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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,688 грн 

1 € = 31,714 грн

1 рос. руб. = 0,398 грн

З точки зору Таронумерології, 

цього року світ має шанс 

розв’язати всі «завислі» 

конфлікти, але водночас 

ризикує потрапити на гачок 

нових затяжних проблем

За мить до Різдва 

Україна отримала 

Томос і звільнилася 

від духовного 

рабства

стор. 4» стор. 11»

Четверо українських 

моряків загинули 

внаслідок затоплення 

російського корабля 

біля узбережжя 

Туреччини
стор. 7»

Полягли на службі «отєчеству» Усмішка ПовішеногоНова радість стала...

стор.5»

Малюнок з сайта radiosvoboda.org.❙

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,709 грн 

1 € = 31,597 грн

1 рос. руб. = 0,398 грн

Один, два, три — крісло 
президентське займи
В Україні офіційно стартувала президентська кампанія: експерти прогнозують 
рекордну кількість кандидатів на перегонах-2019
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«Із кожним днем усе більше людей в усьому світі співчувають Україні, тому флешмоб на підтримку полонених моряків 

знайшов підтримку в серцях людей багатьох різних країн світу. Ми просто зобов’язані пережити наших ворогів».

Віра Лаврешіна, активістка руху непокори

УКРАЇНА МОЛОДА

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Російські окупаційні 
війська не припиняють 
свою брудну справу на те-
риторії України. На Різ-
дво п’ять разів порушили 
режим припинення вог-
ню в зоні ООС. Маленьке 
благо: випадків застосу-
вання озброєння, заборо-
неного Мінськими угода-
ми, не зафiксовано. Але 
хрiн не солодший за редь-
ку. Опорні пункти наших 
військ обстріляли з гра-
натометів різних систем, 
великокаліберних куле-
метів i стрілецької зброї 
поблизу селища Станиця 
Луганська на Лугансько-
му напрямку, хутора Віль-
ний на Попаснянському 
напрямку, в районі сели-
ща Луганське на Світло-
дарському напрямку, се-
лища Березове на Донець-
кому напрямку та поб-
лизу населеного пункту 
Павлопіль, що на Маріу-
польському напрямку.
 Упродовж доби 7 січня 
один український війсь-
ковослужбовець отримав 
поранення. У відповідь 
на провокації противни-
ка підрозділи Об’єднаних 
сил застосовували чергові 
вогневі засоби. За даними 
розвідки, чотири окупан-
ти загинули та двоє отри-
мали поранення.
 Станом на ранок 8 січ-
ня ворог вогонь не від-
кривав. Водночас, незва-
жаючи на погіршення по-
годних умов, українські 
військові продовжують 
надійно контролювати 
дії противника на лінії 
зіткнення, дотримуючись 
при цьому умов повного 
припинення вогню.
 Додамо, що українська 
сторона СЦКК повідоми-
ла: спільно з СММ ОБСЄ 

тривають планові ремонт-
но-відновні роботи на кри-
тичних об’єктах цивіль-
ної інфраструктури Дон-
басу, які зазнали ушкод-
жень унаслідок обстрілу з 
боку збройних формувань 
Російської Федерації та 
їхніх найманців.
 Зокрема, 6 січня спе-
ціалісти Попаснянсько-
го району електричних 
мереж Луганської енер-
гетичної компанії завер-
шили виконувати ремон-
тно-відновні роботи на ді-
лянці: повітряна лінія 

електропередачі 6 кВ (Зо-
лоте-2) — трансформатор-
на підстанція (селище Ка-
теринівка).
 В Авдіївці здійснюва-
ли планові роботи на До-
нецькій фільтрувальній 
станції, а також забезпе-
чували безпечний проїзд 
працівників робочої змі-
ни до ДФС і зворотно.
 Українська сторона 
СЦКК закликає окупа-
ційну адміністрацію та 
збройні формування 
Російської Федерації до-
тримуватися встановлено-

го безстрокового режиму 
«Тиша» на всій лінії бой-
ового зіткнення та не пе-
решкоджати проведенню 
запланованих ремонтно-
відновних робіт. Також 
українська сторона споді-
вається, що погодні умо-
ви та спільні зусилля вій-
ськових i цивільних доз-
волять своєчасно і якісно 
виконати планові заходи, 
спрямовані на підтриман-
ня екологічної безпеки та 
відновлення пошкодженої 
цивільної інфраструктури 
Донбасу. ■

Ірина КИРПА

 В Ужгороді, Вінниці, Львові, 
Рівному, Тернополі, Харкові, Ми-
колаєві та Херсоні люди вийшли 
на центральні міські площі з ви-
могою звільнити моряків, захоп-
лених у полон прикордонника-
ми ФСБ біля берегів окуповано-
го Криму. До всеукраїнської ак-
ції приєдналися, зокрема, понад 
двісті бійців 3-ї бригади опера-
тивного призначення Національ-
ної гвардії України. Молоді хлоп-
ці роздавали перехожим влас-
норуч виготовлені паперові ко-
раблики з іменами полонених 
українських моряків. У війсь-
кових частинах інших міст нац-
гвардійці організували флешмо-
би, під час яких тримали в руках 
таблички, які разом складали у 
прапор Військово-морського фло-
ту України. 
 Ініціаторами креативної акції 
стали лідери Всесвітнього руху 
патріотів України, які заклика-
ли людей в усьому світі в період 

iз 25 грудня по 7 січня прикра-
сити свої будинки та новорічні 
ялини жовто-синіми паперовими 
корабликами, протестуючи про-
ти збройної атаки кораблів РФ у 
районі Керченської протоки.
 «Акція проходила на Різдво 
та привернула до себе увагу бага-
тьох небайдужих людей, — роз-
повіла Аліна Новикова, офіцер 
групи інформації та комунікації 
Військової частини 3002 Націо-
нальної гвардії України. — Вій-
ськові вручили перехожим понад 
сто сувенірних корабликів, на 
яких були написав імена та пріз-
вища наших співгромадян, які 
потрапили у полон до окупантів 
анексованого Криму».
 А напередодні Різдва українсь-
кі школярі написали сотні листів 
зі словами підтримки захопленим 
українським морякам, яких вла-
да Росії тримає у в’язницях «Ле-
фортово» та «Матроська тиша».
 До речі, в центрі Москви, біля 
міської мерії, а також на вулиці 
П’ятницькій з’явилося відразу 

кілька ялинок, прикрашених па-
перовими корабликами, розфар-
бованими в кольори українського 
прапора. Слова підтримки через 
соціальні мережі висловлювали 
й кримчани.
 — Із кожним днем усе більше 
людей в усьому світі співчувають 
Україні, тому флешмоб на під-
тримку полонених моряків знай-
шов підтримку в серцях людей 
багатьох різних країн світу, — 
заявила активістка руху непоко-
ри Віра Лаврешіна, яка проживає 
на території окупованого Криму. 
— Ми просто зобов’язані пережи-
ти наших ворогів. У нас накопи-
чився великий досвід виживання 
в кислотному середовищі.
 Нагадаємо, що Російські при-
кордонники обстріляли з бойових 
знарядь кораблі «Бердянськ», 
«Маріуполь», а також буксир 
«Яни Капу» ВМС ЗС України, а 
потім захопили українські судна 
разом з екіпажем. Сталося це 25 
листопада 2018 року в Керченсь-
кій протоці. Тоді троє громадян 
нашої країни отримали серйозні 
поранення. Усього 24 українсь-
кi моряки перебувають у росій-
ському полоні. Всіх перевезли до 
Москви. Членам екіпажів захоп-
лених українських кораблів ре-
жим Путіна пред’явив звинува-
чення щодо незаконного перети-
ну кордону РФ. Наймолодший iз 
полонених моряків Андрій Ейдер 
уже в тюрмі 20 грудня 2018 року 
відзначив своє 19-річчя. ■

СТАТИСТИКА

Робота після 
служби
На Черкащині працевлаштовано 
майже 2 тисячі демобілізованих
Людмила НІКІТЕНКО 

 Від початку війни на Сході України до Чер-
каської служби зайнятості в пошуках роботи 
звернулися майже 5 тисяч колишніх військо-
вослужбовців. Загалом 4,8 тисячi демобілізо-
ваних військовослужбовців, які захищали Ук-
раїну, за цей час шукали собі роботу, повідом-
ляє прес-служба Черкаського обласного центру 
зайнятості.  Торік за допомогою у працевлашту-
ванні  туди звернулись майже 700 осіб. 
 У центрі зайнятості Черкащини зазнача-
ють, що майже половина екс-військовослуж-
бовців — віком до 35 років, третина — від 35 до 
45 років, майже кожний п’ятий — старший за 
45 років. За освітнім рівнем 39 % становлять 
люди з вищою освітою, 45 % мають професій-
но-технічну освіту і кожен шостий отримав се-
редню освіту.
 «За весь час  роботу отримали майже 1,9 
тис. демобілізованих учасників АТО, минуло-
го року працевлаштовано 350 осіб», — наголо-
шують у Черкаській службі зайнятості. І до-
дають,  також певна частина демобілізованих 
повернулася до військової служби за контрак-
том. 
 Окрім цього, 139 безробітних iз вете-
ранів АТО, за фінансової підтримки Фонду 
загальнообов’язкового державного страхуван-
ня України на випадок безробіття, започатку-
вали власну справу, торік 12 колишніх війсь-
кових стали підприємцями. Найпоширеніши-
ми видами економічної діяльності серед екс-
військових є  оптова та роздрібна торгівля, 
галузі транспорту та зв’язку, сільське госпо-
дарство, переробна промисловість, підсумову-
ють у центрі зайнятості Черкащини. ■
 

ОВВА!

Дайте, дядьку, 
п’ятака!
СБУ затримала на хабарі 
посадовця фіскальної служби
Людмила НІКІТЕНКО

 Співробітники Служби безпеки України 
разом iз прокуратурою викрили на хабарі на-
чальника одного з відділів Державної фіскаль-
ної служби в Черкаській області. Як повідом-
ляють  в обласному управлінні СБУ, оператив-
ники спецслужби встановили, що посадовець 
налагодив механізм отримання коштів від міс-
цевих приватних підприємців. Гроші вимагав 
за надання дозволів на ведення роздрібної тор-
гівлі, а також невжиття заходів адміністра-
тивного реагування за виявлені порушення та 
не проведення подальших перевірок. 
 За такі «послуги» черкаські підприємці 
мали щомісячно сплачувати зловмиснику по 
п`ять тисяч гривень. 
 «Правоохоронці затримали посадовця у 
Черкасах після отримання чергового «тран-
шу» від одного із комерсантів», — розповіда-
ють в управлінні СБУ в Черкській області. У 
межах відкритого кримінального проваджен-
ня за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу Ук-
раїни вирішується питання щодо повідомлен-
ня фігуранту справи про підозру у скоєнні зло-
чину та обрання міри запобіжного заходу.
 Наразі тривають слідчі дії для встановлен-
ня всіх обставин та осіб причетних до проти-
правної діяльності. Операція з викриття поса-
довця проводилась спільно з головним управ-
ління внутрішньої безпеки ДФС України. ■

■

■

ПОЛІТВ’ЯЗНІ

Кораблики надії
В українських містах і Москві пройшли акції на 
підтримку моряків

■

НА ФРОНТІ

Низька напруга
Українські підрозділи відновлюють цивільну 
інфраструктуру Донбасу

■

Український вертеп у гостях у захисників.
Фото зі сторінки «Операція об’єднаних сил» у «Фейсбуці».

