ОДПУ СРСР від 9 березня 1934 р. 
розстріляли колишнього директо-
ра Київського польського інститу-
ту соціального виховання С.В. Со-
хацького, який народився в Ніжині. 
Зазнав переслідувань уродженець 
Остра, засновник Інституту демогра-
фії АН УСРР, професор М.В. Птуха. У 
1937 – 1938 рр. очолюваний ним 
Інститут статистики ліквідували як 
«шкідницький», адже влада прагну-
ла приховати результати статистич-
них досліджень і перепису населен-
ня, що висвітлювали наслідки Голо-
домору — найбільшої соціальної та 
демографічної катастрофи України 
1930-х рр.

Така сама доля спіткала і 
О.О. Карпека, який народився у Кро-
левці (натепер — Сумська обл.). 
Майбутній педагог, перший заступ-
ник наркома освіти УСРР, ректор 
кількох навчальних закладів на-
вчався в Новгород-Сіверській гім-
назії та Ніжинському історико-філо-
логічному інституті. Через переслі-
дування він змушений був залишити 
Україну і продовжив викладацьку ді-
яльність у РСФРР.

* * *
Представлений у виданні блок 

«Мовою документів» містить матері-
али, що відображають різні аспекти 
репресій проти освітян та охоплюють 
1920 – 1950-ті рр. До книги увійшли 
документи, що висвітлюють пере-

біг репресій 
у межах ад-
міністратив-
них кордо-
нів Чернігів-
ської облас-
ті, включно 
з територія-
ми, які нині 
входять до 
складу Пол-
тавської та 
Сумської областей. Це матеріали з 
фондів Державного архіву Чернігів-
ської області та Галузевого архіву 
Управління СБУ в Чернігівській об-
ласті, більшість яких уперше запро-
ваджується до наукового обігу.

Серед публікованих матеріа-
лів — діловодна документація ви-
щих навчальних закладів Чернігів-
щини (ф. Р – 608), установ різних 
ланок системи освіти, зокрема лис-
тування Інспектур наросвіти (ф. Р – 
5492). Також оприлюднено протоко-
ли засідань, доповіді та звіти партій-
них осередків навчальних закладів, 
культпропвідділів ЦК КП(б)У, Черні-
гівського обкому і райкомів КП(б)У, 
матеріали комісій з чистки партор-
ганізацій (ф. П – 470, ф. П – 1669). 
Вони свідчать про втручання партій-
них органів у роботу навчальних за-
кладів і формування особливої ат-
мосфери, яка унеможливила інако-
мислення й вільну творчу думку в 

учнівських, студентських та викла-
дацьких колективах.

Опрацьовано також документи 
особового походження — листи, за-
яви, звернення освітян, адресовані 
партійному керівництву щодо їх по-
новлення на посадах, доповідні за-
писки, листи наклепницького змісту, 
фактично доноси, що слугували при-
водом для переслідувань педагогіч-
них працівників.

Окрему групу матеріалів скла-
дають скарги репресованих освітян 
щодо перегляду їхніх справ та реа-
білітації, витяги з автобіографій, ха-
рактеристики з місць роботи (ф. Р 
– 8840). Ці матеріали розкривають 
обставини фабрикування справ і ар-
гументують правову безпідставність 
та ідеологічну спрямованість терору.

До книги внесено статті, опублі-
ковані на шпальтах місцевих видань, 
які слугували інструментами публіч-
ного цькування жертв репресивної 
політики, пропагували ненависть до 
«ворогів народу», «шкідників» та їхніх 
«посібників» серед освітян. До цієї 
групи джерел також належать лис-
ти, надіслані до редакцій періодич-
них видань, у тому числі від сільських 
кореспондентів, з критикою на адре-
су педагогічних працівників, які слу-
гували приводом для репресивних 
заходів.

Олександр КОВАЛЕНКО, 
Олена ПОТАПЕНКО

Роки минають, а пам’ять живе. 
Нарешті, через сімдесят два роки 
після завершення війни, відкрився в 
селі Жукотки Чернігівського району 
пам’ятник на честь воїнів-односель-
ців, які загинули на фронтах Другої 
світової війни.

У 2016 році, після зіставлення 
списків про загиблих на війні, які 
були надруковані в 70-х рр. ХХ ст. (тт. 
1 та 9 «Книга Пам’яті України. Чер-
нігівська область», Інтернет-cайт 
«ОБД-Мемориал»), презентовано 
мешканцям Жукотківської громади 
уточнений список «Хроніка втрат во-
їнів-земляків на фронтах Другої сві-
тової війни 1939 – 1945 рр.». Вста-
новлено, що на фронтах війни із сіл 
Жукотки, Левоньки та Гірманка за-
гинули 214 наших земляків. Нещо-
давно до списку додалося прізвище 
Іллі Голуба, який загинув під час ра-
дянсько-фінської війни у 1940 р. 

Отже, кількість загиблих склада-
ється з тих, хто зник безвісти, заги-
нув під час бою чи в німецькому по-
лоні, помер від тяжких поранень. Се-
ред загиблих на війні найстарішим 
був Іларіон Сергійович Єдомаха, а 
наймолодшим — Іван Миколайо-
вич Сич. Є останнє фото військово-
полоненого Івана Митрофановича 
Ющенка, який у травні 1944 року за-
гинув у Норвегії, в одному з числен-

них нацистських таборів смерті. 
Наші земляки служили льот-

чиками, стрільцями, кулеметни-
ками, артилеристами, мінометни-
ками, розвідниками, шоферами, 
зв’язківцями, саперами, пекарями 
та ін. 14 мали сержантські звання, 
9 — лейтенантські. Особливо від-
значилися полковий комісар Сергій 
Максимович Чирва та гвардії капі-
тан Тихон Прокопович Антипенко. 

Ось деякі записи в нагородних 

документах наших шістьох земляків, 
які нещодавно передали громаді 
краєзнавці району. «Перепеча Васи-
лий Михайлович: «Под интенсивным 
огнём противника сутками не поки-
дал работы, под проливным дождём 
часами не выходил из воды, строил 
переправы и мосты… Убит при фор-
сировании реки Висла». Романенко 
Иван Яковлевич: «Под ураганным 
пулемётным и миномётным обстре-
лом противника он проделывал 

проходы для артиллерии и пехоты».
Сьогодні наші воїни-земляки по-

вертаються до своєї малої батьків-
щини у вигляді меморіальних плит з 
усіх куточків, де колись на фронто-
вих шляхах війна забрала їхні жит-
тя. Символічним є і це місце — біля 
приміщення відновленої громадою 
церкви та пам’ятника воїнам-визво-
лителям, які загинули в жорстоких 
боях під час оборони та визволення 
сіл у вересні 1941 та 1943 років. 

Нещодавно за підтримки Михай-
ло-Коцюбинської об’єднаної терито-
ріальної громади, куди з грудня 2016 
року входить Жукотківська грома-
да, відкрито своєрідний меморіал 
пам’яті для нинішніх та прийдешніх 
поколінь. 

Боляче говорити про війну Ніні 
Сінкевич. Четвертий рік її син — у 
зоні АТО, бачить мати його лише під 
час відпусток. А на меморіалі — прі-
звища чотирьох її родичів. 

Ніна Сінкевич, завідувачка Жу-
котківського фельдшерського пунк-
ту: «Із батькової лінії два рідні брати 
не повернулися, з материної — та-
кож. Хочеться вклонитися низько їм 
і вірити, що вони не даремно полягли 
за нашу Вітчизну, і діти наші відстою-
ють її кожен день теж не даремно».

У Тетяни Загаби під час Дру-
гої світової війни пропали безвісти 

обидва діди. Бабусі, каже, ніколи їх 
не поминали, вірили, що повернуть-
ся. Ось і повернулися — в граніті. Те-
тяна Загаба, жителька села Жукотки: 
«Душу рвуть емоції. Це якась гордість, 
що мої діди наче воскресли — один і 
другий. Я їх не бачила ніколи, але сьо-
годні наче побачила, зустріла». 

