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Сьогодні і протягом тижня 
ви ще встигнете передплатити 

нашу газету на 2021 рік
Передплатна ціна мінімальна:
14 гривень на місяць.

Усі поштові відділення й листоноші області 
ведуть передплату на «Світ-інфо» на будь-
який термін і на будь-яку адресу в області.

Передплатний індекс «Світ-інфо» —
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.

 У світі цікавого. 

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

Касетний скандал України:
20-річчя таємниці і трагедії

Як швидко летить час! Так і напрошу-
ється ця банальна фраза. Невже минуло 
аж 20 років?! Наче ж зовсім недавно був 
цей день 28 листопада 2000 року, коли 
в приміщенні нашого парламенту його 
депутат, перед цим (1994 – 1998) і після 
цього (2006–2007) – голова Верховної 
Ради, лідер Соціалістичної партії Олек-
сандр Мороз на супер-сенсаційній прес-
конференції озвучив аудіозаписи майо-
ра державної охорони Миколи Мельни-
ченка, надані ним самим. Записи, які, за 
твердженням майора, він таємно зробив 
у кабінеті президента України Леоніда 
Кучми, схованим у дивані магнітофоном. 
Записи розмов глави держави з дуже 
високими посадовцями. 

І те, що промайнуло вже аж 20 років, 
як то кажуть, «коту під хвіст», зайве свід-
чить, як ми марнотратно сіємо роки, вже 
й десятиліття нашої новітньої історії. 

На тих записах було багато чого, на 
різні теми, в тому числі кадрові, еконо-
мічні. Але головною темою так званого 
«касетного скандалу» стало вбивство 
опозиційного українського журналіста 
Георгія Гонгадзе. 

Після попереднього тривалого сте-
ження за Георгієм з боку міліції, його 
було викрадено 16 вересня того року і 
тої ночі на 17-те вересня вбито непода-

лік Києва. Вбили далеко не рядові мілі-
ціонери, а троє офіцерів на чолі з чет-
вертим – високопосадовцем МВС гене-
ралом Пукачем. 

2 листопада в лісі біля міста Тараща 
було знайдено обезголовлене тіло Геор-
гія. Аж через 15 з лишком років, 2 бе-
резня 2016 року, в Києві Георгія похо-
вають. А до цього нескінченно тяглося 
слідство, експертизи, щоб встановити, 
чи дійсно це тіло Гонгадзе. 

Лише у 2008 році вбивці, три офі-
цери, будуть покарані судом, отрима-
ють терміни ув̀ язнення. Один вже по-
мер, два цього року, відбувши терміни, 
вийшли на волю. Лише у 2009 році по-
стане перед судом генерал-втікач Пу-
кач. Він отримав пожиттєве ув̀ язнення і 
зараз за гратами, постійно добивається 
пом`якшення вироку.

Але це ми вже забігли наперед. Тоді 
ж, наприкінці осені 2000-го, в країні 
розгорталася потужна хвиля протестів 
опозиції, яку спонукало якраз вбивство 
журналіста. І ось, якраз дуже логічно і 
вчасно, в цю хвилю вписується «касет-
ний скандал», 

Одразу – до його чисто юридичних 
наслідків, насамперед якраз щодо вбив-
ства Гонгадзе. Вони нульові. Тоді ж була 
створена спеціальна Тимчасова слідча 

комісія парламенту, яка винесла вер-
дикт: президент Кучма винен у органі-
зації вбивства Георгія Гонгадзе, відтак 
проти нього має бути порушена кримі-
нальна справа. Це звернення до Генп-
рокуратури завершилося нічим. Голо-
вним аргументом правоохоронних ор-
ганів і тоді, і набагато пізніше, коли аж у 
2011 році така справа проти Кучми була 
порушена і навіть дійшла до суду, було 
таке твердження: «плівки Мельниченка» 
не можуть слугувати доказом у слідстві 
і суді, бо здобуті незаконним способом. 

Навпаки – якраз проти Мельничен-
ка було порушено кримінальну справу за 
«державну зраду» – саме так було озна-
чено таємне записування глави дер-
жави, що, взагалі-то, виглядає логічно. 
Втім, уже наступного року Мельниченко 
виїхав до США, які надали йому політич-
ний притулок. У 2007 році, за президент-
ства Ющенка, Мельниченко спокійно 
повернувся в Україну, очевидно, вже не 
остерігаючись кримінального пересліду-
вання, і відтоді мешкає тут вже при чет-
вертому президентові. У 2011 році на-
віть очолив новостворену партію «Укра-
їнська люстрація». Та нині вже 54-річний 
майор – зовсім не публічна людина, на 
телеекранах його не побачите. 

Одним з ключових питань 
була достовірність плівок. 

Плівки Мельниченка. П'єса у 5 діях, 
20 роках і мільйонах людських доль

Сивий зосереджений чоловік в ото-
ченні телекамер та журналістів натис-
кає кнопку Play на чорному касетному 
магнітофоні.

Плівка починає бігати між катушка-
ми касети.

Так Україна занурюється в один із 
найгучніших політичних скандалів.

Двадцять років тому були оприлюд-
нені так звані «плівки Мельниченка» 
– таємні записи з кабінету президен-
та Леоніда Кучми. «Шпигун», той самий 
майор Микола Мельниченко, працював 
просто під носом глави держави – у ке-
рівництві його охорони. 

На цих плівках – розмови Кучми 
з його оточенням. Нецензуровані і не 

«підчищені» пресслужбами. Записані, за 
словами майора, на диктофон, що був 
схований під диваном.

Але касети, які 20 років тому по-
ставили в магнітофон депутат Олек-
сандр Мороз і його помічник Юрій Лу-
ценко, не лише викрили таємниці най-
вищого кабінету держави. Вони стали 
однією з головних легенд української 
сучасності.

Легендою про велику політику і ма-
леньких людей, чиї долі ставали розмін-
ними монетами на столі президента. Ле-
гендою, яку можна було кроїти за влас-
ними лекалами, маючи гроші і вплив.

Як-от російський олігарх Борис Бе-
резовський, який придбав записи й 

активно коментував як плівки, так і дії 
Мельниченка.

«Касетний скандал» досі оповитий 
відкритими питаннями і загадками. І за 
ними втрачається відчуття реального і 
вигаданого. Все це покривається пилом 
часу і людських доль.

Якби розшифровки плівок, з чис-
ленними їхніми варіаціями, були п’єсою 
– це була би трагедія епохи постмодер-
ну. 

Окремі частини цієї п’єси могли би 
викликати посмішку, але в контексті 
українських реалій ця дріб’язковість і 
ненажерливість влади жахає.

Дійові особи:
Леонід Кучма – президент; черво-

ний директор, чоловік 62-х років із «сум-
ними» зморшками на лобі; перед робо-
тою грає на гітарі

Володимир Литвин – керівник Ад-
міністрації президента; неметушливий і 
завжди готовий зробити комусь послу-
гу, як-от написати книгу «Україна – не 
Росія» для Кучми; колишній компартій-
ний функціонер-пристосуванець, який 
прийшов у політику з наукового серед-
овища і притягнув за собою неоднора-
зові огріхи-плагіати 

Юрій Кравченко – очільник Мініс-
терства внутрішніх справ; чоловік із ге-
неральськими погонами і зовнішніс-
тю латиноамериканського диктатора, 
який служить в органах внутрішніх 
справ, спершу СРСР, потім Укра-
їни з 27 років

Вітаємо з прийдешнім  
Новим 2021 роком! 
Найкращі побажання!

До зустрічі в новому році!
Сьогодні вийшов другий грудневий номер нашої газе-

ти. Отже наступний вийде 7 січня 2021 року. Сподіваємо-
ся, всі нинішні читачі  продовжать  передплату на газету 
на наступний рік, і до них приєднаються  нові наші читачі. 

Донбас: що далі?
Війна? Повернення  всього Донбасу 

в склад України, але в якому статусі? 
Заморожений на довгі роки конфлікт?

Війна – це неприпустимо і її треба завершува-
ти, адже це єдина війна у Європі і вона тягнеться вже 
7-й рік.

Повернення поки що непідконтрольної нашій дер-
жаві частини Донбасу під її контроль – завдання невід-
кладне. Але не може бути й мови про російський варіант 
якоїсь «автономії», мало не самостійності нинішніх псев-
до республік ДНР та ЛНР. 

Заморожений на роки чи й десятиліття стан по типу 
Придністров'я, коли Донбас і далі  буде поділений на під-
контрольну Українській державі територію і непідконтр-
ольну,  – теж не вихід.

Отже, що робити? І  поза сумнівом, ця тяжка ситуація 
може вирішитися  лише міжнародними зусиллями. 

Як почалася ця війна? Як було здано частину Донба-
су і Крим – це теж надважливі питання. Так, агресія Ро-
сії. Але й сприяння цій агресії всередині України. Аж до 
кримінальних  злочинів, так  чомусь і не розслідуваних 
за 5 років попередньою пост майданною владою. Але як 
же бути далі?

Публікуємо, починаючи зі сторінки 4,  аналітичну 
статтю  відомого   політолога Володимира Фесенка «Па-
ризький саміт «Нормандської  четвірки»: до і після». Вона 
велика, але варта уваги. Адже і тема – надзвичайної 
ваги.
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Бліц-інформ
Обрано керівництво 
обласної ради
3 грудня відбулася перша сесія Чернігівської облас-

ної ради VIII скликання, обраної на місцевих виборах 25 
жовтня. 

Склад ради – 64 депутати. Вони обрані за списка-
ми партій, в раду пройшли ті з них, що набрали 5 і біль-
ше відсотків голосів виборців. Ось склад ради за кіль-
кістю депутатів: «Рідний дім» – 19, «Наш Край» – 9, «Слу-
га народу» – 8, Радикальна партія Олега Ляшка – 7, ВО 
«Батьківщина» – 6, «Європейська солідарність» – 5, «За 
майбутнє» – 5, «Опозиційна платформа – За життя» – 5.

Уже на першій сесії утворилася неформальна 
«правляча коаліція»: в ній три партії, але вони мають 
більшість мандатів – «Рідний дім», «Слуга народу» та Ра-
дикальна партія Олега Ляшка, разом 34 мандати. 

5 інших партій перейшли в опозицію, принаймні, 
при обранні керівництва ради. Більше того, ці партії де-
монстративно залишили засідання ради при обранні її 
керівництва. В голосуванні взяли участь 33 депутати 
«коаліції», всіх керівників ради було обрано ними одно-
голосно.

Головою обласної ради обрана Олена Дмитренко 
від партії «Слуга народу», котра давно вже працювала 
в різних структурах влади в районі і обласному центрі. 
Першим заступником голови ради обрана Ніна Лемеш 
(«Рідний дім»), відома чернігівська біатлоністка, на мо-
мент сесії – заступниця Міністра молоді та спорту Укра-
їни. Заступником голови ради обраний Дмитро Блауш 
– голова обласної організації Радикальної партії Оле-
га Ляшка.

Відкрили оновлений 
спорткомплекс «Юність»
10 грудня у Чернігові відкрили капітально відре-

монтований спортивний комплекс спеціалізованої ди-
тячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу 
«Юність».

В заході взяли участь голова Чернігівської ОДА 
Анна Коваленко, Міністр молоді та спорту України Ва-
дим Гутцайт, президент Української асоціації футболу 
Андрій Павелко.

Вадим Гутцайт зазначив: «Дуже якісний футбольний 
стадіон. Тут є можливість проводити змагання серед ко-
манд, які грають у Першій лізі та Прем'єр-Лізі. По Украї-
ні нині вже відкрито і до кінця року ще відкриються нові 
спортивні об’єкти.» 

Приміщення стадіонного комплексу було збудова-
но 1962 році, а стадіон – у 1975. І до 2017 року ні бу-
дівля, ні стадіон жодного разу капітально не ремонту-
вались. І ось упродовж 2017-2019 рр. було проведено 
повну реконструкцію підтрибунних приміщень стадіо-
ну, улаштовано футбольне поле зі штучним покриттям 
останнього покоління розмірами 105х68 м та легкоат-
летичні доріжки, встановлено електронне табло і кри-
ті трибуни. Загалом використано 51 мільйон гривень, 
з них 44 мільйони гривень – кошти Державного фонду 
регіонального розвитку, 7 мільйонів гривень – кошти 
місцевого бюджету. В рамках програми «Велике будів-
ництво» за 2020 рік проведено капремонт спортшколи 
загальною вартістю 4,1 мільйона гривень. Тепер тут мо-
жуть займатися футболом до 800 юних спортсменів.

У спорткомплексі також відкрито Музей історії фут-
болу Чернігівщини.

День прав людини в Чернігові
10 грудня у світі відзначають День прав людини. 

Громадська організація «Чернігівська правозахисна 
спілка» разом з ГО «Суспільна Служба України» за спри-
яння Міжнародного фонду «Молодь за права людини» 
(США) та «Чернігівського громадського комітету захис-
ту прав людини» провели у чернігівському Культурно-
мистецькому центрі «Інтермеццо» просвітницьку акцію. 
Протягом дня всім відвідувачам надавали брошури з 
текстом та історією Загальної декларації прав люди-
ни та іншою правозахисною інформацією. Знаково, що 
текст Декларації отримали й громадяни Республіки Бі-
лорусь, що перебувають в Чернігові.

«10 грудня 1948 року Організація Об’єднаних Націй 
прийняла Загальну декларацію прав людини – перший 
універсальний міжнародний акт з прав людини, що про-
голошує цивільні та політичні права і свободи особис-
тості. У Декларації заявлено, що всі люди мають рівні 
права, які не залежать від їх раси, статі, мови, релігії 
тощо», зазначив, голова ГО «Чернігівська правозахисна 
спілка» Євгеній Малецький. 

7 грудня право-
славні християни вша-
новували пам’ять ве-
ликомучениці Катери-
ни Олександрійської. З 
цієї нагоди до Чернігова 
завітали предстоятель 
Православної церкви 
України (ПЦУ), митро-
полит Київський і всієї 
України Епіфаній, ієрарх 
Константинопольського 
патріархату, титулярний 
єпископ Команський, 
голова Київської Став-
ропігії (Андріївської 
церкви) – постійно-
го представництва Константинопольської 
православної церкви в українській столи-
ці, екзарх Вселенського патріархату у Киє-
ві Михаїл.

Під час візиту вони зустрілися з віря-
нами, провели літургію у Катерининській 
церкві з нагоди престольного свята – дня 
пам’яті святої великомучениці Катерини 
та преподобного Меркурія Чернігівського 
(Бригинського).

Катерининська церква в Чернігові є ко-
зацьким кафедральним собором Право-
славної церкви України. Бо зведена на ко-
шти козаків і збудована в пам’ять про ге-
роїзм козаків Чернігівського полку під час 
штурму турецької фортеці Азов у 1696 році. 
Традиції продовжуються й тепер. Саме тут 
вшановують українських воїнів, захисників 
Вітчизни.

Після літургії архієпископ Чернігів-
ський і Ніжинський, речник Священного 
Синоду ПЦУ Євстратій (Зоря) поздоровив 
вірян зі святом і вручив нагороди дружи-

нам, матерям, дітям загиблих в АТО/ООС 
захисників Вітчизни. Вручив нагороди і во-
лонтерам. 

Серед них – керівнику Чернігівської 
громадської організації краєзнавців «Ко-
лекціонер» Валентину Іванцю. Навзаєм у 
дар Катерининській церкві він передав уні-
кальну ікону Божої Матері ХVІІІ ст., яка пи-
сана в Києво-Печерській Лаврі і яка довгий 
час перебувала у парафіян села Старі Яри-
ловичі, що на Чернігівщині. Останнім часом 
вона була в приватній колекції Валентина 
Іванця, дружині якого Валентині дісталася 
ікона, яка до цього передавалася в цій сім’ї 
протягом п’яти поколінь. 

На рахунку краєзнавчого клубу «Ко-
лекціонер» чимало благодійних справ. 
Нині колекціонери відгукнулися на за-
клик зібрати кошти на реставрацію Свя-
то-Георгіївської церкви в Седневі, а та-
кож спорудження церкви на терито-
рії колишнього ремзаводу, яка закла-
дається на честь воїнів – захисників 
України.

Президент Володимир 
Зеленський ознайомився 

з роботою центру 
підготовки Сухопутних 

військ «Десна»
У День Сухопутних військ України 11 

грудня, Президент України Володимир 
Зеленський відвідав 169-й навчальний 
центр «Десна» імені князя Ярослава Му-
дрого Сухопутних військ Збройних сил, 
що знаходиться в нашій області. 

Разом з главою держави центр від-
відали керівник Офісу Президента Ан-
дрій Єрмак, міністр оборони Андрій Та-
ран, секретар Ради національної без-
пеки і оборони Олексій Данілов, Голов-
нокомандувач Збройних сил Руслан 
Хомчак.

Центр «Десна» складається з ме-
ханізованого, танкового та зенітно-
ракетного артилерійських полків, ав-
томобільного та ремонтно-відновлю-
вального батальйонів, двох навчальних 
центрів (197-й центр підготовки сер-
жантського складу та 205-й центр так-
тичної медицини) та школи підготовки 
снайперів.

Володимир Зеленський оглянув тре-
нажер для підготовки водіїв, спеціаліс-
тів військ ППО. На сьогодні це єдиний 
тренажер такого рівня в ЗСУ. Також гла-
ві держави продемонстрували навчан-
ня з надання першої медичної допомо-
ги пораненим та евакуації поранено-
го з поля бою. Президент ознайомився 
з системою підготовки танкістів, огля-
нув інфраструктуру школи з підготовки 
снайперів. На стрільбищі було проде-
монстровано заняття з вогневої підго-
товки снайперів.

11 листопада в Черніго-
ві вийшов перший номер но-
вої обласної літературно-мис-
тецької газети «Струна». Її 
створив і видає журналіст Пе-
тро Антоненко, який уже май-
же 9 років видає також нашу 
газету «Світ-інфо». 

11 грудня вийшов другий 
номер газети «Струна». Він від-
кривається публікацією «Лі-
тературна Чернігівщина»: це 
розповіді про відомих пись-
менників – наших земляків.

Велика публікація «Роз-
стріляна література» розпові-
дає про долі видатних україн-
ських письменників, репресо-
ваних тоталітарним комуніс-
тичним режимом СРСР. 

Газета друкує повний спи-
сок лауреатів Нобелівської 

премії з літератури за понад 
100 років. Світова класика 
представлена в номері таки-
ми письменниками, як Габрі-
ель Гарсіа Маркес, О. Генрі, 
Іван Бунін. 

Українське мистецтво, - 
це публікації «Студія ВІАТЕЛ» 
– феномен української куль-
тури» (за 20 років існування 
студія зняла близько ста доку-
ментальних фільмів про видат-
них українців), «Кіносвіт Олега 
Бійми», «Золотий фонд україн-
ської естради (Дмитро Гнатюк, 
Жанна Боднарук), 

«Український самвидав: 
поезія, заборонена в СРСР» – 
тут вірші Володимира Сосю-
ри, Ліни Костенко, Василя Си-
моненка, Миколи Холодного. 
Українська діаспора: в цій ру-

бриці – творчість поетів Єв-
гена Маланюка, Олега Зуєв-
ського. 

«Євгенія Яніщиц: неприру-
чена птаха білоруської поезії» 
– це розповідь про чудову по-
етесу, її нелегку долю, її вірші 
білоруською мовою. 

«Микола Адаменко: поет-
патріот нелегкої долі» – роз-
повідь про письменника з 
Сосниці. Чернігівщину також 
представляють проза нашо-
го відомого земляка Віталія 
Терентійовича Коржа (опові-
дання з його книги «Еківоки»), 
новели слухачів Безкоштов-
них курсів української мови 
та торішньої Літературної 
школи «Цвіт папороті» Олек-
сандри Дідович та Олени Те-
рещенко. 

В газеті розповідь про Ка-
пелу бандуристів імені Остапа 
Вересая Філармонійного цен-
тру, її творців і керівників по-
дружжя Миколу і Раїсу Борщ. 

Газета «Струна» безко-
штовно передана на бібліо-
теки Чернігова і області. Зо-
крема, її можна почитати у 
Чернігівській центральній 
бібліотеці ім. Коцюбинсько-
го (вул. Кирпоноса. 22) та її 
філіях. 

Читачі можуть придба-
ти цей і попередній номери 
в Чернігівському культурно-
мистецькому центрі «Інтер-
меццо» (вул. Шевченка, 9). 

В електронному вигляді 
газета є на сайті газети «Світ-
інфо»: http://svit11.wordpress.
com.

Чемпіонат України з футболу. Прем`єр-
ліга. 12 тур. 6 грудня. «Десна» – «Ворскла» 
– 1:0. Після чималої перерви футбол по-
вернувся в Чернігів, на стадіон ім. Гагаріна. 
Полтавчани випереджали наших на 2 очка, 
то ж нічия, тим більше програш, лише збе-
регли б або значно збільшили цей відрив. 
Треба було вигравати. І. як це вже не раз 
бували у таких вирішальних матчах, «Дес-
на» проявила характер. Звичайно. супер-
ник був дуже непростим, то ж матч видав-
ся впертим, гострим. Все ж, зустріч йшла з 
перевагою деснянців. Але тільки наприкінці 
другого тайму, вже у доданий арбітром час, 
на останній хвилині його Максим Дегтярьов 
забив вирішальний м`яч. 

13 тур. 13 грудня. Київ. «Десна» – «Ма-
ріуполь» – 2:0. Наші мали б приймати гос-
тей в Чернігові, але вирішили провести гру 
в Києві, на Національному олімпійсько-
му стадіоні. Може, з огляду на те, що вже 
за три дні саме в столиці грати матч Кубка 
України з «Зорею». 

Перший тайм завершився без голів. 
Але вже на початку другого Єгор Карту-
шов, що після перерви вийшов на заміну, 
відкрив рахунок. За кілька хвилин його по-
двоїв Дмитро Хльобас.

Відтак, перше коло завершено. Тепер 
зимова перерва. 

Друге коло, 14 тур, почнеться за 2 міся-
ці. Базова дата – 13 лютого. «Десна» грати-
ме в гостях з луганською «Зорею». 

Отже, на зимову перерву наша коман-
да пішла на високому третьому місці. Пер-
ші двоє «заброньовані» нашими грандами 
«Динамо» і «Шахтарем». А от за третє нині 
буде вперта боротьба. А це не лише брон-
зові медалі чемпіонату, а й пряма путівка 
у груповий турнір Ліги Європи наступного 
сезону. Наступні місця дають лише шанс 
вийти туди. якщо пройти стикові матчі. 

Турнірна таблиця чемпіонату після 
першого кола чемпіонату, 13 турів: заби-
ті і пропущені м`ячі, набрано очок

«Динамо» 25 – 10 30

«Шахтар» 30 – 11 26

«Десна» 18 – 11 23

«Зоря» 23 – 10 20 

«Ворскла» 17 – 10 20

«Колос» 18 – 16 18 

«Олімпік» 20 – 20 17 

«Олександрія» 19 – 18 16

«Маріуполь» 14 – 19 16 

«Інгулець» 13 – 17 11

«Минай» 9 – 23 10

«Рух» 12 – 23 9

«Львів» 8 – 26 9 

«Дніпро-1» 16 – 28 8 

«Зоря». «Олімпік», «Минай» і «Львів» ма-
ють в запасі по відкладеному матчу матчу.

В останньому турі. «Інгулець» не зміг 
підготувати домашнє поле для матчу з 
«Шахтарем»: не увімкнули обігрів, поле 
було замерзле, що небезпечно для футбо-
лістів. Матч було скасовано. Скоріше всьо-
го «Інгульцю» буде зарахована технічна по-
разка. 

Фільм до 60-річчя «Десни». Цього року 
відзначається ювілей команди, яка дала 
українському футболу немало відомих 
гравців. Обласне телебачення (Суспільне 
мовлення, канал UA: Чернігів) зробило до-
кументальний фільм про 60-річну історію 
«Десни». Він транслюватиметься на каналі 
25 грудня о 19.10.

«Десна»: на зимову перерву – на «бронзовій» сходинці
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Бліц-інформ
Бібліотека 
ім. Короленка видала 
краєзнавчий щорічник 
Це видання «Знаменні і пам’ятні 

дати Чернігівської області на 2021 рік». 
Краєзнавців і журналістів, музейних і 
бібліотечних працівників, викладачів 
та студентів зацікавлять, зокрема, до-
відки про долю архієпископа Феодосія 
Углицького, канонізованого церквою 
125 років тому; письменника і поета 
Дмитра Тася (Могилянського), чернігів-
ського вчителя математики, живопис-
ця-аматора Леоніда Митькевича, сина 
письменника Михайла Коцюбинсько-
го, директора Книжкової палати Украї-
ни Романа Коцюбинського – усі ці люди 
були репресовані радянською владою 
у часи тоталітаризму. Також читач по-
знайомиться з науковою, педагогічною 
та громадською діяльністю директора 
Навчально-наукового інституту історії 
та соціогуманітарних дисциплін імені О. 
Лазаревського Національного універ-
ситету «Чернігівський колегіум» імені 
Т. Шевченка, президента клубу «Краєз-
навець» ОУНБ імені В. Короленка, про-
фесора Олександра Коваленка, твор-
чістю українського скульптора, автор-
ки пам’ятників бджоляру П. Прокопо-
вичу в Батурині, кобзарю О. Вересаю 
в Сокиринцях, скульптурної компози-
ції борцям руху Опору нацистам в Ко-
рюківці – Інни Коломієць, перегорнути 
сторінки історії містечка Остер.

На наших полях 
домінують кукурудза 
і соняшник
Станом на 4 грудня, аграрії Черні-

гівської області намолотили майже 4,8 
млн тонн зерна. Це плюс 148 тис. т, по-
рівняно з відповідним періодом 2019 
року.

Рівень урожайності 64 ц/га, що до-
рівнює показнику минулого року. Зі-
брано майже 750 тис. га або 90% площ.

У тому числі кукурудза обмолочена 
на 485 тис. га або 86% площ. Загалом 
намолочено майже 3,8 млн т – збіль-
шення на 208 тис. Тонн, середня вро-
жайність - 77,6 ц.

Соняшник і соя зібрані на 100% 
площ. Соняшник зібрано з 234,3 тис. 
га, що на 22 тис. більше торішніх площ. 
Намолочено 650,6 тис. т (+17 тис. т до 
2019 року).

Сою зібрано з 48,6 тис. га, шо мен-
ше 2019-го на 37 тис. гектарів. Всього 
намолочено 102 тис. т.

Чернігівщина посідає 4 місце за об-
сягами валового збору основних куль-
тур серед областей України.

Простір активного 
довголіття створили 
у Сновську
Він створений завдяки допомозі 

поляків для активного відпочинку лю-
дей похилого віку.

Сновська громада отримала грант 
від Фонду міжнародної солідарнос-
ті Республіки Польща, завдяки якому 
відремонтували частину приміщень 
колишньої стоматполіклініки, при-
дбали спортивні тренажери, меблі, 
комп'ютерну техніку, мультимедійне об-
ладнання. Все це обійшлося в 550 ти-
сяч гривень, з яких більшість коштів - 
польський грант, а 60,8 тисячі - співфі-
нансування Сновської міської ради..

На базі «Простору» вже проведено 
низку освітніх заходів для людей похи-
лого віку та працівників комунальної 
установи «Територіальний центр соці-
ального обслуговування».

«Нашого цвіту – 
по всьому світу»

В Чернігівській центральній міській бібліоте-
ці ім. М. Коцюбинського, на базі якої працюють 
Курси, у форматі «Розмовник» кандидат філо-
софських наук Тамара Андрійчук у попередньо-
му навчальному році прочитала свій авторський 
курс «Історія українського меценатства». 

Нині, у новому навчальному році, Тамара 
Андрійчук веде свій новий авторський курс «На-
шого цвіту – по всьому світу». Визначні культур-
ні діячі української діаспори. 

Вже відбулися лекції курсу: «Олександр Ко-
шиць. З піснею через світ»; «Бандурне мисте-
цтво українського зарубіжжя. Василь Ємець – 
«бандурист у фраці»; «Квітка Цісик. Американ-
ська співачка з українським серцем»; «Видатні 
скульптори української діаспори. Олександр 
Архипенко»; «Серж Лифар: легенда світового 
балету»; «Василь Авраменко: український та-
нець – це національна зброя», «Художня динас-
тія Кричевських», «Михайло Дмитренко – ви-
датний художник  української еміграції». Части-
на 1: Василь Григорович Кричевський».