❙
❙
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ПОГЛЯД

Обіцянки 
«мирних 
планів»
Аліна АРТЮХ,
науковець 

м. Київ

 Якщо чесно, вивчати програми кандидатів у президенти 
доволі лячно. Було б непогано, аби претенденти на посаду га-
ранта Конституції хоча би прочитали Конституцію і поцікавили-
ся своїми повноваженнями. Особливо тривожно досліджува-
ти палітру обіцянок «мирних планів» і «мирних» переговорів 
(під дулом російського автомата) на тлі мирного аншлюсу  Бі-
лорусі — недвозначної декларації намірів Путіна відновити 
«союзну» імперію. 
 Хочеться нагадати, що навесні ми обиратимемо гаранта 
суверенітету і Конституції, а не «крєпкого хозяйствєнника», 
який нагодує усіх трьома хлібами або ж мирного фея з торбин-
кою чарівних заклинань, які «абра-кадабра-бумц», і вмить за-
мирять агресора. Трьома хлібами Президент не зможе нікого 
нагододувати (збільшити зп і зменшити тарифи), бо це конс-
титуційна функція Прем’єр-міністра, якого обиратиме парла-
ментська більшість. Обіцянка потенційного гаранта Конститу-
ції, порушуючи Конституцію, лізти у царину виконавчої влади 
замість наглядати за законністю її дій, виглядає геть кепсь-
ко.
 Але ще сумнівнішим видається ярмарок «мирних» обіця-
нок. Відповідальний Президент просто не може обіцяти мир, 
бо його головна конституційна функція — захист  державного 
суверенітету, захист незалежності України. І якщо на момент, 
коли проти України зчиняється агресія, коли анексована і оку-
пована частина території, кандидат обіцяє мир, він порушує 
Конституцію. 
 Коституція не передбачає роздаровування українських зе-
мель агресору в обмін на «мир»! Конституція не передбачає 
«референдумів» щодо відчуження українських земель! Конс-
титуція передбачає захист незалежності і чітко прописує фун-
кції свого гаранта у випадку агресії і порушення суверенітету.
 І до слова, агресія не обов’язково має бути відкритою. За 
класичним визначенням, даним Генеральною асамблеєю ООН 
у 1974 році, агресія — це будь-яке «застосування збройної 
сили державою проти суверенитету, териториальної недотор-
каності або політичної незалежності іншої держави». Навіть 
(!) «засилка державою або від імені держави озброєних банд, 
груп, і регулярних сил або найманців, які здійснюють акти за-
стосування збройної сили проти іншої держави», не кажучи 
вже про «блокаду портів або берегів держави збройними си-
лами іншої держави».
 Так що до моменту, поки не буде припинена агресія, Пре-
зидент, який виконує Конституцію, має захищати країну всіма 
можливими засобами (дипломатичними, правовими, еконо-
мічними, воєнними). 
 Коли в держави — жертви агресії немає сил для віднов-
лення суверенітету, а в агресора бракує сил для наступальних 
дій, можливий сценарій «замороженого конфлікту». Однак це 
— конфлікт, хоч і заморожений, — війна, а не мир. Мир у кон-
тексті чинної Конституції — це деокупація і відновлення тери-
торіальної цілісності. То чому вони не обіцяють деокупацію і 
відновлення територіальної цілісності? Маленькі хитрощі?
 Війна — не обов’язково пальба і канонада. Є дипломатич-
на війна. Замість дипломатичної війни з російським агресором 
чинний гарант свого часу запропонував «мирні (Мінські) до-
мовленості» з маріонетками-колаборантами, що обернулися 
«стурбованістю» зовнішнього світу замість жорсткої реакції 
і слідування нормам міжнародного воєнного права з приводу 
зовнішньої агресії проти України. Наразі ж ситуація загостри-
лася, і якщо Путіну вдасться «мирна» окупація Білорусі, Ук-
раїна, образно висловлюючись, потрапить у «котел», а росій-
ські війська стоятимуть у 100 км від Києва.
 Анексія Криму. Окупація Донбасу. Військове блокування 
Азову. Аншлюс Білорусі. Якщо Путін і виношує якісь «мирні 
плани», то це плани «мирно» захопити частину України, або 
ж усю країну через підкуп політикуму, договірки, панування 
російського бізнесу в Україні, контрабанду, погрози й заляку-
вання, поширення російської банківської системи в Україні, ди-
версії, пропаганду агресора на проросійських каналах, на які 
мінстець уже котрий рік уперто не звертає увагу, домінуван-
ня у політикумі проросійських сил (які так чомусь і не понесли 
відповідальності за численні кримінальні злочини і спокійно 
йдуть на вибори).
 Уже зрозуміло, що остаточною метою Путіна є знищення 
українського суверенітету. А засоби для досягнення цієї зло-
чинної мети будуть як мирними, так і відверто агресивними. А 
тому як ніколи актуальним, є закон про імпічмент, аби майбут-
ній гарант багатостраждальної Конституції, бува, не повторив 
за білоруським бацькою прецедент мирного зливу державної 
незалежності і конституційного ладу...
 То замість конкурсу мирної фантастики і чергових мирних 
планів хочеться почути, як потенційні гаранти незалежності, 
керуючись нормами Конституції, захищатимуть  Незалежність, 
головний удар проти якої, дуже вірогідно, ще попереду. 
 Si vis pacem, para bellum! ■

■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Шопка тернопільського хра-
му Святого апостола Петра зно-
ву, вже котрий рік поспіль, виз-
нана найбільшою в Україні. У 
2017-му її було занесено до Кни-
ги рекордів України, але і піс-
ля того ченці монастиря братів-
францисканців східного обряду, 
до якого належить храм, продов-
жують вдосконалювати своє різ-
двяне диво, як тільки можуть. 
 Цього разу створене ними 
символічне місце народження 
Христа сягає 50 метрів у ширину 
і 20 у висоту, але справа навіть 
не у величині. Погляду вірую-
чих і всіх цікавих відкриваєть-
ся величезна діорама із зобра-
женням Вифлеєма, на перед-
ньому плані якої, окрім тради-
ційної святої родини біля ясел з 
немовлям, кого і чого тільки не-
має! Тут і біблійні персонажі, і 
всесвітні знаменитості, і навіть 
живі тварини та птахи. Власне, 
шопка вся виглядає «як жива», 
бо багато її елементів є рухоми-
ми. Приміром, навколо малень-
кого Ісуса, вклоняючись йому, 
ходять святі Володимир та Оль-
га, митрополит Андрей Шепти-

цький, кардинал  Йосип Сліпий, 
святий Франциск. А неподалік і 
ангели дрова пиляють, і монах 
у дзвін б’є, і водяний млин пра-
цює, і кораблик пливе.
 Усе потрібне для такої нез-
вичайної шопки — від розробки 
дизайну і до найменшої деталі 
— ченці-францисканці виготов-
ляють своїми руками, самі ж її 

і встановлюють, що триває не 
один день. А бажаючих побачи-
ти витвір їхніх умілих рук що-
року стає все більше. Бо вже на-
віть  туристи, які приїжджають 
до Тернополя на Різдвяні свята, 
знають, що храм Святого апосто-
ла Петра з його визначною шоп-
кою — це локація, обов’язкова 
для відвідин. ■

Ірина КИРПА

 Третій день трива-
ють снігопади у захід-
них, північних i цент-
ральних регіонах Ук-
раїни, а на Рівненщині 
та Львівщині пройшов 
крижаний дощ при тем-
пературі п’ять градусів 
нижче нуля. Проїзд для 
великовагових марш-
рутних транспортних 
засобів та легкових ав-
томобілів обмежений 
у Запорізькій, Дніп-
ропетровській, Одесь-
кій, Миколаївській та 
Херсонській областях. 
На дорогах Запорізької 
області у перший день 
тижня утворився сніго-
вий покрив 15-20 см, а 
пориви вітру сягали 25 
метрів за секунду. 

 Через рясні снігопа-
ди ускладнено рух у на-
прямках на Кропивни-
цький, Кривий Ріг, Жи-
томир та Київ. Міжмісь-
кий рух транспорту в 
Україні паралізували не 
лише опади, а й жахли-
вий стан дороги. 
 Люди, які потрапи-
ли у полон стихії під час 
подорожей країною, ак-
тивно викладають у со-
ціальних мережах відео 
буксування маршрут-
них таксі й великих па-
сажирських автобусів у  
ямах та калюжах. Лег-
кові автівки доводить-
ся брати на буксир. За 
одну лише добу підроз-
діли ДУ ДСНС 39 разів 
виїжджали на траси 
міжнародного руху з ме-
тою надання допомоги 

водіям i пасажирам, які 
потрапили у ДТП різно-
го ступеню важкості. 
Рятувальники звільни-
ли 81 одиницю техніки, 
зокрема й карету швид-
кої допомоги, а також 
два маршрутнi таксі, 16 
вантажівок. Врятували 
від холоду та голоду 185 
людей.
 Особливо погану 
славу мають усі доро-
ги в околицях Кропив-

ницького та Кривого 
Рогу, а також такі тра-
си, як М-15 Одеса-Рені 
з 84 до 306 км  в Одесь-
кій області; Н-30 Ток-
мак—Бердянськ від по-
чатку маршруту  до села 
Азовське; автодорога М-
14 Одеса—Мелітополь—
Новоазовськ від кордо-
ну з Миколаївською об-
ластю до Херсонщини. 
■

Лариса САЛІМОНОВИЧ 

 Одразу після новорічних свят у 
Харкові знайшли вбитими двох ту-
рецьких студенток, які навчались на 
медичному факультеті Університе-
ту імені Каразіна. Дівчата віком 20 
і 22 років кілька днів поспіль не ви-

ходили на зв’язок, тому їхні батьки 
вдарили на сполох. Зрештою справа 
дійшла до правоохоронців, які ви-
ламали двері орендованої квартири 
й підтвердили подвійне вбивство. 
«Прибувши на місце події, праців-
ники поліції виявили два жіночі 
тіла без ознак життя, — повідомив 
заступник начальника міського уп-
равління нацполіції Сергій Чиж. — 
За даним фактом слідчими відкрито 
кримінальне провадження за стат-
тею умисне вбивство. Санкція цієї 
статті передбачає від 10 до 15 років 
позбавлення волі».
 Як з’ясувалося в ході слідства, 
на дівчат iз ножем напав їхній зем-
ляк, 20-річний Цокмез Гусну Цан. 
Він не зміг змиритися з тим фактом, 
що його колишня кохана Йилдиз 
поїхала за кордон. Прибувши слі-

дом, він нав’язливо переслідував її 
з погрозами розправи і таки здійс-
нив свій кривавий план. Молодика 
оголосили у міжнародний розшук і 
через п’ять днів затримали у Стам-
булі на кладовищі біля могили бать-
ка. «Найвірогідніше, цю справу на-
правлять до Туреччини, — повідо-
мив почесний консул цієї країни у 
Харкові Володимир Білий. — Саме 
там проведуть завершальне слідс-
тво й оберуть міру покарання. Суд 
теж відбудеться у Туреччині. Ду-
маю, зволікати з вироком там не бу-
дуть». 
 Згорьовані батьки дівчат уже 
приїхали до Харкова, аби забрати 
їхні тіла на батьківщину. У родині 
Йилдиз лишився ще брат, а її под-
руга Зейна була єдиною дитиною у 
сім’ї. ■

Фото з сайта zik.ua❙

СВЯТКОВЕ

Ісус із Володимиром
У шопці-рекордсменці поклоняються Христу українські достойники

■

ТРАГЕДІЯ

Кохання зле
У Стамбулі затримали 
вбивцю харківських 
студенток

■

ПРОГНОЗ

 У найближчі дні по всій Україні — ожеледь. Переважає морозна по-
года до 11 градусів нижче нуля вночі та близько 7-9 градусів зi зна-
ком мінус удень. Хоча синоптики ближче до дня зустрічі  старого Нового 
року обіцяють незначне потепління.  
 Експерти Укргідрометеоцентру прогнозують, що морози та рясні сні-
гопади будуть триматися як у січні, так і в лютому. А справжнє потеплін-
ня прийде лише ближче до початку квітня. 

■

СТИХІЯ

Дороги знову «підірвали»
Негода перекрила рух у п’яти регіонах

■
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Микола ПАЦЕРА 

 Дух патріотизму, який із 
дитячих років виховують у 
своїх учнів викладачі столич-
ної гімназії №283, відчувався 
ще на подвір’ї цього навчаль-
ного закладу. На клумбі біля 
його входу стоїть макет віт-
ряка, поряд із яким височить 
фігура жінки в національно-
му вбранні. Над самим же вхо-
дом у приміщення — напис: 
«30 років козацькій гімназії». 
Збоку від дверей — емблема 
Всеукраїнської громадської 
козацької дитячої організації 
«Дніпровська січ», якій недав-
но виповнилося 15 років. На-
віть урна для сміття пофарбо-
вана у синьо-жовті кольори. У 
фойє щось жваво обговорюва-
ла юрба старшокласників у не-
звичній шкільній формі — ко-
зацьких одностроях із крават-
ками, шевронами та погонами. 
При цьому говорили вони ви-
нятково по-українськи. А на 
мою похвалу щодо цього одна 
дівчина сказала: «Я вдома на-
віть батьків привчила розмов-
ляти зі мною лише українсь-
кою»...
 Директор гімназії Володи-
мир Гнатюк, який очолює її 

вже понад 30 років, люб’язно 
розповів про історію створен-
ня свого неординарного нав-
чального закладу та провів 
екскурсію по ньому. Цей за-
гальноосвітній заклад, у яко-
му навчалося більше 2 тисяч 
учнів, було засновано в 1989 
році, а в 2003 році його реор-
ганізували в гімназію з кон-
цепцією національної шко-
ли, яку розробив директор. Із 
тих пір вона й працює як пер-
ша в Україні національна гім-
назія. У тому ж 2003-му тут 
було створено дитячу козаць-
ку організацію «Троєщинська 
січ», яку в 2007 році реоргані-
зували в першу на освітянсь-
ких теренах Всеукраїнську 
громадську козацьку дитя-
чу організацію «Дніпровська 
січ». 
 «Кожен клас нашої гімназії 
є козацьким загоном, який но-
сить ім’я якогось гетьмана, 
отамана чи козака або відомої 
людини в Україні, — розказав 
Володимир Гнатюк. — Напри-
клад, Івана Мазепи, Богдана 
Хмельницького, Івана Сірка, 
Михайла Грушевського, Ліни 
Костенко та інших. Їх вибира-
ють для себе самі учні, як тіль-
ки приходять до нас на нав-

чання у п’ятий клас. На свято 
Покрови, що відзначається як 
день українського козацтва, 
вони проходять посвяту в ко-
зачків, дають обітницю та пре-
зентують свій клас і розповіда-
ють про його «покровителя», й 
отримують посвідчення юно-
го козака. Протягом навчаль-
ного процесу наші учні вив-
чають історію козацтва, а та-
кож інших славних епох, бе-
руть участь у різноманітних 
змаганнях типу «Козацькі за-
бави», «Козацькому роду нема 
переводу», «Джура» та інших, 
у яких займають призові міс-
ця. 
  Навіть під час звичайних 
уроків наші педагоги стара-
ються використовувати націо-
нально-патріотичну темати-
ку — скажімо, на математи-
ці розв’язують задачі з пред-
метами часів Київської Русі 
чи інших епох. На уроках лі-
тератури діти вивчають ук-
раїнських письменників, за-
боронених у радянські часи, 
наприклад Івана Багряного, 
Богдана Лепкого та багатьох 
інших, твори яких допомага-
ють формуванню патріотизму. 
Влаштовують відзначення ва-
гомих подій, скажімо, в берез-