На гранітних плитах викарбува-
ні прізвища 215 загиблих жителів 
сіл Жукотки, Левоньки та Гірманка. У 
громаді нині мешкають люди з висе-
леного в 1960-х роках під час зато-
плення села Сивки. Їхніх дідів також 
ушанували. Оксана Голич, голова ор-
ганізації ветеранів: «Вирішили окре-
мо зробити колонку на стелі — виді-
лити село Сивки, там 13 осіб. Мабуть, 
це не всі, буде доопрацювання». 

У післявоєнний час серед нас 
були понад 126 ветеранів тієї війни 
із сіл Жукотківської сільської ради, 
а сьогодні — один, Олександр Мико-
лайович Команда. 

Сподіваємось, що скоро тут 
відкриють пам’ятний знак «Книга 
Пам’яті», щоб зібрані матеріали про 
загиблих і ветеранів війни разом з 
їхніми фотокартками були доступ-
ні всім, як це зробили в Киїнській та 
Шестовицькій громадах.

Андрій КУРДАНОВ, Оксана ІЛЬЧУК
Фото Алли Пирог

Пам’ять про воїнів-земляків Жукотківської громади 

О.О. Карпеко.

C.C. Порада.

Члени комісії зі складання словника української живої мови ВУАН. Стоять 
зліва направо: В.К. Дем’янчук, В.М. Ганцов, Г.К. Голоскевич, О.Т. Андрієвська. 

Сидять зліва направо: П.Я. Стебницький, академік ВУАН А.Ю. Кримський, 
М.М. Грінченко, академік ВУАН С.О.Єфремов. Фото 1922 р.
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У 1917 р. Чернігівська губернія 
складалася з 15 повітів. У контексті 
Української революції постало пи-
тання про кордони Української ав-
тономної республіки. Центральна 
Рада й Генеральний Секретаріат 
вважали, що північні кордони Чер-
нігівської губернії і повинні були 
стати державним кордоном з Росі-
єю. Тимчасовий уряд з тим не пого-
джувався, намагаючись відокреми-
ти від Чернігівщини чотири північ-
ні повіти: Мглинський, Суразький, 
Стародубський і Новозибківський 
як неукраїнські. Своєю інструкці-
єю від 4 серпня 1917 р. Централь-
на Рада не піддалася на шантаж і III 
Універсалом (листопад 1917 р.) ви-
знала Чернігівську губернію в існу-
ючих кордонах територією Україн-
ської Народної Республіки. Відтоді 
наша губернія стала не імперською 
адміністративно-територіальною 
одиницею, а складовою частиною 
устрою власної держави.

Проте змінилася влада в Росії, 
і з приходом більшовиків дискусії 
припинилися, почалися військові 
дії. Звільняти українські території 
від більшовиків вдалося за допо-
могою військ Німеччини та Австро-
Угорщини за рішенням Берестей-

ської угоди між УНР та державами 
Четверного союзу. Під тиском ні-
мецьких військ більшовики в бе-
резні 1918 р. визнали суверенність 
України, погодилися на тимчасо-
вий кордон («нейтральну зону»), що 
проходила по лінії Сураж – Унеча – 
Стародуб – Новгород-Сіверський – 
Глухів. Але це зовсім не завадило 
їм вводити до нейтральної смуги й 
південніше від неї, на визнану тери-
торію УНР, пізніше Української Дер-
жави гетьмана П. Скоропадського, 
свої бандформування.

Сто років тому більшовики вели 
на півночі нашої губернії гібридну 
війну. Практично це означало, що 
Чернігівських губерній стало дві: 
одна — на основній території Чер-
нігівщини, що увійшла до Гетьмана-
ту Скоропадського, інша — у скла-
ді більшовицької Росії, куди без 
жодних міжнародних договорів по-
трапили 43 волості Чернігівщини 
з центром у м. Почепі. З цієї бідної 
території, куди вся Чернігівщина та 
інші українські губернії століттями 
поставляли хліб, більшовики поча-
ли вивозити «все на Москву». Заліз-
ничники Новозибкова скаржили-
ся, що, якби записувати всі бешке-
ти, насильства, розстріли, знущан-

ня словом і ділом наймитів Леніна 
з амністованих каторжників, не ви-
стачило б цілого номера чернігів-
ської земської газети (більше 10 
великих аркушів). 

Найбільше тероризував насе-
лення більшовик П.Б. Шиманов-
ський. Проти його грабувань, ґвал-
тувань, арештів з вимогою викупу 
31 березня 1918 р. повстав Мглин-
ський майдан. Селяни Мглина й на-
вколишніх сіл оточили будинок біль-
шовицької ради. Шимановський 
дав команду стріляти в натовп з ку-
леметів, виставлених у вікнах. Від-
разу вбили 6-х, поранили 15 людей. 
Але селянство не здавалося, а коли 
врешті Шимановський вийшов на 
переговори, розлючений натовп 
його розтерзав. 

Зібрання мешканців Мглин-
ського повіту ухвалило рішення 
приєднатися до України, арешту-
вали залишки червоноармійців, 
озброїлися гвинтівками з їхнього 
складу. Повстання тривало декіль-
ка діб, допоки вистачало набоїв, 
потім було придушене більшовиць-
кими загонами, учасників репресу-
вали. 

У квітні подібне повстання спа-
лахнуло в Суражі. Представники ін-

ших північних повітів Чернігівської 
губернії зверталися і до німецького 
командування, і до Гетьмана з ви-
могою приєднання до Української 
Держави. Були ще вимоги білору-
сів, що також проголосили свою не-
залежність і вважали північ Черні-
гівщини своєю етнічною територі-
єю. 

Москва готувала мешканців до 
«плебісциту»: російські агітатори 
дискредитували владу Української 
Держави, під загрозою арештів і 
розстрілів змушували перелякане 
населення північних повітів голосу-
вати за приєднання до Радянської 
Росії. 

Після захоплення влади більшо-
вики діяли швидко, здійснили те, що 
намагався зробити ще Тимчасовий 
уряд: попри волю місцевого насе-
лення жити в Україні, неодноразо-
во висловлену органами місцево-
го самоврядування, північні повіти 
Чернігівщини у травні 1919 р. були 
відрізані від губернії і від суверен-
ної ще тоді України та передані до 
новоутвореної Гомельської губер-
нії РРФСР. Територія Чернігівської 
губернії зменшилася на 15 тис. кв. 
км, де  станом на 1917 р. мешкало 
636 638 осіб. 

Маючи владу, більшовики біль-
ше не гралися в плебісцити, але обі-
цяли місцевим мешканцям: «Мос-
ковія вам усе дасть». Проте голо-
ва Стародубського повітвиконко-
му Парлюк відправив до Чернігова, 
Києва та Москви телеграму з про-
тестом від імені двохсоттисячного 
населення повіту, яке «вважає себе 
в історичному, економічному і гео-
графічному відношенні українця-
ми». Замість хліба з Росії присила-
ли загороджувальні загони, які ви-
ловлювали дезертирів і відбирали 
«лишки» зерна. Тому повстання про-
ти більшовицької влади тривали й 
1920 року.

Оскільки за століття від часів 
Української національної революції 
алгоритм захоплення сусідніх тери-
торій Росією практично не змінив-
ся, сучасному суспільству та дер-
жавним діячам України варто ви-
вчити гіркі уроки нашої історії і не 
наступати знову на ті самі граблі. 

 
Ірина ЕТКІНА, 

доцент кафедри 
всесвітньої історії 

Національного університету 
«Чернігівський колегіум»

імені Т. Шевченка

Донецьк до початку російської агресії про-
ти України (2014) — великий промисловий та 
фінансовий осередок, «шахтарська» столиця 
України, на долю якої безпосередньо вплину-
ла родина Кочубеїв.

Основне заселення теперішнього міс-
та почалося наприкінці XVII століття, коли у 
верхів’ях річки Кальміусу, на її правому бере-
зі в урочищі Олександрівці, осідали зимовни-
ками і хуторами заможні січовики-запорожці 
разом зі своїми родинами й наймитами.