Безкоштовні курси української мови
Лекції 

в режимі он-лайн
В умовах карантинних обмежень 

«Безкоштовні курси української мови» 
продовжують роботу в режимі он-лайн 
трансляцій лекцій та занять у невеликих 
підгрупах (по 5 осіб). 

Із записами лекцій, що вже пройшли, 
можна ознайомитися на сайті Чернігів-
ської міської Центральної бібліотечної 
системи в розділі «Відкритий он-лайн лек-
торій»:

h t t p ://w w w. l ib - c l s c h e r n .o r g .u a/
category/vidkrity_lektory/

h t t p s : // w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=o7W0S_dKAnY...

Курси запрошують
Безкоштовні курси української мови 

діють при Чернігівській міській бібліоте-
ці ім. М. Коцюбинського (вул. Кирпоноса, 
22). Запис на курси триває. Телефони для 
довідок і запису: 675-043 і 775-156.

4 грудня у Чернігові в Об-
ласному молодіжному центрі 
відбулася презентація вистав-
ки Українського інституту наці-
ональної пам’яті «Воїни. Історія 
українського війська», до Дня 
Збройних Сил України, за учас-
тю військовослужбовців Черні-
гівського гарнізону, ветеранів 
війни з російським агресором.

Андрій Кужель, учасник бойо-
вих дій в російсько-українській ві-

йні, директор Департаменту сім’ї, 
молоді та спорту облдержадміні-
страції, підкреслив важливість 
національно-патріотичного вихо-
вання, тієї роботи, яку проводить 
Обласний молодіжний центр.

Радник голови обласної 
ради Дмитро Никоненко підкрес-
лив: «Чернігівщина має сталі тра-
диції національно-патріотичного 
виховання молоді. Вдало обра-
ний майданчик для проведен-
ня таких заходів – комунальна 
установа «Обласний молодіжний 
центр» обласної ради».

Співробітники Українського 
інституту національної пам’яті 
представили виставку, яка роз-
повідає про історію військових 
формувань на теренах України 
від Русі до сьогодення. Тут по-
казано, якими були однострої та 

зброя українських воїнів у різні 
епохи, тип військових організа-
цій, методи воєнного мистецтва 
та найвизначніші битви.

«Воїни Русі тисячу років тому 
прогриміли на всю Європу успіш-
ними походами на Візантію та 
розгромом Хазарського кагана-
ту. В часи Великого князівства 
Литовського та Речі Посполитої 
особливо славилися своїми бо-
йовими якостями волинські та 
подільські корогви. А з утворен-
ням козацького стану постав но-
вий тип воїна – універсального, 
витривалого, готового до швид-
кої зміни обстановки. Не дарма 
козацьку піхоту вважають чи не 
найкращою в Східній Європі. А з 
десяти лівобережних полків три 
розташовувалися в нашому регі-
оні – Чернігівський, Ніжинський 
та Прилуцький», наголосив Сер-
гій Горобець, кандидат історич-
них наук, представник УІНП.

«Якщо зазирнути у минуле 
українського війська, то не ви-
падково в липні-серпні 2014 
року 95-а аеромобільна брига-
да здійснила по тилах російських 
військ блискучий рейд, який оці-
нено як найбільший в світовій 
військовій історії рейд бронетех-
ніки. Адже у грудні 1919 – трав-
ні 1920 років армія Української 
Народної Республіки також здій-
снила нищівний рейд – Зимовий 
похід, руйнуючи тили і знищуючи 
війська як білого, так і червоно-
го російського агресора. Отже, 
сучасна українська армія — гід-
ний нащадок своїх славетних 
предків!», заявив Сергій Бутко, 
представник УІНП (на фото).

У Чернігові виставка експо-
нувалася 2 тижні, потім її пред-
ставляють в області.

Робота Міського палацу культури 
цього року отримала всеукраїнське 
визнання – МПК здобув статус «Лідера 
року» Національного бізнес-рейтингу.

– Наш Палац – перлина Черніго-
ва. Тут є все для розвитку дитини - усі 
види мистецтв, з вересня до нас пере-
їхала образотворча студія «Колібрі». 
Також ми плекаємо і активності для 
людей зрілих, – повідомила директор 
МПК Ірина Должикова. 

Через карантинні обмеження 
святкування ювілею палацу зазнало 
коригувань. Його поєднали з урочис-
тостями до Дня працівників культу-
ри та аматорів народного мистецтва. 
Вручення пам’ятних відзнак, грамот, 
подяк проходило у камерній «домаш-
ній» обстановці на сцені палацу.

Відзнаки отримали понад шість 
десятків працівників Палацу, 16 з них 
– за багаторічну працю в МПК. Най-
більших старожилів двоє: керівник 
Заслуженого народного аматорсько-
го хору «Десна» Микола Олексієнко, 
який пропрацював у Палаці 47 років, 
та Григорій Горбачук, керівник народ-
ного аматорського ансамблю танцю 
«Дружба», який тут трудиться вже 46 
років.

За сумлінну працю, високий про-
фесіоналізм та з нагоди 50-річчя від 
дня заснування комунального підпри-
ємства «Міський Палац культури іме-
ні В’ячеслава Радченка» Чернігівської 
міської ради Подякою Чернігівської 
обласної ради нагороджені:

Дядечко Марина Ігорівна, Дя-
дечко Володимир Васильович – ке-
рівники колективу «Зразковий дитя-
чий художній колектив театр танцю 
«Слов'яни»;

Іваненко Олена Іванівна – заступ-
ник директора;

Макашов Сергій Юрійович – 
режисер.

Почесною грамотою обласної 
ради нагороджений:

Олексієнко Микола Васильович – 
керівник хору «Десна».

Подякою голови облдержадміні-
страції нагороджені:

Даневич Анна Олександрівна – 
заступник директора;

Красножон Микола Петрович – 
керівник колективу «Народний ама-
торський хор ветеранів війни та праці».

Почесною грамотою облдержад-
міністрації нагороджені:

Горбачук Григорій Самуїлович – 
керівник ансамбль танцю «Дружба»;

Коцур Ольга Олексіївна – керівни-
ця фольклорного колективу «Сіверяни».

Ряд працювників закладу і ама-
торів нагороджені Подякою міського 
голови, Почесною грамотою міської 
ради, Почесною грамотою, а також по-
дякою Департаменту культури і туриз-
му, національностей і релігій ОДА, По-
дякою, грамотою управління культури 
та туризму міськради. 

Окрім того, відзначали і працівни-
ків, які чимало років свого життя при-
святили роботі в Палаці, їм вручали 
цінні подарунки. Ось ці нагороджені. 
Згадані вище Олексієнко М. В., 

Горбачук Г. С., Красножон М. П., 
Дядечки – В. та М., 

Макашов С. Ю., Коцур О. О., а також 
Горбачук Вікторія Олексіївна – керівник 
ансамблю н танцю «Десняночка», Лобур 
Діна Володимирівна – артистка-вока-
лістка, Макеєв Володимир Миколайович 
– концертмейстер, Лактін Олексій Петро-
вич – керівник хору «Десна», Тумаш Кос-
тянтин Павлович – керівника муніципаль-
ного духового оркестру «ChernigivBAND», 
Дербичев Олексій Дмитрович – екс-
керівника оркестру «Меридіан».

Також відзначені інженерно-тех-
нічні працівники, які багато років від-
дали Палацу.

Чотири роки позбавлення волі без відбу-
вання покарання з випробувальним терміном 
на два роки, виплата моральної шкоди в роз-
мірі 50 тисяч гривень кожній з 33 потерпілих сі-
мей і близько 64 тисяч гривень процесуальних 
витрат на залучення експертів – таке покаран-
ня Чернігівський апеляційний суд визначив для 
колишнього начальника Комунального підпри-
ємства «Новозаводське» (а тепер директора КП 
«Міськсвітло») В'ячеслава Ніколенка. Його ви-
знали винним у службовій недбалості, наслід-
ком якої став обвал гуртожитку на вулиці Попу-
дренка, 16 в Чернігові.

12 грудня 2016 року обвалилася торцева 
стіна чотириповерхового будинку, в якому жили 
в основному працівники швейної фабрики. Тоді 
загинула 25-річна Анастасія Дерев'янко, сім 
мешканців гуртожитку були госпіталізовані з 
травмами, десятки сімей втратили житло. По-

терпілих розселили по інших гуртожитках міста. 
Аварійну будівлю взяли під арешт, поки йшло 
розслідування трагедії і суди. За фактом руй-

нування гуртожитку було відкрито криміналь-
не провадження за частиною 2 статті 367 Кри-
мінального кодексу України (службова недба-

лість, що спричинила тяжкі наслідки). Збитки, 
завдані громадянам і місту були оцінені в 27 
мільйонів гривень. 

Відповідальність за те, що трапилося, слід-
ство поклало на на начальника КП, яке обслу-
говувало гуртожиток, В'ячеслава Ніколенка. 16 
серпня 2019 року Новозаводський районний 
суд Чернігова виніс йому виправдувальний ви-
рок, однак прокуратура подала апеляцію, з мо-
тивацією, що Ніколенко мав можливість про-
вести необхідні ремонтні роботи в гуртожитку, 
але не вжив необхідних заходів, що і призвело 
до трагедії.

Але справа ще не завершена. Адвокат Ні-
коленка заявив, що рішення апеляційного суду 
вони оскаржать у Верховному суді.

Та й десятки сімей, які залишилися без жит-
ла, ще далеко не належно влаштовані міською 
владою.

Затяжна епопея з обваленим гуртожитком 

Чернігівський Міський палац 
культури: 50-річчя

Виставка про історію 
українського війська

Двоє меценатів бібліотеки 
відзначені званням 
«Благодійник року»

У Чернігові підбили підсумки обласного конкур-
су «Благодійник року» імені Тарновських. В числі ін-
ших журі відзначило двох постійних меценатів Чер-
нігівської міської Центральної бібліотечної системи 
– Олега Заболотного та Ірину Березинець, яких Цен-
тральна міська бібліотека ім. Коцюбинського висуну-
ла на здобуття цієї відзнаки.

Пан Олег неодноразово надавав підтримку біблі-
отеці, закуповуючи нові книжки. Також профінансу-
вав передплату газет та журналів для бібліотеки на 
2021 рік – загалом майже 30-ти видань. 

Завдяки Ірині Березинець при бібліотеці вдало-
ся облаштувати Бібліосад, який активно використо-
вувався цього літа для проведення масових заходів. 
Також пані Ірина надає підтримку проєктам «Без-
коштовні курси української мови» та «Чернігівський 
Центр поліської автентики». 

А ще Олег Заболотний та Ірина Березинець на-
дали фінансову підтримку новому соціально важли-
вому проєкту – дитячій літературній школі «Кошлатий 
Борушко», яку планується створити при бібліотеці. 
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9 грудня 2019 року в Парижі 
відбувся саміт лідерів країн Нор-
мандського формату, за підсум-
ками якого було досягнуто пев-
них домовленостей про подальші 
дії щодо врегулювання конфлікту 
на Донбасі. Для Президента Зе-
ленського цей саміт став знако-
вим рубежем у його спробах досяг-
ти миру на Донбасі. І напередодні 
зустрічі в Парижі і після неї Пре-
зидент Зеленський неодноразово 
говорив, що він дає приблизно рік 
на досягнення миру на Донбасі на 
основі Мінських угод. Якщо цього 
не вдасться зробити, то доведеть-
ся задіяти «план Б».

Річниця Паризького саміту лі-
дерів країн Нормандського форма-
ту - хороший привід, щоб проана-
лізувати і саму ситуацію в перего-
ворному процесі (що передувало 
зустрічі в Парижі, які були вихідні 
позиції у Зеленського, про що до-
мовилися в Парижі, як ці домов-
леності виконуються), і що робити 
далі.

Вихідні позиції
Почнемо з вихідних позицій, 

які були перед Президентом Зе-
ленським на початку його мирот-
ворчої епопеї, і перед усіма учас-
никами переговорів напередодні 
Паризького саміту.

Мінські угоди
Головна, базова вихідна пози-

ція для всіх учасників перегово-
рів по врегулюванню конфлікту на 
Донбасі - Мінські угоди.

І перші (5 вересня 2014 р.) і 
другі (12 лютого 2015 р.) Мінські 
угоди були підписані в складній для 
України військово-політичній ситу-
ації (після поразок під Іловайськом 
у серпні 2014 р. і Дебальцево в січ-
ні-лютому 2015 р.). Фактично вони 
були для нашої країни вимушеним 
і не дуже вигідним компромісом, 
спрямованим на якнайшвидше 
припинення військових дій, і спро-
бою (вельми ефемерною) знайти 
якийсь мирний спосіб для врегу-
лювання цього конфлікту.

На превеликий жаль, і з не 
дуже зрозумілих причин, в проце-
сі підписання других Мінських угод 
тодішнім Президентом Порошен-
ком і його переговорною коман-
дою був допущений ряд стратегіч-
но значимих поступок. Головна по-
ступка, чим всі останні роки щоси-
ли користується Росія, полягала в 
пункті про те, що «відновлення по-
вного контролю над державним 
кордоном з боку уряду України...» 
... «... має розпочатися наступного 
дня після місцевих виборів і завер-
шитися після всеосяжного політич-
ного врегулювання». Друга страте-
гічна поступка, на якій знову-таки 
постійно наполягає Росія, – «про-
ведення конституційної реформи в 
Україні і вступ в силу до кінця 2015 
року нової Конституції, яка перед-
бачає в якості ключового елемен-
та децентралізацію (з урахуван-
ням особливостей окремих райо-
нів Донецької та Луганської облас-
тей, узгоджених з представниками 
цих районів), а також прийняття до 
кінця 2015 року постійного зако-
нодавства про особливий статус 
окремих районів Донецької та Лу-
ганської областей». Для тих, хто не 
знав або забув, нагадаю, що, згід-
но з першими Мінськими угодами, 
«особливий статус» ОРДЛО вводив-
ся тимчасово і без закріплення в 
Конституції України. Більш того, в 
текст других Мінських угод вклю-
чили (як відсилання-доповнення 
до тексту українського закону «Про 

особливий порядок місцевого са-
моврядування в ОРДЛО») розшиф-
ровку «особливого статусу» (нор-
ми про «створення загонів народ-
ної міліції за рішенням місцевих 
рад», про «мовне самовизначен-
ня», про «участь органів місцевого 
самоврядування в призначенні го-
лів органів прокуратури та судів в 
ОРДЛО»). Були й інші менш значущі 
поступки.

Ще одна проблема виникла 
через кілька днів після підписан-
ня других Мінських угод. 17 люто-
го 2015 року Рада Безпеки ООН за 
пропозицією Росії (що дуже пока-
зово!) ухвалила резолюцію в під-
тримку Комплексу заходів з вико-
нання Мінських угод, підписаних 
12 лютого. Деякі наші дипломати 
вважають, що це була серйозна 
помилка і наших західних партне-
рів і українського керівництва, яке 
пасивно реагувало на цю росій-
ську ініціативу. У підсумку статус 
Мінських угод (що не були міждер-
жавним договором) був підкріпле-
ний і навіть посилений резолюцією 
Радбезу ООН.

З моменту підписання Мін-
ських угод і до цього дня в Україні 
популярна точка зору про необхід-
ність відмовитися від цих угод. Але 
це легко сказати, проте вкрай ри-
зиковано зробити. Односторон-
ній вихід з Мінських угод може 
призвести до відновлення війни 
на Донбасі, можливо і в великих 
масштабах. При цьому саме Укра-
їна буде виглядати порушником 
мирної угоди. А це різко послабить 
наші міжнародні позиції і може ви-
кликати недовіру навіть у відноси-
нах із зарубіжними партнерами.

Нам можуть не подобатися 
Мінські угоди, але вони залиша-
ються вихідної політико-правовою 
основою для врегулювання кон-
флікту на Донбасі.

Однак, у процесі переговорів 
щодо реалізації Мінських угод про-
явилися принципові проблеми.

По-перше, очевидна прямо 
протилежна логіка України і Росії 
по реалізації Мінських угод. Укра-
їна наполягає на першочерговому 
вирішенні питань безпеки (припи-
нення вогню, відведення озбро-
єнь, контроль над кордоном та 
ін.). Росія і сепаратисти вимагають 
спочатку вирішити питання про ви-
бори і амністії, хоча навряд чи мож-
на провести нормальні вибори в 
конфліктному регіоні без забезпе-
чення там елементарної безпеки.

По-друге, кардинально проти-
лежні уявлення України і Росії про 
«особливий статус ОРДЛО» і умови 
реінтеграції цього регіону до скла-
ду України. Українська сторона ви-
ходить з того, що «особливий ста-
тус» (точніше, як записано в україн-
ському законі, - «особливий поря-
док місцевого самоврядування») 
повинні отримати окремі органи 
місцевого самоврядування, які бу-
дуть обрані в ході перехідних вибо-
рів. І цей «особливий статус» лише 
інструмент реінтеграції. Росія і се-
паратисти, навпаки, фактично ви-
магали особливого статусу для так 
званих «ДНР» і «ЛНР», і навіть біль-
ше – по суті необмеженої автоно-
мії для всього Донбасу, при цьому 
«особливий статус» ОРДЛО (або на-
віть Донбасу) повинен бути закрі-
плений в Конституції . Згідно з по-
зицією росіян, ОРДЛО формаль-
но повинні були увійти до складу 
України, але при цьому залишити-
ся самостійними і під протектора-
том Росії. 

Природно, такий сценарій ви-
дається неприйнятним для будь-
якого керівництва України, крім 

абсолютно проросійського. Треба 
також враховувати, що ідею кон-
ституційного закріплення особли-
вого статусу ОРДЛО неможливо 
провести через український пар-
ламент (за це просто не буде до-
статньої кількості голосів), а спро-
ба реалізувати російський сцена-
рій мирного врегулювання кон-
флікту на Донбасі викличе різкий 
опір активної частини українсько-
го суспільства. «Мир» на росій-
ських умовах означатиме не при-
пинення війни, а поширення кон-
флікту на всю територію України.

З урахуванням цих абсолют-
но протилежних позицій України 
і Росії в переговорному процесі, і 
внутрішньополітичних обмежень в 
Україні, ймовірність реалізації по-
літичної частини Мінських угод (в 
тому вигляді, як вони були підписа-
ні 12 лютого 2015 г.) представля-
ється практично неможливою.

У підсумку, ситуація з Мінській 
угоді виглядає майже тупиковою – 
і виконати практично неможливо, і 
відмовитися від них вкрай ризико-
вано.

Стратегія і тактика 
Росії в переговорному 

процесі
Головна мета війни на Донба-

сі для Росії – максимальне осла-
блення України через бойові дії на 
фронті і через провокування кон-
фліктів всередині українського 
суспільства, в тому числі при будь-
якій спробі домовитися про мир. У 
початковій фазі війни взагалі пе-
редбачалося розколоти Україну і 
створити з російськомовних регі-
онів проросійський протекторат 
– «Новоросію». Але цей план про-
валився. Тому, як уже зазначало-
ся, ставка була зроблена на ле-
гітимацію сепаратистських рес-
публік в процесі переговорів. Ще 
одна стратегічна мета Росії – угода 
з Заходом по Донбасу, як мінімум 
для того, що щоб зняти економіч-
ні санкції Заходу проти Росії, а по 
максимуму домовитися про поділ 
сфер впливу, щоб пострадянський 
простір, в тому числі і Україна, був 
під монопольним контролем Росії. 
Для Москви конфлікт на Донбасі – 
це предмет для торгів із Заходом.

В ході переговорів по Донбасу 
Росія використовує кілька тактич-
них прийомів.

По-перше, Кремль всіляко на-
магається примусити Україну до 
прямих переговорів і домовленос-
тей з сепаратистами. Але будь-які 
прямі домовленості з сепаратис-
тами означатимуть визнання Укра-
їною самопроголошених «респу-
блік», відповідно, і «особливий ста-
тус» тоді повинен бути наданий цим 
так званим «республікам».

По-друге, здійснюється затягу-
вання і періодичне блокування пе-
реговорного процесу з метою зму-
сити Україну (в тому числі шляхом 
шантажу з окремих питань, напри-
клад, про припинення вогню або 
обмін полоненими) і міжнародних 
учасників переговорів на прийнят-
тя російських умов мирного врегу-
лювання конфлікту на Донбасі.

По-третє, Росія активно вико-
ристовує військові дії на Донба-
сі для політичного тиску на Украї-
ну і на переговорний процес. Осо-
бливо це проявлялося в 2014-
2015 рр., але періодично, хоча і в 
менших масштабах, відбувається 
і після підписання Мінських угод. 
Коли потрібно показати «миролюб-
ність» і готовність до перемир'я, 
то Кремль може зменшити інтен-

сивність воєнних дій на Донбасі, а 
коли потрібно шантажувати Украї-
ну і Захід, то можна спровокувати 
локальний спалах військових дій в 
конфліктному регіоні.

По-четверте, Путін намагаєть-
ся підштовхнути Захід (або окре-
мих західних учасників перегово-
рів) до сепаратних домовленос-
тей по Україні та Донбасу, але без 
участі України. Одночасно Москва 
намагається зруйнувати єдність 
Заходу по відношенню до України і 
конфлікту на Донбасі.

По-п'яте, Кремль активно 
впливає на українську громад-
ську думку і на політичний процес 
в Україні через проросійські по-
літичні сили (в тому числі у Верхо-
вній Раді) і через цілий ряд проро-
сійських ЗМІ, число яких за остан-
ні три роки тільки збільшилося. І це 
питання до українських законодав-
ців і правоохоронних органів: чому 
таке можливо в умовах військово-
політичного конфлікту з Росією?

Переговорна позиція 
Президента Порошенка

Позиція Петра Порошенка по 
Донбасу в період його президент-
ства змінювалася залежно від 
політичної ситуації. Була спроба 
звільнити Донбас від сепаратис-
тів військовим шляхом, але через 
пряме військове втручання Росії 
вона не увінчалася успіхом. Були 
вимушено підписані Мінські уго-
ди (під російським військовим тис-
ком), а потім вже почалися дипло-
матичні і внутрішньополітичні ма-
неври навколо їх виконання. Так-
тика Порошенко полягала в тому, 
щоб імітувати переговори, але не 
виконувати Мінські угоди, у всяко-
му разі на російських умовах. По-
дібна тактична лінія була вигідна 
Президенту Порошенку – мінімі-
зувала внутрішньополітичні ризи-
ки і зберігала зовнішньополітичну 
пристойність, в тому числі прийнят-
ні партнерські відносини з Німеч-
чиною і Францією. Але в кінцевому 
підсумку така тактика робила пе-
реговорну позицію України пасив-
ної і вразливою. При цьому всере-
дині України активно розганялася 
пропагандистська теза, що пере-
говори потрібні для тиску на Ро-
сію, ще ось-ось – і Захід дотисне 
Росію посиленням санкцій тиску, і 
тоді Кремль погодиться на україн-
ські умови миру. Але переговорна 
реальність була далека від цього 
пропагандистського фантома.

Позиція Німеччини 
і Франції

Німеччина і Франція за дору-
ченням Євросоюзу з самого по-
чатку намагаються допомогти (як 
посередники) у врегулюванні кон-
флікту на Донбасі. Власне, саме 
для цього і був створений в червні 
2014 року «Нормандський формат» 
переговорів.

Німеччина і Франція сприяють 
врегулюванню конфлікту на Дон-
басі на компромісній основі, з ви-
користанням класичних інструмен-
тів вирішення подібних конфлік-
тів (припинення вогню, розведен-
ня військ і відведення важкого 
озброєння, амністія учасників кон-
флікту і вибори, перехідне право-
суддя). Але кожен конфлікт має 
свою специфіку. Іноді здається, 
що західні учасники переговорів 
не цілком усвідомлюють особли-
вості конфлікту на Донбасі. Дуже 
помітно двоїсте ставлення Захо-
ду до ролі Росії в цьому конфлікті. 
Всі прекрасно розуміють, в тому 

числі і західні учасники перегово-
рів, що Росія є головним джерелом 
і стороною конфлікту на Донбасі. 
Але при цьому в західноєвропей-
ських столицях дипломатично вда-
ють, що Москва лише посередник 
у врегулюванні цього конфлікту. 
Очевидно небажання західноєв-
ропейських країн остаточно сва-
ритися з Росією. Позначається і 
наявність економічних інтересів у 
відносинах з Росією. Крім того, ви-
являється абсолютизація ролі де-
мократичних інститутів в проце-
сі врегулювання конфлікту. Один 
із прикладів такої абсолютизації 
– так звана «формула Штайнма-
йера». Зокрема, західні учасники 
переговорів, схоже, не дуже розу-
міють (або роблять вигляд «неро-
зуміння»), що навряд чи можливо 
проведення нормальних демокра-
тичних виборів відразу після закін-
чення військових дій без певного 
перехідного періоду.

Нарешті, помітна втома Захо-
ду, в тому числі Німеччини і Фран-
ції, від тривалого конфлікту на 
Донбасі. І в Берліні, і в Брюсселі, і 
в Парижі, напевно, не проти зага-
сити конфлікт на Донбасі в більш-
менш пристойній формі, однак, 
при цьому явно не хочуть прино-
сити Україну в жертву імперським 
амбіціям Росії. У зв'язку з цим за-
значу ключову роль Німеччини і 
особливо федерального канцлера 
Ангели Меркель в переговорному 
процесі по Донбасу.

Багаторівнева 
конструкція 
переговорів

Ще в 2014 році була побудова-
на багаторівнева конструкція пе-
реговорів. Всі ключові політичні 
рішення щодо врегулювання кон-
флікту на Донбасі приймалися в 
ході переговорів між лідерами кра-
їн Нормандського формату. Проек-
ти цих рішень напрацьовуються в 
процесі взаємодії помічників (рад-
ників) лідерів країн «Нормандське 
четвірки», іноді до цього процесу 
підключаються міністри закордон-
них справ чотирьох країн (або їх 
заступники). Тристороння контак-
тна група (ОБСЄ, Росія та Україна 
як офіційні її учасники, і представ-
ники сепаратистських «республік» 
в статусі «спостерігачів») є постій-
но діючим майданчиком для пере-
говорів по Донбасу, для остаточно-
го узгодження і реалізації тих по-
літичних рішень, про які домовля-
ються лідери країн Нормандського 
формату. Але самостійних політич-
них рішень в Тристоронній контак-
тній групі (ТКГ) не ухвалюють, там 
їх лише виконують і оформляють 
у вигляді певних процедурних до-
мовленостей. Цей поділ функцій в 
переговорному процесі необхід-
но враховувати в спробах і пропо-
зиціях трансформувати структуру 
переговорного процесу, а також в 
дискусії з приводу доцільності но-
вого саміту лідерів країн Норманд-
ського формату.

Позиція Президента 
Зеленського

З перших днів президентства 
Володимира Зеленського було по-
мітно його щире прагнення до як-
найшвидшого врегулювання кон-
флікту на Донбасі. Розуміючи ве-
личезну втому українського сус-
пільства від війни, Президент 
Зеленський зробив цю тему 
одним зі своїх найважливі-
ших пріоритетів.

Паризький саміт «Нормандської четвірки»: до і після
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Їх свого часу майор 
передав Борису Березов-

ському, російському олігарху, 
спершу соратнику, а згодом опо-

ненту Путіна. Березовський у 2005 
році нарешті передав плівки нашій 
Генпрокуратурі, а сам у 2013 році 
загинув загадковим «самогубством» 
у Лондоні. 

Але все ж, наскільки правди-
ві плівки? Це хвилювало мільйони 
громадян, незалежно від того, за-
конно чи не дуже це було записа-
не. Експертизи правоохоронних ор-
ганів були якимись неконкретними. 
Торочили про змонтованість плівок. 
Це ж заявив і Кучма, котрий визнав 
на плівках свій голос, але категорич-
но відмовлявся від найбільш небез-
печних своїх суджень на плівках, за-
являючи, що це змонтоване. Врешті, 
слідство кивало на те, що Мельни-
ченко так і не пред`явив сам магні-

тофон, яким начебто вів записи. 
А тепер друге ключове питання, 

може, й головне: хто і з якою метою 
це все організував, цей «касетний 
скандал»? Тут ми вступаємо в цари-
ну припущень. Втім, ще з радянських 
часів, при глухій відсутності правди-
вої інформації та гласності, доволі 
часто припущення потім виявлялися 
правдою. 