ні минулого року — 220-річчя 
написання Іваном Котляревсь-
ким «Енеїди». Також вони 
поглиблено вивчають історію 
України та пишуть твори на іс-
торичну тематику, відвідують 
численні екскурсії по історич-
них місцях нашої країни — у 
Батурині, Кам’янці-Подільсь-
кому, на Хортиці, у Києві. Для 
більш сучасного виховання 
патріотизму проводяться уро-
ки мужності, на яких діти зус-
трічаються з учасниками вій-
ни на Донбасі, від котрих на-
бираються мужності й відваги 
захищати рідну землю. А за 
допомогу нашим воїнам гімна-
зисти нагороджені бронзовим 
волонтерським хрестом «За 
патріотизм», оскільки пле-
туть маскувальні сітки, готу-
ють продуктові набори, а та-
кож різноманітні подарунки 
у вигляді малюнків, листівок, 
виробів ручної роботи, які ви-
готовляють у численних гурт-
ках. До речі, їх у нас різного 
спрямування налічується біль-
ше двадцяти, серед яких і єди-
ний у школах України естрад-
но-духовий, що є неодноразо-
вим переможцем багатьох кон-
курсів».
 Та й саме приміщення гім-
назії №283 є осередком патріо-
тичного виховання підростаю-
чого покоління, що ми побачи-
ли під час екскурсії по ньому. 
На першому поверсі стіни ко-
ридорів прикрашають худож-
ні полотна, на яких зображено 
національні традиції і звичаї, 
починаючи з дохристиянської 

пори: «Перун», «Водохреща», 
«Дідух», «Спас», «Купала». У 
коридорі другого поверху роз-
вішані світлини, на яких зоб-
ражені драматичні епізоди Ре-
волюції гідності, які також є 
елементом виховання патріо-
тизму. На одній стіні просто-
рого фойє розміщено портрети 
київських князів та копії до-
кументів тієї пори, на проти-
лежній — таким самим чином 
відображена козацька доба. 
Також тут розташований му-
зей гімназії, в якому представ-
лені матеріали про її життя за 
30 років існування, а також 
роботи учнів з гуртків м’якої 
іграшки, вишивання, петри-
ківського розпису, гончарно-
го, оригінальні вироби з соло-
ного тіста. На третьому поверсі 
розміщені скульптурні деко-
ративні панно-композиції: 
«Хортиця», «Богдан Хмель-
ницький», «Олекса Довбуш», 
«Петро Могила», «Козак Ма-
май» та інші. 
 Можна ще дуже багато 
розповідати про різні аспек-
ти патріотичного виховання 
у столичній гімназії №283, а 
також про її директора, який 
на основі практичного досві-
ду видав монографію «Управ-
ління системою національно-
го виховання учнів», що стала 
методичним посібником для 
багатьох вітчизняних шкіл. 
Але головне — щоб цей досвід 
справді набував реального вті-
лення у навчальних закладах 
для підготовки справжніх пат-
ріотів зі шкільної лави. ■

Ліна ТЕСЛЕНКО 

 Україна відсвяткувала особли-
ве Різдво, яке безперечно ввійде в іс-
торію. Адже вперше за багато років і 
навіть століть це відбулось в Автоке-
фальній помісній православній церк-
ві, яка отримала самостійність і поз-
булася духовного московського рабс-
тва. 
 Урочисте підписання Томосу відбу-
лося в суботу, 5 січня, в соборі Свято-
го Юрія – головному храмі Вселенсь-
кого патріарха у Стамбулі. Перед цим 
там відбувся молебень, у якому впер-
ше взяв участь митрополит Київсь-
кий Епіфаній. Відтепер Православ-
на церква України входить до дипти-
ху світового православ’я, як одна з 
15 помісних церков і саме під таким 
номером її згадуватимуть у святко-
вих богослужіннях інші автокефаль-
ні церкви. 
 У церемонії підписання Томосу 
взяли участь представники світської 
влади з України — Президент Петро 
Порошенко, Голова Верховної Ради 
Андрій Парубій, третій Президент Ук-
раїни Віктор Ющенко, міністр закор-
донних справ Павло Клімкін, міністр 
оборони Степан Полторак та інші чле-
ни української делегації. 
 Після виголошення промов у храмі 
на Фанфарі зазвучала українська ко-
лядка «Нова радість стала». Її зворуш-
ливі слова в той момент сприймали-
ся по-особливому, з підтекстом, адже 
збулася багаторічна мрія мільйонів 
українців. Як наголосив Петро Поро-
шенко, «нарешті Господь послав нам 
Православну церкву України». 
 Уже зранку 6 січня (Вселенсь-
кий патріархат, який живе за ново-
юліанським календарем, цього дня 
відзначав Богоявлення Господнє) в 

патріаршому храмі Святого Юрія роз-
почалася  церемонія вручення Томо-
су та божественна літургія. І вже вве-
чері важливий історичний документ 
доправили літаком в Україну. 
 У тисячолітній Софії Київській, 
яка перебуває під охороною ЮНЕС-
КО, богослужіння відбуваються лише 
у виняткових випадках. Різдво 2019-
го безперечно належить до таких. Тож 
Різдвяну літургію 7 січня предстоя-
тель ПЦУ митрополит Епіфаній звер-
шував саме тут.  На богослужінні були 
присутні Президент Петро Порошенко 
з дружиною та дітьми, Голова парла-
менту Андрій Парубій, міністри й ду-
ховенство (серед них можна було по-
бачити і представників Московського 
патріархату). Оскільки вхід до храму 
був обмежений, більшість вірян мала 
змогу спостерігати за священнодійс-
твом з екранів, встановлених на Со-
фійській площі. Тут же, в соборі, було 
представлено для огляду й сам Томос, 

доступ до якого був упродовж всього 
дня. Черга людей, які бажали побачи-
ти документ на власні очі, не зменшу-
валася аж до пізнього вечора. 
 Митрополит Епіфаній під час служ-
би пом’янув усіх предстоятелів поміс-
них церков, як це передбачає диптих, 
у тому числі й патріарха Московсько-
го Кирила. Це викликало неоднознач-
ну реакцію в соцмережах. Проте поми-
нання предстоятелів помісних пра-
вославних церков передбачено в То-
мосі. «Російська церква входить до 
числа помісних православних церков 
і є п’ятою в диптиху. Тому поминан-
ня її предстоятеля, оскільки він ка-
нонічно не осуджений — необхідне, бо 
цим, попри існуючі суперечки, засвід-
чується єдність Церкви, — пояснює на 
своїй сторінці у «Фейсбуці» очільник 
Інформаційного управління Київсь-
кого патріархату Євстратій Зоря. — 
Таке поминання принципово відріз-
няється від того, як поминають пат-
ріарха Кирила в Московському пат-
ріархаті — там про нього моляться, як 
про свого главу, визнаючи цим самим 
своє йому підпорядкування. Отже те, 
що Київський митрополит, виконую-
чи свої обов’язки та на підставі, зок-
рема, Томосу, згадує ім’я предстояте-
ля РПЦ — не означає згоди з позицією 

чи діями останнього». 
 Митрополит Епіфаній у підсумко-
вому виступі зазначив, що це перше 
богослужіння в Софійському соборі 
після тривалої перерви. «Попереду ще 
багато спільної праці задля зміцнен-
ня єдності. Найперше, маємо і надалі 
підносити молитви за церкву, за по-
долання ворожнечі і за примноження 
любові, також і ми самі маємо відклас-
ти минулі протистояння, відчуження 
і ворожнечу. Тільки через прощення 
один одного ми можемо насправді ут-
вердити єдину помісну автокефальну 
українську православну церкву», — 
наголосив предстоятель ПЦУ.
 У свою чергу Петро Порошенко за-
значив, що отримання Україною Томо-
са залишиться в історії «в одному пе-
реліку з Володимировим хрещенням і 
з проголошенням незалежності». Пре-
зидент додав, що українці «розірва-
ли останні пута, які пов’язували нас 
із Росією з її фантазіями про Украї-
ну як про канонічну територію Росій-
ської православної церкви». І закли-
кав православні церкви світу визнати 
Православну церкву України: «Визна-
вати її як сестру, згадувати під іменем 
Святіша церква України, як таку, що 
має своєю кафедрою історичне місто 
Київ». ■

ДО РЕЧІ

 Томос (грамота про автокефалію) для ПЦУ 
написав від руки іконописець та каліграф ієро-
монах Лука з монастиря Ксенофонт, що на 
Афоні. Документ виконано грецькою мовою, а 
його переклад поширила прес-служба адмініст-
рації Президента України. У тексті зазначено, що 
цим Томосом «визнаємо та проголошуємо вста-
новлену в межах території України Автокефаль-
ну церкву нашою духовною донькою та закли-
каємо всі світові Православні церкви визнава-
ти її як сестру та згадувати під іменем «Святіша 
церква України». Зазначається, що Томос вруче-
ний «в точнiй і ідентичнiй копії» Предстоятелю 
ПЦУ митрополиту Епіфанію та Президенту Украї-
ни Петру Порошенку «для вічного доказу та пос-
тійного представлення».

■

Святий вечір став для України ще й щедрим: Томос отримано! ❙

МРІЇ ЗБУВАЮТЬСЯ 

Нова радість стала…
За мить до Різдва Україна отримала Томос і 
звільнилася від духовного рабства

■

ПАТРІОТИЧНО

Учись, козаче, отаманом будеш 
Єдиній в Україні столичній козацькій гімназії вже 30 років

■



5УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 9 СІЧНЯ 2019ПОЛІТИКА
ОТАКОЇ!

Зеленський — 
президент? Державу б 
не прореготати...
Балотування Зеленського в президенти є 
політичною грою власника канала «1+1» 
Коломойського. Олігарх-утікач не приховує цього

■

На КВН у Москві Зеленський як капітан «95-го кварталу» 
називав «Володимира Володимировича» «нашим 
президентом» і «порядною людиною».

Богдан ЛУК’ЯНЧУК 

 Чи може актор стати президен-
том великої держави? Звісно. Ро-
нальд Рейган, який був голлівуд-
ською зіркою, 1980 року виграв 
вибори та очолив США, залишив-
ши слід в історії як один із найус-
пішніших президентів. Він реалі-
зував ідею «рейганоміки», підняв 
ВВП і добробут американців; на-
звав СРСР «імперією зла» та пере-
міг у «холодній війні».
 Саме на досвід Рейгана вказу-
ють ті, хто підтримує Володимира 
Зеленського як кандидата в прези-
денти України. Утім вони забува-
ють про головне: між останнім ху-
дожнім фільмом, у якому знявся 
Рейган, та його вступом на посаду 
глави Білого дому пройшло май-
же 20 (!) років. Рейган ще трид-
цятирічним активно працював 
у проф спілковому русі; 18 років 
працював губернатором найбіль-
шого американського штату Калі-
форнія. Після акторства він ціли-

ми десятиліттями набував досві-
ду і склав президентську присягу 
у віці аж 69 років! І не був ставле-
ником жодного олігарха.
 Натомість актор і продюсер Зе-
ленський вирішив балотуватися 
в президенти без жодного досвіду 
громадсько-політичної діяльності 
— просто зі сцени «95-го кварталу» 
і знімального майданчика «Слуги 
народу». І не зробив би цього, якби 
не грошові інтереси олігарха Ігоря 
Коломойського.
 Уперше в історії України на 
найвищу посаду претендує про-
фесійний комедіант. І це — серйоз-
но. 
 Коміки на телеекрані були в 
усі часи, починаючи з Тарапунь-
ки і Штепселя — викривали «ок-
ремі недоліки», різали свою «прав-
ду-матку». Однак лише Зеленсь-
кий став феноменом, чий рейтинг 
перейшов із телевізійних рейтин-
гів в анкети соціологів на вибо-
рах. Чому ж так багато українців 
готові проголосувати за віртуаль-
ного кандидата-гумориста? Від-
повідь на це запитання лежить у 
площині протиборства телевізо-
ра і холодильника. Слід зважати, 
кому належить «телевізор» та як 
він ним маніпулює. Балотування 
Зеленського в президенти є грою 
власника канала «1+1» Коломой-
ського, і він не приховує цього.
 Зеленський — це Зеленський: 
лицедій, продюсер, успішний біз-
несмен із 10 мільйонами доларів та 
офшором на Кіпрі, який безплатно 
анекдот не розкаже. Саме цим він 
відрізняється від одного зі своїх 
персонажів — кіношного «народ-
ного президента» Голобородька. 
Хоча політтехнологи з канала Ко-
ломойського роблять усе, щоб у 
виборця склалося враження: «Зе-
ленський = Голобородько».
 За висновком багатьох політо-