Новий поштовх розвитку Донецького 
краю відбувся у ХІХ столітті, коли на його тери-
торії були знайдені поклади кам’яного вугілля. 
Загалом на Донбасі родовища вугілля й заліз-
ної руди були розвідані ще в часи Катерини ІІ 
(1762 – 1796), але до практичного видобутку 
сировини справа так і не дійшла. Упродовж 
ХІХ століття російський уряд здійснив декіль-
ка спроб самостійно організувати видобуток 
вугілля і створити металургійну промисловість 
на сході та півдні України, але налагодити ви-
робництво не вдалося. З одного боку, видобу-
ток вугілля гальмувала відсутність залізниць 
на Донбасі, з іншого — залізничну мережу в 
імперії тільки починали створювати, й загаль-
ний попит на вугілля з боку залізниць був ще 
недостатнім. Саме тому для освоєння Донба-
су російський уряд вирішив залучити приват-
ний капітал. 

Протягом 1866 – 1873 років видали цілий 
ряд концесій на будівництво чавуноплавильних 
і рейкопрокатних заводів на досить пільгових і 
навіть заохочувальних для організаторів умовах.

1866 року концесію на будівництво рей-
копрокатного заводу отримав князь Сергій 
Вікторович Кочубей (1820 – 1880). Плануючи 
побудувати завод для виготовлення рейок на 
Донбасі, Сергій Кочубей висунув перед уря-
дом ряд умов. По-перше, уряд мав надати пре-
мію в розмірі 50 копійок з кожного пуду ре-
йок, яку сплачували з перших 300 тисяч пудів 
протягом 12 років, і вона становила 1,5 міль-
йона карбованців. По-друге, дозволити без-
митне ввезення устаткування для заводу. Ко-
чубей наполягав і на ряді інших пільг. 

12 листопада 1867 року Міністерство фі-
нансів погодилося з вимогами концесіонера, 
але за умови, якщо він за півроку збере необ-
хідний для будівництва заводу капітал.

Сергій Вікторович Кочубей був од-
ним із представників старшинсько-дворян-

ського роду Кочубеїв. 1841 року він закін-
чив фізико-математичний факультет Санкт-
Петербурзького університету. Був зарахований 
до Департаменту уділів. Служачи на Кавказі й 
у Закавказзі, займався розробкою покладів 
кам’яного вугілля. Під час служби довідався 
про поклади вугілля на Донецькому кряжі від 
відомого гірничого інженера Олександра Бо-
рисовича Іваницького (1811 – 1872). 

Після життя на Кавказі Кочубей повернув-
ся до Росії, де став чиновником особливих до-
ручень при Міністерстві внутрішніх справ.

1869 року Сергій Вікторович за 24 тися-
чі фунтів продав концесію англійському під-
приємцю Джону Джеймсу Юзу (1814 – 1889). 
Ймовірно, Кочубей узагалі не планував збира-
ти необхідних для будівництва капіталів, адже 
перепродаж концесій на той час — звичайна й 
вигідна практика. А можливо, це була своєрід-
на «гра», яка стала частиною складних росій-
сько-англійських взаємин 1860-х років, і тому 
близький до урядових кіл князь Сергій Кочу-
бей не випадково продав Джону Юзу цю кон-
цесію. «Гра», за планами російського уряду, пе-
редбачала швидку, ефективну й легальну екс-
пансію європейських технологій у вітчизняну 
економіку.

Прибувши до Росії й одержавши від Сер-
гія Вікторовича права на концесію, Джон 
Юз уклав із Комітетом міністрів «Договір 
на утворення Новоросійського товариства 
кам’яновугільного, залізного й рейкового ви-
робництва і товариства залізниці від Харків-
сько-Азовської лінії», затверджений 18 квіт-
ня 1869 року. Засновники товариства — ан-
глійські акціонери, їхнє правління знаходи-
лося в Англії, де було відоме під назвою New 
Russia Company Ltd («Новоросійська компа-
нія»), зі статутним капіталом 300 тисяч фун-
тів. Правління складалося з шістьох осіб: чо-
тирьох власників привілейованих акцій і двох 
— звичайних. Директорами-розпорядниками 
заводу стали Джон Юз і Даніель Гуч. Почесний 
директор — Сергій Вікторович Кочубей, який 
мав вплив у придворних колах, одержав пра-
во бути присутнім на нарадах, однак відпові-
дальності як директор не мав.

Джон Юз розпочав будівництво металур-
гійного заводу з робочим селищем у районі 
села Олександрівка. Так виникла Юзівка (су-
часний Донецьк). Юзівський завод почав ді-
яти з 1872 року, а на початку 1873 року під-
приємство стало працювати за закінченим 
металургійним циклом. Запрацювали ста-

леплавильні печі, розпочався прокат рейок. 
За виробництвом металу завод вийшов на 
перше місце в країні. Він поклав початок ве-
ликої металургії південного промислового 
району.

Здавна вважається, що роком заснуван-
ня будь-якого населеного пункту є момент 
першого безперервного поселення людей на 
цьому місці або момент першої згадки в літо-
писах. Виникнення міста Донецьк відрізня-
ється від загальноприйнятих норм. Як відомо, 
офіційною датою заснування Донецька вва-
жається 1869 рік, коли «Джон Юз почав бу-
дівництво металургійного заводу». Звичайно, 
він зробив великий внесок у будівництво за-
воду й розбудову робітничого селища навколо 
нього (сучасний Донецьк). Але мало хто знає, 
що ідея побудувати завод, умови його функці-
онування й перші кроки в цьому напрямку на-
лежали не йому, а Сергію Вікторовичу Кочу-
бею — представнику давнього батуринського 
роду Кочубеїв. 

Оксана ЛОМКО, 
науковий співробітник відділу 

«Будинок-музей генерального судді 
В. Кочубея» Національного 

історико-культурного заповідника 
«Гетьманська столиця»

Батурин — Гетьманська столиця

Засновник Донецька: Кочубей чи Юз? 

Портрет Сергія Вікторовича Кочубея 
(1820 – 1880 рр.).

Загальний вигляд Юзівського заводу зі східного боку. Фото 1912 р.

Втрата Україною північних територій 
Чернігівської губернії у 1917 – 1919 роках
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«Переді мною лежать дороги.
Куди піду?

Вірне серце, любов як зірка, 
вони допоможуть скрізь і завжди

у бою набути і як пісню скласти
мою долю». 

З неопублікованих віршів 
Давида Міньйо.

Пісня стихла. Слова були Да-
вида, мелодія — народна. Завсід-
ники таверни дружно аплодували, 
оскільки молодий поет платив за 
вино. Тільки нотаріус, пан Татове, 
послухавши вірші, злегка похитав 
головою, — він був людиною не-
бідною і пив за свій рахунок.

Давид вийшов на вулицю, і ніч-
не сільське повітря освіжило його 
голову, затьмарену винними пара-
ми. Тоді він згадав уранішню свар-
ку з Івоною, своє рішення покину-
ти вночі рідний будинок і вируши-
ти у великий світ шукати визнання 
і слави.

«Коли мої вірші будуть в усіх на 
вустах, — схвильовано говорив 
він собі, — вона ще згадає жор-
стокі слова, які сказала мені сьо-
годні».

Окрім гуляк у таверні, всі жите-
лі села вже спали. Давид прокрав-
ся у свою кімнатку в прибудові до 
батьківського будинку і зв’язав у 
вузол власні мізерні пожитки. Пе-
рекинувши його на палиці через 
плече, вийшов на дорогу, яка вела 
з Вернуа.

Він минув батьківську ота-
ру, що збилася на ніч у загороді, 
овець, яких пас щодня, — вони 
розбредалися в усі боки, коли Да-
вид писав вірші на клаптиках па-
перу. Він побачив світло, що ще го-
ріло у вікні Івони, і його охопили 
сумніви. Це світло, чи не означає 
воно, що вона не може заснути, 
що її мучить розкаяння, і вранці... 
Але ні! Рішення прийнято. У Вернуа 
йому робити нічого. Жодна душа 
тут не розуміє його. Уперед, цією 
дорогою, назустріч своєму май-
бутньому, власній долі!

Три льє через туманну, залиту 
місячним світлом рівнину тяглася 
дорога, пряма, як борозна, прове-
дена плугом орача. У селі вважа-
ли, що дорога веде в Париж; кро-
куючи по ній, молодий поет не раз 
шепотів про себе це слово. Ніколи 
ще Давид не заходив так далеко 
від Вернуа.

Дорога наліво
Отже, три льє тяглася дорога і 

раптом спантеличила його. Упопе-
рек її пролягла інша дорога, вели-
ка і вторована. Давид постояв тро-
хи в роздумах і повернув наліво.