Перше – якось слабо віриться в 
примітивність способу запису пре-
зидента: магнітофоном з-під дивану, 
навіть офіцером служби охорони. Є 
набагато потужніші технології. Вре-
шті, сам же Мельниченко заявив, 
що це була спецоперація по усунен-
ню Кучми з президентства. Правда, 
додав, що робив це з патріотичних, 
високоморальних міркувань, поба-
чивши величезну корупцію і неспра-
ведливість серед верхівки держави. 
Повіримо. Хоча б тому, що яким ар-

шином зміряєш оту патріотичність і 
моральність. 

Але все ж, хто це організував? 
Цілком можливо, що внутрішні сили 
– політичні, бізнесові, що, втім, у нас 
переплетене. Так само, як і внутріш-
нє переплетене із зовнішнім. Мова 
про те, що уже тоді почали назива-
ти організаторами Росію, а дехто – 
й США. Друге фігурує якось менше. 
Врешті, Америці, яка і за демокра-
тію, і проти корупції, нема великої 
різниці, хто у нас в Україні у владі. 
Так само, при будь-якій владі у них. 

А от Росія – її неможливо уявити, 
власне, вона неможлива без грубо-
го втручання в Україну, пряміше ска-
зати – без невиліковної російської 
хвороби шовінізму і агресії. Врешті, 
той же Березовський заявив, що 
Мельниченко працював на росій-
ську ФСБ, службу безпеки, спадко-
ємицю КДБ. 

Але годі припущень і «гаданій». 
Важливіше інше. 

На плівках цього скандалу не 
лише ж тема вбивства Гонгадзе. 
Там і про придушення свободи сло-
ва, і головне – про розбудову сис-
теми олігархату, саме тоді активно 
розпочату, два десятиліття тому, і 
живу-здорову по сьогодні. Доклад-
но про це – у поданій нижче публі-
кації. Це велике розслідування чи 
не найпопулярнішої нашої інтернет-
газети «Українська правда», створе-
ної того ж 2000 року саме Георгієм 
Гонгадзе. 

…І завершу ось чим. Моя тітка 
Ніна, батькова сестра і наша сусід-
ка (через дорогу) в нашому селі Ав-
діївка, котра померла 4 роки тому 
у 86 років, була по-селянськи му-
дрою людиною. Коли на лавочці 
під її двором збиралися її ровесни-
ці, вони, дуже активні сільські жін-

ки, часто вели дебати на загально-
українські теми. Адже вечорами всі 
дивилися телевізор. То ж і дискуту-
вали і на ту ж тему загибелі Гонга-
дзе, і про те, хто кращий – «Вітя чи 
Юля», тобто про чвари наших влад-
ців – переможців першого Майда-
ну. І про тих таки олігархів – хто де 
що вкрав. Дебати часом були гаря-
чими. На що моя тітка Ніна спокійно 
заявляла: «Що там було – ми не зна-
ємо, але знаємо, що там могло бути 
що завгодно». 

Яка геніальна сільська, власне 
– простонародна філософія! От тіль-
ки стосовно нашої української дій-
сності, і вже ці два сумно-ювілейні 
десятиліття, а загалом майже три, 
то від такої констатації стає просто 
сумно. Зостається одне, оте вічне, – 
сподіватися на краще. 

Петро АНТОНЕНКО 

Касетний скандал України:
20-річчя таємниці і трагедії

Плівки Мельниченка. П'єса у 5 діях, 
20 роках і мільйонах людських доль

Леонід Деркач – 
голова Служби безпеки 

України; коренастий і коротко-
ногий колишній КДБшник похилого 

віку; любитель голубів; вірний і дав-
ній соратник Кучми

Михайло Потебенько – гене-
ральний прокурор; вічний співро-
бітник правоохоронних органів із 
сердитим виразом обличчя, надій-
ний і справний підлеглий, але косно-
язикий 

Віктор Янукович – очільник До-
нецької облдержадміністрації; огряд-
ний чоловік з кримінальним мину-
лим, проФФесорським сьогоденням і 
кримінальним майбутнім; любить кіч, 
державні гроші та страусів

Микола Азаров – голова Дер-
жавної податкової адміністрації; 
про таких кажуть «тиха вода греблю 
рве»

Хранителі таємниць Банкової:
Микола Мельниченко – наза-

вжди в історії як «майор»
Олександр Мороз – народний 

депутат-соціаліст, сентиментальний 
поет-аматор

Юрій Луценко – молодший то-
варищ Мороза, політик початківець 
із великими амбіціями

Євген Марчук – секретар РНБО; 
кремезний і неквапливий оратор; 
як КДБіст і СБУшник, серед яких не 
буває колишніх, знає всі таємниці і 
завжди сторониться сумнозвісного 
кучмівського дивану

Борис Березовський – у кожній 
великій українській історії має бути 
російський олігарх, який веде влас-
ну гру 

а також Хронікер Із Майбутньо-
го – оповідач, що пояснить контекст 
і суть розмов, а також долі фігуран-
тів; на жаль, не має прототипів у ре-
альному житті

Усі збіги з реальними людьми та 
виконавцями ролей можуть бути ви-
падковими. А можуть і не бути.

У діалогах використанні цитати з 
розшифровок, опублікованих у кни-
зі Мельниченка, а також «Фонду гро-
мадянських свобод» Березовського. 

В оригіналі герої часто розмов-
ляли суржиком. Однак не маючи на 
руках записів, ми спирались саме на 
розшифровки – у них бесіди пере-
кладені російською.

Деякі фрагменти окремих діа-
логів поєднанні між собою для ціліс-
ності розповіді, але цитати збереже-
ні без викривлення.

Дія перша. 
Справи державні

Сцена 1
Події розгортаються у кабінеті, 

схожому на той, де працював прези-
дент Леонід Кучма.

За вікном – пожовкле осіннє 
листя. Природа готується до сплячки. 
А країна – до продовження сплячки 
демократії. Адже на носі – переоб-
рання Кучми.

Готуються і в команді президента.
До кабінету входить людина із 

голосом, схожим на голос голови по-
даткової адміністрації Миколи Аза-
рова.

Азаров: Здравствуйте.
Кучма: Здрастуй. Садись, чайку 

поп'єм.
Ти повинен зібрати всіх своїх, 

б**ядь, податківців, до районів – не 
знаю, ну, хоча би обласних. І попе-
редити: хто в районі програє вибо-
ри, так після виборів працювати не 
буде.

Ні одного не оставим. Ну ти ж ро-
зумієш, вплоть до району сільсько-
го. Ти ведь з кожним головою пови-
нен сісти, б**ядь, і сказати: чи ти, 
б**ядь, в тюрмє будеш сидіти (а в 
мене на тебе більше всього), чи ти 
повинен дати голоси. Так же, чи ні?

Азаров: Я понимаю. Все будет.
Кучма: Счас вот скажу Кравчен-

ку. А ты потом скажешь, это самое, 
чтоб они вместе, вместе с каждым 
председателем колхоза.

Азаров: Хорошо. От начальника 
райотдела, да?

Кучма: Це ті ж, б**ядь, суки, 
б**ядь, председатєлі колхозов, 
б**ядь. Все ж. Я вчора сказав: все 
ж помєщики, барони. Просто сразу 

послє виборов самий жестокій по-
рядок.

Азаров: Конечно.
До розмови приєднується люди-

на з голосом Леоніда Деркача. Він 
має стурбований і зосереджений ви-
гляд. Адже кому, як не очільнику СБУ 
захищати безпеку «правильного» ре-
зультату виборів.

Деркач: Мы после выборов по-
чистим это. Я думаю. 

Ну, скажем, если воинская часть 
стратегического назначения на-
прямую подчиняется СБУ – вся за 
Марчука (опонент Кучми на виборах 
1999 року – УП)! Вся за Марчука!.. 

Людина, схожа на майора Мель-
ниченка, лізе під диван замінити ка-
сету. Якщо простежити поглядом за 
проводами прослушки, можна поба-
чити на фоні Марчука, який у навуш-
никах прислуховується до таємних 
розмов.

Перед глядачем, тим часом, 
з'являється Хронікер Із Майбутнього.

Хронікер: На момент цих роз-
мов, Євген Марчук – один із голо-
вних претендентів на місце Кучми.

У другій половині 90-х президент 
забрав у нього посаду прем’єра з 
формулюванням, яке, як сказали би 
у 2020, стало мемом: «за створення 
власного іміджу». Відтоді Марчук пі-
шов в активну опозицію, але нена-
довго.

У 1999-му він брав участь у пре-
зидентських виборах, на яких єди-
ним кандидатом від так званої «Ка-
нівської четвірки» став саме він, а не 
Олександр Мороз.

Але, набравши трохи більше 8% 
та посівши лише 5 місце, Марчук пе-
реметнувся на бік ворога. Вибори 
ще не завершились, а він проміняв 

образ борця з владою на посаду се-
кретаря РНБО.

Дещо схожу схему кількома ро-
ками до того прокрутили в Росії. Там 
третій за рейтингом кандидат у пре-
зиденти Олександр Лєбєдь перед 
другим туром підтримав Бориса Єль-
цина і одразу став секретарем Ради 
безпеки.

У 2000 році, яким датовані найві-
доміші епізоди плівок, Марчук все ще 
працював в РНБО, тобто був другим 
після президента в питаннях нацбез-
пеки. При цьому, за словами Мельни-
ченка, знав, що очільника держави 
«слухають». І не зупинив цього.

Крім того, близький до Марчука 
бізнесмен короткий час матеріаль-
но підтримував новостворену УП. 
Допомогу забрали після першої пу-
блікації, критичної до політика.

Навряд чи секретар РНБО, вра-
ховуючи високу посаду, міг не потра-
пити на плівки з президентського 
кабінету. І, як пізніше розповідатиме 
Юрій Луценко, розмови за участі 
Марчука теж були на касетах. Однак 
серед опублікованих фрагментів і 
розшифровок ім’я наглядача за нац-
безпекою не фігуруватиме.

Майор уже замінив касету в дик-
тофоні. Марчук занотував для себе 
окремі цитати. Разом із Хронікером 
вони зникають з поля зору.

А на Банковій продовжується 
планування майбутнього.

Деркач:… Я думаю, шо, Леонид 
Данилович, надо дать прямое зада-
ние генеральному прокурору, чтобы 
он дал на места. От там, где «закрас-
нело», пусть пригласит председателя 
колхоза. Для бе-се-ды!

Ну, чего мы власть должны те-
рять! Если мы власть, то это же наш 
инструмент власти – прокуратура.

Державні стратеги допивають чай.
Хронікер: «Ми» владу не втратять.
У 1999 році Кучма виграє другий 

тур президентських виборів з офі-
ційним результатом у 56,25%. Ста-
ном на 2020 рік він – єдиний пре-
зидент, кому вдалось відсидіти в го-
ловному кріслі держави два терміни.

За час цих двох каденцій пре-
зидент Кучма запам’ятався країні 
приватизацією великих промисло-
вих підприємств і формуванням кла-
су олігархів, намаганням втрима-
тись посередині між проросійським 
та прозахідним вектором, а також 
утисками громадянських прав і, зо-
крема, свободи слова.

Один із стовпів авторитарних ре-

жимів 21 сторіччя – корупція. На ній 
тримається вірність чиновницько-
го апарату, спокушеного жадібніс-
тю, легкою наживою і доступом в усі 
двері.

Плівка «мельниченківського» 
диктофону цей стовп не оминула.

Сцена 2
Вибори вже позаду. У кабінеті 

ось-ось має початись робоча нара-
да. Та кілька важливих і термінових 
питань посувають державні справи.

Азаров: Леонид Данилович, у 
меня есть ряд вопросов личных. Мы 
не успеем в конце.

Значит, первый вопрос у меня 
такой. Я с Литвином разговари-
вал уже. Вот. Я хочу как-то улуч-
шить жилищный вопрос. У нас двух-
комнатная квартира. Пятьдесят 
квадратных метров площади. На Пе-
черске. Четвертый этаж.

Значит, ну, такое, я же посмо-
трел, с Деркачем поговорил, и тот 
себе взял квартиру. Там есть две 
квартиры еще. Трехкомнатная, ко-
нечно, громадная, сто восемьдесят 
квадратных метров.

Кучма: Трехкомнатную квартиру 
просишь?

Азаров: Да. Сто восемьдесят 
квадратных метров общей площади.

Кучма: Общей?
Азаров: Общей. Не полезной, а 

общей. Они сейчас там в таком со-
стоянии, что без перегородок, без 
ничего. Ну, там жидов поднять из 
этих квартир. Там, ну, я спрашиваю, 
Леонид Васильевич (Деркач – УП), 
как ты поменялся, значит. Ну, он мне 
рассказал схему.

Кучма: Ну, заплатил деньги.
Азаров: Схема эта меня не 

устраивает. Я не хочу такую схему. 
Вот. Схема выглядит очень простой.

Я могу свою квартиру, которая у 
нас сейчас есть, отдать то ли в Адми-
нистрацию президента, то ли там в 
администрацию района, вот. Адми-
нистрация, взяв эту мою квартиру, 
купит мне квартиру, предположим, 
на этой площади.

Учитывая, что приобретение этой 
квартиры будет осуществляться го-
сударственной организацией, цена 
ее примерно, как у моей последней 
квартиры, то есть ни администрация, 
значит, никто не потеряет. 

Я в таком случае становлюсь в 
позицию такую независимую. 
Вот если вы такое добро 
дадите.
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5 Кучма: Я не возра-
жаю.
Азаров: Я буду всегда бла-

годарен вам. Ну, просто, Леонид 
Данилович, я так думаю, что, ну, 
пятьдесят квадратных метров квар-
тира...

Хронікер: До кінця чиновниць-
кої кар’єри в Україні Азаров пода-
вав декларацію з досить скромним 
переліком майна. На останній по-
саді, прем’єрській, він говорив, що 
живе у держдачі в «Конча-Заспі», і не 
вказував жодного автомобіля. 

Він декларував єдину квартиру 
площею в 190 квадратних метрів, 
в якій і був прописаний. Це житло в 
самому центрі Києва, у будинку на 
Софіївській площі з елітними бутіка-
ми на першому поверсі. Наразі воно 
вже належить іншій людині.

Дія друга. Критикувати 
не можна цензурувати

Сцена 1
Надворі – березень 2000 року. 

Перипетії у президентському кабі-
неті відбуваються на фоні підготовки 
сумнозвісного референдуму, спря-
мованого на посилення влади Куч-
ми.

Особливо наполегливо працю-
ють судді Конституційного Суду, які 
буквально з дня на день дозволять 
провести цей референдум.

Тим часом у кабінеті на Банковій 
читають зарубіжну пресу. На свіжих 
шпальтах Financial Times – критика 
української корупції, підозри у зло-
вживанні коштами МВФ, а також ма-
теріали про закордонні рахунки ото-
чення Кучми.

Все це засмучує і турбує прези-
дента. Його не полишають думки про 
заокеанських заколотників.

Собі на підмогу людина з голо-
сом Леоніда Кучми покликала люди-
ну з голосом В’ячеслава Піховшека – 
відомого телеведучого і медіамене-
джера. Він нещодавно саме повер-
нувся зі Штатів.

Піховшек: Ну, я спрашиваю 
американцев: «Приведите мне 
факты, когда олигархи с помо-
щью президента или вопреки пре-
зиденту мешали Ющенко делать 
экономическую реформу». Не могут 
дать такие факты.

И еще я спрашиваю: «Скажите 
мне точно: там есть деньги нашего 
президента, поскольку я хочу знать 
правду». Он мне, говорю, поклялся, 
что нет.

Кучма: Какие деньги?!
Піховшек: Ну, там же о вас напи-

сали, что у вас и Волкова есть день-
ги. У американцев в банках.

Я им говорю: «Идите по следу. 
Нет там ничего. Президент не будет 
играться в такие мелкие дела».

Кучма: Во-первых, я же не такой 
глупый. Если бы у меня где-то хоть 
вот столько было спрятано, уже бы 
съели.

Піховшек: Да, уже съели бы давно.
Співрозмовники ще якийсь час 

обговорюють своїх недругів і теорії 
змов. Їхні голоси дещо вщухають. І 
перед глядачем з’являється Хроні-
кер.

Хронікер: Людина з голосом Пі-
ховшека – вірний зброєносець пре-
зидента на інформаційному фронті.

У 1999 році він очолив редакцію 
новин ТСН на каналі «1+1», де взяв-
ся підлаштовувати роботу під «лінію 
партії». З 2001 року служба новин 
під керівництвом Піховшека поча-
ла працювати за так званими «тем-
никами» з Адміністрації президента.

Це кілька разів призводило до 
конфліктів журналістів із керівни-
цтвом, протестів і звільнень. Під час 
виборів 2004 року телеканал вза-
галі залишився без новин: колектив 
відмовився працювати за вказівка-
ми влади.

Колишній засновник ТСН, медій-
ник Олександр Ткаченко, про якого 
мова піде далі, в дні «мельниченків-
ських» розмов керував уже «Новим 
каналом». І симпатизував Віктору 
Ющенку. 

Кучма зі своїм полководцем 
пропаганди розробляли стратегії, 

як тримати медіапростір під контр-
олем.

На перший план знову виходить 
сцена з президентського кабінету.

Піховшек: Ну а ТСН. Там одна по-
ловина уже за меня. Я с такой ситу-
ацией там столкнулся, половина лю-
дей была приведена Ткаченко. И эта 
половина людей, которую привел 
Ткаченко, он ею фактически манипу-
лирует. А он сейчас с Ющенко.

Но там есть еще «Новый канал». 
Там «Репортер» (служба новин – УП) 
дает на вас то, что ему говорят. Они 
хотят быть со всеми добренькими. 
Они хотят быть пропрезидентскими, 
но они хотят быть и к остальным.

Леонид Данилович, ставьте за-
дание. То, что я делаю в Америке, я 
буду делать в Европе. Можно сде-
лать какую комбинацию: вы хотите 
что-то сделать – я провожу работу. 
Вместе «раскочегарили». 

Вы и так уже приняли 
непопулярные решения. А тут можно 
использовать телевидение. Сфор-
мировать общественное мнение, а 
потом проводить свои решения.

Кучма: Так старый вопрос, б**дь 
– может пойдешь осенью где-нибудь 
или когда пресс-секретарем прези-
дента?

Піховшек: Во-первых, я солдат 
революции. Как вы мне скажете, так 
я и буду делать, потому что вы реша-
ете, где кто работает.

Сцена 2
До компанії медіастратегів при-

єднується людина з голосом керів-
ника податкової адміністрації Мико-
ли Азарова. 

Хронікер: Відомство Азарова у 
2000 році долучилось до боротьби з 
«невірними» ЗМІ. Його інструментом 
були податкові перевірки і фінансо-
вий тиск на медіа.

Жертвою такої атаки у 2000 році 
стали «Сільські вісті». Видання мало 
тираж у понад півмільйона примір-
ників і було ледь не партійною га-
зетою Соціалістичної партії України 
Олександра Мороза, головного опо-
нента Кучми.

Вони виходили з-під станків дер-
жавного видавництва «Преса Украї-

ни», очолюваного тоді Володимиром 
Олійником, журналістом та видав-
цем.

Виданню перекривали рахунок 
у банку, з нього стягували близько 
2,7 мільйона передплатницьких гри-
вень, зупиняли друк газети.

«Мельниченківський» диктофон 
знову клацає – запис пішов.

Кучма: «Сільські вісті» как там?
Азаров: А что «Сільські вісті»? 

«Сільські вісті» сидят без копейки. 
Абсолютно. Как они вообще еще су-
ществуют?

Кучма: Что защищает их?
Азаров: Ну, если они сидят без 

копейки! Зарплату шесть меся-
цев люди не получают. Ну им кто-то 
подбрасывает.

Кучма: Но газета выходит.
Азаров: Выходит. Есть запасы 

бумаги. Вот единственное, что надо 
теперь спросить с господина «Из-
дательство «Пресса Украины». Ка-
кого хера он печатает, если ему 
не платят? У него же счета газеты 
заблокированы!

Требуется ваше указание. Этот 
же дурак Олейник! К нему пришли. 
Спокойно ему говорят: «Так и так. 
Два миллиона должна. Ты что пе-
чатаешь? Они ж тебе не платят вто-
рой месяц. Если ты будешь печатать, 
так мы, значит, будем выставлять 
налоговые обязательства. Порядок 
такой, по закону. Так что ты прекра-
щай. Тогда у нас никаких претензий 
не будет».

Кучма: Олейник? Ну, сейчас сни-
мем на х***

Азаров: Ну, вот я Владимиру Ми-
хайловичу (Литвину – УП) сказал: 
«Доложи это президенту, чтобы он 
знал». Вот такой он поганый чело-
век. Нормальной беседы не пони-
мает.

Значит, Леонид Данилович, у 
меня такое предложение. Если уже 
начали давить, значит, вы должны 
додавить. Шаг вперед – шаг назад, 
он просто, так сказать...

Кучма: Да не, его нужно просто 
задушить.

Азаров: Да, поэтому мы такую 
линию продолжаем.

Герої розчиняються у димці цен-
зури й утисків свободи слова.

Хронікер: «Лінію» влада продо-
вжила. Вгамувати запал проти «Сіль-
ських вістей» тоді допомогли хіба що 
розголоси: після втручання інозем-
них правозахисників і вбивства за-
сновника «Української правди» Геор-
гія Гонгадзе.

Керівник «Преси України» Во-
лодимир Олійник втримався у кріс-
лі. На своїй посаді він переживе ще 
двоє президентських виборів. Під 
час Майдану 2004 року держвидав-
ництво під його керівництвом стане 
фігурантом скандалу на боці влади. 
Тоді з-під верстатів мало не вийде 
наклад «Урядового кур’єру» про пе-
ремогу Віктора Януковича – його зу-
пинятиме опозиція.

«Солдат революции» В’ячеслав 
Піховшек залишиться у медіапрос-
торі і називатиме «мельниченків-
ські» розмови сфальшованими. Він 
ще в «нульових» буде співпрацюва-
ти з очільником АП Віктором Мед-
ведчуком. А в 2020 – веде програми 
і ходить як експерт на телеканали з 
його групи.

«Кучмівський» період залишить-
ся в історії як час утисків громадян-
ських свобод і, зокрема, широкої 
цензури.

Загальновживаним стане слово 
«темники» – інструкції від влади, які 
новини і як саме потрібно висвітлю-
вати. Вони з’явились в Україні піс-
ля того, як в Адміністрацію Кучми 
як кризовий менеджер прийде Мед-
ведчук.

Незгодні ставатимуть об’єктами 

тих самих податкових перевірок, 
кримінальних справ чи насильства.

У 2003 році американська ор-
ганізація Freedom House понизить 
рейтинг свободи в Україні: з «част-
ково вільної» до «невільної». Того ж 
року подібне станеться, наприклад, 
з рейтингом Росії та Вірменії.

Сьогодні вдова журналіста Ге-
оргія Гонгадзе Мирослава каже, що 
журналіст своєю смертю зупинив 
диктатуру, і Кучма не зміг стати укра-
їнським Путіним.

У кінці 2004 року, незадовго 
до Помаранчевої революції і зміни 
влади, медійники почнуть виходити 
на протести, публічно заявляти про 
цензуру і звільнятись, не погоджую-
чись з нею.

Дія третя: кульмінаційна. 
Справа Гонгадзе

Сцена 1
За вікном Банкової сонячний і 

спекотний літній день – 12 червня 
2000 року. Підігрівається атмосфе-
ра і всередині Адміністрації прези-
дента – всюди вороги і недоброзич-
ливці.

До кабінету людини з голосом 
Леоніда Кучми входить людина з го-
лосом очільника голови СБУ Леоніда 
Деркача.

Леонід Кучма має трохи втом-
лений вигляд. Зранку він вже встиг 
трохи поопікуватися гуманітарною 
сферою – підписав кілька указів, 
що стосувались премій для вчених і 
митців.

Голова СБУ кладе на головний 
стіл країни папку з паперами дер-
жавного значення.

Деркач: Вот это почитайте. Это 
то, кто организовал вот эту вот ста-
тью, что следующий украинский Пу-
тин – это Андрей Деркач. Вот это вот 
вся эта, Гонгадзе этот. 

Кучма: Гонгадзе это?
Деркач: Да, да. 
Кучма: Так ты за этим можешь 

следить, это самое?
Деркач: Да и так уже п…ц ему 

будет. Я его, б...дь, задрочу до конца. 
Бродский деньги давал, б...дь.

Людина з голосом головного фа-
хівця з національної безпеки швид-
ко гортає документи перед очима га-
ранта Конституції.

Деркач: Чего Гонгадзе еще ско-
тина – я просто, чтобы вы знали. 
Значит, то, что он написал эту ста-
тью, то хрен с ним, то все дурь, она 
никому не нужная. Но вот в чем 
дело… Вот написал такие вот стиш-
ки против вас, что вроде мы с вами 
друг на друга [одно слово неразбор-
чиво]. Ну, не читайте, грязь дурац-
кая. Это сделал этот газету интер-
нетовскую. Мы его сейчас будем да-
вить за это.

Президент бере паузу, щоб по-
читати «стишки», і діалог продовжу-
ється.

Кучма: Да-а-а! Ну, так разберись 
с ним, как следует, это ж мразь по-
следняя. 

Деркач: Георгадзе поставим на 

место… Ведем дело, сейчас по всем 
каналам его слушаем, вот, все связи 
его близкие выявляем.

Сцена 2
Початок липня того ж року. До 

кабінету людини з голосом Леоніда 
Кучми входить очільник МВС з голо-
сом Юрія Кравченка. Вони продо-
вжують обговорювати найважливі-
ше питання порядку денного країни.

Кучма: Чтоб я не забыл. Есть та-
кой Гонгадзе.

Кравченко: Я что-то такое имя 
припоминаю.

Кучма: Ну, подонок высшей 
меры, Гонгадзе.

Кравченко: Он уже где-то у нас 
проходит.

Кучма: То, что он пишет сейчас – 
там какая-то «Украинская правда» – 
и он там шурует, понимаешь?

Кравченко: Да.
Кучма: А главное, что его нуж-

но – Володя (Литвин – УП) говорит: 
«Нужно, чтобы его чеченцы украли и 
вывезли в Чечню, на х*й, и выкуп по-
просили».

Кравченко: Сегодня мне 
докладывали, мы там ему делаем 
установочку. Изучаем, где он ходит, 
как ходит. Мы немножко так, не-
множко нужно изучить, а потом мы 
сделаем. 

У меня сейчас команда боевая, 
орлы такие, что сделают все, что хо-
чешь. Данилыч, значит, вот такая си-
туация.

Чути клацання диктофону. Спів-
розмовники разом зі своїми голоса-
ми замовкають. 

Хронікер: На той момент Георгій 
Гонгадзе разом із невеликою коман-
дою вже два місяці випускав у мере-
жі «Українську правду».

Президентське оточення чи не в 
кожній розмові про новий онлайн-
проєкт брейнштормило: хто ж стоїть 
за журналістами. До списку можли-
вих бенефіціарів вносили згадано-
го бізнесмена Михайла Бродсько-
го, депутата Олександра Мороза, на 
той момент віцепрем’єрку Юлію Тим-
ошенко, «Грішу» – депутата і бізнес-
мена Григорія Суркіса. У реальності 
ніхто з них ніколи не мав стосунку до 
фінансування УП.

Згаданий «український Путін» 
– це замітка на УП про одноймен-
ну компліментарну PR-статтю в ро-
сійській «Независимой газете» про 
сина Деркача.

Обговореннями і образами 
журналістів УП у президентському 
кабінеті влада не обмежуюється. У 
той самий тиждень, коли відбува-
ються ці розмови, Гонгадзе «шиють» 
кримінальну справу, він помічає 
стеження за собою і зрештою пише 
відкритого листа генпрокурору. Це 
звернення обов’язково згадають 
на плівках.

Соня ЛУКАШОВА
Ілюстрації: 

Олександр Грехов 
«Українська правда», 

30. 11. 2020.
Pravla.com.ua

Закінчення в наступному номері.

Плівки Мельниченка. П'єса у 5 діях, 
20 роках і мільйонах людських доль
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4 Володимир Зелен-
ський відразу ж став до-

магатися проведення самі-
ту лідерів країн Нормандсько-

го формату, розглядаючи його як 
плацдарм, точку опори для про-
риву в переговорному процесі 
по Донбасу. Новому главі україн-
ської держави потрібен був по-
тужний імпульс в переговорно-
му процесі. І такий імпульс могла 
дати лише зустріч на рівні глав 
держав в Нормандські форматі – 
Німеччини, Франції, України та Ро-
сії. Для проведення такої зустрічі 
були задіяні всі канали, включаю-
чи неофіційні, в тому числі з ото-
ченням Трампа і з іншими впливо-
вими силами в середовищі захід-
них еліт. Цим займався і тодішній 
президентський помічник Андрій 
Єрмак. Важливу роль зіграли осо-
бисті контакти Зеленського з лі-
дерами різних держав, в тому чис-
лі – з Путіним.