логів, проект «Зе» є тим важелем 
Коломойського, завдяки якому він 
намагається взяти реванш і повер-
нути собі вплив на владу в Україні. 
Ставлениками цього олігарха-вті-
кача є Володимир Зеленський і 
Юлія Тимошенко. Коломойський, 
через чотири роки після усунення, 
мріє повернути свої звичні сфери 
впливу — фінанси, нафту. І, по-
дейкують, уже домовився з Тимо-
шенко про повернення йому націо-
налізованого «Приватбанку».
 «Хочете президентом бачити 
людину не з політики? Їжте. Тіль-
ки за цим стоять олігархи, у яких 
зеленські — розмінні монети», — 
каже політолог Олексій Голобуць-
кий.
 Багато українських інтелекту-
алів б’ють на сполох, бачачи, куди 
може привести українців схиль-
ність до політиків-популістів та їх-
ніх технічних кандидатів, які при-
тягують до себе позицію «проти 
всіх». Експерти трактують участь 
Зеленського у виборах як новий 

прояв гібридної інформаційної вій-
ни проти України, мета якої — при-
низити державу, перетворити вибо-
ри на гру коміків та маріонеток.
 «Ця людина (Зеленський) буде 
Верховним Головнокомандува-
чем?.. Ну, можемо уявити, кого 
він покличе в міністри закордон-
них справ або міністри оборони — 
Женю Кошового? Але ж країна — 
це не телебачення і не шоу-бізнес. 
Треба розуміти, як людина вести-
ме переговори з Путіним, як буде 
спілкуватися з Трампом і Мер-
кель», — наголошує Олексій Га-
рань, науковий директор Фонду 
«Демініціативи».
 Варто зауважити, Зеленський 
уже не раз проколювався на темі 
Путіна — починаючи з 2002 року, 
коли на КВН у Москві він як капі-
тан «95-го кварталу» називав Воло-
димира Володимировича «нашим 
президентом» і «порядною люди-
ною, виявляється» (тоді саме ФСБ 
підривало Росію, а російська армія 
топила в крові Чечню). Він всіля-
ко улещував Путіну й порівнював 
Україну з повією на Тверській. У 
2014 році, коли зелені чоловічки 
Путіна вже топтали Крим, Воло-
димир Зеленський заявив у студії 
ТСН: «Шановний Володимире Во-
лодимировичу!... Росія і Україна 
— дійсно братські народи. Якщо 
ви хочете, я можу вас благати на 
колінах...» Як видно, іншого спо-
собу чинити опір агресії Крем-
ля, ніж ставати на коліна, у «Зе»-
кандидата немає. Що ж, саме та-
кий президент України і потрібен 
Путіну.
 Що Зеленському добре вдаєть-
ся, так це грати роль кандидата у 
президенти, який асоціюється з кі-
ношним Голобородьком.
 Декому подобається. Зал Пала-
цу «Україна» регоче. Країну б не... 
прореготати. ■

Катерина БАЧИНСЬКА

Більше 30 кандидатів офіцій-
но заявили, що готові бало-
туватися на пост президента 
країни. Очевидно, що список 
буде поповнюватися і кількість 
претендентів перевищить поз-
начку в 40 осiб. Аналітики вже 
прогнозують, що в цьому році 
президентські ви бори стануть 
рекордними за кількістю канди-
датів iз моменту проголошення 
незалежності країни. Загалом, 
iз моменту реєстрації канди-
датів, а це — з 31 грудня, вже 
6 осіб подали документи в ЦВК. 
Таким чином офіційно заявили, 
що готові боротися за крісло 
президента країни. Ще кількох 
претендентів офіційно обрали 
своїх кандидатів під час з’їзду 
партії. 

Президентська кампанія 
для бюджету країни 
коштуватиме 2,3 мільярда 
гривень
 І поки в українців  тривав 
новорічний період під назвою 
«від олів’є   — до куті» — деякі 
кандидати в президенти вже в 
перших числах січня подали 
документи до ЦВК. Першим, 
ще 31 грудня, вирішив бало-
туватися в президенти колиш-
ній міністр екології та бізнес-
мен — Ігор Шевченко. Полі-
тична кар’єра Шевченка на-
була розголосу в 2005 році, 
саме тоді він став радником 
Прем’єр-міністра Юлії Тимо-
шенко. Проте активну діяль-
ність у політиці Ігор Шевчен-
ко розпочав у післямайданний 
період. У 2014 році ввійшов до 
уряду Арсенія Яценюка і став 
міністром екології та природ-
них ресурсів.
 31 грудня до ЦВК подав до-
кументи і маловідомий загалу 
правозахисник iз Броварів Во-
лодимир Ратуш. У декларації 
за 2017 рік він зазначив, що не 
володіє нерухомістю та авто-
транспортом. А от звідки у ньо-
го 2,5 мільйона гривень, за які, 
до речі, можна було б придбати 
і авто, і житло — Володимир 
Ратуш не зміг відповісти жур-
налістам. У п’ятницю ж стало 
відомо, що ЦВК відмовила  йо-
му в реєстрації. І він став пер-
шим кандидатом з офіційною 
відмовою від Центрвиборчко-
му. Причиною назвали непра-
вильно оформлену заяву та не-
відповідність інформації про 
внесення грошової застави в 
розмірі 2,5 мільйона гривень. 

Кожен кандидат має 
заплатити заставу в розмірі 
2,5 мільйона гривень
 Відсвяткувавши Новий 
рік, третім до ЦВК прийшов 
той, хто обіцяє зменшити ціну 
на газ у чотири рази. Сергій 
Каплін, який із білбордів за-
певняє, що «переплюне» навіть 
Юлію Тимошенко і продавати-
ме газ українцям ледь не задар-
ма. Каплін в українській полі-
тиці не нове обличчя. Загалу 
став відомим у 2012 році, коли 
вступив до лав партії мера сто-
лиці Віталія Кличка — «Удар», 

у 2014 році балотувався до пар-
ламенту за списками «Блоку 
Петра Порошенка» і став депу-
татом. На сьогодні 37-річний 
Каплін є лідером «Соціал-де-
мократичної партії» або ж, як її 
раніше називали, «Партії про-
стих людей» . 
 Четвертим, хто прийшов 
до ЦВК, став екс-голова СБУ 
Валентин Наливайченко. По-
вернутися до великої полі-
тики вирішив з балотування 
в президенти. Зараз пан На-
ливайченко очолює партію 
«Громадсько-політичний рух 
«Справедливість». Перебував 
у таких партіях, як «Наша 
Україна» та «Удар», а також 
підтримував «Марші миру», 
організовані колишнім пре-
зидентом Грузії Міхеїлом Са-
акашвілі. 
 Чого час втрачати, поду-
мав екс-голова «Аграрної пар-
тії» Віталій Скоцик і також 3 
січня прийшов до ЦВК. Про-
те, що цікаво, подавав доку-
менти пан Скоцик як само-
висуванець. За свою політич-
ну кар’єру Скоцик перебу-
вав лише в Аграрній партії, 
а також займався бізнесом та 
викладанням в університеті. 
 Зі з’їзду партії і відразу до 
ЦВК. Мер Львова Андрій Садо-
вий, провівши 3 січня з’їзд пар-
тії «Самопоміч», того ж дня ви-
рішив «кувати, поки гаряче» 
та подав документи до Центрви-
борчкому. Підтримати Садово-
го вирішив колишній мер Глу-
хова Мішель Терещенко та лі-
дер «Демократичного альянсу» 
Василь Гацько. Це вперше «Са-
мопоміч» висуває свого канди-
дата у президенти. На посаді 
мера Львова Садовий перебу-
ває вже третій термін і, мабуть, 
спробує далі шукати себе у ве-
ликій політиці. 

Своїх кандидатів на з’їздах 
уже висунули в більшості 
українських партій
 Очевидно, що ці вибори 
стануть рекордними і кіль-
кість кандидатів щодня зро-
статиме. Адже на з’їздах де-
яких партій уже оголосили, 
хто з представників буде ба-
лотуватися на цю посаду від 
їхнiх полiтсил. Наприклад, 
відомо, що свого об’єднаного 
кандидата вже визначили у 
всеукраїнському об’єднанні 
«Свобода», яке цього року 
буде йти на вибори разом із 
кількома представниками 
націоналістичного сектору. 
Єдиним  кандидатом від них 

буде не Олег Тягнибок, як про-
гнозували, а колишній спі-
кер парламенту — Руслан Ко-
шулинський. На з’їзді партії 
«Народний контроль» своїм 
кандидатом оголосили народ-
ного депутата Дмитра Добро-
домова, а партія «Укроп» бо-
ротиметься за перемогу на ви-
борах колишнього власника 
курорту «Буковель», а зараз 
народного депутата Олексан-
дра Шевченка. 
 Найбільшою ж несподі-
ванкою в новорічну ніч стала 
заява Володимира Зеленсько-
го. Хоча, чого гріха таїти: те, 
що Зеленський буде йти в пре-
зиденти, вже давно обговорю-
валося між людьми, та й соціо-
логи вносили його до рейтин-
гів. Поки ж актор та продюсер 
не має своєї політичної пар-
тії, проте активно збирає лю-
дей через мережу, з яких і пла-
нує формувати свою політичну 
силу. Ще однією несподіван-
кою стала заява комуніста Пет-
ра Симоненка про те, що він та-
кож буде йти на президентські 
вибори і не як самовисуванець, 
а представник «Комуністич-
ної партії України». Проте го-
лова Комітету виборців Украї-
ни Олексій Кошель уже заявив 
— юридично висунути Симо-
ненка від КПУ як кандидата у 
президенти неможливо. Адже 
Комуністична партія в Україні 
заборонена. Проте Симоненко 
може балотуватися як самови-
суванець і ось тут уже ніяких 
заборон бути не повинно, за-
явив Кошель. 
 Для більшості кандидатів 
президентських перегонiв — 
це можливість повернутися 
до великої політики, заяви-
ти про себе та амбіції партії 
на майбутніх парламентсь-
ких виборах. Таким чином, 
представники конкретних 
партій заздалегідь мобілізу-
ють електорат перед парла-
ментськими виборами у жов-
тні 2019 року. Інша частина 
— це технічні кандидати. Їх 
будуть використовувати по-
тенційні лідери передвибор-
чих перегонів задля боротьби 
зі своїми найближчими опо-
нентами.Основною «зброєю» 
технічних кандидатів є агі-
тація проти одного з лідерів. 
І з такою кількістю фіктив-
них кандидатів стає все біль-
ше очевидно, що «чистою» 
та «прозорою» передви борчу 
кампанію на посаду Прези-
дента-2019 назвати точно не 
можна буде. ■

ВИБОРИ

Один, два, три — крісло 
президентське займи
В Україні офіційно стартувала президентська кампанія: 
експерти прогнозують рекордну кількість кандидатів на 
перегонах-2019

■
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Сімейне хобі
 Загалом можна сказати, що 
це хобі сімейне, адже й батько 
Віталія — Микола Миколайо-
вич, котрий зібрав на власній 
присадибній ділянці понад сто 
сортів винограду, також свого 
часу почав вирощувати манда-
рини, лимони, яким нині чоти-
ри десятки років. Та якщо Со-
роковий-старший лише експе-
риментував із субтропічними 
рослинами, то його син пішов 
далі: поставив їх вирощування 
на потік. Задля цього молодому 
чоловіку довелося побудувати 
теплицю, заглибивши її в зем-
лю. Гріх, говорить, було б не 
використовувати тепловідда-
чу землі. Нині в теплиці зиму-
ють 700 рослин, найстаршим з 
яких дев’ять років. Принайм-
ні раз у тиждень Віталій опа-
лює споруду піччю тривалого 
горіння, що має чудернацьку 
назву «Бубафоня». Почерпнув-
ши ідею цієї печі з iнтернету, 
умілець змайстрував її влас-
норуч зі звичайного газового 
балона. У неї така конструк-
ція, що достатньо вкинути до 
топки два пеньки — і вони мо-
жуть тліти і двi з половиною 
доби. Загалом лимон полюб-
ляє температуру не нижче 18 
градусів, проте, за словами Ві-
талія Сорокового, для сплячо-
го режиму йому достатньо й 10 
градусів. 
 — От зараз у теплиці чо-
тири градуси. Це низькува-
та температура, хоч, згідно з 
моїми спостереженнями, цит-
рини й за нуля градусів чудо-
во почуваються. Звісно ж, за 
таких умов рослини не дають 
листового приросту, але, як 
бачите, подекуди цвітуть і на-
віть дають зав’язь, — Віталій 
показує блідо-рожевий цвіт, а 
також зелені й зрідка вже по-
жовтілі плоди, що очепилися 

на деяких гілках. — За порів-
няно низької температури 
взимку лимони не потребують 
поливу. Оце як заніс їх напри-
кінці жовтня до теплиці, від-
тоді жодного разу не поливав. 
У теплі пори року цитрусові 
ростуть на терасі, яку накри-
ваю сонцезахисною сіткою: 
попри те, що лимон — світло-
любна рослина, деревце пот-
рібно оберігати від прямих со-
нячних променів, які можуть 
стати згубними для листя. Із 
квітня по жовтень цитрини 
прекрасно почуваються на сві-
жому повітрі, але з настанням 
заморозків краще не зволікати 
й занести їх до теплиці. Якось 
за мінус сiм градусів у мене по-
мерзли всі екземпляри — до-
велося обрізати їх до пенька, з 
якого потім виросли молоді па-
гони.