У пилюці цієї великої дороги 
відбивалися сліди коліс екіпажу, 
що недавно проїхав. Через пів-
години він побачив і сам екіпаж 
— велику карету, яка загрузла у 
струмку біля підніжжя крутого па-
горба. Кучер і форейтори крича-
ли на коней і смикали за віжки. На 
узбіччі  стояли величний чоловік, 

одягнений у чорне, і струнка жінка, 
закутана в довгий легкий плащ.

Давид бачив, що слугам бра-
кує вправності. Недовго думаючи, 
він узяв на себе роль розпорядни-
ка. Велів форейторам замовкну-
ти й налягти на колеса. Підганя-
ти тварин звичним для них голо-
сом став один 
кучер; сам Да-
вид уперся мо-
гутнім плечем 
у задок карети, 
і від дружного 
поштовху вона 
викотилася на 
твердий ґрунт. 
Форейтори за-
лізли на свої місця.

Хвилину Давид стояв у 
нерішучості. Чоловік у чор-
ному махнув рукою. «Ви ся-
дете в карету», — сказав 
він: голос був потужний, 
відповідно до статури, але 
пом’якшений світським ви-
хованням. У ньому познача-
лася звичка повелівати.

Нетривалі сумніви Да-
вида були перервані по-
вторним наказом. Давид 
став на підніжку. Він нечіт-
ко розрізнив у темряві фі-
гуру жінки на задньому си-
дінні. Хотів було сісти на-
впроти, але потужний голос 
знову підпорядкував його 
своїй волі: «Ви сядете поруч 
з пані!»

Чоловік у чорному важко опус-
тився на переднє сидіння. Каре-
та стала підійматися на пагорб. 
Пані сиділа мовчки, забившись у 
кут. Давид не міг визначити, стара 
вона чи молода, але тонкий, ніж-
ний аромат від її одягу полонив 
уяву поета, і він перейнявся впев-
неністю, що за покривом таємни-
ці ховаються чарівні риси. Поді-
бна подія часто вимальовувала-
ся в його мріях. Але ключа до цієї 
таємниці ще не було — після того, 
як Давид сів у карету, супутники не 
вимовили жодного слова.

За годину, визирнувши у вікно, 
Давид побачив, що вони їдуть ву-
лицею якогось міста. Незабаром 
екіпаж зупинився перед замкну-
тим і зануреним у темряву будин-
ком; форейтор сплигнув на землю 
і почав несамовито стукати в две-
рі. Ґратчасте вікно вгорі широко 
відчинилося, й висунулася голова 
в нічному ковпаку.

— Чого ви турбуєте чесних лю-
дей отакої пори? Будинок зачине-
ний. Порядні подорожні не бро-
дять ночами. Перестаньте стукати, 
їдьте далі!

— Відчиняй! — заволав фо-
рейтор. — Відчини монсеньйору 
маркізу де Бопертюї.

— Ах! — пролунало вгорі. — 
Десять тисяч вибачень, монсень-
йоре. Хто ж міг подумати... Година 
така пізня... Відчиняю, увесь бу-
динок буде в розпорядженні мон-
сеньйора.

Дзвякнув ланцюг, проскрипів 

засув, і двері відчинилися навстіж. 
На порозі, тремтячи від холоду і 
страху, з’явився хазяїн «Срібної 
фляги», напіводягнений, зі свічкою 
в руці.

Давид услід за маркізом ви-
йшов з карети. «Допоможіть пані», 
— наказали йому. Поет підкорив-
ся. Допомагаючи незнайомці зі-
йти на землю, він відчув, як трем-
тить її маленька рука. «Йдіть у бу-
динок», — почувся новий наказ.

Вони увійшли до довгої обід-
ньої зали таверни. На всю довжи-
ну зали тягся великий дубовий 
стіл. Чоловік усівся на стілець на 
ближньому кінці столу. Пані, не-
мов у знемозі, опустилася на ін-
ший, біля стіни. Давид стояв і мір-
кував, як би йому розпрощатися і 
продовжити свій шлях.

— Монсеньйоре, — промовив 
хазяїн таверни, кланяючись до 
землі, — якщо б я з-знав, що б-бу-

ду удостоєний т-такої честі, усе 
б-було б готове до вашого приїз-
ду. Н-насмілюся з-запропонувати 
вина і х-холодну дичину, а якщо 
п-побажаєте...

— Свічок! — сказав маркіз, 
характерним жестом розчепірив-
ши пальці пухкої випещеної руки.

— Сю хвилину, монсеньйоре. 
— Хазяїн таверни приніс з півдю-
жини свічок, запалив їх і поставив 
на стіл.

— Чи не зволить мосьє випи-
ти бургундського, у мене є бариль-
це...

— Свічок! — знову сказав 
маркіз, розчепіривши пальці.

— Слухаюся... біжу... лечу, мон-
сеньйоре.

Ще дюжина запалених свічок 
заблищала в залі. Торс маркіза 
брилою здіймався над стільцем. 
Він був від ніг до голови вдягне-
ний у чорне, якщо не рахувати бі-
лосніжних манжет і жабо. Навіть 
ефес і піхви його шпаги були чор-
ні. Вигляд мав зарозумілий. Кінчи-
ки задертих вусів майже торкали-
ся його очей, що зневажливо по-
сміхалися.

Пані сиділа нерухомо, і тепер 
Давид бачив, що вона молода й 
чарівливо гарна.

Гучний голос змусив відвести 
погляд від її зворушливої і сумної 
постаті.

— Твоє ім’я і заняття?
— Давид Міньйо. Я поет.
Вуса маркіза потяглися до 

очей.
— Чим же ти живеш?

— Я ще й пастух, пас у батька 
овець, — відповів Давид, високо 
піднявши голову, але щоки в нього 
вкрилися рум’янцем.

— Так слухай ти, пастуше й 
поете, яке щастя випало на твою 
долю. Ця пані — моя племінни-
ця, мадемуазель Люсі де Варенн. 
Вона належить до знатного роду, 
в її особистому розпорядженні — 
десять тисяч франків річного дохо-
ду. Про її красу суди сам. Якщо всіх 
цих її достоїнств разом узятих до-
сить, щоб полонити твоє пастуша-
че серце, скажи слово, і вона ста-
не твоєю дружиною. Не переби-
вай мене. Сьогодні ввечері я від-
віз мадемуазель у замок віконта 
де Вільмора, якому була обіцяна 
її рука. Гості були у зборі; свяще-
ник чекав, готовий повінчати її з 
людиною, рівною за станом. І рап-
том біля самого вівтаря ця дівиця, 
на вигляд така скромна і слухняна, 

накинулася на 
мене, як панте-
ра, звинуватила 
мене в жорсто-
кості й злодій-
ствах і у присут-
ності здивова-
ного священика 
порушила сло-
во, яке я дав за 

неї. Я тут же присягнувся 
десятьма тисячами дияво-
лів, що вона вийде заміж 
за першого, хто трапиться 
на шляху, — чи то принц, ву-
гільник або злодій. Ти, пас-
туше, виявився першим. 
Мадемуазель повинна об-
вінчатися сьогодні вночі. Не 
з тобою, так з іншим. Даю 
тобі десять хвилин на розду-
ми. Не витрачай зайвих слів 
і не докучай мені запитан-
нями. Десять хвилин, пас-
туше, і вони вже спливають.

Маркіз гучно забараба-
нив по столу білими паль-
цями. Обличчя його пере-
творилося на маску зосере-
дженого очікування. Своїм 

виглядом він нагадував величез-
ний будинок, в якому наглухо зачи-
нені всі вікна й двері. Давид хотів 
було щось сказати, але при погля-
ді на вельможу слова застрягли у 
нього в горлі. Він підійшов до пані і 
вклонився їй.

— Мадемуазель, — сказав він 
і здивувався, як легко течуть його 
слова, адже, здавалося б, така ви-
тонченість і краса мали  збентежи-
ти його. — Ви чули: я назвав себе 
пастухом. Але в мріях іноді бачив 
себе поетом. Якщо бути поетом 
означає любити красу і поклоняти-
ся їй, то мрії мої набувають крил. 
Чим я можу служити вам, мадему-
азель?