Ризикну припустити, що укра-
їнська сторона посилала росіянам 
сигнали про готовність до компро-
місів, не обіцяючи особливої кон-
кретики. Росіяни намагалися це 
використовувати, вимагаючи від 
України виконання неформалі-
зованих домовленостей ще 2016 
року (про формулу Штайнмайера 
і розведенні військ на декількох 
ділянках). Тож не дивно, що вини-
кли вже традиційні в нашій країні 
конспірологічні звинувачення про 
можливу «зраду національних ін-
тересів». Проте, така тактика дала 
можливість звільнити українських 
моряків і політв'язнів, які пере-
бували в російських в'язницях, 
і зрушити з мертвої точки пере-
говорний процес. Але вже тоді 
Президент Зеленський зіткнувся 
і з протестної реакцією на деякі 
свої дії, і з критикою з прямо про-
тилежних позицій: від проросій-
ського табору – за відмову йти на 
«мир за всяку ціну», від «войовни-
чих патріотів» і прихильників екс-
президента Порошенка – за ні-
бито надмірні поступки росіянам. 
Це в черговий раз показало, що 
в українському суспільстві немає 
і не може бути консенсусу з пи-
тання врегулювання конфлікту на 
Донбасі. Одночасно це поставило 
перед Володимиром Зеленським 
певні рамки у веденні перегово-
рів по Донбасу.

Півроку у Президента Зелен-
ського пішло на те, щоб домогти-
ся проведення зустрічі на вищому 
рівні в Нормандські форматі. Ро-
сійська сторона затягувала про-
цес узгодження такого саміту, ста-
вила попередні і додаткові умови, 
шантажувала нового українсько-
го Президента. Дати зустрічі на 
вищому рівні кілька разів перено-
силися. Але в підсумку саміт ліде-
рів країн «Нормандське четвірки» 
все-таки відбувся 9 грудня 2019 
року в Парижі.

Що сталося 
на Паризькому саміті 
і в результаті нього?

Паризький саміт лідерів кра-
їн «Нормандське четвірки» став 
для Володимира Зеленського «пе-
ревіркою боєм», найскладнішим 
і відповідальним «переговорним 
іспитом» за перші півроку його 
президентства. Судячи з деяких 
висловів молодого українського 
Президента (ще до саміту в Пари-
жі), у нього були дещо ідеалістичні 
очікування про можливість домо-
витися про мир з російським ко-
легою. Але він побачив перед со-

бою цинічного і непоступливого 
противника, який не бажав зро-
бити ні кроку в напрямку компро-
місу. Однак, незважаючи на свою 
недосвідченість, Зеленський не 
виявився «хлопчиком для биття», 
виглядав гідно, і, за деякими відо-
мостями, від учасників зустрічі в 
Парижі, приємно здивував своїх 
візаві по переговорах, і підготов-
леністю до складної дискусії, і сво-
єю щирістю та відкритістю в праг-
ненні до миру.

Про що тоді домовилися чоти-
ри лідера? По суті, наново вирі-
шили почати виконувати Мінські 
угоди – про припинення вогню, 
про початок реалізації оновлено-
го плану розмінування, про роз-
ведення військ на нових ділянках, 
про прискорення роботи з обміну 
полоненими, про відкриття нових 
пунктів пропуску в зоні конфлікту, 
і про оновлення закону про осо-
бливості місцевого самовряду-
вання в окремих районах. Домо-
вилися і про те, щоб дати, наре-
шті, доступ представникам ОБСЄ 
на всю територію ОРДЛО, як і було 
узгоджено ще в 2015 році.

Але набагато важливіше було 
інше – Володимир Зеленський 
вперше за весь час переговорів 
після лютого 2015 р відкрито по-
ставив питання про необхідність 
оновлення Мінських угод. Це мо-
гло стати виходом з глухого кута 
Мінських угод (і виконати їх у по-
вному обсязі неможливо, і відмо-
витися від них не можна). Але Пу-
тін категорично відкинув цю про-
позицію. А ось канцлер ФРН Ан-
гела Меркель нехай побічно, але 
підтримала українського Прези-
дента.

Прориву в переговорах не від-
булося, але заіржавілий перего-
ворний процес повільно і зі скри-
пом рушив з місця. Не сталося і 
«капітуляції», тим більше «зради». 
Але Президент Зеленський, мож-
ливо, усвідомив після цього самі-
ту, що «швидкого миру» не буде. 
Як це не парадоксально, але го-
ловними перешкодами до миру на 
основі взаємоприйнятних комп-
ромісів виявилися, з одного боку, 
– небажання йти на такий мир 
і неготовність до такого миру з 
боку Президента РФ Путіна, а з ін-
шого боку – неготовність до тако-
го миру і значної частини україн-
ського суспільства.

Тенденції переговорного 
процесу по Донбасу 

після Парижа
Переговорний процес по Дон-

басу після Парижа розвивався 
дуже неоднозначно.

Були швидкі і вигідні для Укра-
їни переговори щодо газу. Були 
два обміни полоненими. Була 
дуже неоднозначна і вкрай ризи-
кована для України спроба здій-
снити прорив в переговорах по 
політичній частині Мінських угод 
(ініціатива по створенню «Кон-
сультативної ради» при Тристорон-
ній контактній групі). Але після різ-
ко негативної реакції в Україні від 
цієї ініціативи відмовилися. Наре-
шті, в кінці липня 2020 року відбу-
лася домовленість про перемир'я. 
Повного припинення вогню не 
сталося, немає і виконання в по-
вному обсязі домовленостей про 
перемир'я (вже знайома історія), є 
і епізодичні провокації сепаратис-
тів по зриву режиму припинення 
вогню. Проте, найбільш тривале 
перемир'я (вже більше чотирьох 
місяців) за всю історію конфлікту 

на Донбасі триває.
Але восени 2020 р. по біль-

шості напрямків переговорний 
процес знову загруз у трясовині 
в'язкої тактичної боротьби. Росія 
знову стала блокувати переговор-
ний процес і вимагати від Украї-
ни односторонніх поступок. Більш 
того, російська сторона зробила 
ряд демаршів з підриву і зниження 
значення переговорів у «норманд-
ської форматі». Домогтися цього 
не вдалося, але сама така спроба 
була дуже показова.

Відбулась зміна переговор-
ної тактики української сторони й 
істотно зросла її активність. Так-
тика переговорів стала більш на-
ступальною. При цьому Андрій Єр-
мак, як головний український пе-
реговірник по Донбасу, перейшов 
до статусно-колективної і більш 
публічної дипломатії. У травні 
був оновлений і посилений склад 
української делегації в Тристо-
ронньої контактній групі. До скла-
ду української переговорної гру-
пи увійшли представники уряду 
(віце-прем'єр Олексій Резніков та 
заступники міністрів економіки і 
оборони) та керівники ряду парла-
ментських комітетів. У червні була 
реалізована ініціатива Президен-
та Зеленського про участь в пере-
говорах Тристоронньої контактної 
групи (ТКГ) представників ОРДЛО, 
не пов'язаних з сепаратистами. 
Таким чином була порушена моно-
полія сепаратистів на представ-
ництво інтересів ОРДЛО. У липні 
відбулася зміна керівника укра-
їнської делегації в ТКГ. Замість 
Л. Кучми її очолив перший Прези-
дент України Л. Кравчук. Але це 
скоріше була вимушена заміна, 
що відбулася на прохання Л. Куч-
ми. Як виявилося, на характер і 
тактику переговорів це суттєво не 
вплинуло. Але були і невдалі екс-
перименти. «Казус Фокіна» пока-
зав необхідність «єдиного голосу» 
в поданні української позиції в пе-
реговорному процесі. У підсумку в 
складі української делегації в ТКГ 
з'явився офіційний спікер.

Як виконуються 
Паризькі домовленості?

Російські офіційні особи регу-
лярно звинувачують Україну в не-
виконанні підсумкового документа 
Паризького саміту. Але чи так це?

Зависання з виконанням Па-
ризьких домовленостей дійсно від-
булося. Але чому і з чиєї вини?

Давайте проаналізуємо вико-
нання кожного пункту домовле-
ностей, досягнутих на Паризькому 
саміті «Нормандське четвірки».

Повне і всеосяжне припинен-
ня вогню до кінця 2019 р. Ні в кін-
ці 2019 року, ні в першій половині 
2020 р. цього зробити не вдало-
ся. Росії, як і раніше, вигідно було 
шантажувати Україну військовим 
шляхом. Кількість обстрілів україн-
ських позицій з початку 2020 року 
і до кінця липня доходила до 16 - 18 
на добу. При цьому регулярно за-
стосовувалося важке озброєння. 
Щотижня в середньому гинуло 2-3 
українських військовослужбовців. 
І тільки завдяки масштабним зу-
силлям української сторони і між-
народному тиску вдалося досягти 
перемир'я, починаючи з 27 липня. 
Звичайно, Росія повністю не від-
мовилася від військового тиску і 
періодичних провокацій. Але в ре-
зультаті перших ста днів перемир'я 
інтенсивність обстрілів знизила-
ся багаторазово, а використання 
важкого озброєння стало рідкістю. 
За даними штабу ООС, за період з 

27 липня по 3 листопада 2020 року 
втрати України від безпосередніх 
бойових дій склали 3 загиблих і 11 
поранених. За той же період 2019 
року від бойових зіткнень загинуло 
29 українських воїнів і 98 були по-
ранені. Нехай і неповне, але най-
триваліше за всю історію конфлік-
ту на Донбасі перемир'я є на даний 
момент є найбільш значущим ви-
конанням Паризьких домовленос-
тей.

Розробка та імплемента-
ція оновленого плану з розміну-
вання. Тут певний прогрес став-
ся лише в липні. У серпні узгодили 
20 ділянок для розмінування. При 
цьому треба розуміти, що розміну-
вання може здійснюватися тільки 
при припиненні вогню з обох сто-
рін.

Узгодження домовленості в 
рамках Тристоронньої контактної 
групи щодо трьох додаткових ді-
лянок розведення з метою розве-
дення сил і засобів до кінця берез-
ня 2020 року. 4 нові ділянки вдало-
ся принципово погодити лише на 
початку вересня. Незважаючи на 
всі пропозиції української сторо-
ни, поки ніякого подальшого про-
сування не відбувається.

Звільнення і обмін утримува-
них осіб, пов'язаних з конфліктом, 
до кінця року на основі принци-
пу «всіх на всіх», починаючи з «всіх 
встановлених на всіх встановле-
них», при розумінні, що міжнарод-
ним організаціям, включаючи Між-
народний комітет Червоного Хрес-
та (МКЧХ), буде надано повний і 
безумовний допуск до всіх утриму-
ваних осіб. З грудня минулого року 
відбулося два обміни – було звіль-
нено 96 наших громадян. Ще в лип-
ні українська делегація передала 
свої узгоджені списки для черго-
вого обміну, в листопаді їх підтвер-
дила. Але з того боку досі жодного 
підтвердження наших списків не-
має. Крім того, Росія доі не забез-
печила доступ представників Чер-
воного Хреста до українців, які пе-
ребувають в полоні у ОРДЛО.

Досягнення протягом 30 днів 
домовленості про нові пункти 
пропуску через лінію розмежу-
вання, виходячи перш за все з гу-
манітарних критеріїв. Українська 
сторона навіть в умовах каранти-
ну забезпечувала роботу вже іс-
нуючих КПВВ (контрольних пунк-
тів в'їзду-виїзду) і пропускала гро-
мадян при наявності поважних 
причин з початку червня. Перш за 
все мова йде про лікування, про-
пуск абітурієнтів і т. д. З 15 черв-
ня Україна в односторонньому по-
рядку відновила повноцінну ро-
боту всіх КПВВ. У липні українські 
переговорники передали через мі-
сію ОБСЄ проект плану одночасно-
го і синхронного відкриття двох но-
вих пропускних пунктів. Але бойо-
вики зі свого боку за поодинокими 
винятками блокували роботу всіх 
КПВВ. І тільки в кінці жовтня вда-
лося домовитися про синхронне 
відкриття з 10 листопада двох но-
вих пропускних пунктів: «Щастя» 
і «Золоте». На початку листопада 
Президент України привіз на КПВВ 
«Щастя» велику групу іноземних 
дипломатів, щоб показати високий 
рівень і якість пункту пропуску, що 
містить сучасний центр з надання 
адмінпослуг, банківське відділен-
ня, аптеку, кімнату матері і дитини, 
а також спеціальну смугу для про-
пуску гуманітарних вантажів . Од-
нак російська сторона не викона-
ла обіцянки і не відкрила пропус-
кні пункти зі свого боку, хоч вони 
вже були практично готові.

Безпечний і надійний доступ 

Спеціальної моніторингової мі-
сії (СММ) ОБСЄ на всій території 
України з метою повного виконан-
ня свого мандата. Однак, як і ра-
ніше (з моменту підписання Мін-
ських угод) контрольовані Росією 
бойовики не виконують цю вимо-
гу.

Досягнення домовленостей 
щодо всіх правових аспектів 
Закону про особливий порядок 
місцевого самоврядування (про 
особливий статус) окремих райо-
нів Донецької та Луганської об-
ластей, інкорпорування «формули 
Штайнмайера» в українське за-
конодавство. З виконанням цьо-
го пункту повторюється історія з 
реалізацією політичної частини 
Мінських угод. Росія наполягає на 
першочерговому виконанні цього 
пункту (тому й заявляє про неви-
конання Паризьких домовленос-
тей). Україна справедливо вима-
гає для початку виконати всі пунк-
ти Паризького комюніке з питань 
безпеки. Проект змін за Законом 
про особливий порядок місцево-
го самоврядування в ОРДЛО укра-
їнська сторона передала в ОБСЄ 
ще в червні. До кінця 2020 р. дію 
цього закону доведеться продо-
вжити. В якій формі це станеться, 
побачимо найближчим часом. До-
сить імовірно, що інкорпорування 
«формули Штайнмайера» в україн-
ське законодавство не відбудеть-
ся доти, поки і Росія не почне ви-
конувати свої зобов'язання по Па-
ризьких домовленостях.

Таким чином, з виконанням 
Паризьких домовленостей по-
вторюються точно ті самі пробле-
ми, які раніше виникали і з вико-
нанням Мінських угод. І основна 
частка відповідальності за непо-
вне виконання рішень Паризько-
го саміту «Нормандської четвір-
ки» лежить на Росії і проросій-
ських бойовиках.

Чи потрібен новий 
саміт лідерів 

«Нормандської четвірки»?
З березня 2020 року і до цього 

дня в переговорах в рамках «Нор-
мандського формату» йде гостра 
дискусія про доцільність ново-
го саміту лідерів країн «Норманд-
ської четвірки». Україна наполя-
гає на необхідності зустрічі ліде-
рів на вищому рівні. Росія блокує 
її проведення, ультимативно ви-
магаючи від України односторон-
ніх поступок по політичній части-
ні Мінських угод. Це дуже нагадує 
тактичну боротьбу, яка відбувала-
ся восени минулого року, перед 
Паризьким самітом.

Нагадаю, що згідно з домов-
леностями, досягнутими в Пари-
жі, новий саміт лідерів країн «Нор-
мандської четвірки» повинен був 
відбутися в Берліні у квітні 2020 
г. Але, почасти через пандемію, і, 
головним чином, через блокую-
чої позиції Росії проведення цьо-
го саміту відкладається.

Упевнений, що проведення 
нового саміту лідерів країн «Нор-
мандського формату» неминуче 
(як тільки нормалізується ситуа-
ція з пандемією). Це необхідно і 
для того, щоб розібратися, що не 
так з виконанням Паризьких до-
мовленостей, і, головним чином, 
щоб визначитися – куди і як руха-
тися далі в процесі врегулювання 
конфлікту на Донбасі. Розгребти 
завали, що знову виникли в пере-
говорному процесі, можливо 
(хоча б частково) тільки на 
вищому рівні.

Паризький саміт «Нормандської четвірки»: до і після
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7 Що робити 
далі?

Неоднозначна історія з ви-
конанням Паризьких домовле-
ностей тільки підтвердила тупи-
кову ситуацію з Мінських угод 
(виконати в повному обсязі, осо-
бливо політичну частину, немож-
ливо, але і відмовитися від «Мін-
ська» занадто ризиковано). І що 
ж тоді робити?

На мій погляд, є тільки два 
шляхи виходу з цього глухого кута.

Перший шлях був запропо-
нований Президентом Зелен-
ським у Парижі – це часткове 
оновлення Мінських угод. Це не 
відмова від «Мінська-2», а скорі-
ше – «Мінськ-2 +» з реальними і 
взаємоприйнятими компроміса-
ми з питання контролю над кор-
доном ще до виборів, згідно з 
трактуванням «особливого ста-
тусу» для ОРДЛО (з відмовою від 
абсолютно нереалістичною ідеї 
його закріплення в Конститу-
ції України), за процедурами та 
строками проведення «перехід-
них виборів». Необхідно обгово-

рювати ідею міжнародної пере-
хідної адміністрації (з компонен-
том міжнародної поліцейської 
місії) для забезпечення безпе-
ки в період до «перехідних ви-
борів» і під час таких виборів, з 
обов'язковою попередньою де-
мілітаризацією конфліктного ре-
гіону. Як м'який і непрямий ва-
ріант поновлення «Мінська-2» 
можна розглядати деталізовану 
«Дорожню карту» виконання Мін-
ських угод, яка передбачатиме 
взаємопов'язування питань без-
пеки та політичної частини Мін-
ських угод. При цьому будемо ре-
алістами, «мирні плани» («дорожні 
карти»), представлені сепаратис-
тами (але розроблені в Москві) і 
українською стороною навряд чи 
можуть стати основою для вре-
гулювання конфлікту. Розроб-
ку реалістичної і поетапної До-
рожньої карти (з гнучким графі-
ком - не по датах, а за термінами 
взаємопов'язаного виконання 
окремих пунктів) повинні взяти 
на себе Німеччина і Франція з 
залученням експертів від кон-
фліктуючих сторін. Тоді буде біль-

ше шансів на вироблення дієвих 
компромісів.

Другий шлях, по якому ми 
вже рухаємося (правда, повіль-
но і невпевнено), – поступове 
заморожування конфлікту на 
Донбасі, тобто повне припинен-
ня військових дій зі збережен-
ням нинішньої політичної структу-
ри конфліктного регіону (частина 
Донбасу під контролем України, 
частина під контролем Росії у ви-
гляді сепаратистських республік 
). Це, звичайно, не повне врегу-
лювання конфлікту. Але треба 
чесно визнати: повноцінне полі-
тичне врегулювання конфлікту 
на Донбасі і зараз і в доступній 
для огляду перспективі просто 
неможливе. Перш за все, через 
позицію Путіна. Але також че-
рез відсутність єдності в україн-
ському суспільстві (в тому числі і 
в парламенті) щодо шляхів і форм 
вирішення цього конфлікту. 

На жаль, сценарій «заморожу-
вання» конфлікту на Донбасі мож-
ливий тільки при згоді Росії. І для 
цього будуть потрібні «стимули», 
можливо, зниження санкцій тиску 

Заходу на Росію (в обмін на припи-
нення вогню в цьому регіоні). При-
родно, постійно буде ризик розмо-
рожування цього конфлікту. Але, 
«заморожування» конфлікту – це 
менше зло, навіть у порівнянні з 
війною малої інтенсивності.

Яким буде «план Б» Прези-
дента Зеленського? Не знаю. 
Раз він його обіцяв, то, напевно, 
представить через деякий час. 
Але вибір сценаріїв подальших 
дій у нього не великий. В кінце-
вому рахунку це, швидше за все, 
буде варіація (або мікст) на тему 
або поновлення Мінських угод, 
або поступового заморожуван-
ня конфлікту на Донбасі. Всі інші 
альтернативи або неприйнятні, 
або небезпечні.

Володимир 
ФЕСЕНКО,
політолог, 

керівник Центру 
політичного 

аналізу «Пента»
З російської.

«Українська правда», 09.12.2020 р.
www.pravda.com.ua

Павло Мовчан – 
почесний академік

На підставі відкритого онлайн голо-
сування Загальні збори Національної 
академії мис-
тецтв Укра-
їни одного-
лосно обра-
ли почесним 
а к а д е м і к о м 
Національної 
академії мис-
тецтв України

Мовчана 
Павла Михайловича, відомого культурно-
го, громадського і політичного діяча, пое-
та – за визначний внесок у культуру і мис-
тецтво сучасної України 

Павло Мовчан – депутат Верховної 
Ради кількох скликань, багаторічний го-
лова всеукраїнського Товариства «Про-
світа» ім. Т. Шевченка. 

Пам’ять жертв 
Голодомору-Геноциду 

вшанували 
в американському Скрентоні

Українці – мешканці штату Пенсиль-
ванія (США) та американці віддали шану 
безвинно загиблим від заподіяного тота-
літаризмом Голодомору 1932–1933 років 
в Україні.

Церква Святого Володимира Вели-
кого, Хрестителя, у Скрентоні. Храм, під-
неслася в середмісті на Північній сьомій 
авеню. Традиційно у четверту суботу лис-
топада тут молитовно вшанували пам’ять 
мучеників-співвітчизників, чиї життя тра-
гічно обірвалися в Голодомор 1932–1933 
років. У ці дні пандемії коронавірусу вірні 
молилися, дотримуючись соціальної дис-
танції та інших карантинних обмежень. 

Греко-католицька громада україн-
ської Церкви щороку згадує сокровен-
ною молитвою загиблих голодною смер-
тю земляків. Проникливе слово-пошана 
пам’яті замордованих Голодомором укра-
їнців, як і щира молитва пароха Свято-Во-
лодимирського Храму отця Мирона Миро-
нюка, повернули парафіян у часи жахли-
вого голоду на рідній землі й викликали 
в їхніх душах невимовну тугу-співчуття до 
долі співвітчизників.

«Ми вшановуємо пам’ять замучених 
голодом тоталітарного режиму співвіт-
чизників 19-й рік поспіль разом із школя-
рами, студентами й літніми полтавцями, 
а також у селах і містах України та поза 
її межами, цього разу – у Свято-Володи-
мирському Храмі у Скрентоні», наголоси-
ла авторка цих рядків – заслужений пра-
цівник культури України, член Національ-
ної спілки журналістів України та редак-
ційної колегії журналу «Українка у світі» 
Світової Федерації Українських Жіночих 
Організацій.

Валентина ШЕМЧУК
Зі США

Вакцина 
від коронавірусу: 

кому в першу чергу?
У Центрі громадського здоров'я при 

Міністерстві охорони здоров'я України 
розповіли, кого першим вакцинують від 
коронавірусу. Є дев'ять основних груп, 
заявив виконувач обов'язків глави Цен-
тру Ігор Кузін. Це медичні працівники, 
військовослужбовці, соціальні працівни-
ки, заклади догляду, люди похилого віку ( 
старші 60-ти), працівники освіти, держав-
на безпека, пенітенціарні заклади та за-
клади виконання покарань, хронічні хво-
рі, незалежно від віку.

Вакцинація від коронавірусу в Україні 
орієнтовно стартує 1 березня 2021 року. 
Людям щепитимуть вакцину у районних 
або фельдшерсько-акушерських пунктах, 
які працюють стаціонарно.

Також створять 400 мобільних бри-
гад, щоб вони виїжджали на місця об-
слуговування, роботи, у віддалені райони 
України та вакцинували людей.

Паризький саміт «Нормандської четвірки»: до і після

Нобелівську премію 
миру отримала 

Всесвітня продовольча 
програма ООН, рятуючи сотні 

мільйонів людей від голоду
Нобелівський комітет присудив пре-

мію програмі за її внесок у боротьбу з 
голодом.

Як зауважили в Нобелівському ко-
мітеті, у разі, якщо ВПП та інші програ-
ми з надання продовольчої допомоги не 
отримають достатньої фінансової під-
тримки, світові загрожує голод неймо-
вірних масштабів. Також Комітет під-
креслив внесок програми у запобіганні 
використанню голоду як зброї під час ві-
йни та конфліктів.

Всесвітня продовольча програма 
ООН є найбільшою в світі гуманітар-
ною організацією, яка бореться з голо-
дом і сприяє продовольчій безпеці. У 
2019 ВПП надала допомогу майже 100 
мільйонам людей у 88 країнах, які по-
страждали через нестачу їжі. Нині кож-
на дев’ята людина у світі все ще не отри-
мує достатньо їжі. 

Щорічно у межах програми ООН роз-
поділяє приблизно 12,6 мільярда продо-
вольчих раціонів. Для цього щодня залу-
чають 5000 вантажівок, 20 океанських 
вантажних суден і 92 літаки.

У 2015 році ООН визнала викорінен-
ня голоду однією з цілей ООН у сфері ста-
лого розвитку. Всесвітня продовольча 
програма є основним інструментом ООН 
для досягнення цієї мети.

При цьому в Нобелівському комі-
теті зазначають, що останніми роками 
ситуація з голодом у світі погіршилася. 
Поширенню голоду також сприяла пан-
демія COVID-19. Зокрема, вона посили-
ла наслідки збройних конфліктів у таких 
країнах, як Ємен, Демократична Респу-
бліка Конго, Нігерія, Південний Судан та 
Буркіна-Фасо.

Нобелівська премія миру – нагоро-
да, яка щорічно присуджується Нобе-
лівським комітетом людям і організаці-
ям, які зробили видатний внесок в галу-
зі зміцнення миру. Премія вручається з 
1901 року.

Кількість інфікованих 
на COVID-19 у світі 

перевищила 70 млн: 
це 1% населеннея планети

Станом на 13 грудня у світі діагносто-
вано 72 мільйони випадків зараження ко-
ронавірусом, 50 мільйонів хворих виліку-
валися, 1 611 489 пацієнтів з COVID-19 
померло.

ООН закликає всі країни 
оголосити надзвичайний 

кліматичний стан
До цього закликав Генсек ООН Анто-

ніу Гутерріш під час онлайн-саміту з на-
годи п’ятої річниці Паризької кліматичної 
угоди. 

Міжнародний саміт кліматичних амбі-
цій – 2020 був присвячений п'ятій річни-
ці Паризької кліматичної угоди та підго-
товці до наступної кліматичної Конферен-
ції ООН зі зміни клімату, яка відбудеться у 
Глазго (Велика Британія) у листопаді 2021 
року.

Цього року в заході взяли участь по-
над 70 глав держав та урядів, які записа-
ли короткі відеозвернення з викладенням 
«нових та амбіційних» зобов’язань своїх 
держав за Паризькою кліматичною уго-
дою. Ця угода зобов’язала учасників вжи-
ти заходів, щоб обмежити підвищення гло-
бальної температури планети в рамках 2 
градусів за Цельсієм. Однак ООН попере-
дила, що, за очікуваннями, температура 
Землі в цьому столітті зросте на понад 3 
градуси.

Глобальний надзвичайний стан, на 
думку Гутерріша, має тривати, доки не 
буде досягнута нейтральність вуглецю, а 
викиди парникових газів в атмосферу не 
скоротяться до нуля.

На саміті зроблено ряд конкретних 
заяв. 

Канцлерка Німеччини Ангела Мер-
кель пообіцяла виділити понад 600 міль-
йонів доларів на підтримку глобальних 
зусиль по боротьбі зі зміною клімату, за-
явивши, що «всі держави повинні мати 
можливість фінансувати необхідні інвес-
тиції на захист клімату».

Очільник Китаю Сі Цзіньпін заявив, що 
його країна скоротить викиди на 65% до 
2030 року порівняно з рівнем 2005 року.

Президент України Зеленський обі-
цяє посилити боротьбу зі зміною клімату. 
У промові на саміті він заявив, що Укра-
їна послідовно дотримується міжнарод-
них кліматичних угод і має намір посилити 
свою участь у глобальній боротьбі зі змі-
ною клімату.