Невибагливий Павловський
 До речі, для вирощування у 
квартирі чи будинку підійде не 
кожен сорт лимона. Саме тому 
Віталій Сороковий зупинив 
свій вибір на сорті Павловсь-
кий — надійному, перевірено-
му часом, давно освоєному лю-
бителями домашнього квітни-
карства. Лимони цього сорту, 
за словами Віталія, не потре-
бують багато світла й тепла, а 
також не надто страждають від 
сухого повітря — ростимуть на-
віть неподалік від батареї опа-
лення або на підвіконні над 
нею. Та й листя змінюють рід-
ко — у середньому раз на два з 
половиною року.
 У літній період кожні два 
тижні молодий чоловік піджив-
лює цитрусові. Якості хімічних 
добрив не довіряє, тому вдаєть-
ся до органіки, тим паче що в 
селі це не так уже й важко: у 
хід ідуть попіл із грубки, пере-
гнилі трава та опале листя, ку-

рячий послід.
 — Узимку ж рослин прак-
тично не підживлюю. Зрід-
ка обприскую легким розчи-
ном марганцівки, щоб уник-
нути грибкових захворювань, 
— ото й усе, — ділиться досві-
дом Віталій Сороковий. — Ос-
кільки це все ж таки горшкові 
рослини, необхідно формувати 
їхню крону: прищипуючи па-
гони, у такий спосіб стимулю-
вати ріст нових гілочок. Так 
формуються кущоподібні де-
ревця. Можливо, за ці 9 років 
вони виросли б набагато біль-
ше, але я обрізаю гілки і з ме-
тою живцювання. Внаслідок 
цього щороку моя колекція 
поповнюється на 400—550 мо-
лодих екземплярів. А загалом 
найбільше в ній було 850 рос-
лин.
 Найкращий приріст лис-
тя лимон дає навесні, тобто за 
рік можна виростити надзви-
чайно красиву рослину. Якщо 
все відбувається за планом, то 
плодоносити цитрусове дерев-
це починає на третій рік. І тут 
теж потрібно знати один сек-
рет: чим більше на ньому лис-
тя, тим більше воно принесе 
плодів. Скажімо, щоб визрів 
один лимон, на гілці має бути 
не менше 10—15 листочків. 
Якщо ж листя замало, зайвий 
цвіт краще обламати. 
 — Доросле лимонне дерево, 
що росте у природних умовах, 
може дати й близько 200 кі-
лограмів плодів за рік. Звісно, 
вирощуючи цитрусові в горщи-
ку, такого урожаю не доб’єшся. 
І все ж, відколи в нас з’явилися 
свої лимони, у магазині їх не 
купуємо, на потреби родини 
цілком вистачає, — запевняє 
Віталій. — Найбільший плід 
лимона, який виростив, ва-
жив 450 грамів. Домашні пло-
ди відрізняються від магазин-

них ароматом. Та і смак дещо 
інший, що, власне, й зрозумі-
ло: плід, який везуть за три ти-
сячі кілометрів, втрачає сма-
кові якості. Цікаво, що лимон, 
який дозрів, може висіти собі й 
рік. До речі, він настільки міц-
но прикріплюється до гілки, 
що його не так легко зірвати — 
можна хіба що зрізати. 

Красиве і корисне
 Якщо спочатку Віталій Со-
роковий лише нарощував кіль-
кість цитрусових деревець, то 
останні три роки досить успіш-
но їх продає. Стверджує: люди 
часто беруть їх на подарунки 
(адже у продажу лимонне де-
ревце не так часто трапляється, 
до того ж незрозуміло, якого 
воно сорту і як почуватиметься 
в домашніх умовах). При цьо му 
віддають перевагу екземпля-
рам, на яких є і цвіт, і плоди. 
Загалом молодий чоловік ре-
алізує 200—250 рослин за рік. 
Завдяки iнтернету покупці ці-
лорічно знаходять його самі. От 
і зараз має замовлення з Охтир-
ки Сумської області, тож завтра 
одне з лимонних деревець упа-
кує й відправить «Новою пош-
тою». У такий спосіб доставляє 

цитрини до різних міст Украї-
ни. Та все ж найкраще, гово-
рить, вони продаються в теплі 
пори року. А коштують від 30 
до 700 гривень — залежно від 
віку рослини. 
 — Хоч на сьогодні мої ли-
монні деревця представлені 
в багатьох квіткових магази-
нах Полтави, найшвидше вони 
розходяться, якщо продавати 
їх просто на вулиці, в людних 
місцях. У такому разі за день 
можна заробити й тисячу гри-
вень, — стверджує Віталій. — 
Найкраще продаються малі 
рослини за 30—60 гривень (та-
ких за день можна реалізувати 
20 штук, а було таке, що «роз-
мітали» й 50) — і це зрозуміло: 
в людей нині не так багато гро-
шей. Хоча й великих рослин за 
минулий рік продав не так уже 
й мало — 40 штук. Парадокс: 
у тих із моїх покупців, хто за-
надто піклувався про цитрусо-
ве деревце, постійно його об-
прискуючи тощо, воно чомусь 
не прижилося. А загалом рос-
лина не надто вибаглива, хоч 
не любить ані посухи, ані пере-
зволоження. Щодо добрив, то її 
краще недогодувати, аніж пе-
регодувати. ■

Ірина КИРПА
Херсонська область

 Садівники з селища Плодове, що біля 
Нової Каховки, облаштували справж-
ній оазис, де мексиканські банани вда-
ло співіснують з китайськими фініками 
та кримською хурмою. 
 За словами вчених, екзотичні куль-
тури чудово себе почувають на Херсон-
щині завдяки зміні клімату. В останні 
зими температура повітря вночі дуже 
рідко падала нижче за 5-7 градусів мо-
розу, що дозволило вивести нові морозо-
стійкі сорти хурми.
 За шість років копіткої роботи вда-
лося досягти приголомшливих резуль-
татів: плоди з кожним роком стають усе 
солодшими та більшими за розміром. Се-
лекціонери першою висадили найморо-
зостійкішу віргінську хурму, а пізніше 
вдалося адаптувати сорти «Росіянка» та 
«Бордова Нікітська». На даний час у бо-
танічному саду дослідників у Херсонсь-
кій області налічується вже 51 сорт со-
лодкої хурми на будь-який смак та гама-
нець!
 — Аграрії сміливо переходять на ек-
зотику, бо вона має добрий попит як у 
всіх регіонах України, так і в країнах 
Європи, — ділиться досвідом декан аг-
рономічного факультету Херсонського 

державного аграрного університету Іван 
Мринський. — Мої батьки мешкають у 
місті Гола Пристань, що на Херсонщині, 
та у минулому році зуміли зібрати аж 
шість повних відер хурми. А позамину-
лого року їхнім досягненням було лише 
два відра солодких плодів.
 Херсонська хурма не лише стійка 
до заморозків, а й не боїться місцевих 
шкідників, тому вирощувати вітамінні 
плоди можна з мінімальним застосуван-
ням хімії. Молоді деревця навіть не пот-
ребують особливого догляду взимку. Ви-
няток становлять лише саджанці грана-
та та інжиру: нічні заморозки мінус 20 
градусів за Цельсієм можуть бути згуб-
ними для них, тому доводиться будува-
ти спеціальні укриття.
 Глобальна зміна клімату дозволяє 
садівникам Херсонщини вирощувати 

такі примхливі культури, як хурма, ки-
зил, інжир та навіть гранат. Деякі аг-
рарії півдня України вже можуть пох-
валитися щедрими врожаями цих ек-
зотів.
 Завдяки появі нових сортів хурми 
аграрії Херсонщини вже встигли від-
чути всі перспективи переходу на ви-
рощування екзотики. На присадибній 
ділянці можна посадити інжир або на-
віть гранатове дерево, вони будуть ус-
пішно плодоносити. За словами вітчиз-
няних селекціонерів, головна перевага 
хурми полягає у тому, що збирати вро-
жай можна вже з кінця жовтня та до по-
чатку грудня. Тобто період найактивні-
шого розпродажу припадає на новоріч-
ні свята, Різдво й період весняного аві-
тамінозу. Гібридам екзотичних рослин, 
створених на Херсонщині, не страшні 

осінні морози та пізні весняні замороз-
ки.
 Активне впровадження передових 
технологій аграріями України допо-
могло досягти приголомшливих резуль-
татів. Так, за останні три роки аграрії 
Херсонщини навчились вирощувати 
найдорожчу у світі спецію шафран, а та-
кож кольоровий рис, солодку хурму та 
ще й арахіс. Уже відомо, що партнери 
з Ізраїлю готові орендувати на Херсон-
щині цілі поля з відповідним ґрунтом 
терміном на 5-10 років, під вирощуван-
ня оливкових дерев. А от у Європі ста-
більний попит має український часник, 
а також консервація: херсонські томати 
зайняли почесне місце на полицях су-
пермаркетів Канади. ■

СЕЛЕКЦІЯ

Райські кущі 
Зібрано врожай хурми, адаптованої до кліматичних 
умов на півдні України

■

ЕКЗОТИКА

Рости, деревце, велике й маленьке
Працівник залізниці вирощує в рідному селі лимони

■

Лимонним деревам, вирощеним батьком Віталія — 
Миколою Миколайовичем, уже сорок років. 
Фото автора.

❙
❙
❙

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

34-річний Віталій Сороковий, котрий працює в Полтаві на залізниці, має незвичайне хобі — от уже 10 
років у рідному селі Безручки Полтавського району вирощує лимони, яким серед екзотичних кімнат-
них рослин належить, мабуть, пальма першості. 
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 У неділю ввечері у Лос-
Анджелесі відбулася 76-
та щорічна церемонія вру-
чення «Золотих глобусів». 
Цю кінематографічну на-
городу вважають другою 
за вагомістю після «Ос-
карів», а переможців виз-
начають закордонні жур-
налісти-кінокритики, які 
акредитовані в Голлівуді 
і є членами Асоціації за-
кордонної преси Голліву-
ду. 
 Цьогоріч найбіль-
ший успіх випав на долю 
біографічної стрічки про 
життя померлого1991 
року від СНІДу вокаліс-
та легендарної британсь-
кої рок-групи Queen («Ко-
ролева») Фредді Меркюрі. 
Фільм отримав дві нагоро-
ди в головних категоріях 
— за найкращий фільм і 
найкращу чоловічу дра-
матичну роль (Фредді 
Меркюрі втілив на екрані 
актор Рамі Малек). Цей 
біографічний фільм пе-
реміг, попри суперечливі 
відгуки критиків після 
прем’єри та труднощі в 
процесі зйомок. Першого 
режисера фільму Браяна 
Сінгера звільнили після 
того, як у нього почалися 
конфлікти з виконавцем 
головної ролі Рамі Мале-
ком. Закінчувати проект 
запросили британського 
режисера, сценариста та 
актора Декстера Флетче-
ра, відомого за фільмом 

«Карти, гроші, два ство-
ли», зазначає Бі-Бі-Сі. 
Фільм мав великий успіх 
на екранах багатох країн 
світу, зокрема і в Україні.
 У результаті «Богем-
ська рапсодія» обійшла 
кінострічку «Зірка наро-
дилася» режисера Бредлі 
Купера, яку вважали фа-
воритом, а також хіт касо-
вих зборів минулого року 
– «Чорну пантеру» режи-
сера Раяна Куглера і дра-
му «Якби Біл-стріт мог-
ла заговорити» режисера 
Баррі Дженкінса та фільм 
«Чорний куклуксклані-
вець» режисера Спайка 
Лі.
 Утiм музична стрічка 
«Зірка народилася» (рі-
мейк славетного фільму з 
Барбарою Стрейзанд у го-
ловній ролі) також не за-
лишилася без нагород. Го-
ловну роль у новій версії 
про долю молодої співач-
ки Еллі, яку приводить 
до успіху алкозалежний 

музикант Джексон Мейн, 
виконала епатажна поп-
співачка Леді Гага. Біль-
шість пісень у фільмі на-
писані та виконані поста-
новником фільму Бредлі 
Купером і Гагою. Всього 
в картині звучить 34 пісні 
та композиції. Леді Гага 
завоювала «Золотий гло-
бус» за пісню Shallow до 
фільму.
 Леді Гагу також вва-
жали фавориткою на «Зо-
лотий глобус» за найкра-
щу жіночу драматичну 
роль, однак цю премію 
всупереч очікуванням от-
римала більш досвідче-
на акторка Гленн Кло-
уз за фільм «Дружина». 
«Золотий глобус» за най-
кращий фільм іноземною 
мовою отримав фільм ре-
жисера Альфонсо Куаро-
на «Рома», що розповідає 
про його дитинство в Мехі-
ко в 1970-х роках. Куарон 
отримав два «Золотi гло-
буси» — за найкращий 

фільм іноземною мовою і 
як найкращий режисер 
 Крістіан Бейл отримав 
премію в категорії най-
кращий актор мюзиклу/
комедії за роль колишньо-
го віце-президента США 
Діка Чейні у фільмі «Вла-
да». Олівія Колман пере-
могла в категорії найкра-
ща акторка мюзиклу/ко-
медії за роль у фільмі «Фа-
воритка».
 Майкл Дуглас заво-
ював «Золотий глобус» 
за роль у комедійному 
серіалі «Метод Комінскі». 
Це вже четвертий «Золо-
тий глобус» Дугласа. Він 
присвятив його своїй дру-
жині Кетрін Зета-Джонс. 
«Метод Комінскі» визна-
ний найкращим комедій-
ним телесеріалом. Фільм 
режисера Пітера Фаррел-
лі «Зелена книга» визна-
ний найкращою кіноко-
медією, а також отримав 
приз за найкращий сце-
нарій.
 Ведуча церемонії 
Сандра О перемогла в 
категорії найкраща жі-
ноча роль у телевізій-
ній драмі «Вбиваючи 
Єву». Фільм «Вбивство 
Джанні Версаче: Аме-
риканська історія зло-
чинів» отримав премію 
як найкращий короткий 
серіал або фільм, знятий 
для телебачення. Серіал 
про подружжя агентів 
КДБ у США «Амери-
канці» здобув «Золотий 
глобус» у категорії най-
кращий драматичний 
серіал. Перший сезон 
серіалу про пару агентів 
КДБ, які живуть у пере-
дмісті Вашингтона та ви-
дають себе за американ-
ців, вийшов на екрани у 
2013 році, відтоді було 
знято шість сезонів. ■