Дівчина підвела на нього очі, 
що горіли скорботою. Його відкри-
те і натхненне обличчя, яке стало 
строгим цієї вирішальної хвилини, 
сильна  струнка фігура і безпере-
чне співчуття в погляді блакитних 
очей, а можливо, її туга по лас-
кавому, співчутливому слову так 
схвилювали дівчину, що у неї бриз-
нули сльози.

— Добродію, — тихо промови-
ла вона, — ви здаєтеся мені щи-
рим і добрим. Це — мій дядько, 
брат мого батька і мій єдиний ро-
дич. Він кохав мою матір і ненави-
дить мене, бо я на неї схожа. Він 
перетворив моє життя на суцільні 
тортури. Я страшуся його погляду 
й ніколи раніше не наважувалася 
не послухатися його. Але сьогод-
ні ввечері він хотів видати мене 
за людину, втричі старшу за мене. 
Не осуджуйте мене, добродію, за 

ті неприємності, які я накликала 
на вас. Ви, звичайно, відмовите-
ся скоїти божевільний вчинок, до 
якого він вас схиляє. В усякому 
разі дозвольте подякувати вам за 
ваші великодушні слова. Зі мною 
давно ніхто так не говорив.

В очах поета з’явилося щось 
більше, ніж великодушність. Вид-
но, він був істинним поетом, тому 
що Івона забулася: ніжна краса 
полонила його своєю свіжістю й 
витонченістю. Тонкий аромат від 
мадемуазель пробуджував у ньо-
му ще незвідані почуття. Він ніжно 
подивився на неї, і вона вся роз-
цвіла під його ласкавим поглядом.

— За десять хвилин, — ска-
зав Давид, — я можу добитися 
того, чого з радістю домагався б 
багато років. Сказати, що я жа-
лію вас, мадемуазель, означало 
б сказати неправду — ні, я кохаю 
вас. Розраховувати на взаєм-
ність я ще не маю права, але дай-
те мені вирвати вас з рук цього 
лиходія, і, хтозна, з часом кохання 
може прийти. У мене є майбутнє. 
Не вічно я буду пастухом. А поки 
що кохатиму вас усім серцем і 
зроблю все, щоб ваше життя не 
було таким сумним. Чи наважи-
теся ви довірити мені свою долю, 
мадемуазель?

— О, ви жертвуєте собою з 
жалості!

— Я кохаю вас. Час збігає, ма-
демуазель.

— Ви розкаєтеся і зненавиди-
те мене.

— Я житиму заради вашого 
щастя і щоб стати гідним вас.

Її витончена ручка вислизну-
ла з-під плаща й опинилася в його 
руці.

— Вручаю вам свою долю, — 
прошепотіла вона, — і, можли-
во... кохання прийде скоріше, ніж 
ви думаєте. Скажіть йому. Коли 
вирвуся з-під влади його погляду, 
можливо, я зумію забути все це.

Давид підійшов до маркіза. 
Чорна фігура поворухнулася, і 
глузливі очі глянули на великий 
настінний годинник.

— Залишилося дві хвилини. 
Пастухові знадобилося вісім хви-
лин, щоб зважитися на шлюб з 
красунею і багачкою! Ну що ж, 
пастуше, ти згоден  стати чолові-
ком цієї дівчини?

— Мадемуазель, — відповів 
Давид, гордо випрямившись, — 
пошанувала мене, погодившись 
стати моєю дружиною.

— Прекрасно сказано! — 
гарк нув маркіз. — У вас, пане пас-
тух, є завдатки вельможі. Урешті-
решт мадемуазель могла витягну-
ти і гірший жереб. Ну а тепер покін-
чимо з цією справою скоріше, як 
тільки дозволять церква і диявол!

Він голосно стукнув по столу 
ефесом шпаги. Увійшов, тремтя-
чи всім тілом, хазяїн таверни; він 
притяг ще свічок у надії, що вгадав 
примху сеньйора.

— Священика! — сказав мар-
кіз. — І швидко! Зрозумів? Щоб за 
десять хвилин священик був тут, 
інакше... 

Хазяїн таверни кинув свічки й 
утік. 

Прийшов священик, заспаний 
і кошлатий. Він поєднав Давида 
Міньйо і Люсі де Варенн шлюбом, 
засунув у кишеню золотий, кину-
тий йому маркізом, і зник у моро-
ці ночі.

— Вина! — наказав маркіз, 
простягши до хазяїна таверни зло-
вісно розчепірені пальці. — На-
повни келихи! — звелів він, 
коли вино було подане.

Наша газета знайомила читачів з творчістю 
чудового американського письменника О. Ген-
рі (Вільям Сідней Портер, 1862 – 1910). У номе-
рі 14 вміщена розповідь про життєвий і творчий 
шлях письменника. У газеті були надруковані 
його новели «Останній листок», «Дари волхвів», 
«Винарня і троянда», «Кімната на горищі», «Фа-
раон і хорал» (у №№ 14, 25, 63, 74, 91). Ви змо-
жете це прочитати на сайті газети в Інтернеті. 

Сьогодні починаємо публікацію великого 
оповідання письменника «Дороги долі». Тематично воно відрізняється 
від інших творів автора, тут уже не Америка кінця ХІХ – початку ХХ сто-
літь, а середньовічна Франція. Але тут так само йдеться про «малень-
ку» людину, яка має честь і гідність, але якій протистоїть жорстокий до-
вколишній світ. Утім, при всій фатальності й начебто запрограмова-
ності долі вибір її таки залишається за людиною. 

О. Генрі

Дороги долі
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У тьмяному світлі мерехтливих свічок маркіз 
чорною брилою навис над столом, повний злості й за-

розумілості, і, здавалося, спогади про старе кохання ли-
лися отрутою з його очей, коли він дивився на племінницю.

— Пане Міньйо, — сказав маркіз, піднімаючи келих з ви-
ном, — перш ніж пити, вислухайте мене. Ви одружилися на осо-
бі, яка понівечить ваше життя. У її крові — проклята спадщина 
найчорнішої брехні й мерзотних злочинів. Вона кине на вашу 
голову ганьбу і нещастя. У її очах, в її ніжній шкірі сидить дия-
вол, він говорить її вустами, які не погребували спокусити про-
стого селянина. Ось запорука вашого щасливого життя, пане 
поет. Тепер пийте. Нарешті, 
мадемуазель, я позбувся 
вас.

Маркіз випив. Тужли-
вий крик зірвався з губ 
дівчини, немов її 
несподівано пора-
нили. Давид, з ке-
лихом у руці, висту-
пив на три кроки 
вперед і зупинився перед маркізом. За-
раз навряд чи хто сприйняв би його за 
пастуха.

— Тільки що, — спокійно промовив 
він, — ви зробили мені честь, назвавши мене «паном». Чи можу 
сподіватися, що моє одруження на мадемуазель  якоюсь мірою 
наблизило мене до вашого рангу, скажімо, не прямо, але побіч-
но, і надає мені право поводитися з монсеньором, як рівний з 
рівним в одній невеликій справі, яку я задумав?

— Можеш сподіватися, пастуше, — зневажливо посміхнув-
ся маркіз.

— У такому разі, — сказав Давид, вихлюпнувши вино з ке-
лиха прямо в очі, що глузували з нього, — можливо, ви зволите 
битися зі мною?

Вельможа спалахнув, і його гучне, як рев горна, прокляття 
рознеслося по залі. Він вихопив з чорних піхов шпагу і крикнув 
хазяїну, що не встиг сховатися:

— Подати шпагу цьому йолопові!
Він обернувся до пані, засміявся так, що в неї завмерло 

серце, і сказав:
— Ви завдаєте мені надто багато клопоту, добродійко. За 

одну ніч я повинен видати вас заміж і зробити вдовою.
— Я не вмію фехтувати, — сказав Давид і почервонів, зі-

знавшись.
— Не вмію фехтувати, — передражнив його маркіз. — То 

ми, як мужва, лупцюватимемо один одного дрючками? Ей, 
Франсуа! Мої пістолети!

Форейтор приніс з екіпажу два великі блискучі пістолети, 
прикрашені срібним карбуванням. Маркіз жбурнув один з них 
Давиду.

— Ставай біля того кінця столу! — крикнув він. — Навіть 
пастух може спустити курок. Не всякий удостоюється честі по-
мерти від кулі де Бопертюї.