Довгостроковою метою України є до-
сягнення вуглецевої нейтральності. Укра-
їна активізує співпрацю з ЄС у сферах 
енергоефективності, розвитку водне-
вої енергетики та відновлюваних джерел 
енергії, трансформації вугільного сектору. 
Також, за словами президента, Україна 
має намір скоротити викиди парникових 
газів у 2030 році в усіх секторах економі-
ки в діапазоні від 36% до 42% (на 58-64% 
порівняно з 1990 роком). Триває процес 
перегляду Енергетичної стратегії України, 
яка передбачає розвиток відновлюваної 
енергетики, поступову заміну викопних 
видів палива, зокрема вугілля.

У 2020 році у світі вбито 
42 журналісти 

42 журналісті було вбито у світі в 2020 році через 
їхню роботу, 235 наразі перебувають в ув’язненні, по-
відомляє Міжнародна федерація журналістів (IFJ) у звіті 
оприлюдненому до Дня прав людини 10 грудня.

За минулі 30 років було вбито 2658 журналістів, за-
являє організація. У багатьох випадках винних не по-
карано. «У щонайменше 90 відсотках випадків вбивств 
журналістів у світі взагалі не відбувалось переслідуван-
ня винних», -йдеться у звіті.

У 2020 році вчетверте за останні п’ять років Мекси-
ка очолила перелік країн з найбільшою кількістю вбитих 
журналістів (13). В Пакистані вбито п‘ятеро, по троє в Аф-
ганістані, Індії, Іраку та Нігерії. На Філіппінах в Сомалі та 
Сирії зареєствровано по два вбивства. По одному - в Ро-
сії, Швеції, Камеруні, Гондурасі, Парагваї та Ємені.

Білорусь увійшла до переліку країн з найбільшою 
кількістю ув‘язнених журналістів - 11, після Туреччини 
(67), Єгипта (21), Китаю (23), Еритреї (16) та Саудівської 
Аравії (14).

Авторам «Невідомої Білорусі» 
присудили спеціальний приз

Документальний проект «Невідома Білорусь» переміг 
у щорічному конкурсі кращих проектів «Радіо Свобода / 
Радіо Вільна Європа» в категорії «Видатна майстерність».

Премія присуджена режисерам Любові Земцовій, 
Володимиру Михайловському, Юлії Шатун, звукорежисе-
ру Максиму Гавриленку, а також продюсеру «Настоящего 
времени» Наталії Аршавский і програмному директорові 
Кенану Алієву.

У травні 2020 року троє авторів проекту загинули в 
автомобільній аварії по дорозі зі зйомок. Володимир Ми-
хайловський і Максим Гавриленко померли на місці, Лю-
бов Земцова - в лікарні, не приходячи до свідомості. Вони 
на фото.

«Розповідати про країну, яку називають останньою 
диктатурою Європи, важко навіть в хороші часи. Дале-
ко не всі люди за межами Білорусі можуть дізнатися 
про життя там. Всередині країни лише деякі можуть зні-
мати людські історії з критичним поглядом на світ, про-
те показати їх на державних телеканалах, що підтриму-
ють режим, неможливо, – зазначила член журі Ірина 
Лагуніна. – Серіал «Невідома Білорусь» був захоплюю-
чим. Він розповідав про життя в Білорусі: від труднощів 
працівників мінського ринку до притулків для жертв сі-
мейного насильства і обов'язкового розподілу випус-
кників. Проект набирав мільйони переглядів на теле-
баченні і в інтернеті. Чотири епізоди, які автори всти-
гли завершити за життя, надовго залишаться в нашій 
пам'яті».
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9 листопада 1920-го Воло-
димир Винниченко видав бро-
шуру під гучною назвою «Рево-
люція в небезпеці», в якій він 
заявляв про загрозу більшо-
визму для революції

Памфлет Винниченка під по-
вною назвою «Революція в небез-
пеці (Лист зарубіжної групи УКП до 
комуністів і революційним соціа-
лістам Європи і Америки)» став на-
слідком його перебування в Москві 
і Харкові протягом травня-вересня 
1920-го, яке згодом сам Винничен-
ко назвав «третім сходженням на 
Голгофу». У той же час це було сво-
єрідне продовження і певне запе-
речення попередніх його публічних 
листів-звернень, де Винниченко агі-
тував за більшовиків. Зокрема, опу-
блікованих навесні 1920 «відвертих 
листів» «комуністам і революційним 
соціалістам Зап. Європи і Америки 
», а також до «класової-несвідомої 
української інтелігенції». 

Повернення В. Винниченко з 
еміграції в травні 1920-го було ви-
кликане вірою в зміну політичного 
курсу більшовиків стосовно Укра-
їни. Це підтверджує запис від 12 
грудня 1919 з його щоденника: «Ві-
домо, що Троцький видав наказ 
Червоної армії, яка оперує на Укра-
їні, в якому говориться, що червоні 
війська йдуть НЕ завоювати Україну, 
а звільняти. І коли денікінські банди 
будуть розбиті, тоді український ро-
бітничий клас і селянство самі вирі-
шать, в яких стосунках бути Україні 
з Росією. І закінчує: «Хай живе не-
залежна Радянська Україна». Отже, 
все показує, що ніби має бути на 
Україні другий курс більшовиків.»

Винниченка, порівнюючи «Лист 
Леніна до українських робітників і 
селян з приводу перемог над Дені-
кіним» від 28 грудня 1919 го і згада-
ний наказ Троцького, в книзі «Від-
родження нації», зазначив, що на-
каз Троцького «з точки зору ясності, 
виразності стоїть вище листа Леніна 
, він уже дає підстави вважати про 

можливість принципової позиції ав-
тора наказу».

Саме задекларована в грудні 
1919 року зміна ставлення більшо-
вицьких лідерів до українського пи-
тання, в реальність якої повірив не 
тільки Винниченко, який перебував 
за кордоном, але і українські по-
встанські отамани, і спонукала ві-
домого письменника і політика таки 
повернутися в Україну. У 1937-му 
в автобіографії він буде згадувати 
про це так: «Будучи в соціально-по-
літичних питаннях близьким до біль-
шовиків і розходячись лише в наці-
ональному питанні, я, повіривши в 
щирість Москви і її декларацій, ви-
їхав в 1920-м з-за кордону на Укра-
їна, рушивши стати до лав україн-
ських більшовиків».

Приїзд Винниченка в «країну 
рад» був повністю узгоджений осо-
бисто з Володимиром Леніним. Га-
зета «Червоне село» чітко позна-
чила ідеологічну важливість цього 
кроку: «Перебування його зараз з 
нами, його участь в нашій бороть-
бі свідчить про те, що маси з нами». 
Однак спроба повернення Винни-
ченка у «велику політику» в черго-
вий раз обернулася сходженням на 
вже згадувану Голгофу.

24 травня 1920 разом зі своєю 
дружиною і з надією на зміну полі-
тичного курсу більшовиків в «укра-
їнському питанні» він перетнув 
кордон. А вже на початку червня 
Яромир Нечас, впливовий чеський 
соціал-демократ, який симпатизу-
вав українському рухові і разом з 
Винниченком який прибув до Мо-
скви, передав йому слова рефе-
рента з українських справ з Нар-
комату закордонних справ РРФСР, 
що «ніякої України не було і немає; 
на Україні всі чудово говорять по-
російськи і все це українське пи-
тання – вигадка». 

Після спілкування з Георгієм Чи-
черіним Винниченко зробив висно-
вок, що «російські комуністи дбають 
не про комунізм, а про себе, про Ро-
сію». Розмова з Львом Троцьким 19 
червня 1920-го остаточно його пе-
реконала, що надії на зміну політич-
ного курсу більшовиків по відношен-
ню до української державності мар-
ні. Щоденник Винниченко передає 
атмосферу тієї зустрічі: «Щойно роз-
мовляв з Троцьким. Він мені краще 
прояснив позицію РКП. Недарма 
говорили, що він, живучи з військо-
вими, набрався військового духу і 
каже відверто і прямо те, що інші хо-
вають під ласкавими фразами».

Під впливом цієї бесіди Винни-
ченко зрозумів, що грудневий на-
каз Червоної армії земляка-біль-
шовика (обидва народилися в Хер-
сонській губернії, нині це території 
Кіровоградської області) таки ввів 
його в оману. Він робить висновок, 
що розмови про зміни в національ-
ній політиці– це «розмови і хороші 
слова, а суть інша. Ніяких змін в по-
літиці партії не може бути». 

Тому Винниченко 30 липня 
1920-го, ще перебуваючи в Москві, 
написав «Лист до українських робіт-
ників і селян», в якому піддав кри-
тиці політичний курс більшовиків 
щодо України: «Революція на Украї-
ні проводиться головним чином вій-
ськом і тими партійними силами, що 
надсилаються з Росії ... Вся У.С.Р.Р. 
як окрема держава є фікція. Це тре-
ба сказати відверто і чесно, її «са-
мостійність», «федеративність», «са-
мостійна конституція» і т. п.»

Спочатку Винниченко збирався 
оприлюднити цей текст за допомо-
гою лідерів УКП, але згодом переду-
мав і вже вимагав у Андрія Річиць-
кого і Юрія Мазуренка «негайно 
приховати цей лист в архів і абсо-
лютно нікому (навіть своїм) більше 
не показувати». Своє рішення Ви-
нниченко пояснив загостренням 
міжнародної ситуації, при якій кри-
тика більшовиків могла б зашкоди-
ти інтересам революції, тим більше, 
що починався новий етап його пе-
реговорів з більшовиками.

Переговори Винниченка про 
особисту участь в комуністичному 
будівництві в Україні, які активізу-
валися з початком польсько-укра-
їнського контрнаступу в кінці серп-
ня 1920-го, в кінці кінців зайшли в 
глухий кут. Ситуацію не покращило 
його призначення заступником Го-
лови Раднаркому і наркомом закор-
донних справ УРСР з відрядженням 
на мирні переговори з Польщею як 
представника УРСР. До речі, те при-
значення не було узгоджене з Крем-
лем, за що потім харківському суб-
центру дісталося. Ленін запропону-
вав оголосити від імені ЦК сувору 
догану за публікацію неперевіреної 
інформації та погрожував керівни-
кам Українського агентства більш 
суворими наслідками, якщо подібне 
повториться. Цей кадрове питання 
підтвердило точність висновків Ви-
нниченка про фіктивність УРСР як 
держави.

Що стосується причин розри-
ву Винниченка з більшовиками, то 
існує багато версій і припущень – 
від його кар'єризму до небажання 
бути ширмою більшовицької політи-
ки в Україні, що насправді руйнува-
ло його політичну мрію – створення 
незалежної радянської України. 

Сам Винниченко чітко відповів 
на це питання в автобіографії: «Мені 
Москвою було запропоновано ба-
гато високих посад, титулів, тільки 
б я своїм ім'ям покривав ту політику 
національного гноблення, яку вони 
фактично проводили на Україні. Я 
всі ті посади відхилив і повинен був 
виїхати за кордон». 

Щоденникові записи серпня-ве-
ресня 1920-го, в яких висвітлюють-
ся нюанси складних переговорів з 
більшовиками, підтверджують цю 
думку.

У вересні 1920 р. Винниченка 
разом з дружиною назавжди поки-
нув Батьківщину. Відчуваючи, що в 
Україні більше не повернеться, він 
взяв з собою жменю української 
землі, яку зберігав до самої смерті.

В еміграції Винниченко піс-
ля укладення Кремлем перемир'я 
з Польщею почав відкрито кри-
тикувати більшовиків. 9 листопа-
да 1920-го світ побачив його лист-
памфлет під назвою «Революція в 
небезпеці!», Адресований «комуніс-
там і революційним соціалістам Єв-
ропи і Америки». Очевидно, що ав-
тор намагався вивести українське 
питання на міжнародний рівень і за-
лучити до нього увагу світового со-
ціалістичного співтовариства.

У тексті листа Винниченко-полі-
тик формулював вбивчі для більшо-
виків звинувачення, а Винниченко-
письменник знаходив для них об-
разну і емоційно насичену форму 
викладу: «Сифіліс російського шо-
вінізму увійшов в кров російсько-
го громадянства. Ми не помилимо-
ся, якщо скажемо, що 99% росій-
ської буржуазної інтелігенції стояло 
на положенні повної негації укра-
їнської народності, а 98% соціаліс-
тичної російської інтелігенції всяких 
партійних відтінків стояло на тому 
ж».

Памфлет Винниченка містив 
аналіз суспільно-політичної ситуа-
ції в Україні в 1920 році. Автор роз-
критикував великодержавний курс 
більшовиків щодо України; викрив 
централізм або «єдиновладдя» (най-
більш згадуване слово в тексті лис-
та), вказав на недоліки соціально-
економічної та кадрової політики. 
Іншими словами, Винниченко писав 
про прихований за деклараціями 
реальний курс більшовиків в Укра-
їні. Він обурювався, що російські 
більшовики, які повністю контро-
лювали III Інтернаціонал, не пусти-
ли в Комінтерн Українську комуніс-
тичну партію, через що, на його дум-
ку, Україна не була представлена в 
цьому органі як самостійна орга-
нізація. КП (б) У була лише «провін-
ційною» складовою частини РКП (б), 
тому «не могла представляти в Ін-
тернаціоналі самостійну державу».

Цікаво, що керівником III Інтер-
націоналу був Григорій Зінов'єв (Ап-
фельбаум, Радомисльський), ще 
один земляк Винниченка, який на-
родився і виріс в Єлисаветграді. У 
1924-му це місто навіть переймену-
вали в Зінов'євськ.

У листі Винниченко згадав і про 
український повстанський анти-
більшовицький рух, який став пер-
манентним явищем і часто прохо-
див під компрометуючих більшови-
ків гаслом: «За радянську владу без 
комуністів і комісарів!». Мало того, 
це гасло восени 1920-го було попу-
лярним навіть серед бійців Першої 
кінної армії. 

Причинами повстань, які охо-
пили Україну, Винниченко вважав 
наслідки української національної 
політики «російських» комуністів і 
їх економічного курсу на селі. «Так 
звана радянська влада на Україні 
тримається в містах силою багнета, 
за містом влада комісарів не дохо-
дить: село живе своїм окремим жит-
тям: політично, економічно, органі-
заційно», писав Винниченко.

Представників політбюро ЦК 
і вищих партійних чиновників він 
влучно охрестив «совбури», тобто 
радянська буржуазія, яка експлуа-
тує робітників і селян не гірше по-
міщиків і капіталістів, а національ-
ності колишньої Російської імперії 
гнобить, як запеклі російські шові-
ністи. Наприклад, так він охаракте-
ризував кадрову політику більшо-
виків в Україні: «Коли всі апарати 
уряду і влади обсаджені надіслани-
ми з московського центру елемен-
тами, коли вони залежать тільки від 
того центру і зносяться тільки з ним, 
то яка може бути мова про їх украї-
нізацію?».

Винниченко не приховував, що 
російський комуністичний шовінізм 
став небезпекою для українських 
революціонерів, бо «щоб мати мож-
ливість українцю стати комуністом і 
брати участь в революції, треба пе-
рестати бути українцем». Він попе-
реджав про реальні і можливі ре-
пресії проти українських комуністів 

з боку РКП (б).
Ще в 1920-му Винниченко ви-

крив основоположний і єзуїтський 
за своєю суттю принцип більшо-
вицької стратегії: «одне декларува-
ти, а інше робити». III Інтернаціонал 
він назвав філією РКП (б) і закли-
кав комуністів усього світу контро-
лювати цю партію. Тільки контроль 
над більшовиками, на його думку, 
міг врятувати революцію від небез-
пеки спотворення її змісту та мети 
– соціального та національного ви-
зволення поневолених народів.

Під впливом таких тез він зро-
бив висновок, що «національна по-
літика Російської Комуністичної 
Партії в Україні – це політика «єді-
ной і нєдєлімой Росії», в яку тільки 
вони вкладали інший зміст, ніж їх 
попередники».

Памфлет закінчувався саркас-
тичним згадкою третьої річниці ре-
волюції в Росії, «яка нині костеніє і 
занепадає», тому перетворюється 
на загрозу для реальної, а не декла-
ративної радянської влади. 

Завдяки перекладу листа на 
кілька мов (німецька, французька 
та італійська, викликає лише подив, 
чому серед них не було англійсько-
го), з його змістом мали можливість 
ознайомитися «комуністи і соціаліс-
ти Європи і Америки». 

Реакція більшовицьких вождів 
на памфлет Винниченка не забари-
лася. V-й Всеукраїнський з'їзд рад, 
який відбувся в лютому-березні 
1921-го, оголосив Винниченка «во-
рогом трудящих мас». Також його, 
обраного в травні 1920-го членом 
ВУЦВК, виключили зі складу цього 
органу. 

Винниченко розцінив це рішен-
ня як визнання заслуг у бороть-
бі з більшовизмом на захист укра-
їнської радянської державності. У 
1923-му з властивим йому сарказ-
мом на адресу опонентів він пи-
сав: «Нещодавно я дізнався про 
таку річ: П'ятий з'їзд Рад робітни-
чих і селянських депутатів оголосив 
мене «поза законом». Сім заявляю, 
що дійсно, я – справжній ворог сеї 
банди, що усміхнено називає себе 
представниками народу. Ворогом 
такого «народу», тобто, реакційної, 
деспотичної олігархії, я вже є 23 
року ...»

Негативну реакцію лист Винни-
ченка «Революція в небезпеці» ви-
кликав і в колі українських кому-
ністів і соціалістів. Зокрема, лідери 
УКП Андрій Речицький і Юрій Лап-
чинський застерегли, що надалі ви-
користання Зарубіжної групою Ви-
нниченка імені УКП для «ворожих» 
цілей буде розглядатися її керівни-
цтвом «як шахрайство».

У 1937-му в автобіографії, не 
уникнувши згадки про діалог з 
Троцьким в 1920-му під час візиту в 
Москву, Винниченко зазначав: «По-
вернувшись з України за кордон, я 
написав брошуру«Революція в не-
безпеці», в якій висловив ті спосте-
реження і думки, які тільки тепер ви-
словлюють троцькісти. І небезпека, 
яку я бачив, на яку звертав увагу і 
Троцького, коли він був при владі, 
яку він тоді гордо відкидав, тільки 
через шість-сім років почала бути 
йому видною, і тепер вона зайняла 
ті форми, які я і припускав у тій своїй 
брошурі і з якими звертався до всіх 
пролетарських партій світу. Тоді мій 
крик не було взято до уваги».

Юрій МИТРОФАНЕНКО
 

Сайт «DSNEWS.ua», 
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«Сифіліс російського шовінізму». 
Як Винниченко з більшовика перетворився на «ворога трудящих мас»

Володимир Винниченко, 
зображення з виданої в УРСР 
в 1930-му році книги Олексія 

Парадіскі «Володимир Винниченко»

Володимир Ленін і Лев Троцький
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«Подякували за боротьбу проти білих, а потім 
розстріляли». Кінець союзу червоних і Махно

І більшовики, і махновці щиро 
вважали себе революціонерами, 
але мали абсолютно різні уявлен-
ня про майбутнє. Перші боролися за 
встановлення свого повного контр-
олю над суспільством, за нічим не 
обмежену диктатуру партійного ке-
рівництва, – другі воювали за сво-
боду і самоврядування трудящих, 
обмежену лише загальними рішен-
нями самих селян і робітників. При-
мирити прихильників цих двох про-
грам було неможливо. Але вони мо-
гли об'єднатися для відсічі ворогові. 
Так вже було в лютому-травні 1919 
року і при вигнанні денікінців . Так 
сталося і восени 1920-го, коли біль-
шовики і махновці об'єдналися про-
ти армії генерала Врангеля .

Союз уклали, але обидві сторо-
ни не довіряли один одному і навіть 
не дуже це приховували. У циркуля-
рах ЦК КП (б) У ставилося завдан-
ня «нейтралізувати розкладницьку 
роботу» анархо-махновців і «не до-
пускати спілкування наших частин 
з махновськими». З іншого боку, за 
свідченням анархіста Петра Аршино-
ва, «ніхто серед махновців не вірив у 
тривалість і міцність угоди з більшо-
виками. На підставі минулого кожен 
очікував, що вони неодмінно приду-
мають привід для нового походу на 
махновщину. Але з огляду на полі-
тичну обстановку вважали, що угода 
триватиме три-чотири місяці». Цей 
термін передбачалося використову-
вати для максимально широкого по-
ширення махновських і анархічних 
ідей, для організації системи Віль-
них Рад і інших бездержавних експе-
риментів. 

Роль основного організатора 
пропаганди, перш за все в містах, 
прийняла на себе Конфедерація 
анархічних організацій України «На-
бат» (КАУ). Секретаріат КАУ і Харків-
ська група «Набат» вийшли з підпілля 
на початку жовтня 1920-го, слідом 
за ними були легалізовані анархісти 
Києва, Одеси, Катеринослава, Пол-
тави та ін. У великих містах відкри-
валися анархічні клуби і бібліотеки, 

крім того, в Харкові працювало ви-
давництво «Вільне братство», вида-
валися газети «Набат»та «Голос мах-
новця». Під керівництвом «набатов-
ців» пройшло кілька страйків з еко-
номічними вимогами.

Не менш активно анархісти пра-
цювали і в селах. Найкраще про це 
відомо на прикладі Гуляй-поля, нео-
фіційної махновської столиці. У спо-
гадах Петра Аршинова і Віктора Бі-
лаша розповідається, що в листопа-
ді 1920-го гуляпільці «не менш 5-7 
разів збиралися всім селом на сход, 
поступово, ретельно і обережно по-
суваючись до вирішення питань са-
моврядування». Обговорювалися 
питання про налагодження роботи 
шкіл і театру, політичних і загально-
освітніх курсів для дорослих. Роз-
роблялися «Основні положення про 
вільну трудову Раду». В умовах вій-
ськової розрухи вдалося реалізува-
ти «зрівняльне забезпечення в гро-
шовій і натуральній формі» для всіх 
робітників і службовців села.

В Гуляй-поле РПАУ (армія мах-
новців) увійшла 26 жовтня 1920-го, 
після важкого бою з білими, в якому 
загинуло до тисячі махновців. Після 
цього армія вирушила в подальший 
рейд по тилу Врангеля, а в селі зали-
шилися батальйон гарнізонної служ-
би, вищий військово-політичний ор-
ган Рада революційних повстанців 
України (РРПУ) і поранені. Серед них 
був і сам Нестор Махно: майже всю 
осінь 1920-го він знаходився не в 
строю, лікувався після поранення. 
Командування армією на цей час 
було доручено Семену Каретнику.

Основним завданням РРПУ в 

найближчий місяць стало форму-
вання нових повстанських частин. 
До кінця листопада в Гуляй-полі пе-
ребувало вже близько чотирьох ти-
сяч бійців. Приблизно стільки ж мах-
новців стояли невеликими загонами 
в інших місцях Олександрівської гу-
бернії.

Тим часом в Харкові і інших міс-
тах анархісти посилювали критику 
влади. Газета «Голос махновця» від-

крито заявляла: «Комуністи несуть 
нам нове кріпацтво, нове рабство. 
(...) Ми завжди будемо ідейними не-
примиренними ворогами партії ко-
муністів-більшовиків ». Централь-
не управління надзвичайних комі-
сій України (Цупнадзвичайком) роз-
цінило ці слова як «явний заклик до 
збройної боротьби». РРПУ марно за-
кликала «набатівців» до стриманос-
ті, – на її звернення Секретаріат КАУ 
відповідав, що «анархісти як органі-
зація з Радянською владою ні про 
що не домовлялися, ні в які угоди не 
вступали».

З розгромом Врангеля РПАУ 
ставала не потрібна. Петро Арши-
нов згадував: «Як тільки в Гуляй-по-
ле прибула телеграма про те, що Ка-
ретник з повстанською армією вже 
в Криму і пішов на заняття Сімферо-
поля, помічник Махно, Григорій Ва-
силевський, вигукнув: «Кінець уго-
ді! Ручаюся чим завгодно, що через 
тиждень більшовики будуть громити 
нас «.

РПАУ увійшла в Крим 8 листопа-
да, в Сімферополі була 13-го, а 15-
го зайняла Євпаторію і стала тут на 
гарнізонну службу. Білі ще контр-
олювали Ялту і Керч, а керівництво 
червоного Південного фронту по-
чало розробку операції проти мах-
новців. Наказом комфронта Фрунзе 
з 17 листопада на виходах з Криму 
створювалися особливі загороджу-
вальні загони, що мали завдання «не 
допустити проникнення контррево-
люційних елементів з Криму». Іншим 
наказом Фрунзе «негайно» вивів з 
Криму до Приазов'я обидві Кінні ар-
мії, а 3-й кавалерійський корпус пе-
рекинув в район Євпаторії. Так поча-
лося оточення махновських частин. 
Одночасно перервався телеграфний 
зв'язок між Євпаторією і Гуляй-по-
лем, - «технічні неполадки» тривали 
рівно до розриву союзу.

Підготовка до операції проти 
Махновщини йшла стрімко. 23 лис-
топада Фрунзе телеграфував Леніну 
і головкому Каменеву: «У ніч з 25-го 
на 26-е повинна початися ліквіда-
ція залишків партизанщини. (...) Ро-

бота починається раніше намічено-
го мною терміну (29-30 листопада)».

Події почалися в Харкові. Ще 21 
листопада Цупнадзвичайком звіту-
вав у Москву: «Встановлено кварти-
ри всіх найзначніших представників 
анархо-махновщини. Кожні 12 го-
дин усі [агенти] доповідають про змі-
ну адреси, про приїзд і від'їзд тих чи 
інших осіб». Вдень 25 листопада го-
лова Раднаркому УРСР Раковський 
запросив до себе лідера анархістів 
Всеволода Воліна - обговорити так 
і не підписаний 4-й пункт угоди між 
урядом і РПАУ. Пункт, в якому йшло-
ся про незалежність махновського 
району від більшовицького режиму.

Через багато років Волін зга-
дував: «Раковський прийняв мене 
дуже сердечно. Він запросив мене 
зайняти місце біля його робочого 
столу. Сам, зручно розташувавшись 
в кріслі і недбало граючи красивим 
ножем для розрізання паперу, з по-
смішкою заявив мені, що перегово-
ри між Харковом і Москвою з приво-
ду розділу 4 от-от завершаться, слід, 
судячи з усього, з дня на день очіку-
вати позитивного рішення. (...) В той 
же вечір я виступав з доповіддю про 

анархізм в Харківському сільсько-
господарському інституті. Зал був 
переповнений, і збори закінчили-
ся дуже пізно, близько першої го-
дини ночі. Повернувшись до себе, я 

ще продовжив роботу над статтею 
для нашої газети і ліг спати близько 
о пів на третю. Майже відразу мене 
розбудив шум, зміст якого був абсо-
лютно зрозумілий: постріли, брязкіт 
зброї, кроки на сходах, удари кула-
ком у двері, крики і образи. Я зрозу-
мів. У мене був тільки час одягнути-
ся. В мою кімнату голосно стукали: 
«Відкрий або ми виб`ємо двері!» Як 
тільки я відчинив засувку, мене гру-
бо схопили, повели і кинули в підвал, 
де знаходилося вже кілька десятків 
людей. Таким було «позитивне рі-
шення» по розділу 4».

Рано вранці 26 листопада за-
ступник начальника Цупнадзвичай-
кому Балицький телеграфував до 
Москви Дзержинському: «Операція 
проходить вдало, анархо-махнов-
ці взяті зненацька, організовано-
го опору не чинили. Убитих і тяжко 
поранених немає. Обшуки і арешти 
тривають – ще не використано і тре-
тини ордерів ».

Про деякі особливості цієї вдалої 
операції пізніше писав Аршинов: «За-
арештовувалися не тільки анархісти, 
але також ті, що знаходилися з ними 
в простому знайомстві або цікавили-
ся анархічною літературою. (...) Була 
влаштована засідка в книжковому 
магазині «Вільне братство». Всякого, 
хто приходив до нього за покупкою 
книг, несподівано хапали і відправ-
ляли в Че-ка. Хапали осіб, які зупи-
нялися і читали недавно випущену 
(легально) і наліплену на стіну анар-
хічну газету «Набат»». У тих, хто уник-
нув арешту, брали в заручники роди-
чів, як сталося з анархістом Григорі-
єм Цесніком: чекісти тримали в тюр-
мі його дружину, поки Цеснік сам не 
з'явився в Цупнадзвичайком.

Всього за добу в різних містах 
України були взяті кілька сотень 
анархістів. Тільки в Харкові число 
заарештованих досягало 500 чоло-
вік. Багатьом і багатьом з них так і 
не довелося вийти на свободу. На-
приклад, засновник і беззмінний лі-
дер Конфедерації «Набат» Арон Ба-
рон з цього дня почав свій довгий 
шлях по в'язницях і засланнях, – 
поки не був нарешті розстріляний в 
1937 році.