ВІДДІЛ КАДРІВ

Узяв критику 
близько до 
серця 
Голова Світового банку 
несподівано оголосив про свою 
відставку
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Президент Світового банку (СБ) Джим Йонг 
Кім заявив, що з 1 лютого залишить свою поса-
ду. Про це повідомила прес-служба фінансової ор-
ганізації. Рішення голови СБ піти з посади стало 
цілковитою несподіванкою, адже 2017 року роз-
почався наступний п’ятирічний період голову-
вання Джим Йонг Кіма у Світовому банку. Зага-
лом Джим Йонг Кім очолював Світовий банк уп-
родовж шести років.
 Утім ще під час його переобрання на другий 
термін головування в банку було помітно певну 
невдоволеність стилем керування народженого у 
США корейця. Раніше співробітники СБ зверну-
лися до керівництва фінансового інституту з від-
критим листом, де вказували на «управлінську 
кризу» та наголошували на необхідності реформ, 
нагадує агенція новин dpa.
 Традиційно головою Світового банку обира-
ють саме представника Сполучених Штатів, адже 
США мають найвагоміший голос у цій організа-
ції, що налічує 189 країн-членів. Виконувати 
обов’язки президентки СБ iз 1 лютого тимчасово 
буде виконавча директорка банку болгарка Кріс-
таліна Георгієва.
 За більш ніж шість років перебування Джим 
Йонг Кіма на посаді президента Світового банку ця 
організація намагалася боротися насамперед iз на-
слідками змін клімату та поширенням небезпеч-
них хвороб. Він також активно підтримував «зе-
лену» енергетику. Нещодавно СБ збільшив про-
граму фінансової допомоги для подолання наслід-
ків кліматичних змін до 200 мільярдів доларів. Не 
виключено, що до відставки президента СБ докла-
ла рук адміністрація президента США Дональда 
Трампа, який вважає проблеми глобального потеп-
ління «порожніми балачками». ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Трагедія сталася 7 
січня: через погодні умо-
ви біля берегів провінції 
Самсун у Туреччині за-
тонуло вантажне судно. 
На його борту перебува-
ли 13 членів команди, 11 
з яких є громадянами Ук-
раїни. Шестеро моряків 
загинули, четверо з них 
були українцями, пові-
домив у «Твіттері» посол 
України в Туреччині Ан-
дрій Сибіга. Ще двоє за-
гиблих були громадянами 
Росії та Азербайджану. 
За даними українського 
МЗС, судно під панамсь-
ким прапором, що виру-
шило з російського пор-
ту в Азовському морі, 
надіслало сигнал біди за 
148 кілометрів від бере-
гів Туреччини. Судно не 
витримало удару хвилі й 
розламалось.

 «Береговою охороною 
було оперативно вжи-
то належних заходів. На 
жаль, не вдалося врятува-
ти чотирьох наших спів-
вітчизників», — зазначив 
посол Сибіга. За його сло-
вами, сім інших україн-
ців — членів екіпажу — 
доправлено до різних лі-
карень міста Самсун, їх 
відвідав губернатор цієї 
провінції. За даними пана 
посла, наразі в лікарні пе-
ребувають Станіслав Шев-
чук, Павло Мільнічен-
ко, Олег Геращенко, Єв-
ген Ільченко, Євген Яцен-
ко, Денис Скачко, Тетяна 
Будко. 
 Посол повідомив, що 
консул разом із представ-
никами української гро-
мади відвідав у лікарнях 
усіх моряків. Їхній стан 
— задовільний. «Вдяч-
ний турецьким рятуваль-
никам — моряків врято-

вано після 5 годин пере-
бування у крижаній воді 
— справжнє диво», — за-
значив він. За його слова-
ми, під час рятувальної 
операції турецька влада 
задіяла літак, два гелі-
коптери та два судна. На 
момент верстки номера 
тіла трьох загиблих ук-
раїнців турецьким ряту-
вальникам у надзвичайно 
складних погодних умо-
вах вдалося знайти і під-
няти на поверхню, повідо-
миd пан посол. 
 Як повідомляє агенція 
«Рейтер», судно під пра-
пором Панами перевози-
ло до Туреччини вугілля з 
російського порту Азов до 
Самсуна. У Міністерстві з 
питань тимчасово окупо-
ваних територій та внут-
рішньопереміщених осіб 
заявили, що затонуле ван-
тажне судно могло везти 
вугілля з ОРДЛО.  Адже 

порт Азов у Ростовській 
області, за даними мініс-
терства, «часто викорис-
товують для незаконного 
вивезення вугілля з час-
тини окупованого Донба-
су до портів Туреччини та 
інших країн».  
 Згідно з повідомлен-
ням відомства, до літа 
2017 року судно ходило 
під російським прапором, 
змінивши його на два мі-
сяці на прапор держави 
Сент-Кіттс і Невіс. «У по-
дальшому з серпня 2017 
року судно змінило пра-
пор на панамський», — 
заявили у Міністерстві з 
питань тимчасово окупо-
ваних територій. Також 
у відомстві зауважили, 
що за даними моніторин-
гових систем, для суден 
VOLGO-BALT типу «ріка-
море» аварії за таких по-
годних умов є передбачу-
ваними. ■

НОВИНИ ПЛЮС

Лідер КНДР прибув до Китаю
 Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин учора прибув з офіційним 
триденним візитом до Китаю на запрошення керівника країни Сі 
Цзіньпіна, повідомляють китайські й північнокорейські ЗМІ. Як 
повідомляється, Кім Чен Ин разом iз дружиною Лі Соль Чжу про-
буде в Китаї до 10 січня. Цей візит проходить на тлі повідомлень 
про перемовини між Пхеньяном і Вашингтоном щодо організації 
другої зустрічі Кім Чен Ина і президента США Дональда Трам-
па. Лідери двох країн зустрічалися в червні минулого року. Це 
була перша в історії особиста зустріч чинного президента США 
з главою Північної Кореї. Китай є найважливішим дипломатич-
ним союзником Північної Кореї, а також одним із головних тор-
говельних партнерів і джерел допомоги. За перші шість років на 
посаді лідера країни Кім Чен Ин жодного разу не зустрічався з 
Сі Цзіньпіном, проте минулого року відвідав Китай уже тричі. Лі-
дер КНДР прибув до Китаю потягом, який уже використовував 
під час першого свого візиту до країни. Спецтранспорт, нагадує 
той, який використовував його батько Кім Чен Ір під час візитів 
до Китаю та Росії у 2011 році.

ООН закликає міжнародну спільноту до 
ефективної боротьби з торгівлею людьми
 Організація Об’єднаних Націй опублікувала в понеділок звіт 
на цю тему, з якого випливає, що у 2016 році у світі було викра-
дено близько 25 тисяч людей. Останній звіт ООН інформує, що 
в багатьох регіонах світу торговці людьми уникають покарання. 
Експерти повідомляють, що впродовж чотирьох років, від 2014-
го до 2017 року, поліція виявила 100 випадків продажу людських 
органів, найчастіше торгівля людськими органами відбувалася 
у країнах Близького Сходу, Північної Африки, Південної Амери-
ки, а також у Європі. Звіт вказує, що з торговцями людьми час-
то співпрацюють корумповані лікарі, а викрадення людей iз ме-
тою подальшого продажу їхніх органів найчастіше трапляється 
в таборах для біженців. Частіше, ніж викрадення задля продажу 
людських органів, трапляється викрадення людей iз метою сек-
суального використання. Згідно зі звітом ООН, 59% жертв ви-
крадень — це люди, які потрапили в сексуальне рабство. Трети-
ну жертв викрадень становлять люди, яких потім змушують до 
примусової праці. За інформацією експертів ООН, активно тор-
гують людьми групи, які є сторонами збройних конфліктів, ос-
кільки «живий товар» для них — джерело прибутку і можливість 
фінансування своєї діяльності. ■

■

КАТАСТРОФИ

Полягли на службі 
«отєчеству»
Четверо українських моряків 
загинули внаслідок затоплення 
російського корабля біля узбережжя 
Туреччини

■

Порятунок моряків. ❙

ПРЕМІАЛЬНІ

Переможна «Рапсодія» 
У Лос-Анджелесі вручено «Золоті глобуси»

■

Музиканти групи Queen Браян Мей i Роджер Тейлор 
з актором Рамі Малеком (у центрі) із «Золотим глобусом». 

❙
❙
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Пам’ятай ім’я своє
 У рідному селі Козубівка Едуард про-
славився тим, що два роки тому відкрив 
у хаті своїх дідуся й бабусі, яких уже не-
має на цьому світі, етнографічний музей 
«Древо», про існування якого тепер знає 
чимало людей не лише в Україні, а й за 
кордоном. Звідки в молодої людини така 
любов до старовини, українських тради-
цій, оте відчуття нерозривного зв’язку 
зі своїм родом, попередніми покоління-
ми? 
 — Це завжди культивувалось у на-
шій родині, — пояснює Едуард. — Ска-
жімо, прабабуся Марія, попри те, що пе-
режила голод, війну, депортацію в Ні-
меччину, зуміла зберегти дві старовинні 
вишиті сорочки, що належали ще її ма-
тері. Вони були ніби її оберегом. Часом 
вона діставала ті вишиванки й аж світи-
лася, показуючи їх мені. А в школі наш 
класний керівник, учитель української 
літератури Ніна Жолубак заснувала не-
величкий музей народознавства й нас 
надихнула на пошук старожитностей. 
Пригадую, як ми з мамою просили доз-
волу зайти до хати, де раніше жила са-
мотня бабуся, аби подивитися, чи немає 
там, бува, якихось старовинних речей. 
Отак приносили до школи вишиті сороч-
ки, горщики, мотовила тощо, формуючи 
збірку експонатів. То був мій перший до-
свід створення експозиції музею. А зага-
лом музеї цікавили мене з раннього ди-
тинства, завжди туди чомусь невпинно 
тягнуло. Коли ми з батьками кудись їха-
ли, вони неодмінно вели мене до музею. 
Старожитності не перестали цікавити 
мене й після закінчення школи. Я ніби 
притягував їх. І якщо вони якимось див-
ним чином потрапляли мені до рук, ніс 
їх, звичайно ж, додому. Із часом таких 
речей ставало все більше й більше, що не 
надто подобалося моїй мамі. Якось сусі-
ди віддали мені стару скриню, що стала 
прихистком для моїх цінних знахідок. А 
коли не стало моїх дідуся Григорія й ба-
бусі Ольги (вони жили неподалік від нас) 
і їхня хата стала пусткою, мене осяйну-
ла думка: я ж можу зробити там неве-
личку експозицію. 
 — Звільнивши від меблів одну з кім-
нат, розмістив там старовинні ужиткові 
речі, вишиванки, порозвішував рушни-
ки, — продовжує свою розповідь Еду-
ард. — А мама в одній із кімнат експе-
риментувала з відкриттям свого магази-
ну. Тож односельці, заходячи за покуп-
ками, заглядали й до мого музею — усім 
було цікаво (сільським людям цього не 
вистачає). При цьому хтось із них при-
носив то горщик позаминулого століття, 
то вишиті рушник чи сорочку. І досі, бу-
ває, щось приносять або телефонують, 
щоб я забрав.
 Цікавість селян до його дітища ок-
рилила Едуарда. Тож експозиція роз-
ширилась i зайняла іще одну кімнату. 
Потім хлопець подумав, що й інтер’єр 
музею має відповідати минулій епосі, 
тому одного дня виніс усі меблі радянсь-
ких часів, обдер шпалери, побілив стіни 
й почав створювати експозицію, якою 
вона має бути. Довелося вижити й маму 
з її магазином. Тепер приміщення пов-
ністю відведене під музей. Загалом мож-
на сказати, що й сама хата дідуся й ба-
бусі Едуарда є музейним експонатом. Їй 
майже сто рокiв — вона побудована 1923 
року. Вціліла під час війни (хоч нацисти 
спалили в селі близько сотні хат, клуб, 
школу тощо), тільки була побита оскол-

ками. Зберігся і сволок, підписаний іще 
прапрадідом та прапрабабою Едуарда.
 — Разом з однодумцями провів знач-
ну роботу: ми охопили всі двори, збира-
ючи старовинні фотознімки. Так зібра-
ли великий архів: близько тисячі світ-
лин кінця ХІХ — початку ХХ століття, 
на яких зображені земляки, котрі жили 
не лише в Козубівці (до речі, раніше 
село мало назву Кузубівка), а й загалом 
у Хорольському районі. Найцінніші для 
мене ті знімки, на яких люди в націо-
нальному одязі, які дають уявлення про 
ремесла наших предків, обрядовість або 
з яких дивляться просто цікаві типажі, 
красиві люди, — ділиться Едуард Круть-
ко. — Впадає в очі те, що наші предки 
вміли вишукано, зі смаком одягатися, 
видно, що одяг із дуже якісного краму. 
Українські костюми на них не розшиті 
всіма кольорами райдуги, а дуже стри-
мані, стильні — відчуття прекрасного в 
селян було дуже розвинене.
 Розвиваючи музей, шанувальник 
старовини паралельно започаткував 
сторінку у «Фейсбуці» «Етнографічна 
збірка «Древо», на якій почав виставля-
ти ці фотографії, підписуючи, як звати 
зображених на них людей. Впізнавши 
земляків, відгукнулося багато вихідців 
не лише з Козубівки, а й Хорольщини, 
котрі проживають нині навіть у Німеч-
чині, Ізраїлі, Польщі, Чехії. Так знай-
шлося чимало й Едуардових родичів, і 
родичів інших козубівчан. 
 — Одна жінка з Тернопільщини, 
батьки якої давно виїхали з Козубівки, 
тривалий час жили в Німеччині й тіль-
ки на схилі літ повернулися в Україну, 
цього літа вперше за багато років приїха-
ла до нашого села. Коли вона перед цим 
мені зателефонувала, то просто плакала 
у слухавку, а я не міг зрозуміти, що тра-
пилося. «Ваша «фейсбуківська» сторін-
ка, — сказала вона, — для мене як ков-
ток свіжого повітря, я слідкую за кож-
ною виставленою фотографією, адже з 
Козубівкою пов’язані мої спогади про 
дитинство, коли я приїжджала до діду-
ся й бабусі». І таких історій, коли ози-
ваються вихідці з нашого села або їхні 
діти, онуки, багато. Завдяки їм попов-
нюється наша збірка світлин, — посмі-
хається Едуард. 