Пастух і маркіз стали один проти одного біля протилежних 
кінців довгого столу. 

Хазяїн таверни, обімлівши від страху, судомно ворушив 
пальцями і мимрив:

— М-монсеньйоре, р-ради Христа! Не в моєму будинку... Не 
проливайте крові... Ви розорите мене...

Загрозливий погляд маркіза відібрав йому мову.
— Боягузе! — закричав маркіз де Бопертюї. — Перестань 

цокотіти зубами і подай сигнал, якщо можеш.
Хазяїн упав на коліна. Він не міг вимовити ні слова. Але 

жестами, здавалося, благав зберегти мир у будинку і добру 
славу його закладу.

— Я подам сигнал, — виразно промовила пані. Вона піді-
йшла до Давида й ніжно поцілувала його. Очі її виблискували, 
щоки зашарілися. Вона встала біля стіни, і за її лічбою супро-
тивники почали піднімати пістолети.

— Un... deux... trois!
Обидва постріли пролунали так швидко один за другим, що 

полум’я свічок здригнулося тільки раз. Маркіз стояв, посміха-
ючись, спершись розчепіреними пальцями лівої руки об край 
столу. Давид, як і раніше, тримався прямо; він повільно повер-
нув голову, шукаючи очима дружину. Потім, як сукня падає з ві-
шалки, впав на підлогу.

Тихо закричавши від жаху й відчаю, овдовіла дівчина підбігла 
до Давида і схилилася над ним. Вона побачила рану, підняла голо-
ву, і в її очах з’явилася колишня скорбота.

— У саме серце, — прошепотіла вона. — Його серце!
— У карету! — загримів потужний голос маркіза. — Не 

встигне розвиднітися, як я позбавлюся тебе. Сьогодні вночі ти 
знову обвінчаєшся, і чоловік твій житиме. З першим зустрічним, 
моя люба, хто б він не був — розбійник або селянин. А якщо ми 
нікого не зустрінемо на дорозі, ти обвінчаєшся з холопом, який 
відчинить нам ворота. У карету!

Невблаганний маркіз, пані, знову закутана в плащ, форей-
тор з пістолетами в руках — усі попрямували до карети, що че-
кала на них. Стук важких коліс луною прокотився сонною вули-
цею. У залі «Срібної фляги» збожеволілий хазяїн таверни ламав 
руки над мертвим тілом поета, а вогні двадцяти чотирьох свічок 
колихалися й танцювали на довгому столі.

Продовження — в наступному номері. 

О. Генрі

Дороги долі
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Любов СТАНАЧИЧ

Просунуті
Ви шо, нас провтикали? Ми — скрізь. На ву-

лиці, в транспорті — валом. Вуха — в навушни-
ках, очі — в окулярах, штани — у великих кише-
нях. Нігті — чорні, волосся — червоне, погляд — 
затуманений. У волоссі — пінка, в роті — жуйка, 
в руках — насіння. Це ми плюємося з більшим 
задоволенням, ніж лаємося. І щодалі, то при-
кольніше. А вам зась? Це ми куримо там, де пе-
ребуваємо, і перебуваємо там, де куримо. І не 
тільки в барі, на дискотеці, а навіть у черзі в очі-
куванні маршрутки. А шо, не можна? Це нам за-
вжди хочеться пити, навіть у двадцятиградусний 
мороз. І неодмінно пиво, і неодмінно з горла. А 
шо нам у кафешку для цього заходити? На фіг? 
Неприкольно! Ми — люди вільні. Скромність — 
не наш стиль. Це раніше все забороняли, а те-
пер усе можна. Ми — про-су-ну-ті. Шо це таке? 
Не чули? Повний відстій!

Ну от ви як кайф висловлюєте? Невиразно? 
Отож-то. А ми — круто: «Вау-у!» Кльово, прав-
да? Вау — й усе з нами зрозуміло: просунуті ми. 
У нас і взимку, і влітку пупки зверху, зате шта-
ни бовтаються нижче черевиків. Навіщо — не 
в’їхали? Так це ж сексапільно — супер! Це у вас, 
родаки, сексу не було. А в нас — скрізь валом: і 
на лавці в парку, і навіть у метро на ескалаторі. 
А шо, вам зась? Давно не втикали, шо по телеку 
показують? Реклами не бачили? Журналів мод 
не читали? Ну бахнуті! Відстій!

Нє, ми регулярно читаємо рубрику «10 порад 
для здорового сексу». А шо, немаленькі — з ніч-
них дискотек не вилазимо, хіба що менти виве-
дуть... Зі стриптизом з дитинства знайомі. Наві-
що, навіщо? Мистецтво нам теж не чуже. Тягне-
мося до прекрасного. А ви шо, родаки, в цьому 
не шурупаєте? Куди вже вам — усе на роботі та 
на роботі. Тому й не розумієте нас, молодих, про-
сунутих. А ми ж — ваше майбутнє. Протупорили-
ли, чи шо?

р у рр уу рСатира і гуморр по-уукраїїнсьькии

Тільки заплющу очі й починаю 
дрімати, а вони рип до хати. І почи-
нають: «Ну що, бабо Ганно, записуєш-
ся в партію? Не хочеш... Нічого, схо-
чеш, як весною пришкандибаєш до 
нас, щоб город зорали. Майновий 
сертифікат за калоші віддала? Від-
дала. Віддаси ще й земельний пай — 
за гумові чоботи. Ну що, писати тебе 
в нашу партію? Як яку? Партію рога-
нів. Не хочеш, дивись». І регочуть на 
всю хату.

Перевертаюся зі спини на пра-
вий бік. Тільки задрімала, а вони на 
поріг. Уже інші, але копія перших. «За-
писуйся в партію, бабо. Не крутись. 
Не будеш з нами — корову в череду 
не приймемо, бугая не пустимо, до-
відки не дамо. Ти Ганна Калина, а бу-
деш Гапка Посмітюха. Ха-ха-ха!.. Це 
ми можемо. Нікуди ти без нас не рип-
нешся. Не тільки з села, а й з вулиці. 
Бо ми тобі добра хочемо. Яка партія? 
Партія безрогих!» Придивляюся, а в 
них роги ще більші, ніж у перших.

Немає спокою. Перевертаюся на 
лівий бік. Заплющую очі. Знову ри-
плять двері. Знову ті самі гості в ту 
саму хату. «Записуйся в партію, бабо. 
Не тягни час. Чим палиш? Соломою, 
хмизом? Дрова дорогі? Ми партія ро-
динного типу. Підеш у партію — про-
ведемо газ безкоштовно. Втямила? 
Пенсія є? Це добре, з цього й почне-
мо. Перша пенсія — на проект. Далі 
гроші — на труби. Три роки доведеть-
ся потерпіти без пенсії. Переб’єшся 
якось. Ми, рогані, якщо візьмемося 
за якусь справу, то результат бачать 
усі. Був колгосп — нема колгоспу. Був 
завод — нема заводу. Не порізали й 
продали, а перепрофілювали. Тепер 
не цукор будемо варити, а відкриємо 
два цехи: для чоловіків виготовляти-
мемо порошок — стимулятор, для жі-

нок — масажний салон. Не забули й 
про пенсіонерів. Для них нічний кіно-
театр «Шлюбне життя після вісімде-
сяти». Разом з молоддю. Ми можемо 
все. Наш головний рогоносець — мі-
льярдер. Особисто кожному новому 
члену потисне руку. А також подарує 
фото. На довгу незабутню пам’ять».

— То, може, він спочатку запла-
тить за газ, а вже потім потисне руку 
й подарує фото для народу? — ти-
хенько запитую я роганя, який по-
смикує вусом.

«Е, ні, — каже, — так не мож-
на. У нашій державі завжди пер-
шим ішов народ. Зі своїми коштами. 
Бо лише народу належать усі багат-
ства країни. Для нас головне, щоб 
ви були членами нашої партії рога-
нів. А вже урочистий факел, коли газ 
буде коло села, наша партія запалить 
обов’язково! Ну що, згодна писати 
заяву в партію? Ні? Тоді ми напише-
мо за тебе».

Прокидаюсь. Свят, свят, свят! За-
співав півень у хліві. Слава Богу! Не-
чиста сила тікає з обійстя.