Одночасно в ніч на 26 листопада 
були атаковані махновські загони 
в Олександрівському, Бердянсько-
му та Мелітопольському повітах. Тут 
операція пройшла не так гладко, як 
в Харкові. У Мелітополі удар був на-
несений по порожньому місцю: мах-
новці були попереджені співчуваю-
чими і заздалегідь покинули місто. 
Під Бердянському загін колишньо-
го «білого махновця» Микити Чало-
го зазнав великих втрат, але про-
рвався з оточення. Те ж відбулося в 
Пологах з полком Григорій Савоно-
ва. А в Токмаку заарештовані мах-
новці були звільнені через кілька 
годин повсталим проти більшови-
ків червоним батальйоном колиш-
нього сибірського партизана Глазу-
нова. Зате в Малій Токмачці черво-
ним вдалося застати зненацька 3-й 
піхотний полк Григорія Клерфона. 
Сам комполка зник з невеликим за-
гоном; за його словами, «червоні ко-
мандири з кулеметів розстрілювали 
полонених, полк цілком загинув».

Махно теж заздалегідь отримав 
попередження. Увечері 25 листопада 
в Гуляй-поле самовільно прибув чер-
воний загін (Білаш називає його кав-
дивізіона), дві сотні кіннотників, які 
оголосили себе анархістами і повідо-
мили, що село оточене. Щирість пере-
біжчиків спочатку викликала сумні-
ви, але повстанці підготувалися.

Бій за Гуляй-поле почався на 
світанку. Згадує Віктор Білаш: 
«Село кілька разів перехо-
дило з рук в руки.

У ніч на 26 листопада 1920 року українська радянська влада розірвала 
союз з Махновським рухом. Раптового удару зазнали як повстанські фор-
мування, так і організації анархістів. З останніми впоралися граючи, а ось 
«ліквідація Махно» зірвалася

Махновські гасла в Гуляйпільському краєзнавчому музеї

Головком РРФСР Сергій Каменєв (внизу зліва) і керівництво 1-ї Кінної армії

«Набатівці» в харківському ДОПРі ( в ув̀ язненні). 1922 р. Зліва направо. 
Верхній ряд: Ревека Ярошевська, Олексій Олонецкий, Проценко, Антон 

Шляховий. Нижній ряд: Левада, Іван Чарина, Лія Готман, Арон Барон.

Всеволод Волін

почався ннаа а а а а а а 
Білаш:: 

ехо-о 11
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Календар 

всесвітньої історії
18 грудня 
Народився: 1892 – Микола Ку-

ліш, український драматург доби 
Розстріляного Відродження. 

19 грудня
Народилися: 1915 – Едіт Піаф 

(Гассіон), французька співачка й 
акторка; 1919 – Микола Лукаш, 
український перекладач, мовоз-
навець, дисидент; 1920 – Микола 
Руденко, український письменник, 
політв’язень радянських часів, від 
1976 р. – засновник і перший голо-
ва Української групи сприяння ви-
конанню Гельсінських угод.

20 грудня 
1868 – у Львові засновано 

українське товариство «Просвіта».

21 грудня 
Народився: 1596 – Петро Мо-

гила (Петру Мовіла), молдавський 
шляхтич, український політичний, 
громадський церковний і освіт-
ній діяч, архімандрит Києво-Печер-
ського монастиря з 1627 р., митро-
полит Київський, Галицький і всієї 
Русі в 1633 – 1647 рр.

22 грудня 
1857 – у Російській імперії в за-

гальний обіг упроваджено поштові 
марки.

Народилася: 1833 – Марко 
Вовчок (Марія Вілінська), україн-
ська письменниця.

23 грудня 
1913 — відбувся перший політ 

літака Ігоря Сікорського, 4-мото-
рного біплана «Ілля Муромець». 

24 грудня
Народилися: 1798 – Адам Міц-

кевич, польський поет-роман-
тик і діяч національно-визвольно-
го руху. уродженець нинішньої Бі-
лорусі; 1868 – Емануель Ласкер, 
доктор математики, другий в іс-
торії шахів чемпіон світу (1894 – 
1921 рр.); 1937 – В’ячеслав Чорно-
віл, український політик, дисидент і 
політв’язень радянських часів, літе-
ратурний критик, публіцист. Один із 
лідерів Народного руху України.

25 грудня 
1741 – шведський учений Ан-

дерс Цельсій винайшов шкалу вимі-
рювання температури. 

1855 – у Кінгстоні (Канада) від-
булася перша гра в хокей.

1979 – вторгнення радянських 
військ до Афганістану. 

Народився: 1895 – Григорій Ве-
рьовка (у селищі Березна на Черні-
гівщині), український композитор і 
хоровий диригент.

26 грудня 
1825 – повстання декабристів у 

Санкт-Петербурзі. Спроба держав-
ного перевороту була підготовлена 
групою дворян і мала на меті недо-
пущення вступу на трон Миколи I, лі-
бералізацію суспільно-політичного 
ладу в країні. 

Народився: 1893 – Мао Цзедун, 
китайський політичний і державний 
діяч, голова КНР (1954 – 1959), го-
лова ЦК Компартії Китаю (1942 – 
1976).

27 грудня 
1925 – російський поет Сергій 

Єсенін знайдений повішеним у ле-
нінградському готелі «Англетер».

1929 – генеральний секретар 
ЦК ВКП(б) Йосип Сталін проголосив 
політику «суцільної колективізації». 

28 грудня 
1895 – у Парижі відбувся пер-

ший публічний показ «сінематогра-
фа братів Люм’єрів». Початок ери кі-
нематографа. 

Народився: 1886 – Данило Тер-
пило, український повстанський 
отаман, відомий під іменем «отаман 
Зелений».

29 грудня 
1724 – у Петропавлівській фор-

теці Петербурга. В ув̀ язненні помер 
Павло Полуботок, наказний геть-
ман України (1722 – 1724), чернігів-
ський полковник.

Народився: 1891 – Володимир 
Симиренко, визначний український 
учений у галузі садівництва. 

30 грудня 
1922 – утворено СРСР. Таке рі-

шення ухвалив I Всесоюзний з’їзд 
представників рад робітничих, се-
лянських і червоноармійських депу-
татів у Москві. З’їзд затвердив де-
кларацію і договір про утворення 
нової держави – Союз Радянських 
Соціалістичних Республік. Потім це 
рішення мали затвердити союзні 
республіки, але деякі, в тому числі 
Україна, цього так і не зробили. 

1953 – у США надійшов у про-
даж перший кольоровий телевізор. 

31 грудня 
1898 – відкрита перша теле-

фонна лінія між Москвою і Петер-
бургом. 

1917 – декрет Раднаркому Ра-
дянської Росії про визнання дер-
жавної незалежності Фінляндії.

Народився: 1877 – Гнат Хотке-
вич, український письменник, му-
зикант, історик, композитор, мисте-
цтвознавець, етнограф, педагог, те-
атральний діяч.

1 січня 
1863 президент США Авраам 

Лінкольн видав маніфест про звіль-
нення рабів. 

1959 –перемога революції на 
Кубі.

1961 у Радянському Союзі про-
ведена грошова реформа. Об-
мін нових грошових знаків на ста-
рі здійснювався у співвідношенні 
1:10.

1993 – Чехословаччина розді-
лилася на Чехію та Словаччину. 

Народилися: 1701 – Василь 
Григорович-Барський, український 
письменник, учений, мандрівник; 
1909 – Степан Бандера, голова Ор-
ганізації Українських Націоналістів.

3 січня 
1919 – Українська Національ-

на Рада Західноукраїнської Народ-
ної Республіки проголосила зі своєї 
сторони злуку ЗУНР з Українською 
Народною Республікою

1957 – компанія «Гамільтон» ви-
робила перші у світі електронні на-
ручні годинники.

Народилися: 106 до н. е. – Ци-
церон, римський державний діяч, 
оратор, письменник; 1895 – Борис 
Лятошинський, український компо-
зитор; 1942 – Анатолій Погрібний, 
український громадський діяч, літе-
ратурний критик, лавреат Шевчен-
ківської премії (2006).

Померли: 1501 – Алішер Навої, 
узбецький поет і мислитель; 1923 – 
Ярослав Гашек, чеський письменни.

4 січня
1919 – Рада Східної Галичини 

прийняла рішення про приєднання 
до України

1919 – Українська Центральна 
Рада заборонила обіг в Україні ро-
сійських, німецьких і австрійських 
грошей

Народилися: 1643 – Ісаак Нью-
тон, англійський фізик, математик, 
астроном, філософ, теолог; 1809 – 
Луї Брайль, французький викладач, 
винахідник крапково-рельєфно-
го шрифту для сліпих; 1837 – Пав-
ло Житецький, український філолог, 
педагог та громадський діяч

Померли: 1941 – Анрі Бергсон, 
французький філософ, лавреат Но-
белівської премії з літератури за 
1927 рік; 1960 — Альбер Камю, 
французький письменник, філософ, 
публіцист.

5 січня 
1769 – Джеймс Уатт одержав 

патент на парову машину.
1918– УНР випустила в обіг 

перші українські банкноти – карбо-
ванці, на них були зображені тризуб 
із хрестом.

Народилися: 1921 – Фрідріх 
Дюрренматт, швейцарський рома-
ніст і драматург; 1932 — Умберто 
Еко, італійський науковець, пись-
менник.

Померла: 1992 – Дарія Ребет, 
українська політична і громадська 
діячка, голова Проводу ОУНЗ, жур-
налістка, правниця, діячка жіночого 
руху в українській діаспорі.

6 січня
1838 — у місті Моррістаун (штат 

Нью-Джерсі, США) Альфред Вейл і 
Семюел Морзе продемонстрували 
свій перший телеграф

2019 – Православна церква 
України отримала томос про авто-
кефалію

Народилися: 1596 – Богдан 
Хмельницький, український геть-
ман, очолив національно-визволь-
ну війну 1648–1657 рр.; 1822 – Ген-
ріх Шліман, німецький археолог, ке-
рівник розкопок у Трої, Мікенах, Ко-
ринфі; 1834 – Степан Руданський, 
поет; 1898 – Володимир Сосюра, 
поет; 1938 – Василь Стус, поет.

Померли: 1920 – Левко Сими-
ренко, український селекціонер; 

1945 – Володимир Вернад-
ський, український філософ і приро-
дознавець.

7 січня
У православних християн – 

Різдво Христове
1927 – зроблено перший тран-

сатлантичний телефонний дзвінок з 
Нью-Йорка до Лондона

Народилися: 1745 – Етьєнн 
Монгольф'є, винахідник аеростата; 
1834 – Філіп Рейс, німецький фізик, 
винахідник телефону; 1853 – Мико-
ла Аркас, український письменник, 
композитор, історик.

Померли: 1933 – Микола Са-
довський, український актор, ре-
жисер; 2011 – Михайлина Коцю-
бинська, українська літературозна-
виця, перекладач, активна учасни-
ця руху шістдесятників, племінниця 
Михайла Коцюбинського – донька 
його брата Хоми.

Обидві сторони не-
сли важкі втрати. Однак 

кільце стискалося, і ми, пригні-
чені подіями і підступністю черво-

них, залишивши в Гуляйполе склади 
зі зброєю, потягнулися на Успенівку. 
Підозрілому кавдівізіону дано було 
бойове завдання – вибити зі шляху 
частини червоної бригади. У півто-
ра верстах від села почалася атака. 
Підозрілий дивізіон кинувся першим 
і проявив себе понад очікування. 
Кавбригада, будучи оточена з флан-
гів, побігла на Успенівку, пересліду-
вана нашою, вибачте на слові, ар-
мією. Перший бій, таким чином, був 
виграний. Кавбригаду на зморен-
них конях наздогнали в с. Б. Янісоль, 
вона майже цілком капітулювала».

У Криму 23 листопада коман-
дарм Семен Каретник отримав на-
каз Фрунзе: «вважати задачу пар-
тизанської армії закінченою», реор-
ганізуватися в «нормальні військові 
з'єднання Червоної армії» і попряму-
вати на Кавказ. Мітинг бійців РПАУ 
відмовилися підкорятися цьому нака-
зу без санкції СРПУ. 25 листопада Ка-
ретник, начальник штабу армії Петро 
Гавриленко і кілька інших командирів 
виїхали до Сімферополя на перегово-
ри з керівництвом Південного фрон-
ту. На час своєї відсутності Каретник 
залишив на чолі армії командира ка-
валерії Олексія Марченка, виконую-
чим обов'язки начштабу — Олексан-
дра Тарановського.

У ніч на 27 листопада Марченко 
отримав ультиматум: ви оточені, зда-
вайтеся! Обговорювати цю пропози-
цію махновці не стали. Залишивши 
в Євпаторії обози, РПАУ кинулася на 
прорив з оточення. І сталося диво: за-
мість того, щоб відкрити вогонь, чер-
воні здалися. Їх командування пояс-
нювало це так: «Внаслідок швидкості 
і несподіванки розгорнулися подій і 
непідготовленості, з огляду на це в по-
літичному відношенні червоноармій-
ського складу початок був невдалим. 
Червоноармійці, які не розбиралися 
в анархо-бандитських ідеях, не про-
явили достатньої твердості і наполе-
гливості в боротьбі з тим, з ким вони 
ще кілька днів тому йшли пліч-о-пліч».

Наступні два дні Марченко вів 

армію з Криму. Червоні переслідува-
ли махновців, але без успіху. Полки 
і цілі бригади здавалися і намагали-
ся приєднатися до повстанців, але ті 
відмовлялися приймати їх: побоюва-
лися провокацій і зради. У ніч на 29 
листопада РПАУ пройшла через Пе-
рекоп. Без бою, під виглядом 46-ї ди-
візії червоних. Хто забезпечив Мар-
ченка паролями і пропусками - так і 
залишилося невідомо.

Покинувши Крим, махновці роз-
слабилися – за що і були жорстоко 
покарані. Увечері 1 грудня частини 
Марченка були атаковані 1-ї Кінною 
армією неподалік від Мелітополя. 
Майже половина повстанців загину-
ла в бою, ще стільки ж опинилися в 
полоні. До Махна дісталося не біль-
ше 250 чоловік. Аршинов так опису-
вав їхню зустріч 7 грудня в грецько-
му селі Керменчик: «Під'їхали пере-
дові частини на чолі з Марченком і 
Тарановським. «Маю честь допові-
сти - кримська армія повернулася», 
заговорив з легкою іронією Марчен-
ко. Але Махно був похмурий. Вигляд 
розбитої, майже знищеної знамени-
тої кінноти сильно потряс його. Він 
мовчав, прагнучи стримати хвилю-
вання».

Самі командири «кримської ар-
мії» до своїх так і не повернулися. 
Не добившись зустрічі з ким-небудь 
з червоних штабістів, Каретник ви-
рішив відправитися в Гуляй-поле, а 
Гавриленко й інші - повернутися в Єв-
паторію.

Вночі 26 листопада вагон, в якому 
їхали Гавриленко і близько 40 супро-
воджуючих його махновців, був ото-
чений співробітниками Особливого 
відділу 6-ї армії. Здатися вони відмо-
вилися. 33-річний начштабу РПАУ Пе-
тро Гавриленко загинув у перестрілці.

Командарм Семен Каретник, його 
ад'ютант Ємельяненко, командир ар-
тилерійського дивізіону Петро Осипен-
ко та 120 поранених махновців були 
затримані на станції Джанкой і під кон-
воєм відправлені в Мелітополь, в штаб 
4-ї армії. Операцією керував началь-
ник 2-й Донський стрілецької дивізії 
Колчигін. Через 52 роки генерал-лей-
тенант у відставці Богдан Колчигін зга-
дував, як в'язав махновців телеграф-
ної дротом, як вночі в дорозі пив горіл-
ку з Каретником і Осипенко («мені це 
було приємно, бо в п'яному стані вони 
були менш схильні до втечі»). А потім: «У 
Мелітополі на міській площі біля собо-
ру Каретников, Осипенко та Ємелья-
ненко були розстріляні ротою москов-
ських курсантів з дивізії т. Павлова. 
Розстріл був обставлений дуже уро-
чисто. Спочатку був зачитаний наказ 
з вдячністю махновцям за боротьбу 
проти білих (причому курсанти відда-
ли честь, тримаючи гвинтівки «на ка-
раул!»), а потім - за виступ проти Рад 
— ім'ям РРФСР, розстріляти. Причому 
гвинтівки були вже до ноги».

І розстріляли.

Олександр ДУБОВИК
Сайт ДСdsnews.ua, 26.11.2020 р.

«Подякували за боротьбу проти 
білих, а потім розстріляли». 

Кінець союзу червоних і Махно

Олександр Тарановський

Олексій Марченко

Семен Каретник

А це радянський плакат часів 
СРСР
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Сергій ПАВЛЕНКО: 
«Матеріали до історії, етнографії Чернігово-Сіверщини»

Сергій Олегович Павленко – відо-
мий чернігівський, журналіст, історик, 
редактор історико-краєзнавчого жур-
налу «Сіверянський літопис». Він готує 
до видання свою нову книгу «Матеріа-
ли до історії, етнографії Чернігово-Сі-
верщини». Статті з неї він люб'язно на-
дав для публікації нашій газеті. Вказу-
ються дати, коли написано ці тексти.

Українські села та містечка часом мають такі 
назви, що хочеться дізнатися легенди їх створен-
ня. Так, у різних куточках країни можна зустріти 
Кохане, Доброгощу, Пушкарі, Потеряйки Горові, 
Чертіж, Філіопіль, Твердохліби, Куцуруб, Івано-
Яризівку. За кожною з цих місцин – ціла історія! 
Одна з таких назв виявилася настільки незвич-
ною, що стала причиною моєї мандрівки . Тож ви-
рушаймо до села Салтикова Дівиця Куликівсько-
го району!

За документами першої половини ХVІІ століт-
тя, у Чернігові був чашник (це досить високий чин 
при дворі) Салтик. Йому польський король надав 
у володіння Стольне. Може, то він заснував і на 
Куликівщині поблизу озера Дівиця власний хуті-
рець, з якого потім виросло село?

– А про це є цікава легенда, – розповів за-
ступник голови райдержадміністрації з гума-
нітарних та політико-правових питань Володи-
мир Повозник, з яким ми побували разом у селі. 
– Ніби був князь Салтик, а у нього – дочка-кра-
суня. У ті часи були міжусобні протистояння між 
впливовими родинами дрібних князівств. Салтик 
ворогував з князем Синьоком. А їхні діти, попри 
батьківський конфлікт, покохали одне одного. 
Якось Салтик послав своїх воїнів, щоб вони вби-
ли супротивника. Відбулася битва. Багато людей 
загинуло. І ось тоді до дочки Салтика звернувся 
син Синьока: «Я хочу просити у твого батька тво-
єї руки». З ним було ще два воїни. Дівчина згоди-
лася провести коханого до батька. Але вона й не 
підозрювала, що батько Синьок за сином вислав 
услід сотню воїнів. Пробравшись підступно до 

Салтика, вони вбили князя. У відчаї дівчина по-
бігла до озера і втопилася. Відтоді озеро назива-
ється Дівиця. А село – Салтикова Дівиця.

Отець Ростислав Савчук, який уже 25 років 
править у Свято-Миколаївській церкві, знає ще 
одну легенду: ніби у давні часи на місці озера Ді-
виці стояли церква і село. Але одного дня все піш-
ло під воду. «Там, де стояла церква, тепер така гли-
бочінь, що й до дна не можна дістати», каже він.

Кажуть, село тричі було знищене. Спочатку за 
князів. Потім під час монголо-татарської навали. 
Є цьому й археологічні підтвердження. Останньо-
го разу фортецю у Салтиковій Дівиці брали 1664 
року вояки польського короля Яна Казимира.

Але й після цього Салтикова Дівиця відроди-
лася! Вона постала, щоправда, на новому місці.

Гордість села – мурована церква, збудована 
1905 року. Її у 1938 році закрили, партійці поруй-
нували купол. А з 1941-го вона діє й дотепер. За-
вдяки спонсорам за останні роки поновлені ку-
поли, привезено із Почаєва позолочений іконо-
стас. Церковне приміщення красиво розписане 
сюжетами на релігійні теми.

Сільський голова Микола Губський показав 
нам біля красивої Свято-Миколаївської церк-

ви пам'ятник загиблим козакам-героям, мужнім 
оборонцям фортеці (на знімку).

– Наше село – сотенне, – розповів він. – Тож 
ми вирішили відродити у селі козацтво. Оце за 
кошти козаків і зробили цей пам'ятник. На По-
крову тут відбувається молебен.

Ще не дуже багато людей записалося у со-
тню, але головне, що вони вже є і зробили корис-
ну справу. М. Губський, до речі, є прямим нащад-
ком козака Федора Губського, записаного у ре-
єстрі Салтиково-Дівицької сотні 1649 року. Тож 
йому, як не крути, а без козакування по-новому 
у селі не обійтися!

2011 рік.

На хуторі Глєбовка, що на Чер-
нігівщині, – кілька десятків хат, в 
яких мешкає майже 50 жителів. 
Навіть у колишньому маєтку по-
міщика Яцка – в одному крилі – 
оселилася родина. На перший по-
гляд, звичайне сіверське село з 
буденними клопотами. Одна жі-
ночка попросилася, щоб підвіз до 
села Нового: автобус туди лише 
під’їжджає, а треба зустріти онуку. 
Однак був вражений невдовзі роз-
мовою з нею. Парадокс у тому, що 
ніякої Глєбовки взагалі-то немає!

– Тепер це вулиці Нова та Ліс-
на села Нового, – пояснила мені 
згодом листоноша Ольга Шарпата.

У Седнівській селищній раді 
вже не знають, коли Глєбовка пе-
рестала бути населеним пунктом. 
Хоча у 1901 році у «Списку населе-
них місць Чернігівської губернії» 
вона фігурує як хутір, в якому про-
живало 64 особи! У 20-х роках ХХ 
століття за два кілометри від Глє-
бовки з’явилося робітниче посе-
лення Нове і, схоже, «для зручнос-
ті» у його «межі» вписали хутір.

Найцікавіше те, що у таку си-
туацію потрапили десятки населе-
них пунктів Чернігівщини!

Біля Лопатина стоїть дорожній 
знак «Лопатин». Та коли розгово-
рився з місцевими, був ошелеше-
ний: вони вже жителі іншого села!

– У 1982 році в Терехівці за-
планували будувати сучасний ма-
газин, – розповіла колишній сіль-
ський голова Надія Барбаш. – Але 
торговельні площі розраховували-
ся на певну кількість споживачів. 
У Терехівці ж не вистачало свого 
населення. От, щоб розпочати це 
будівництво, Лопатин і приєднали 
до нашого села. Лопатинці тепер 
живуть на вулиці Набережній.

За два кілометри від райцен-
тру Ріпок значиться село Яворці. Є 
навіть вказівник на заїзд до цього 
населеного пункту з кількома ву-

лицями. Але... насправді з 1993-
го офіційно Яворці, де прожива-
ють майже 600 людей, не існують.

На сучасній топографічній кар-
ті Менського району немає хуторів 
Шуляків та Птичого. У Реєстрі на-
селених пунктів Чернігівської об-
ласті під №716 згадується лише 
Слобідка. А хутори Шуляків та Пти-
чий, як з’ясував, записані нині 
просто вулицями цього села. У та-
кій самій ситуації і хутір Гай побли-
зу Степанівки. Тим часом там жи-
вуть люди. І в окрузі їхні населені 
пункти називають хуторами... 

Я розумію обурення жителів 

хуторів, що їх вже заздалегідь «по-
ховали». Зазначу, що у Реєстрі і 
досі числяться, може, з три десят-
ки сіл, у яких нині ніхто не прожи-
ває – мешканці або померли, або 
переїхали. А тому, справді, див-
но, що хутори Шуляків та Птичий, 
де проживають люди, якимось чи-
ном зняті з обліку. Чим вони гірші 
за Веселий Поділ (Веселе) чи Віль-
не (Булигівка), що мають відповід-
но номери 684 та 679 в обласно-
му Реєстрі?

На хуторі Касянів, неподалік 
села Мала Загорівка, живе 35 лю-
дей. Однак ще з 1960-х років цей 
населений пункт теж в офіційних 
документах фігурує як вулиця.

– Тривалий час у паспортах пи-
сали по-різному, – каже сільський 
голова Ніна Осипенко. – А тоді усе 
спростили. Тепер це вулиця Кася-
нів Малої Загорівки.

Присяжний суддя Козелець-
кого району Анатолій Пенський 
пов’язує «зникнення» багатьох сіл 
на Чернігівщині з хрущовською 
адміністративною реформою.

– У 1958-му моє село Жадь-

ки та хутір Попенки приєднали до 
Скрипчина. Ми й досі себе нази-
ваємо жадьківцями... Крім того, – 
пояснив він, – у нашому районі у 
1994 році Сморшки приєднали до 
Гладкого. Мотив? У такий спосіб 
населений пункт, який став части-
ною села з іншої зони, не претен-
дував на чорнобильські пільги.

З різних причин та мотивів й 
Омелянів поглинув Полуянів, Вер-
бичі – Постовбицю, Новоукраїн-
ське – Чепіговку, Маслоківку, Ско-

роходове – Нинів, Вербівка – До-
бре, Мокляки – Гору, Загребелля 
– Андріївку, Павлівка – Кезі. Сво-
го часу біля села Семенівки Мен-
ського району були В’яльківка, За-
логівка, Курдюківка, Лапівка, Пи-
липенківка, Удівка, а тепер все це 
кутки одного населеного пункту.

Щороку сесії Чернігівської об-
ласної ради розглядають питання 
про зняття з обліку трьох-шести 
населених пунктів, в яких ніхто не 
проживає. На жаль, така демогра-
фічна ситуація.

– З 1986-го на Придесенні 
офіційно пройшли таку процеду-
ру 58 сіл, – повідомила заступ-
ник начальника головного облас-
ного управління статистики Тетя-
на Дусь. – Поки живе чи прописа-
на хоч одна людина в населеному 
пункті, його не знімають з обліку.

Як дізнався в обласній раді, 
нині ці питання суворо регламен-
туються відповідними положення-
ми. Процедура зняття з обліку на-
селеного пункту включає рішен-
ня сесій сільрад, райрад, облра-
ди і у підсумку – Верховної Ради. 
Однак, ніде правди діти, у спадок 
сучасникам від боротьби з хутора-
ми 1930-х років, укрупнення ма-
лих сіл в 1950–1960-х залишило-
ся багато населених пунктів, які є 
і досі, але насправді вони ніде не 
фігурують в офіційних документах. 
З якоїсь чиновницької вигоди у 
майже 50 населених пунктів вкра-
дено історію. Ще за часів Союзу в 
офіційних документах адміністра-
тивно-територіального устрою 
зник термін «хутір». Відсутній він і 
в нинішньому офіційному діловод-
стві. А якщо нема хутора, то й від-
сутній населений пункт? Логіка ця 
зрозуміла. Та на Чернігівщині під 
неї підпадає ще понад 200 «сіл», в 
яких проживає по 1, 3, 5, 10 осіб.

05. 11. 2013 р.
Фото автора.

Художник 
Леонід Могучов 

отримав міжнародне 
визнання

Приємна новина для поціновува-
чів мистецтва надійшла з Лондона. 
Всесвітньою академією науки, осві-
ти, культури і мистецтв присвоєно 
чернігівцю Леоніду Могучову Міжна-
родний диплом всесвітньо відомого 
художника.

Цю висо-
ку нагороду 
наш земляк 
отримав за-
вдяки напо-
л е г л и в о с т і 
Олени Бала-
шової, заслу-
женого пра-
цівника куль-
тури Украї-
ни, керівника 
Міжнародно-
го благодій-
ного фонду «INSHE ZHITTIA». Клопо-
тання про увічнення пам’яті худож-
ника Могучова надійшло від Націо-
нального архітектурно-історичного 
заповідника «Чернігів стародавній».

Додамо, що диплом присвоєно 8 
травня 2020 року, у річницю смерті 
майстра пензля. На жаль, через ка-
рантинні обмеження лише зараз цей 
красиво оформлений документ має-
мо нагоду продемонструвати громад-
ськості.