Є багато майже містичних історій
 — Як гадаєте, вашим дідусеві й ба-
бусі сподобалося б, що в їхній хаті тепер 
музей? — запитую. 
 — Думаю, їм не тільки подобається, 
а вони мені навіть сприяють у цьому, — 
переконаний Едуард. — Це відчувається 
по тому, як вдало все складається з му-
зеєм. І сили десь беруться, і натхнення, 
і час знаходиться. У цих старовинних 
костюмів, речей, фотографій — дуже 
сильна енергетика. Я ж беру їх не прос-
то так, а з тією метою, щоб прославити 
рід тих людей, яким вони належали, збе-
регти про них пам’ять. І вони з тих світів 
мені допомагають. 
 У пошуках старовинних речей Еду-
ард Крутько обстежив усі порожні хати в 
селі. Запевняє: коли заходиш у покину-
ту хату, вона, мов людина, кричить від 
болю. 
 — Так-так, інколи страшно заходи-
ти в хату не тому, що це чужа порожня 
оселя, а тому що вона німа, але при цьо-
му кричить. Вона розуміє, що покину-
та, от-от упаде й поховає унікальні зраз-
ки вишивки, цінні ікони, старі фотогра-

фії на стінах — речі, які ще можуть ко-
мусь послугувати, чогось навчити. Тож 
завжди, коли заходжу до такої хати, по-
думки говорю, що прийшов сюди з ми-
ром забрати те, що цінне, аби продов-
жити його життя. Навіть до вкрай зруй-
нованої оселі потрібно ставитися з по-
вагою, адже її хтось будував, хтось тут 
з’явився на світ, хтось помирав, — роз-
мірковує Едуард. — Мені інколи снить-
ся якесь дворище — і тоді знаю, що треба 
туди йти, бо там є щось таке, що потріб-
но врятувати. Певний час усе з’являлась 
у снах одна хата. Добре знав, що там ні-
чого немає. Мені ж усе снилося, що я 
щось знаходжу, що з-під побілки висту-
пають якісь образи. А якось лазив у тій 
хаті — дивлюся: сволок упав, а на ньому 
напис: 1867 рік. Зверху він був обгорі-
лий, тобто попередня оселя, найімовір-
ніше, згоріла, а сволок, що вцілів, до-
точили до нового, коли будували хату в 
1940-х роках. Сволок у наших предків 
вважався свого роду святинею, його не-
одмінно освячували. Під ним тісто мі-
сили, молодят садили, клали покійни-
ка й навіть довіряли йому дитину: забив-
ши в нього шворінь, вішали колиску. То 
от що мене тягнуло до напіврозваленої 
хати: я мав врятувати той сволок! Тепер 
він є експонатом мого музею.
 Едуард стверджує, що таких майже 
містичних історій може розповісти бага-

то. Одного разу взимку (якраз перед Різ-
двом) він зібрався навідати ще одну на-
піврозвалену хату, хоч там теж нічого 
цінного не мало бути. Снігу, пригадує, 
випало мало не в пояс. 
 — Пробираюся по тому снігу до хати, 
а там уже й стеля впала. Дивлюсь — а в 
одному місці лежить сорочка, та ще й 
вишита не просто білими нитками, а за-
моченими в олії й запеченими в житньо-
му хлібі (це я вже потім з’ясував), через 
що вони стали золотавими. Отак вдало-
ся таку рідкісну вишиванку врятувати, 
— радіє любитель старожитностей.
 Етнографічний музей «Древо» вже 
відвідує не тільки місцевий люд, а й 
приїжджий. Одні гості з Німеччини, 
прибувши на малу батьківщину, завіта-
ли й до козубівського музею. У подару-
нок привезли старовинну вишиванку, 
яка свого часу була вивезена в Німеччи-
ну, а тепер повернулася в рідні місця, де 
її й вишили. 
 — Були і з Києва, і з Бессарабії авто-
буси з туристами. Не скажу, що просто 
паломництво до мого музею, але потро-
ху люди дізнаються про нього і приїж-
джають. Як для не так давно створено-
го сільського музею це дуже непогано, 
— зауважує Едуард. — Завжди прошу 
відвідувачів: якщо маєте старовинні 
речі, які вам непотрібні, приносьте в 
музей. Ось так з’явилася чудова писа-

РОДОВІД■

Студент створив етнографічний музей у дідовій хаті

Із родом і

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

23-річний Едуард Крутько із села Козубівка Хорольського району, котрий нині є 
студентом Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Гор-
бачевського, нещодавно став першим володарем відзнаки на честь загиблого на 
київському Майдані Олександра Капіноса, яку заснувала громадська організація 
«Родина героїв Небесної сотні», а фінансово підкріпили доброчинці. Олександр 
Капінос, на честь якого названа відзнака, проживав у Кременецькому районі на 
Тернопільщині, разом із родиною займався фермерством, гуртував навколо себе 
молодь, у своєму селі Дунаїв організував вокальний ансамбль, облаштував спорт-
зал, проводив вечорниці, свято Івана Купала, цікавився історією рідного краю. 
Нагорода, за словами рідних Сашка, допоможе іншим людям, які мають таку ж 
активну життєву позицію, продовжити його справу. Її можуть одержати активісти, 
котрі у своїх невеликих містечках та селах втілюють у життя культурні, освітні, со-
ціальні, екологічні ініціативи. Проект Едуарда Крутька під назвою «Ой, зійдімося, 
роде» переміг з-поміж 26 проектів, поданих на конкурс. На його реалізацію наш 
земляк отримав 15 тисяч гривень.

Едуард Крутько стверджує, що старовинні речі, фотографії мають дуже сильну енергетику❙

Організатор експозиції проводить екскурсію для відвідувачів музею.
Фото з особистого архіву Едуарда КРУТЬКА.

❙
❙
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на скриня, ми привезли її з Хорола, де 
та стояла як непотріб в одного чоловіка 
в гаражі. Іншу скриню віддали друзі — 
вони зберігали в ній кукурудзу. 
 — А де ви взяли такий цікавий мис-
ник? — дивуюся. 
 — Також привезли з Хорола, — 
сміється Едуард. — Одна бабуся приїха-
ла на екскурсію до музею й, оглянувши 
інтер’єр старовинної світлиці, запита-
ла: «Знаєте, чого тут бракує? Мисника. 
А в мене він якраз є». Ми з нею домови-
лися, і я його забрав.
 Окрім усього, Едуард Крутько став 
ініціатором проведення у своєму селі 
етнофестивалю «Під дідовими липа-
ми». Зізнається: перший фестиваль ор-
ганізував, узагалі не маючи подібного 
досвіду й уявлення, як це робити. До 
того ж напередодні була буря, зламала 
дерево у дворі музею, зникла й елект-
рика. Другий фестиваль був уже вдалі-
шим та масштабнішим. Зараз, за слова-
ми Едуарда, він разом з іншими органі-
заторами дійства почали прискіпливі-
ше відбирати артистів, які виконують 
старовинні пісні у традиційній автен-
тичній манері. Як виявилося, таких не 

так і легко знайти. Та й жителі села не 
надто охоче відвідують фестиваль: від-
викли від народної манери співу, уяв-
лення про те, яким він має бути, інше. 
Але його справа, наголошує Едуард, — 
робити своє: просвітлювати, пробуджу-
вати людей. 

Серед репресованих козубівчан — 
прадід Гаврило Крутько
 — Свого часу ваше рідне село не 
оминув і «великий терор»: чимало се-
лян було репресовано за сфабриковани-
ми справами. Серед них є козубівчанин 
на прізвище Крутько. Вони не мають 
стосунку до вашого роду? — допитую-
ся. 
 — Серед них є мій прадід Гаврило 
Крутько та його двоюрідний брат Гри-
горій Крутько, — відповідає Едуард. 
— Із самого дитинства я чув від бать-
ка, що його діда Гаврила Михайлови-
ча розстріляли в 30-ті роки. У родині 
говорили й про те, що прадід був старо-
стою в церкві й постраждав через віру в 
Бога. При цьому ніхто не знав, де його 
вбили. Розповідали лише, що праба-
буся Оришка більше так і не вийшла 

заміж, бо вірила, що він повернеться. 
Коли нарешті відкрили засекречені ар-
хіви НКВС, я звернувся до галузевого 
Державного архіву СБУ в Київ. Мого 
листа переправили до Архіву управ-
ління СБУ в Полтавській області, а вже 
звідти зателефонували й попросили за-
пастися терпінням, оскільки знайдено 
аж 9 справ щодо мого прадіда й інших 
селян із Козубівки. Я приїхав до Пол-
тави й цілий день провів в архіві. Як 
виявилося, мій прадід Гаврило, двоє 
його двоюрідних братів та інші чолові-
ки з Козубівки були учасниками пов-
станської організації, яка виступала 
за від’єднання України від Росії, — це 
було написано прямим текстом. Чер-
воним було виділено одну з цитат Гри-
горія Крутька про те, що в українсь-
кій владі засіли московські обірван-
ці, якби не вони, український народ 
не мучився б. Козубівчани попереджа-
ли й про те, що «буде війна, і наш на-
род не захищатиме радянської влади, 
тепер не обдурять нас, дурнів, як обду-
рили в 1917-му».
 Слідчі НКВС інкримінували Гаври-
лу Крутьку, що «він та його батько до 
революції мали 30 десятин землі, пару 
волів, дві пари коней, дві корови, кінну 
«молотилку», механізований сільсько-
господарський інвентар. Розкуркулені 
в 1930 році. Гаврило Крутько вороже 
ставився до заходів партії і радянської 
влади. Від хлібозаготівлі та інших по-
датків ухилявся, хліб у державу не зда-
вав, закопував у ями, при цьому гово-
рив: «Хліб вивозять за кордон, одкуп-
ляються пшеницею від війни. Якщо 
продасте хліб, будете пухнути з голо-
ду, бо його не буде ніде». Є й така ін-
формація: при вивченні положень про 
вибори до Верховної Ради Гаврило Ми-
хайлович радив: «Краще б учили закон 
Божий, ніж цю дурницю». Коли розби-
рали Андріївську церкву, пророкував: 
«Усе одно настануть часи, коли буду-
ватимуть нові церкви». Ми тільки за-
раз починаємо дізнаватися, що селяни 
боролися проти радянської влади, не 
хотіли їй коритися, тому їх і покарали 
Голодомором. Згідно з розсекреченими 
документами, Гаврило Михайлович та 
інші активісти в Козубівці на знак про-
тесту проти колективізації організува-
ли повстання жінок, вигнали міліціо-
нера й актив села, розібрали по дво-
рах колгоспне майно та коней. І тіль-
ки через якийсь час їх заарештували й 
розстріляли — очевидно, якимось чи-
ном просочилась інформація про те, що 
вони належали до якоїсь організації. 
 — Про цю трагічну сторінку жит-
тя моїх прадіда та прабаби я дізнався 
також від літніх жителів Козубівки, 
котрі все знали, проте мовчали, бо по-
ряд живуть діти й онуки тих, хто сво-
го часу розкуркулював своїх же одно-
сельців: уже нічого не зміниш, то на-
віщо ж, мовляв, ятрити рани? Розка-
зували, що прабаба Оришка була на 
сьомому місяці вагітності, чекала на-
родження доньки Ольги, якій нині 80 
років. До того ж у сім’ї було п’ятеро не-
повнолітніх дітей. Коли прийшли за-
бирати прадіда Гаврила, розкидали піч 
у хаті, побили горщики з їжею, забра-
ли все до нитки — навіть ряднину з-під 
дітей, що збилися докупи, витягли, а 
тоді ще й розкрили дах. І під загрозою 
розстрілу наказали сусідам нічим не 
допомагати. Та одна сусідка — добра 
жінка Христя Денисенко — вночі на 
межі в кукурудзинні закопувала клу-
ночок з їжею, а моя прабабуся його від-
копувала — завдяки цьому сім’я вижи-
ла. Коли прадіда Гаврила забрали, ва-
гітна прабаба Оришка пішла пішки за 
ним до Хорола, проте його вже «етапу-
вали» до Лубен, де протягом місяця й 
розстріляли разом з іншими козубів-
чанами. Тобто, думаю, десь у Лубнах 
прадід знайшов своє останнє пристани-
ще, — враз хмурніє Едуард Крутько. — 
І можливо, ця сумна історія стала та-
ким собі фундаментом, на якому я по-
чав будувати все інше.