Шкандибаю до родичів. На дру-
гий кінець села. Розповідаю, що кож-
ну ніч (не при хаті кажучи) рогані не 
дають спати. Усі рогаті, вухаті, носи 
червоні, пики роздуті. З плакатами 
під хвостом: «Багаті допоможуть бід-
ним!» Родичі до мене: «Не переживай, 
не тільки тобі жахи сняться. Усьому 
селу таке сниться перед виборами. 
Сходи в церкву. Постав свічку. По-
молися. І тричі скажи: «Геть, нечиста 
сило! Геть, нечиста сило! Геть, нечис-
та сило!»

Свої сільські рогані зникли. Не 
сняться. Але я боюсь, що можуть 
з’явитися нові партії, скажімо, хвос-
татих чи пузатих. І не дадуть спокійно 
дожити віку. Тож згинь, нечиста сило!

Микола БОСАК

Мобілка
Уранці Каплан пішов до туалету. 

Тільки зручно примостився, як з-під 
унітазу пронизливо й огидно завило-
запілікало. Каплан, немов опечений, 
мало не наробивши собі прикростей, 
підскочив. Зазирнув під унітаз — там 
лежав і розливався руладами мобіль-
ний телефон. Це отрок Боря залишив. 
«У кого воно таке навіяне вдалося?» — 
подумав сердитий батько, йдучи шука-
ти синові вуха.

Ранок було зіпсовано. Яєчню 
з’їдено механічно. Дружину обізвано 
коровою. Кота перської породи підги-
лено правою ногою аж на диван.

У вагоні метро натовп силоміць 
притис до Каплана пишногруду моло-
дицю. Вона так напахтилася імпортни-
ми духами й дезодорантами, що від тих 
пахтінь аж у голові макітрилося. Ще й 
двох зупинок не проминули, як у мо-
лодиці в сумці, що була затиснена на 
рівні колін, заклично посигналив мо-
більний телефон. Вона з труднощами 
пропхала руку між своїм і Каплановим 
животами, стосовно сумки промахну-
лася, і Каплан залився червоною фар-
бою та потом, а молодиця від несподі-
ванки знайденого витріщила на нього 
очі.

Мобілка розривалася руладами, 
й запашна пані після другої спроби, 
штовхнувши сусіда ліктем у живіт, ді-
стала її й притулила до вуха.

— Слухаю, котику! Я вже їду! У 
«мерседесі»! З ким... з ким... З лисим 
мокрим дядею! — доповідала вона не-
видимому співбесіднику, безсовісно 
витріщившись на Каплана.

На вулиці картина нагадувала день 
відчинених дверей у дурдомі. Голопупі 
дівиці, волохатоногі безштанні чолові-
ки, мами з дитячими візочками і роз-
повнілі офіцери з нашим тризубом на 
кокарді й чужою мовою на язиці, при-
туливши до вух мобілки, йшли кому 
куди треба, жестикулювали, гримасу-
вали, сердилися, сміялися самі й смі-
шили невидимих співбесідників.

В офісі на порозі Каплана чекала з 
мобілкою біля вуха шефова секретар-
ка Люся й відразу передала наказ їха-
ти в парламент, бо там слухатиметься 
законопроект з їхнього комунального 
питання.

Каплан був гостем парламента-
рів уперше і з інтересом спостерігав 
з балкона овальну залу, дуже схожу 
за змістом і робочою атмосферою на 
Бессарабський ринок. Коли в ухвален-
ні закону настав кульмінаційний мо-
мент — голосування, по залі то тут, то 
там — скрізь — затерликали мобілки: 
обранці замість кнопок «за» натискали 
на свої телефонічні цяцьки і з успіхом 
провалили закон.

Увечері Каплан за дорученням 
шефа водив гостей з Кракова в оперу. 
Чарів улюбленого «Лебединого озера» 
він не відчув. Упродовж усієї вистави в 
партері й на балконах теленькали мо-
більні телефони, вкручуючи у вуха бу-
равчики неприємних, зовсім немис-
тецьких звуків.

Притягнувши додому стомлений 
і знервований за день організм, Ка-
план безсило впав на ліжко. Уже по-
чав засинати, наче й снитися щось за-
тіялося, як раптом під подушкою неса-
мовито запищала мобілка. Син Боря 
підклав.

Не маючи сили шукати посеред 
ночі синові вуха, батько пошпурив мо-
білку геть. Та вдарилася об одвірок і 
заніміла.

А по всьому світу в цей час зали-
валися розмаїтими звуками мільйони 
мільйонів інших.

Арсен ВЕСЕЛЮК

Згинь, нечиста сило!

Павло ГЛАЗОВИЙ

Тачка
На підлеглого начальник
Витріщає очі.
— Чого то ви тинялися
Пізно, серед ночі?
Вас бачили позавчора
Біля ресторану.
Ви тягали по дорозі
Тачку дерев’яну.
А в тій тачці поганющій
Кудись чи від когось
Везли, кажуть, п’янющого
Ханигу якогось.
А підлеглий здивувався:
— Невже ви забули,
Як ми з вами позавчора
Добряче хильнули
Та й вилізли без копійки
З ресторану рачки?
Як же міг я вас додому
Дотягти без тачки?

Харя
Баба сердиться на внука:
— Таке оглашенне...
Харя, чуєш? Повернися!
Харя, йди до мене!
Біля баби зупинився
Молодий мужчина:
— Що за слово?
Що за харя?
Це ж мала дитина!
Баба з місця підхопилась:
— Причепився даром!
Я ж не винна, що дитину
Названо Ерхаром!
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Несподівані 
думки

 Гарна табличка на 
дверях кабінету важливіша 
від високої зарплати.

 Кожна подія подібна до 
дивану: є сховані пружини.

 Для усмішки має бути 
серйозна причина.

 Обов’язковість при-
крашає лише пересічних 
людей.

 Як нудно бути схожим 
на інших!

 Майбутнє 
зобов’язане бути прекрас-
ним. 

 Тільки навчився три-
мати язик за зубами, а 
вони випали.

 Важко жити там, де 
немає де сховатися. 

Було колись...
Як кореспондент аугс-

бурзької газети Гейне мав 
давати повідомлення про 
хід дебатів у баварській па-
латі. 

Якось князь Валлер-
штейн заявив, що він такої 
промови, яку надруковано 
в газеті, не виголошував.

Гейне спокійно відпо-
вів:

— Ваша світлість ма-
ють мені подякувати за те, 
що я вклав у ваші уста кіль-
ка розумних фраз.

* * *
Бальзак, повернув-

шись з побачення, скар-
жився знайомому літера-
торові:

— І понесли мене чор-
ти на те побачення! Втра-
чено принаймні дві глави з 
роману, який я зараз пишу!

* * *
Якось на званому ве-

чорі Пушкін розмовляв з 
дамою. Хтось зі знайомих 
запитав поета, чи розумна 
вона.

— Не знаю, — відповів 
Пушкін, — адже я розмов-
ляв з нею французькою.

Куточок 
гумору

— Кажуть, що здоров’я 
не купиш ні за які гроші.

— Хто це Вам таку дур-
ницю сказав?!

☺ ☺ ☺
— Скажіть своєму си-

нові, щоб він мене не пере-
дражнював.

— Скажу: «Не корч із 
себе придурка».

☺ ☺ ☺
Розмовляють мисливці 

про своїх собак:
— А мій Сірко читає га-

зети.
— Знаю. Мені мій Ша-

рик розповідав.
☺ ☺ ☺

— Мамо! Я заміж вихо-
джу!

— Доню, навіщо воно 
тобі: кухня, прання, діти?.. І 
все на мою бідну голову!

☺ ☺ ☺
— Головне — багато ру-

хатися. Ви, мабуть, довго 
сидите?

— Ні, лікарю: востаннє 
— всього шість місяців. 

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

будь-яку благодійну суму на рахунок «Світ-інфо». Цим 
Ви підтримаєте видання незалежної української преси.

Кошти на видання можна вносити 
на банківський рахунок газети:

ФОП Антоненко П.Я., ЄДРПОУ/ДРФО 1770703038, 
Чернігівське РУ ПАТ КБ «Приватбанк» 

МФО 353586, № 26001051412408

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, 
сприяння вихованню дітей, відродженню духовних і націо-
нальних традицій.  Вул. Шевченка, 9. Тел.  (066) 760-86-83,  
(0462) 973-628, 973-629.