А розпочалася ця історія, яка 
отримала міжнародний успіх, з ви-
ставки у нашому місті, у вересні 2019 
року. Тоді, у Національному архітек-
турно-історичному заповіднику «Чер-
нігів стародавній» була представле-
на унікальна експозиція з 40 картин 
Леоніда Могучова «Спадщина», нада-
них Міжнародним благодійним фон-
дом «INSHE ZHITTIA». Потім вистав-
ка помандрувала за межі України. З 
творчістю талановитого майстра по-
знайомилися у Великобританії, США, 
Мексиці, на Кіпрі, в Угорщині, Німеч-
чині, Австрії, Китаї і Японії та інших 
країнах світу. І на завершення подо-
рожі – картини Могучова експонува-
лися в столиці нашої держави Києві.

Леонід Могучов намалював біль-
ше 10000 робіт та ескізів архітектур-
них пам’яток: церков, маєтків, вітря-
ків, фортець. На жаль, значна час-
тина його творів уже втрачена наза-
вжди. Адже доволі часто художник 
дарував свої картини. Відтепер ма-
люнки Могучова зберігаються у ба-
гатьох музеях України, а також у при-
ватних колекціях Канади, США, Ве-
ликобританії, України, Росії, Європи і 
Білорусії. Частина творів нашого зем-
ляка зберігаються у чернігівських му-
зеях, тож ще не один раз вони будуть 
експонуватися на виставках і ми ма-
тимемо нагоду милуватися ними і 
дякувати Леоніду Могучову за його 
творчість.

Сергій ЧЕРНЯКОВ, 
учений секретар Національного 

архітектурно-історичного 
заповідника «Чернігів стародавній».

Фото Міжнародного диплома, 
картин з колекції заповідника.

Хутора Глєбовка немає на карті, він став примарою

Маєток поміщика Яцка в Глєбовці.

Давньоруські Ромео та Джульєтта
Звідки взялася Салтикова Дівиця
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Батурин — гетьманська столиця Наші славні земляки

Фотоархів

28 жовтня Україна відзна-
чила 76-ту річницю з вигнання 
нацистських окупантів з нашої 
землі. Батурин було звільнено 
6 вересня 1943 р. До цієї події 
населення пройшло досить три-
валий і не легкий шлях.

Вже в липні 1941 р. німець-
кі війська наблизилися до Чер-
нігівщини, і саме на цій терито-
рії тривали довгі та запеклі бої. 
9 вересня радянські військо-
ві відступають від Чернігова, і 
цього ж дня фашисти вривають-
ся до Батурина. 

Вони по-звірячому роз-
правлялися з активістами се-
лища, 44 особи були розстріля-
ні. Крім того, місцеве населен-
ня вивозили до Німеччини – 75 
юнаків та дівчат. 

Цілих два роки жителі Бату-
рина були змушені терпіти муки 
неволі. І ось внаслідок успішних 
наступальних дій військ Цен-
трального фронту, в складі яко-
го з серпня 1943 р. знаходила-
ся 70-та гвардійська стрілецька 
дивізія, 203, 205 та 207 полки 
цієї дивізії відзначилися у боях 
за наш рідний Батурин.

6 вересня 1943 р. о 9 годині 
ранку після дводенних боїв Ба-
турин визволили від окупантів. 
За звільнення Батурина відда-
ли життя 117 солдатів та офіце-
рів Радянської Армії.

У роки війни 1200 жителів 
Батурина пішли на фронт захи-

щати свою землю від фашизму, 
з них кожен третій за військові 
подвиги був нагороджений ор-
денами та медалями, 380 бату-
ринців не повернулися до рід-
ної домівки. 

За героїзм наші земляки 
отримали високі звання. Се-
ред них звання Героя Радян-
ського Союзу за визволення 
України удостоєний капітан Ка-
дун Микола Васильович (1919 
– 1944), повного кавалера ор-
дена Слави – старшина Буток 
Володимир Георгійович (1925 
– 1970). Цю нагороду, яка для 
нього була першою, він отри-
мав саме за визволення Укра-
їни. Звання підполковника по-
смертно отримав Прокіп Пили-
пович Корнієнко, який під час 
оборонних боїв залізничної 
станції Опухлики на Псковщині 
був смертельно поранений

В пам’ять про ті події на те-
риторії Батурина встановлені 
пам’ятники. 

На околиці Батурина, на ав-
тостраді Кіпті - Глухів - Бачівськ, 
встановлена бойова гармата 
– безпосередня учасниця тих 
далеких подій. Саме на цьому 
рубежі в 1941 році 21-ша ар-
мія Південно-Західного фрон-
ту в складі 28-го, 66-го та 67-го 
стрілецьких корпусів вела кро-
вопролитні бої з переважаючи-
ми силами німецької армії гру-
пи «Центр».

На високій лівій терасі 
швидкоплинної ріки Сейм ви-
сочить пам’ятник, на якому при-
кріплені 15 зірок. У вересні 
1943 року 15 молодих воїнів, 
випускників Барнаульського 
військового училища, віддали 
свої життя за звільнення Бату-
рина під час форсування річки.

В пам’ять про героїзм на-
ших земляків у 1975 р. було 
встановлено пам’ятник «Кур-
ган Слави», авторства І. Коло-
мієць.

В центрі міста, на терито-
рії Батуринської загальноос-
вітньої школи І-ІІІ ступенів ім. 
Григора Орлика встановле-
ний пам’ятник нашому зем-
ляку, Герою Радянського Со-
юзу Миколі Васильовичу Ка-
дуну, який загинув в боях під 
м. Тирасполем.

Сьогодення нам показує, 
що події на Сході, а саме агре-
сія РФ проти України, можуть 
розв'язати ще одну кровопро-
литну війну, яка може переки-
нутися на увесь світ. Тому нам 
необхідно знову згуртуватися 
для боротьби з ворогом.

Андрій БАТЮК

Автори публікацій – наукові 
співробітники 

Національного історико-
культурного заповідника 

«Гетьманська столиця»

Заповідник «Гетьманська 
столиця» активно працює над 
збором інформації про забутих 
громадських діячів, письменни-
ків, дослідників Батуринського 
краю. 

Петро Дмитрович Гладкий 
народився в Батурині 10 липня 
1890 року у сім’ї військовослуж-
бовця. На жаль, відомості про 
те, в якому закладі отримував 
освіту Петро Дмитрович, нами 
не віднайдені. Проте, у протоко-
лі допиту зі слідчої справи НКВС 
зазначено його освіту – вища 
незакінчена. 

Ймовірно, він навчався у 
Києві, адже саме в студентські 
роки знайомиться з Всеволо-
дом Ганцовим та Григорієм Голо-
скевичем – членами Всеукраїн-
ської академії наук, активними 
громадськими діячами, членами 
українського руху опору. Саме 
під впливом цього знайомства 
відбувається й формування по-
літичних переконань молодого 
студента. Згодом він приєдну-
ється до Київської організації 
націоналістів, поділяючи погля-
ди щодо захисту національної 
самобутності. 

Значний вплив на діяль-
ність Петра Дмитровича мав та-
кож і його старший брат Микола 
Дмитрович Гладкий – активний 
учасник боротьби за нормалі-
зацію української літературної 
мови, працівник Інституту укра-
їнської наукової мови ВУАН. 

Можливо, саме події Лютне-
вої революції 1917-го й не да-
ють завершити навчання Петру 
Дмитровичу. Адже юнак всту-
пає до армії УНР і займає по-
саду помічника інспектора при 
військовому штабі міста Моги-
лів-Подільський. З 1918 року 
працює вчителем української 
мови при Київському військо-

вому підготовчому училищі. 
Внаслідок тиску з боку вла-

ди після громадянської війни 
почались часи його поневірян-
ня. Гладкий міг емігрувати за 
кордон, та залишився вірним 
своїй землі і мужньо перено-
сив усі випробування. Це під-
тверджує й географія працев-
лаштування: 1920 рік – учитель 
української мови та літератури 
при школі с. Лебединці, Жито-
мирська область; 1921– 1924 
рр. – вчителює у Чорнорудській 
школі також на Житомирщині; в 
1924–1925 рр. – завідувач се-
милітньої школи у Бліставиці на 
Київщині; в 1925–1926 рр. – 
вчитель української мови при 
Гостомельській школі на Київ-
щині. Завдяки клопотанню Все-
волода Ганцова влаштовується 
вчителем української мови, лі-
тератури та російської мови до 
Маслівського інституту селекції 
та насінництва ім. К. Тімірязє-
ва. І завдяки наполегливій пра-
ці видає свою першу мовознав-
чу розвідку: «Дієслівні форми з 
дж, ж, д’… в українській мові», 
яка принесла йому повагу й ав-
торитет. 

У травні 1927 року він стає 
учасником знакової в історії 
української мови конференції у 
Харкові, де приймався україн-
ський правопис, який на сьогод-
ні використовує українська діа-
спора, сучасні українські авто-
ри, літературні редактори, укра-
їнські мовознавці та частково й 
вітчизняні телеканали. 

На педагогічній ниві Петро 
Дмитрович активно проводить 
просвітницьку роботу серед сту-
дентської молоді, наголошуючи, 
що Україна має право бути не-
залежною державою. 

На початку 1930-х розпо-
чалися масові репресії про-

ти представників освіти, які, 
на думку сталінського режиму, 
були потенційно небезпечни-
ми суб’єктами. Звісно, що по-
зиція Петра Гладкого не могла 
бути не поміченою з боку радян-
ської влади. 22 вересня 1937 
року Петро Дмитрович був заа-
рештований за звинуваченням 
у контрреволюційній діяльнос-
ті та пропаганді націоналістич-
них поглядів. Два з половиною 
місяці тривали допити із засто-
суванням фізичних та психічних 
тортур, шантажу. 2 грудня 1937 
року Петру Дмитровичу було ви-
несено вирок: «расстрелять, 
лично принадлежащее имуще-
ство конфисковать». Місце по-
ховання земляка, на жаль, не 
відоме – як і більшості репресо-
ваних. Ймовірно, це Биківнян-
ській ліс поблизу Києва. 

Петро Дмитрович Гладкий 
був одружений, мав доньку Ма-
рію. Дружина ПетраДмитровича 
– Євгенія Йосипівна Гладка пра-
цювала разом з чоловіком при 
Маслівському інституті селекції 
та насінництва бібліотекарем. 
Можливо, її спіткала доля «чле-
на семьи изменника родины». 

На момент арешту Петра 
Дмитровича його доньці було 
12 років. Біль трагедії вона про-
несла через все життя. В 1989 
році саме Марія Петрівна підня-
ла клопотання про реабілітацію 
батька та відновлення історич-
ної справедливості щодо його 
постаті. 

Дослідниця українського 
мовознавства Ольга Муромце-
ва називає Петра Дмитровича 
Гладкого визначним мовознав-
цем, одним із фундаторів нор-
мування української літератур-
ної мови. 

Марина ХАРМАК

15 серпня 
1872 року в селі 
Обичів на При-
луччині народив-
ся Степан Ониси-
мович Сіропол-
ко (15. 08. 1872 
– 25. 02. 1959, 
Прага).

Український громадський діяч, педа-
гог і бібліолог, журналіст, педагог, осно-
воположник українського книгознавства 
та бібліотекознавства.

По закінченні Московського універ-
ситету працівник народної освіти у Мос-
ковській губернії, активіст в українській 
громаді в Москві, співредактор журналу 
«Украинская Жизнь».

З 1917 року працює в Україні, як ке-
рівник народного шкільництва у Києві, 
дорадник у справах освіти при Генераль-
ному Секретаріаті, деякий час товариш 
міністра народної освіти; один з творців 
нового українського шкільництва.

На еміграції в Польщі, згодом у Пра-
зі – професор Українського високого 
педагогічного інституту ім. М. Драгома-
нова (1925 – 1932) і Українського тех-
нічно-господарського інституту в По-

дєбрадах, організатор і голова Україн-
ського товариства прихильників книги 
та редактор його органу «Книголюб», ор-
ганізатор і голова Українського педаго-
гічного товариства в Празі, довголітній 
голова Союзу українських журналістів 
і письменників на чужині. Член Україн-
ського історично-філологічного товари-
ства; почесний член товариства «Про-
світа» у Львові.

Його статті головним чином на педа-
гогічні теми вийшли у фахових і загаль-
них українських та закордонних журна-
лах. Окремо вийшли: «Взірцевий каталог 
шкільної і народної бібліотеки» (1918), 
«Народні бібліотеки» (1919), «Завдання 
школи» (1919), «Короткий курс бібліоте-
карства» (1924), «Школознавство» (1926), 
«Народна освіта на Сов. Україні» (1934), 
«Історія освіти на Україні» (1937) та ін.

Також Степан Онисимович брав 
участь у написанні Збірника пам'яті С. 
Петлюри, до якого увійшла його праця

«Освітня політика на Україні за часів 
Директорії» ( Збірник пам'яти С. Петлюри 
(1879 – 1926), Прага, 1930).

Ярослав ВОЛЕРТ
Історія Чернігово-Сіверщини

Цій людині 
історія України 
завдячує двома 
важливими пра-
цями: «Малоро-
сійським гербов-

ником» та «Малоросійським родословни-
ком». 

Вадим Львович Модзалевський ли-
шив вагомий слід і в нашому місті. На по-
чатку ХХ століття його було обрано чле-
ном Чернігівської губернської вченої ар-
хівної комісії, а вже 1911 року, вийшовши 
у відставку, Модзалевський переїхав до 
Чернігова, де й очолив комісію. 

Займаючи протягом 1911–1912 ро-
ків посаду директора Музею українських 

старожитностей, Вадим Модзалевський 
розширив та впорядкував безцінну ко-
лекцію історичних артефактів доби Геть-
манщини, в тім числі й речі, що належа-
ли особисто гетьманові Івану Мазепі. За 
всім тим він устигав ще й особисто ке-
рувати ремонтом музейних приміщень 
та поповненням колекцій, редагував ви-
дання архівної комісії, заснував архівне 
бюро для обстеження місцевих архівів. 

Навіть перебравшись у 1918 році до 
Києва, Вадим Львович продовжував ді-
яльність зі збереження культурного спад-
ку Чернігівщини в нелегкі часи революцій 
і потрясінь.

Славетні імена Чернігівщини

Степан Сірополко

Вадим 
Модзалевський

Пам’ять через десятиліття

Педагог, мовознавець Петро Гладкий

Учні 4 класу Олексинської школи разом з вчителькою і працівником школи.
Срібнянщина. травень 1954 року. 

Джерело: Анатолій Щербина.
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Володимир САПОН

«Меди і полини історії»
Продовжуємо публікацію краєзнавчої книжки «Меди і полини історії» – 

відомого чернігівського письменника, журналіста, краєзнавця Володимира 
Миколайовича Сапона (20. 07. 1951 – 02. 10. 2017). Поч. в №№ 175,177–183, 
185 – 188.

Увечері, коли втомлений 
захожу до кімнати, щоб відпо-
чити після трудового дня, за-
звичай беру книгу, щоб пори-
нути в світ цікавих історій, що 
трапляються з героями. Інколи 
переглядаю архів давніх фото-
графій. За кожною з них події, 
випадки з життя односельчан. 

Часто зупиняюсь погля-
дом на світлинах, зроблених в 
роки Другої світової війни. На 
одній з них юнак і дівчина, сум-
ний погляд, настороженість їх 
об`єднує. З першого погляду 
зрозуміло, що вони не мали 
достатньо часу підготуватися 
до зйомки. 

Справді, Суховерська Оль-
га Гаврилівна і Суховерський 
Іван Васильович позували в 
останню хвилину перед від-
правлення в Німеччину.

На початку червня 1942 
поліцаї обійшли двори де зби-
рались забирати молодь на 
роботу в Німеччину. Незважа-
ючи на обмежені технічні умо-
ви, ідеологи Третьогу Рейху, 
влада приділяла значну ува-
гу залученню остарбартерів. 
Україна мала стати найбіль-
шим джерелом не лише про-
довольства, а й робочої сили. 
Не випадково з 34 молодих 
людей 4 поїхало добровільно, 
вони розраховували, що жит-
тя на чужині буде кращим, за-
можнішим. У родинах, з яких 
забирали членів сім‘ї, глова 
сім‘ї мав право послати ко-
гось іншого. Батько пропону-
вав їхати меншій сестрі, яка 
ще не могла тягнути важку се-
лянську роботу. Старша не по-
годилась, мотивуючи, що не 
зможе собі пробачити, коли із 
сестрою щось трапиться в не-
волі. 

Суховерського Івана Васи-
льовича не було в списках, що 
готували в старостаті. Батько 
послав сина за себе, скаржив-
ся, що не в силах гнути спину в 
окупантів. Все ж через 7 міся-
ців пошкодував, бо потрапив 
до списку активістів, які роз-
куркулювали заможних селян 
в роки колективізації. Коли 
його арештували, дружина не 
залишила чоловіка, вона не 
уявляла життя без коханого. Їх 
разом із 43 односельчанами 
розстріляли в Прилуках.

12 червня 1942 року Оль-
га та Іван прийшли до управи. 
Поліцаї звірили із списком та 
повели до міста, де формував-
ся потяг. В той час жителі Голу-
бівки ходили до райцентру че-
рез «вербички», дорогою що 
проходила поруч з селом Ді-
дівцями і закінчувалась в ра-
йоні Летовища. Залишивши за 
собою село, Ольга оглядалася, 
нишком витираючи сльози. На 
півдорозі попросила Варю – 
молодшу сестру повертатися 
додому, боячись, що і її виве-
зуть з України.

Перони залізничної станції 
були заповнені людьми. Плач, 
крик лунали на кожному кроці. 
Підійшов потяг для остарбайте-
рів. Огрядний високий німець, 
через перекладача, віддувши 
губи, розповів, які вони щас-
ливі, що працюватимуть в Ні-
меччині, в кінці промови нака-
зав заходити до вагонів. Бать-
ки довго не могли повірити, що 
дітей поженуть в пошарпані, 
брудні товарні вагони. Поліцаї 
почали підганяти молодь. З на-

смішкою говорити про хороше 
життя, що вони зможуть листу-
ватися з рідними. 

В цю хвилину перед Іва-
ном та Ольгою з‘явився фото-
граф, запропонував зробити 
знімок на пам‘ять, Суховер-
ські з радістю погодились. По-
чали гарячково поправляти 
одяг, зачіску. За хвилину їх уже 
погнали до вагонів. Прощаль-
ний сигнал паровоза – і потяг 
рушив до найважчих випробу-
вань у їхньому житті.

Ольга потрапила в старо-
давнє місто Магдебург, де пра-
цювала на військовому заво-
ді. Умови праці та відпочинку 
були жахливими, їх примушу-
вали напівголодними працю-
вати світловий день. Коли жі-
нок повезли розбирати зава-
ли, після бомбардування со-
юзниками антигітлерівський 
коаліції, Ольга спробувала 
втекти, але її повернули на за-
вод. Робітників не вистачало, 
тому її не розстріляли, а поміс-
тили на 72 години в холодний 
бетонний карцер, де по кісточ-
ки стояла крижана вода. При-
сісти не було на що, довелося 
промучитися без сну в холо-
ді. Наслідки катування відчу-
ла ще в молоді роки: колись 
здорова українка втратила 
здоров̀ я. 

Згодом підприємство роз-
бомбило, фронт був далеко, 
тож мусила працювати в одній 
родині. На той час вона добре 
знала німецьку мову, розумі-
ла, про що говорили в сім‘ї. 
Брат господаря чи не кожен 
день говорив їм, що незаба-
ром поїде в Україну, візьме ти-
сячу гектарів землі, а вони бу-
дуть на нього працювати. 

В цей час Ольга зустріла 
своє перше кохання. На фер-
мі поруч працював поляк, до-
помагав їй. З часом зрозумі-
ли, що кохають і хочуть ство-
рити сім‘ю. Він просив вийти 
за нього заміж, говорив, що 
із заможної родини, має чудо-
вих батьків. Зближало їх, що 
дівчина мала польські корені. 
За часів Катерини ІІ, коли ро-
сіяни захопили Польщу, бага-
тьох патріотів було вислано в 
Сибір. Одна жінка з трьома си-
нами змушена була пересели-
тися на Україну. Так в Голубів-
ці, згодом з‘явилася три гілки 
роду Суховерських, до двох 
відносились Ольга та Іван. 

Одного разу коханий вря-
тував їй життя. Після тривало-
го бомбардування дівчину за-
сипало землею, уламками бу-
дівлі, вона почала задихатися, 
але хлопець вчасно витягнув 
із завалів. Спочатку Ользі було 
боязно їхати в незнайому кра-
їну, коли ж наважилась, кордо-
ни для українців були закриті.

Ольга Гаврилівна пригадує 
останні дні фашистської нево-
лі. Їхній регіон звільняли союз-
ники по антигітлерівській ко-
аліції. Їй більше сподобались 
американські солдати. Поба-
чивши голодну дівчину, без 
взуття, дали черевики і їжу. 
Через добу переправили че-
рез річку Одер, де стояли ра-
дянські війська. Пригадує, чи-
мало українців, після розмо-
ви з агітаторами залишилося 
на Заході чи їхали до Америки, 
Канади.

Поверталася додому Оль-
га в одному потязі з батьком 
та не знала, що він знаходив-
ся в іншому вагоні. Платфор-
ми з остарбайтерами підче-
пили до військового ешелону, 
що повертався з Чехословач-
чини. У Линовиці їх відчепили, 
а солдати поїхали до Прилук. 
Тож батько повернувся вдень, 
а донька під вечір. Справжнє 
свято було в родині Суховер-
ських, воно запам‘яталося їм 
назавжди. 

Згодом розпочалися важ-
кі трудові будні, дівчина пра-
цювала бригадиром в колгос-
пі. Пізніше в неї склались ро-
мантичні стосунки з хлопцем, 
але його забрали на Урал, де 
продовжувались роботи по 
переміщенню підприємств на 
звільнені території. У 1948 
році один вдівець просив ви-
йти за нього заміж. Ольга не 
погоджувалась, бо чекала на-
реченого з Уралу, але батько 
настояв, тож мусила переїхати 
в інше село.

Суховерський Іван Васи-
льович знайшов пару серед ді-
вчат що працювали з ним на 
підприємстві. У Голубівку їхати 
не поспішав, знав, що батьки 
розстріляні. В 1947 році при-
їхав з дружиною в село, щоб 
продати хату. Ота фотогра-
фія, зроблена в червні 1942 
року, ледве не розірвала його 
шлюб. Суховерські знали, що 
вони мають спільне коріння, 
завжди були в дружніх сто-
сунках, тому тожі й зайшов до 
Ольги. Перше, що побачила 
дружина Івана, – збільшена 
світлина чоловіка та красуні. 
Розлючена вибігла з будинку, 
а за нею Іван, пояснювати іс-
торію фотографії.

Звичайно, розповів про 
червоний день 1942 року, 
коли їх забирали в неволю, 
але він пізніше жодного разу 
не з‘являвся в Голубівці. 

Така історія згадується, 
коли дивишся на фото, що є 
документом нашого минулого.

Анатолій СУХОВЕРСЬКИЙ,
бібліотекар

Село Голубівка 
Прилуцького району

Київ, як відомо, лежить на правому 
березі Дніпра. Але й лівий берег кия-
ни вже давно використовували. У пись-
мових джерелах це місце згадується в 
1509 році – у рішенні суду по земель-
них позовах між Печерським та Миколь-
ським монастирями Києва. А у 1917 році 
у Микільській, Олексіївській, Передмос-
товій, Кухмістерській та Воскресенській 
слобідках уже жило понад шість тисяч 
чоловік. 

Однак до 1923 року лівий берег там, 
де зараз знаходиться Дарницький жит-
ловий масив, належав до... Остерського 
повіту Чернігівської губернії.

Перший капітальний міст, що сполу-
чав Київ та Чернігівщину, споруджений 
у 1853 році, увійшов в історію як Лан-
цюговий, хоча й мав «парадну» назву – 
Миколаївський. 776¬-метрове полот-
но моста лежало на сталевих ланцюгах 
(звідки й назва – ланцюговий), закрі-
плених на п’яти кам’яних арках. 

Проект мосту створив англійський 
інженер Ч. Віньйоль, він же керував і бу-
дівництвом споруди. А підготовчі та роз-
відувальні роботи здійснювалися росій-
ськими інженерами. Металеві конструк-
ції та литво виготовляли в місті Бірмін-
гемі, з Англії кораблями доставляли до 
Одеси, а вже звідти – до Києва, надій-
ним на той час траспортом – волами. 
Для спорудження моста обрали най-
більш придатне місце поблизу Аскольдо-
вої могили, де було міцне дно та сповіль-
нена течія. А пізніше, у 1870 році, було 
споруджено Дарницький залізничний 
міст, який з’єднав південь та північ Росії.

На зламі ХІХ і ХХ століть лівий бе-
рег Києва був відомий своєю Микола-
євською церквою, яка стояла у Микіль-
ській слобідці. Церква була дерев’яною, 
невеликою по¬-домашньому затиш-
ною, з вишитими рушниками над ікона-
ми. Старожили Києва ще пам’ятають її – 
вона достояла до 1960 року і була зне-
сена, коли будувалася станція метро «Лі-
вобережна».

Вінчання в ній, а не в респектабель-
них міських соборах, вважалося свого 
роду формою протесту серед тодішньої 
прогресивної молоді. 25 квітня 1910 
року Анна Горенко (у майбутньому вели-
ка російська поетеса Анна Ахматова) і 
Микола Гумільов, теж поет, також обвін-
чалися тут. Нікого із родичів не було на 
вінчанні – вони вважали цей шлюб при-
реченим. То ж не даремно молодята по-
далися подалі від зайвих очей. 

Щасливий Гумільов, розповідає су-
часний літературознавець Володимир 
Панченко, в одному зі своїх віршів на-
звав Анну «чаклункою»:

«Из логова змиева,
Из города Киева,
Я взял не жену, а колдунью.»
Передчував, що спільне життя з «ча-

клункою» буде сповнене несподіванок і 
випробувань...

Хто були свідками на цьому вінчан-
ні? Анна Андріївна у своєму щоденнику 
згадала лише двох, тих, що були з боку 
нареченого. А хто ж з боку нареченої? 
Про це стало відомо лише зараз, через 
майже сотню років. І все через те, що до-
слідники шукали запис про шлюб у цер-
ковних книгах Києва, а не Чернігівської 
губернії.

Зокрема київський краєзнавець Ві-
талій Ковалинський у своїй книзі «Киев-
ские миниатюры» встановив: свідком 
Ахматової був дворянин Іван Домбров-
ський, той самий, який емігрував у 1925 
році у США і під ім’ям Джона Грехема 

прославився як художник, засновник 
Нью¬йоркської школи абстрактного 
експресіонізму. Ще одним свідком був 
його однокурсник Андрій Горчаков. 

До речі, сто років тому на київському 
лівобережжі, окрім Миколаївської церк-
ви у Микільській слобідці, стояли церкви 
Святого Івана Рильського, Святої Єлиза-
вети, Різдва Богородиці.

Належав до Остерського повіту і Тру-
ханів острів. У ХІХ столітті тут з’явилися 
склади майстерні та житлові будинки. 
Перевозити киян було віддано на від-
куп підприємцям, хоч відомо, що спе-
котного літа 1911 року Дніпро настільки 
пересох, що вони діставалися на острів 
вбрід.

У 1870 році відкуп перейшов до 
спритного литовця Гінтовта, який продо-
вжував возити киян човнами. На Труха-
новому острові той відкрив невеличкий 
парк з буфетом, пише сучасний знавець 
Києва Анатолій Макаров. Але коли під 
час бурі на річці загинуло кілька любите-
лів погуляти, Гінтовт відмовився від чов-
нів і став перевозити людей пароплавом. 

З кінця 80-¬х років буфет пере-
творився на один із найкращих у Киє-
ві розважальних закладів, який увій-
шов в історію як парк «Ермітаж». Він 
навіть став суперником знаменитого 
«Шато¬де¬Флеру» – платного парку у 
центрі Києва. Зіркою Труханового ост-
рова був улюбленець публіки Алексан-
дров, який «відрізнявся від інших купле-
тистів виконанням власних творів». 

А у 1893 році «Ермітаж» наздогнав 
«Шато» за «внешним блеском». Тут, на 
його головній площі, влаштований ще 
небачений киянами світломузичний 
фонтан. Це була «маленька копія тих 
фонтанів, які вперше з’явилися на Па-
ризькій всесвітній виставці, а потім 
французькій виставці у Москві». 