У світі цікавого

Панорама

Корисні порадиКорисні поради
 Щоб кавник відчистити від накипу, достатньо 

закип’ятити в ньому воду зі шматочками звичайного лимо-
на, а потім промити чистою водою.

 Щоб узимку вікна не запотівали, під час їх миття до-
дайте трохи крохмалю у воду — приблизно ложку на літр. 

 Улітку в домівку можуть залітати мухи. Щоб не сідали 
на дзеркала, потрібно протерти їх зрізом цибулини.

 Скельця окулярів не пітнітимуть, якщо їх протерти сумішшю 
з гліцерину й рідкого мила у співвідношенні 3:7 і пари крапель 
скипидару. Потім окуляри слід протерти шматочком фланелі.

 Посуд із кришталю краще протирати вовняною ганчірочкою, 
попередньо зануривши її в синьку, тоді кришталь знову заблищить.

СвітСвіт-- інфоінфо

Школа української мови

Пташині рекорди України
 Найбільший птах — гриф чорний. Його маса — до 

12,5 кілограма, довжина крила — 87 сантиметрів.
 Найвищий птах — журавель сірий. Висота досягає 

120 сантиметрів, а маса — 7 кілограмів. Прилітає в Україну 
в другій половині березня, улюбленими його місцями є глу-
хі зарості, болота, очеретяні заплави рік. Гніздо (до 1 метра 
в діаметрі) мостить на купинах.

 Найважчий птах — дрохва. Самці можуть досягати 
20 кілограмів. Самиці значно менші.

 Найменший птах — корольок. Його маса 4 – 5 гра-
мів. Зустрічається в гірських і рівнинних хвойних лісах. Їжа — 
дрібні комахи, а взимку — частково насіння хвойних порід. 

Найбільша у світі пе-
чера — Мамонтова — 
знаходиться у США, в шта-
ті Кентуккі, недалеко від 

міста Луксивілл. Загальна 
довжина її галерей і пере-
ходів — 240 кілометрів. У 
печері протікають три річ-
ки, є троє озер. 

Найглибша гірська 
ущелина — Танталь, роз-
ташована у східних Аль-
пах. Її глибина — 1000 
метрів. 

На острові Тринідад 
є асфальтове озеро Піч-
Лейк. Біля берегів ас-
фальт твердий, далі від 
берега м’якшає, а посе-
редині озера майже ки-
пить. Видобуток асфаль-
ту тут триває багато ро-
ків, але рівень його не 
меншає. 

Клуб «Ерудит»: 
хочу все знати

міст
довж
ході
пече
ки, є

Н

Якщо до темного минулого додати світле 
майбутнє і поділити навпіл, то вийде сіре сьо-
годення.

 ☺ 
— А ми поступово стаємо європейським 

містом. У неділю на вулицях бачив стільки єв-
росміття!

 ☺ 
— Ми стали жити краще! — твердить уряд. 
— Ми за вас раді! — думає народ.

 ☺ 
— Я політично сліпоглухий: ніяк не бачу 

того, про що чую, і ніколи не чую про те, що по-
стійно бачу...

 ☺ 
Наш демократ бува гучним, допоки не стає 

ручним.
 ☺ 

Оголошення: «Зникла папуга, що розмов-
ляє. Хочу категорично заявити, що я не поді-
ляю її політичних поглядів».

 ☺ 
До опозиційного виборчого блоку «Не так» 

приєдналися жіночі партії «Не тут», «Не зараз», 

«Не туди», «У мене голова болить», «Не тим!», «А 
світло навіщо?!» та «Краще давай спати!»

Що спільного між виборами 
і грою в наперсток?

– Організатори мають вигляд порядних 
людей;

– обіцяють, що все буде чесно;
– обіцяють легкий виграш;
– правила дуже прості;
– участь займає мало часу;
– устаткування дуже просте;
– ті, хто не беруть участі, дивляться на 

учасників як на ідіотів;
– держава стоїть осторонь і робить вигляд, 

що не має нічого спільного з організаторами;
– ми не знаємо тих, хто реально стоїть за 

організаторами;
– хапати за руку нечесного організатора 

небезпечно для здоров’я;
– урешті всі розуміють, що їх обдурили, але 

не знають, як;
– програвши один раз, наступного разу ми 

йдемо грати знову.

Неправильно Правильно
Його шести десятиліття Його шістдесятиліття

Варто одуматися Варто схаменутися

Проспівай пісню Заспівай пісню

Хресні батьки Хрещені батьки

Мені показалося Мені здалося

Куча дурниць Купа дурниць

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

За цей час кількість його відвідувачів перевищила 12300. 
Насамперед, звичайно, з України. Інші — з усіх континентів, 
переважно це українці діаспори. Ось звідки заходили на сайт 
читачі газети: США, Австралія, Канада, Бразилія, Мексика, Ве-
ликобританія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Португалія, 
Нідерланди, Фінляндія, Чехія, Норвегія, Швейцарія, Австрія, 
Румунія, Болгарія, Польща, Хорватія, Ізраїль, Росія, Білорусь, 
Литва, Грузія, Азербайджан, Казахстан, Монголія, 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 прочитати будь-
які публікації всіх номерів, скопіювати їх. А читати там є що. 

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

Виявлено 
найвище 

дерево Африки 
Учені знайшли на схилах гори 

Кіліманджаро найвище дерево Аф-
рики. Висота виявленої ентандроф-
рагми становить 81,5 м. Ентан-
дрофрагма висока росте на висоті 
від 1400 до 2100 м. Вона є найви-
щим з африканських дерев, відо-
мих науці. Однак раніше вчені були 
впевнені, що ці дерева не переви-
щують 55 м.

А найвищим деревом Землі на 
цей момент є вічнозелена секвоя Гі-
періон, що росте в Каліфорнії. Її висо-
та — 115,2 м.

Світовий рекорд з  
розколювання горіхів

Майстер кунг-фу з Китаю встано-
вив світовий рекорд, розбивши голіруч 
302 волоські горіхи за хвилину. Досяг-
нення Лі Вейцзюня було зафіксоване в 
місті Фошань (провінція Гуандун). Попе-
редній рекорд встановив лише кілька 
тижнів тому майстер бойових мистецтв 
з Індії — 212 горіхів за хвилину.

У московського 
пенсіонера 

викрали «Жигулі» 
без акумулятора, бензину 

й замка запалення
Викрали в московському районі 

Ізмайлово. За словами пенсіонера, 
в машині також не було замка за-
палення. Поліція з’ясовує, яким чи-
ном такий автомобіль вдалося ви-
красти.

Жодної містики: 
пояснення популярних 

забобонів
Підкова на щастя
Кінська підкова над дверима 

може приносити в домівку удачу — 
в це досі вірить багато хто. 

Але мало хто знає, що підко-
ва має бути не простою, а виготовле-

ною із заліза й мати 7 отворів. За стари-
ми повір’ями, метал відлякує демонів, а 7, як відомо, — 
щасливе число.

Перехрещення пальців на удачу
Таке повір’я прийшло до нас від часів гоніння хрис-

тиян. Тоді схрещування пальців допомагало християнам 
об’єднуватися і знаходити однодумців. 

Відкрита парасолька в домівці — 
погана прикмета

Дехто вірить, що цим ми притягуємо негоду. Проте 
походження прикмети було інше. Такий забобон при-
йшов до нас зі східних країн, там парасольки викорис-
товували виключно для захисту не від негоди, а від сон-
ця. Якщо парасольку відкривали вдома, це означало, 
що людина кидає виклик самому богу сонця. 

Чорна кішка — на невдачу
Така при-

кмета похо-
дить від Се-
редньовіччя. 
У той час вва-
жали, що чор-
ні кішки були 
вірними су-
путниками ві-
дьом і чаклу-
нів. Звідти і всенародна нелюбов до чорних кішок і котів.

Тричі постукати по дереву
Універсальним засобом від пристріту назива-

ють стукання по дереву. Здавна вважалося, що в 
деревах живуть добрі духи лісу, а стукання допомо-
же привернути їхню увагу й допомогти в боротьбі з 
пристрітом. 

Політично-сатиричне