Його струмені підсвічувалися то чер-
воним, то зеленим, то синім кольора-
ми. Це була незвичайна розвага, поди-
витись на яку увечері збирався натовп 
киян. 

На жаль, опису світломузичного фон-
тану на Трухановому острові знайти не 
вдалося, але на сторінках «Всемирной 
иллюстрации» (1891 р.) Анатолій Мака-
ров знайшов опис фонтану в Москві: «...
Около высокой средней струи вылетают, 
как бы устремляясь за нею, мелкие 
струи и на половине ее высоты падают 
вниз. За красным светом следует голу-
бой, за ним — зеленый, когда фонтан 
кажется каким¬то букетом высоких из-
вивающихся растений, затем — желтый, 
когда фонтан напоминает громадный 
хлебный сноп, потом – темно¬синий и 
т.д. Струи играют, поднимаются вверх 
и падают, озаряясь попеременно 
разнообразными цветами, пока, нако-
нец, весь фонтан не обратится в мечу-
щуюся кверху серебряную массу. Когда 
исчезает эта действительно эффектная 
картина, она долго повторяется в воо-
бражении зрителей». 

Окрім того, писав «Путеводитель» 
по Києву 1897 року, «во время гуляний 
в саду, освещаемом электричеством, 
играет недурной оркестр (иногда и два) 
военной музыки; буфет и кухня не дурны, 
хотя цены далеко не «божеские». К числу 
удовольствий доставляемых специаль-
но «Эрмитажем», относится также ката-
ние на тележках по рельсам с «амери-
канських горок».

До речі, світломузичний фонтан і 
«американські гірки» в Чернігові збудо-
вані лише недавно.

Місто Київ... Остерського повіту

Історія однієї фотографії
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Олена Терещенко народилася 5 листо-
пада 1981 року в Чернігові. Закінчила Чер-
нігівський державний педагогічний універ-
ситет імені Тараса Шевченка та аспірантуру, 
за фахом – історик. Працювала журналістом 
на радіо, друкувалася в місцевих та всеукра-
їнських виданнях. Зараз працює в централь-
ній міській бібліотеці ім. М. Коцюбинського.

У 2012 році у Чернігові побачила світ її 
науково-популярна книга «Прогулянки з при-
видами: містичні легенди Чернігівщини». Ко-
ротка проза виходила друком у журналах 
«Український фантастичний оглядач», «Склян-
ка часу», а також в антології творів учасників 
літературної школи «Цвіт папороті» (2019).

Лауреат Міжнародного літературного 
конкурсу «Коронація слова» (2017) за по-
вість для підлітків «Скарб вікінгів» та ди-
пломант «Коронації слова-2020» у номіна-
ції «Кіносценарії» за сценарій «Мій коханий 
віконт».

– Прошу, панове, зараз ви можете 
поставити свої запитання Його Високо-
преосвященству, – високий темново-
лосий чоловік зі шрамом на скроні зро-
бив запрошувальний жест в бік жур-
налістів і присів поряд із кардиналом. 
«Граф де Рошфор, прес-секретар» – по-
відомляла табличка, що стояла біля 
нього на столі.

Відтоді, як випробування остан-
ньої моделі машини часу були успішно 
завершені, медійникам ніколи не бра-
кувало тем для репортажів. Безліч ін-
формаційних приводів лежали просто 
під ногами: тільки не полінуйся нахили-
тися й підняти. Усе, що вимагалося від 
кореспондентів, які бажали працюва-
ти з минулим: отримати акредитацію, 
підписавши необхідні папери, зокрема 
декларацію «про невтручання» в пере-
біг історичних подій. А далі – широчен-
не поле для діяльності. Можна робити 
військові репортажі з-під стін Ієрусали-
му, взятого в облогу хрестоносцями (це 
для тих, хто спеціалізувався на «гаря-
чих точках»), можна вести світську хро-
ніку при дворі Людовіка XV або ж відві-
дати прес-конференцію самого карди-
нала Рішельє.

Уже після перших же запитань, що 
пролунали під склепінням пишної зали 
палацу Пале-Кардиналь, Рошфор по-
чав шкодувати, що запропонував Його 
Високопреосвященству провести зу-
стріч із пресою. 

– Як ви прокоментуєте звинува-
чення у причетності до вбивства герцо-
га Бекінгема? – молодик із худорлявим 
лисячим обличчям виклично дивився 
на Рішельє. 

– У його світлості не бракувало во-
рогів і серед співвітчизників, а те що 
його вбивство прискорило падіння Ля-
Рошелі і її перехід під руку його велич-
ності короля Людовіка, то на все воля 
Всевишнього, – Його Преосвященство 
побожно звів очі вгору. 

Запитання, одне незручніше за 
інше, сипалися як із рогу достатку. Кар-
динал намагався зберігати спокій, від-
повідаючи стримано і люб’язно. Утім, 
Рошфор розумів, що довго так не три-
ватиме.

– Чи правда, що ви намагалися пе-
ревербувати Д’Артаньяна до себе на 
службу?

– Чи відповідатимуть мушкетери за 
вбивство міледі Вінтер?

– Ви віддавали наказ отруїти Кон-
станцію Бонасьє?

– Як ви ставитеся до королеви 
Анни Австрійської?

– Запитання від журналу «Сімейні 
таємниці». 

Це, без сумніву, авторитетне видан-
ня представляла молода дівчина-ко-
респондент із пофарбованим у роже-
вий колір волоссям. 

– Ви намагалися скомпрометувати 
королеву Анну в очах її чоловіка через 
те, що вона відмовилася стати вашою 
коханкою, а обрала Бекінгема? 

Довгі тонкі пальці Рішельє нерво-
во стиснули табличку, що стояла перед 
ним: «Арман-Жан дю Плесі де Рішельє, 

кардинал Франції».
Рошфор шкірою відчув, що зараз 

гримне гроза. Утім, Його Високопреос-
вященство знову опанував себе.

– Ні, – сухо відповів він.
– Це означає, що ви не намагали-

ся скомпрометувати чи не пропонува-
ли стати коханкою? – спробувала уточ-
нити дівчина.

Але Рошфор уже вловив ледь поміт-
ний знак від Рішельє й підвівся з місця.

– Панове, прес-конференцію за-
вершено. На Його Високопреосвящен-
ство чекають важливі державні спра-
ви. Сподіваємося, ми задовольнили 
вашу цікавість. На все добре!

Не зважаючи на обурений гул за 
спиною, Рошфор залишив залу слідом 
за своїм патроном. 

***
– Це нестерпно! – кардинал міряв 

кроками кімнату, нервово стискаючи й 
розтискаючи кулаки. – Що це дівчисько 
собі дозволяє?! Та й вона не одна така! 
Ви тільки подумайте, Рошфоре: жодно-
го запитання про політику, про торгів-
лю, про реформи, та врешті-решт, про 
моє сприяння мистецтву й літературі. Ні! 
Їм давай лише різні непристойні факти, 
якісь скандали, про які я навіть сам не 
знаю. А вони всі впевнені, що це – час-
тина моєї біографії. А все через цього 
клятого мулата! Як там його, забув…

– Дюма, монсеньйор, Александр 
Дюма, – поспішив нагадати Рошфор. 

– Так, дякую. Ви тільки подумайте: 
скільки минуло часу відтоді як він на-
писав цю злощасну книженцію, а всі 
й досі впевнені, що все було саме так, 
як він розповів. Хоча він сам зізнавав-
ся, що ґвалтує історію. Але тепер з його 
легкої руки я на довгі роки став яки-
мось генієм зла. І цих людей вже не ці-
кавить, яким був справжній Рішельє!

– Що поробиш, монсеньйоре, – 
скрушно зітхнув Рошфор. – Така чарів-
на сила таланту. 

– Сила таланту… – задумливо по-
вторив Рішельє, відсуваючи важку пор-
тьєру й визираючи з вікна. 

На площі перед кардинальським 
палацом юрба журналістів щільним 
кільцем оточувала карету із королів-
ськими ліліями на дверцятах. 

– Ваша Величносте, будь ласка, 
прокоментуйте ваші стосунки із герцо-
гом Бекінгемом!

– Ваша Величносте, чи пропонував 
вам кардинал Рішельє стати його ко-
ханкою?

– Можна не сумніватися, що Її ве-
личність дасть їм ту інформацію, яку 
вони хочуть чути, – обернувся карди-
нал до Рошфора. – Хто-хто, а королева 
Анна має неперевершений талант при-
вернути до себе увагу.

– Тепер це називається грамотний 
піар, – поквапився вставити новомод-
не слівце Рошфор.

Кардинал зітхнув і погладив ве-
ликого пухнастого кота, який, дослу-
хаючись до людської розмови, зручно 
вмостився на краю стола. 

  31.05.2020

Олена ТЕРЕЩЕНКО

Сила таланту

Коцюбинський був справжнім 
естетом, глибоким знавцем і шану-
вальником як народної, так і кла-
сичної музики, театрального мис-
тецтва і кіно. У юнацькі роки він 
сам залюбки грав у аматорських 
виставах, пізніше це захоплення 
передалося його дітям.

27 лютого 1907 року (за ст.ст.) 
на запрошення Михайла Михайло-
вича до Чернігова приїхав Мико-
ла Лисенко і дав концерт з участю 
відомого українського співака, пе-
дагога Київської музично-драма-
тичної школи О. П. Мишуги та його 
кращих учениць. На святі музики у 
«Дворянському зібранні» була при-
сутня вся родина Коцюбинських.

Відвідини вітчизняних і закор-
донних музеїв і театрів збагачува-
ли творчу натуру Михайла Коцю-
бинського. Богдан Лепкий, профе-
сор Ягеллонського університету 
(Краків, Польща), талановитий літе-
ратор, критик і перекладач, згаду-
вав, як 1905 року в Кракові з Ми-
хайлом Коцюбинським він побував 
на виставі місцевого драматично-
го театру. Ролі виконували провід-

ні польські актори К. Камінський, 
С. Висоцька, Л. Сосновський (Соль-
ський) та ін. Михайло Михайлович 
був у захваті: «Ох і грають! Наші по-
бутовці не гірші артисти, але, коли 
би ви побачили Заньковецьку! Боже 
ти мій! Невже ж може бути більша 
артистка від неї? Це не гра, це пе-
реживання, такі могутні, сумні або й 
веселі, що їх не забудеш ніколи».

Дружина українського пись-
менника і журналіста Осипа Мако-
вея Ольга назавжди запам’ятала 
тепле спілкування з Михайлом 
Коцюбинським у Відні на почат-
ку червня 1909 року. У Віденській 
опері тоді виступала володарка ко-
лоратурного сопрано, відома у Єв-
ропі співачка Зельма Курц. Під час 
антракту до подружжя Маковеїв 
підійшов Михайло Коцюбинський. 
Після театру «…за вечерею між 
обома письменниками пішла щира 
приятельська розмова, яка затяг-
нулася в ніч надовго… Говорили 
на найбільш цікаві тоді теми нашої 
та світової літератури. Згадували 
також і про домашні буденні спра-
ви…» (О. Маковей. У Відні).

16 лютого 1912 року М. Коцю-
бинський пише дружині з остро-
ва Капрі: «Приїздив Шаляпін. При-
їхав яхтою з Монте-Карло, де він 
тепер співає… Весь час він то роз-
казував (дуже гарно, художньо го-
ворить), то знайомив нас з новою 
оперою «Хованщина». 

Грамофонні записи романсів у 
виконання Федора Шаляпіна лю-
били слухати рідні Михайла Коцю-
бинського.

Добра їхня приятелька 
Т. Шкуркіна-Левицька у спогадах 
«Про подружжя Коцюбинських» пи-
сала, як вони втрьох з Михайлом 

Михайловичем і Вірою Устимівною, 
користуючись відпусткою 1901 
року, їздили до Москви і Петербур-
га: «Цілими днями ми ходили по му-
зеях, щовечора бували в театрах. 
Михайло Михайлович надзвичай-
но цікавився літературним життям 
столиці. Повертаючись додому, зу-
пинились у Москві в приятеля Ми-
хайла Михайловича. Пам’ятаю, з 
яким захопленням ставився М. Ко-
цюбинський до молодого тоді ще 
Художнього театру (МХАТ). Особли-
ве враження справила на нього ви-
става «Доктора Штокмана» (за Г. Іб-
сеном).

Далекого 1898 року, тяжко 
працюючи в редакції Житомир-
ської газети «Волинь», Михайло Ми-
хайлович мав небагато розваг: «Так 
мене кортить піти нині до театру по-
дивитися сінематограф, що приїхав 
до Житомира лише на оден сеанс. Я 
ніколи не бачив – і, може, зважуся 
піти, якщо впораюся до 8-ї години» 
(М. Коцюбинський. Лист до В. Ко-
цюбинської, 13 лютого 1898 року).

У липні 1909 року письмен-
ник повідомляв знайомим і В. Ко-
цюбинській про свою нову зустріч 
із мистецтвом кіно: «Ми з Горьким 
попали в сінематограф і нас будуть 
показувати. Може, колись і в Чер-
нігові покажуть. Кумедна історія».

Наступного 1910 року Михай-
ло Михайлович з родиною у новому 
Чернігівському кінотеатрі «Міраж» 
переглянув хронікальний фільм, до 
якого увійшли ті самі пам’ятні кіно-
кадри.

Тетяна КУЗНЄЦОВА, 
завідуюча відділом 

Чернігівського музею- 
заповідника М. Коцюбинського

Антоній Погорільський (справ-
жнє ім'я Олексій Перовський) 
(1787–1836) – відомий письмен-
ник, представник українсько-
го антиімперського культурного 
руху на Стародубщині, онук геть-
мана Кирила Розумовського

Письменник із Сіверщини 
Олексій Перовський, який писав 
під псевдонімом Антоній Погоріль-
ський, відомий пересічному чита-
чеві, перш за все, за своїм хресто-
матійним твором «Чорна курка, або 
Підземні жителі», який був написа-
ний на замовлення його племінни-
ка, юного Олексія Толстого, який, 
так само, як і герой цієї повісті-каз-
ки, відбував навчання, наче пока-
рання, в російському пансіонаті.

Але мало відомо сучасному чи-
тачеві, що Антоній Погорільський 
був українським патріотом, який, 
ледь не першим у російській літе-
ратурі, почав писати про Україну з 
гордістю та пошаною. І це не дивно, 
адже Олексій Перовський був ону-
ком останнього українського геть-
мана часів Гетьманщини, Кирила 
Розумовського (1728–1803).

А родове прізвище його похо-
дило від одного з маєтків Розумов-
ських, Перова, яке є зараз одним з 

районів міста Москви. Псевдонім 
же Погорільський походив від іншо-
го маєтку його дідуся, Погорільців 
(зараз Семенівський район Черні-
гівської області), де, наче київський 
та чернігівський пустельник святий 
Антоній Печерський, провів велику 
частину свого життя цей новий Ан-
тоній – Погорільський.

Тут, як і в ще одному маєтку 
свого дідуся-гетьмана, Красному 
Розі, що на Стародубщині (колишня 
українська земля, зараз Брянська 
область Росії), виховував Олексій 
Перовський свого племінника Тол-
стого, писав свої твори про Украї-
ну та українців. Це була збірка опо-
відань «Двійник, або мої вечори в 
Малоросії», де, до речі, Погоріль-
ський першим у російській літера-
турі використовував термін «двій-

ник», якого до того не було в росій-
ській мові, і роман «Монастирка», 
дія якого відбувається саме на Пів-
нічній Сіверщині, тобто в тих міс-
цях, де жив сам автор.

Роман «Монастирка» мав не-
абиякий успіх у читачів усієї Росій-
ської імперії. Цікаво, що коли через 
кілька років із друку вийшли перші 
оповідання з «Вечорів на хуторі по-
близу Диканьки» нікому не відомо-
го ще Миколи Гоголя, багато хто 
вважав ці твори літературною міс-
тифікацією Погорільського, бо Ан-
тонія Погорільського знали тоді всі, 
а Гоголя ще ніхто.

Важливим для нас є і той факт, 
що у своєму романі Погорільський 
використовував ім'я українців для 
жителів тодішньої України. І це за-
перечує недолугі твердження ро-
сійських шовіністів, які твердили 
та твердять, що українців нібито 
«вигадали в австрійському Гене-
ральному штабі». А ось Антоній По-
горільський знав українців уже в 
30-х роках ХІХ століття. Наведу, для 
прикладу, один уривок із його «Мо-
настирки»:

«Їстівні припаси в Малоро-
сії дешеві і до того ж вживаються 
свої. Гуральня надає м'ясо і ласе 
для українців сало, селяни – яйця 
та птицю; горілка і наливки також 
не купуються; пунш для звичайних 
гостей робиться зі спирту, настоя-
ного на мурахах і званого мураш-
ковим, а для рідкісних гостей пода-
ють ром, який в новітні часи приму-
дрилися також робити вдома з тієї 
ж горілки».

Виховав українським патріо-
том Антоній Погорільський і сво-
го племінника, Олексія Толстого 
(1817–1875).

Ігор РОЗДОБУДЬКО, 
історик, перекладач, член Малої 

Ради Громади українців Росії
Радіо Свобода, 13. 11. 2020

Михайло Коцюбинський про театр і кіно

Антоній Погорільський писав про 
Україну з гордістю і пошаною

На портреті роботи Карла Брюллова 
Антоній Погорільський зображений 
на тлі палаючої Москви 1812 року, 

яку зобразив у своїй повісті 
«Лафертівська маківниця»

Воскресенський собор у місті По-
чепі на Стародубщині, збудова-
ний на кошти українського геть-

мана Кирила Розумовського. 
Олексій Перовський народився 

1787 року в Почепі

Успенська церква в маєтку 
Розумовських Красний Ріг 

на Стародубщині (зараз Росія)
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У світі цікавого

Школа української мови
  

Несподівані 
думки
 Погана репутація 

– це коли живеш не так, 
як хочеться іншим.

 Завжди посміхай-
теся: комусь щиро, ко-
мусь на зло.

 Мудрість не прихо-
дить автоматично зі ста-
рістю: мудак просто стає 
старим мудаком.

 Можна вірити жін-
кам? Можна. Нехай ві-
рять.

 Жити в достатку – 
це коли тебе вже все діс-
тало.

Було колись...
Одним з впливових 

і відомих людей мину-
лого століття був Уїн-
стон Черчілль. По-
вне ім’я його – Чер-
чілль Уїнстон Леонард 
Спенсер. Він був не 
просто двічі прем’єр-
міністром Великобри-
танії, але ще й пись-
менником, військовим 
кореспондентом, кан-
цлером казначейства, 
кращим оратором сво-
го часу і навіть лауреа-
том Нобелівської пре-
мії в галузі літерату-
ри. Крім іншого, його 
дуже тягнуло і до ма-
лювання. За своє жит-
тя він написав понад 
500 робіт.

Куточок 
гумору
Одеські жарти
– Моня, щось у тебе 

долари втричі дорожчі, 
ніж в обмінниках.

 – Так ручна ж робота 
і в нічний час.

☺ ☺ ☺
– Фаєчка, сходила б 

на море, поплавала, а то 
якось втрачаєш форму.

– Та що ти кажеш? 
Он кити все життя пла-
вають, і що – вони струн-
кіші од мене?

☺ ☺ ☺
– Ви єврей по бать-

кові чи по матері?
– Я єврей по життю. 

☺ ☺ ☺
– Зяма, чому вну-

трішні органи не сверб-
лять?

– Ізя, це у тебе запи-
тання юридичне чи ана-
томічне?

☺ ☺ ☺
Презервативи не га-

рантують безпечний 
секс. Он Мойшу чоловік 
його коханки застрелив 
у презервативі.

 У Кауаї на горі Ваіалеале (Гавайські острови), 350 
днів у році йде дощ.

 На Землі є місця, де людина стоячи під дощем, за-
лишається абсолютно сухою, бо дощ теж сухий. Таке спосте-
рігається в пустелях, де повітря надзвичайно сухе й гаряче. 
Дощ випадає тут дуже рідко, а якщо й буває, то дощові краплі 
випаровуються, не досягнувши поверхні землі. Видно, як іде 
дощ, але відчути його неможливо.

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 9, тел. (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, 
канцтовари, а також  туризм, екскурсії, проведення презен-
тацій, 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.  (063) 236-18-03.

Цікаве по планетіЦікаве по планеті

Неправильно Правильно
По нашій просьбі На наше прохання

По відношенню до Стосовно, щодо (кого)

Повідомляти нам Повідомляти нас

Про вказівці За вказівкою

По всіх правилах За всіма правилами

По всьому видно З усього видно

Як використовується час
Порядок ваших дій силь-

но впливає на ефектив-
ність.

Не займайтеся рутинною ро-
ботою, якщо в даний момент від-
чуваєте приплив сил, бадьорості 
і велике бажання творити. Відра-
зу приступайте до великих про-

ектів. І навпаки, коли енергія та натхнення вичерпуються – спро-
буйте зайнятися нудними і нецікавими справами, наприклад, пе-
рекладанням стосів паперів та іншими монотонними заняттями.

При отриманні певних результатів приріст ефек-
тивності знижується.

Коли ви прагнете до певної мети, і у вас починає щось ви-
ходити, головне в цей момент – не розслабитися. Якщо зупини-
тися або вирішити відпочити – одразу ж почнеться спад в ефек-
тивності. Повернутися до попереднього рівня продуктивності 
буде важко. Тому не варто чекати до останнього, краще постій-
но крок за кроком рухатися до результату. У такому випадку у 
вас не буде великого спаду продуктивності і мотивації.

У людини є схильність, талант, бажання робити те, 
що їй приносить задоволення.

Люди, які дотримуються даного закону, на питання «Працю-
єш?» відповідають: «Я не працюю, я займаюся улюбленою спра-
вою». Часто люди працюють на роботах, які вони не люблять, а 
іноді навіть ненавидять. Такі ходять на роботу тільки за зарпла-
тою. Ці люди працюють малоефективно. Але в житті буває бага-
то ситуацій, коли просто необхідно щось зробити, навіть якщо це 
не подобається. І це того варте, якщо ви прямуєте до своєї мрії.

Чим вище твій інтерес до якої-небудь справи або 
заняття, тим швидше минає час.

Коли чимось по справжньому захоплений, час летить непо-
мітно. Але навіть якщо справа вам дійсно цікава, не треба впа-
дати в крайнощі. Завжди пам’ятайте: куди ви йдете і що у вас ще 
є родина, здоров’я, друзі, відносини і сон в кінці кінців.

На роботу витрачається саме стільки часу, скільки 
ви на неї відвели.

Тобто, якщо ви вирішили, наприклад, написати статтю за 
один день, то й писати ви її будете один день. Ви можете виділи-
ти під одну справу цілий день, а можете зробити 10 справ і біль-
ше – в тому випадку, якщо точно заплануєте конкретний час на 
виконання кожної справи. Як тільки ви почнете використовува-
ти обмеження за часом, ваш коефіцієнт корисної дії збільшити-
ся як мінімум в два рази.

20% ваших дій приносять 80% успішних 
результатів.

Всі інші 80% справ, які ви робите, приносять лише 20% ре-
зультатів. І ці 80% справ, які роблять більшість людей забира-
ють практично весь активний час життя. 20% з усіх ваших справ 
– це найголовніші справи у житті. Найголовніше – правильно їх 
знайти, виділити на них час і робити щодня.

Господиня тримає в домі 
480 кішок і 12 собак

Будинок 51-річної Марьям Аль-Балуші з Мас-
ката, Оман, – справжній рай для приблудних 
тварин. У всьому винен був її маленький син, 
який приніс з вулиці кошеня, але до догляду за 
ним ставився несерйозно. Турбота про пухнас-
тиків лягла на плечі Марьям, і тоді вона зрозумі-
ла, що не проти допомогти ще якомусь пріблуді.

Британська студентка 
почала продавати свої 
трусики і розбагатіла 

Студентка факультету фізики Ньюкаслсько-
го університету почала продавати свої трусики 
і колготки і тепер заробляє до 600 фунтів стер-
лінгів на місяць.

Ідея продавати свої речі прийшла 30-річ-
ній Мел Браун після того, як вона виставила на 
eBay кілька масок для Хеллоуїна і отримала по-
відомлення від незнайомця, який запропонував 
продати йому її поношені рукавички за 15 фун-
тів. «Після цього він став просити у мене нижню 
білизну. Це надихнуло мене на розвиток свого 
інтернет-магазину, щоб у мене був пасивний до-
хід під час навчання», розповіла вона.

За словами дівчини, речі, призначені для по-
купців, вона носить близько двох днів, займаю-
чись своїм повсякденним життям. «Я гуляю або 
бігаю, але іноді надходять особливі замовлен-
ня. Був випадок, коли мене попросили в колгот-
ках з сандалями наступити на варення, цукер-
ки і свіжі фрукти. Потім я упакувала роздавлені 
солодощі і відправила замовнику разом з віде-
ороликом. Весь процес зайняв у мене лише де-
сять секунд, і я отримала за це 45 фунтів», поді-
лилася студентка.

Сім'я і друзі героїні не знають про її сайт і 
вважають, що студентка заробляє різьбленням 
по дереву.

Канадець знайшов 
свій гаманець через 

54 роки після пропажі
8 6 - р і ч н и й 

Дарсі Мейджор 
втратив гама-
нець в 1966 році 
і не зміг його 
відшукати, поки 
чоловік на ім'я 
Крістофер Кама-
чо не зв'язався 
з його дітьми, щоб повідомити про знахідку. 
Камачо знайшов гаманець в старому дивані 
і дізнався про власника за документами, які 
знаходилися всередині. Потім чоловік напи-
сав в групу на Facebook, що знайшов гама-
нець. У коментарях він знайшов потрібних лю-
дей, які допомогли йому зв'язатися з дітьми 
Мейджора. 

«Добре, що є такі чесні люди, адже він міг 
просто викинути гаманець», сказав Мейджор 
журналістам. 

Італієць після 
сварки з дружиною 

пройшов пішки 
450 кілометрів

48-річний чоловік без зупин-
ки йшов цілий тиждень. Поліцей-
ський патруль поблизу міста Фано 
помітив чоловіка, який йшов 
уздовж національної дороги. Полі-
ція затримала його о 2 годині ночі 
за порушення правил комендант-
ської години в країні.

Чоловік сказав офіцерам, що 
він вийшов з машини, після свар-
ки з дружиною і вирішив пройтись, 
щоб заспокоїтись. 

Безсумнівно, таке рішення 
здається гарним у конфліктній си-
туації, але сварка мала бути дуже 
серйозною, оскільки він вийшов з 
машини за 450 кілометрів від міс-
ця, де його знайшли. Сварка тра-
пилась поблизу міста Комо, на 
північ від Мілана, за тиждень до 
цього.

Поліція перевірила особу чо-
ловіка в базі даних і виявила, що 
його дружина повідомила про 
зникнення в Комо за сім днів до 
цього.

«Я прийшов сюди. Я не корис-
тувався жодними транспортними 
засобами. Всі ці дні я їв і пив, тещо 
давали мені люди, яких я зустрі-
чав на своєму шляху. Зі мною все 
гаразд. Я просто трохи втомився», 
сказав чоловік поліцейським.

Поліція розмістила його в го-
телі для відпочинку, встановивши, 
що він не тікає від закону і не має 
психічних проблем, але виснаже-
ний, замерзлий і зголоднілий.

Коли дружина приїхала за ним, 
вона була змушена сплатити раху-
нок у готелі та додатковий штраф 
у розмірі 400 євро за порушення 
її чоловіком комендантської годи-
ни.

Жінка хоче через 
суд змусити 

співмешканця 
одружитися на ній

Мешканка Замбії подала в суд 
на коханого за те, що він не кли-
че її заміж. 28-річна Гертруда Нго-
ма заявила, що перебуває у від-
носинах з Гербертом Салалікі вже 
вісім років. Вона стверджує, що 
хлопець не раз обіцяв їй, що вони 
одружаться, але все ніяк не ро-
бить їй пропозицію.

Молода жінка живе разом з 
батьками й дитиною від Салалі-
кі, тоді як чоловік проживає один. 
Жінка наголосила, що з неї до-
сить, і зажадала, щоб він відзві-
тував про свої плани перед судом. 
«Я заслуговую того, щоб дізнати-
ся, яке майбутнє у наших відносин 
і що мені робити далі».

Салалікі казав у суді, що у ньо-
го немає грошей на весілля, і зви-
нуватив Нгому в тому, що вона не 
приділяє йому достатньо уваги. 
Суддя заявив, що закоханим вар-
то вирішити всі розбіжності само-
стійно.