Озвалася кров предків
 Тепер мені зрозуміло, в кого вдався 
цей хлопчина. Мабуть, у ньому озвала-
ся кров його предків, коли, навчаючись 
у Лубенському медичному коледжі на 

фельдшера й маючи за плечима всьо-
го 18 років, подався на Євромайдан до 
Києва. Пригадує, що побиття студентів 
сталося на його очах — після цього мав 
навіть психологічну травму. На щастя, 
самому хлопцеві не дісталося, проте й 
досі не може забути, як біг із прапором 
на плечах, чуючи позаду загрозливий 
стукіт чобіт «беркутівців». Після того 
їздив на столичний Майдан іще не раз, 
як міг, підставляв плече у штабі медич-
ної допомоги. Зізнається: перебування 
на Майдані повністю перевернуло його 
свідомість. 
 — Якось ми з батьком пішли шука-
ти нічліг, щоб і наступного дня лиши-
тися на Майдані. А тут якраз один ки-
янин — дядько Михайло — давав свої 
координати, щоб «майданівці» могли 
переночувати в його квартирі. Отак 
ми познайомилися й відтоді дружи-
мо. Дядько Михайло зі своїм сімейс-
твом приїжджає до нас у гості, ми — до 
них, ніби сто років одне одного знаємо. 
Нові приятелі називають мене «третім 
синочком». Так що з Майданом у мене 
пов’язані дуже щемливі емоції, — під-
сумовує Едуард. — Після Нового року 
там якийсь час було затишшя, і я пе-
ремкнувся на навчання — саме була 
практика в лікарні. А коли почались 
розстріли, ми з лубенськими активіс-
тами перекривали трасу, щоб не про-
пустити до столиці «тітушок». При-
гадую, як зупинили один автобус, що 
курсував із Дніпропетровщини, спа-
лили його, а «тітушок» розігнали. А 
потім я потрапив на Майдан уже на по-
чатку березня. Запам’яталися щити, 
що валялися у крові, і гори квітів на 
вулицях — просто не було куди ступи-
ти. А ще — аромат троянд уперемішку 
із запахом гару.
 — Отримавши відзнаку на честь за-
гиблого «майданівця» Олександра Ка-
піноса, як плануєте розпорядитися 
отими 15 тисячами гривень? — мені й 
це цікаво знати. 
 — Так я вже встиг ними розпоряди-
тися, — дивує мене Едуард. — Ми про-
вели експедиції по селах Хорольського 
району, під час яких фіксували на ві-
део розповіді літніх людей про старо-
винні обряди весілля, похорону тощо, 
записували народні пісні, збирали ар-
тефакти. А в Андріївській школі про-
вели лекцію про особливості українсь-
кого національного строю. Практич-
ним завданням для школярів стали 
складання схеми свого родоводу, про-
ведення експедиції у своєму селі. На-
ступного дня був майстер-клас із від-
шивання «погрудки» корсета, найкра-
щі дитячі роботи ми відзначили. 
 Фінальним заходом став вечір-спо-
мин «Зійдімося, роде», на який прибу-
ли гості, зокрема й родина Олександра 
Капіноса, його наречена, представни-
ки музею Івана Гончара, музею Рево-
люції гідності, місцевої влади, істори-
ки і просто односельці. Задумом Еду-
арда Крутька було показати життя лю-
дини від колиски, першої колискової 
до домовини, останньої тужливої піс-
ні, якою проводжають в останню путь. 
На згадку про теплу зустріч біля Еду-
ардового музею заклали молодий яблу-
невий сад. 
 — Ви обрали за професію медици-
ну. А що вам дає музей і все, пов’язане 
з ним? — запитую насамкінець. 
 — У цьому вбачаю якусь свою місію 
— через музейну експозицію, зібра-
ний фотоархів, просвітницькі захо-
ди показати наші витоки, велич ук-
раїнського народу, ким ми є насправ-
ді і ким нас зробила радянська влада, 
що в нас украдено. І чим більше людей 
знатимуть, якого вони роду, хто в них 
стоїть за плечима, тим більше шансів, 
що й житимуть інакше, — філософс-
твує мій співрозмовник. — От на одній 
зі світлин зображені мої прапрадід Ва-
силь, прапрабаба Марія і прабаба Па-
лажка. Велика удача — мати такі дав-
ні фотографії своїх предків, дивитися 
їм в очі крізь ці сто літ, що розділяють 
нас, впізнавати родинні риси обличчя. 
Для мене це і є загадкова машина часу, 
тільки працює вона не на складних ме-
ханізмах, а на нашій пам’яті, любові та 
повазі до минувшини і свого роду. ■

Одна з кімнат етнографічного музею «Древо».❙

племенем

Едуард Крутько у дідовій хаті.
Фото з особистого архіву Едуарда КРУТЬКА.
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Пароль... А як іще назвати,
коли війна і в рясах «вата»
Собор «нікчемним» велича?
Впізнав я твій «пароль», кормиго!
Для тебе й Сам Господь — розстрига!
«Чаво нє ляпнешь сґаряча?!»

... Тому вже буде тридцять років,
як був в Росії. Наші кроки
луною оглушали храм...
Якась старенька юродива
на нас дивилась, як на диво.
Не знаю, чи раділа нам...

... Витрушуючи з пляшки рижик,
господарка, немов на лижах
проїхалась по вірі... Зло
вона своє адресувала
місцевому попові: мало
«святим» займалось партбюро.

Такий-от спогад про Росію.
Навряд чи сталась чудасія —
і щось на В’ятці вже не так.
В «святих» бариг тісному колі 
пароль «нікчемності» до волі
ця нечисть дружно припліта.

Станіслав ОЛІЙНИК
с. Михнівці, Лубенський район, Полтавська область

 Ми є. Були. І будем Ми!
 Й Вітчизна наша з нами...
 І. Багряний
 Успіх у будь-якому ділі визначається 
нашим душевним станом. Це — аксіома. 
Якщо ж йдеться про державотворення — 
ще й ідейною наснагою.
 Чи багатьом доля матінки України 
по-справжньому болить? Перечитую-
чи книжку Данила Яневського, в недав-
ньому — тележурналіста, а нині істори-
ка, помічаєш, як замулюються витоки 
патріотизму (Яневський Д. В. Проект 
«Україна». Грушевський. Скоропад-
ський. Петлюра. — Харків: Прапор, 
2012.). До слова, в анотації зазначено «Є 
навчальним посібником для політиків».
 Найперше, що насторожує, так це 
категоричність суджень: проголошення 
України незалежною державою було «не-
законним». Можна подумати, національ-
ні лідери сусідніх країн, як-от Ю. Пілсуд-
ський, К.-Г. Маннергейм чи К. Ульманіс, 
чекали рішення Учрєдітєльного собранія 
чи, може, команди начальника караулу 
матроса-анархіста А. Желєзняка. Швид-
ше, саме це загострило політичну кризу, 
що завершилася жовтневим переворотом 
та громадянською війною, а не якесь не-
порозуміння між масонами М. Грушевсь-
ким та О. Керенським, як то стверджує 
цей учений муж. І зовсім ні до чого тут 
якась фатальна авантюра першого Пре-
зидента України Грушевського, націо-
нал-соціаліста, мало не предтечі Беніто 
Муссоліні. І то при його горезвісному па-
цифізмі та пріоритетності драгоманівсь-
ко-соціальних чинників перед націо-
нальними. «Проти коханої Росії Україна 
ніколи не піде» (Д. Донцов. Підстави на-
шої політики. Нью-Йорк, «Дніпро», 
1957. Ст. 187). Чи не через це вся наша 
подальша історія пішла шкереберть?
 Проте навіть школяреві відомо, що 
попервах Центральна Рада не квапилася 
розривати імперські ланцюги, плекаючи 
надію залишитися в лоні примарної рес-
публіканської Росії на правах автономії. 
Ось тільки чи можна було до чогось пут-
нього домовитися, коли супротивник, 
одержимий манією імперських амбіцій 
ще з петровських часів, норовить вийти 
до Босфору та Дарданелл чи ленінською 
сверблячкою «прощупать Європу крас-
ноармєйскім штиком»?
 Словом, тільки після жовтневого пе-
ревороту, в переддень воєнної агресії та 
зважаючи на резолюції Українського 

національного конгресу, Селянського 
та Військового з’їздів, ІV Універсалом і 
було проголошено УНР суверенною де-
ржавою. Отож, як і в серпні 91-го, то був 
спонтанний крок, аби запобігти рециди-
ву експансії.
 Хоча, якщо вірити дослідникові, всі 
зібрання народних посланців, нерідко 
дилетантів та авантюристів, були просто-
таки збіговиськами. Центральна Рада, 
Генеральний секретаріат, органи само-
врядування створювалися поспіхом, без 
дотримання належних формальних про-
цедур. Більше того, вживання термінів 
«Україна» та «український народ», на 
його думку, «антинаукове» (ст. 14).
 На нашу ж — шкода, що тоді в когось 
по обидва береги Дніпра забракло кебети 
просто денонсувати Переяславські уго-
ди як такі, що дискредитували ідею вій-
ськово-політичного альянсу й спричини-
ли до колоніального поневолення. Треба 
було нагально відновлювати державні 
структури Гетьманщини. Територіаль-
но-адміністративний поділ на полки — 
насамперед. Ймовірно, створюючи ко-
зацькі формування, вдалося б уникнути 
суспільного розбрату, отаманщини, а 
значить — грабежів та погромів. Ідея 
братерства, оспівана М. Гоголем, віра у 
соціальну справедливість згуртували б 
лави борців за волю. Наголосимо: навіть 
запізніле прозріння часів П. Скоропадсь-
кого виявилося набагато дієвішим, аніж 
соціалістичні манівці Центральної Ради 
чи Директорії. Тоді чи не конституційна 
монархія могла б урятувати Україну? Чи, 
може, Польща, Фінляндія, країни Балтії 
були на той час взірцем демократії?
 Утім інтерпретація подій автором до-
слідження настільки своєрідна, що не до 
толерантності. «Історія так званих націо-
нально-визвольних змагань українсько-
го народу... є історією погрому, який за 
своїми масштабами та наслідками бага-
тократно перевершив «Велику руїну», 
організовану і втілену в життя Богданом 
Хмельницьким та його бандитською ко-
заччиною» (ст. 335). А ще запопадливо 
просвіщає нас, що на території сучасної 
України «єдиного народу — шляхти — 

не існувало» (ст. 10). Згодом додає, що 
люди, котрі проживали в південно-за-
хідному краї Російської держави, «були 
її підданими, а не народом, тим більше — 
українським» (ст. 86). Незгідних з його 
засадничо-концептуальними одкровен-
нями вважає «міфотворцями».
 Наразі спантеличено гортаємо сторін-
ки вітчизняної історії доволі поваж-
них авторів, тих-таки М. Грушевського, 
І. Огієнка, Д. Донцова, О. Субтельного чи 
С. Плохія. І в жодній із них не знаходимо 
бодай найменшого натяку на нашу націо-
нальну недолугість. Скоріше, навпаки — 
уславлення шляхетності і мудрості, под-
вижництва і пасіонарності. Нехай навіть 
княжої доби чи галицько-волинського пе-
ріоду знать була норманського чи литовсь-
ко-польського походження. Однак народ-
не віче, провісник народовладдя, могло 
витурити неугодного князя й запросити 
іншого. Корінна ж знать уже визрівала за 
Козаччини. Скажімо так: наші пращури 
менше за все переймалися владними ам-
біціями. Дорожили честю, були, швидше, 
аристократами за духом, аніж за кров’ю. 
Хоча, як не боляче усвідомлювати, саме 
нею й освячується нація.
 Справді тернистим був шлях до волі! 
Відважні лицарі-запорожці згуртували-
ся , аби здобути її. Лишень через оману 
в єдиновірстві з нащадками кочівників-
завойовників та чвари через булаву опи-
нилися в ярмі. Вдруге після Першої сві-
тової на імперських руїнах почали-таки 
зводити підмурівки незалежної держави. 
А нам торочать: «Єдиним органом, який 
міг би проголосити легітимну державу і 
визнати правовий статус так званої «Ук-
раїни» в її складі, були Всеросійські уста-
новчі збори» (ст. 282).
 Утім трапляються і неоднозначні дум-
ки, як, приміром, про угоду Скоропадсь-
кого — Краснова — створення українсь-
ко-російської федерації. Питання в тому, 
чи могло це якось упередити московсько-
більшовицьке нашестя? Насправді тіль-
ки прискорило націонал-соціалістичний 
заколот. Єдине, з чим можна погодитися 
беззастережно, — зі ставленням дослід-
ника до постаті гетьмана Павла Скоро-

падського. Незавидну роль у його падінні 
зіграли Володимир Винниченко та Си-
мон Петлюра своїм соціалістичним ухи-
лом — чимало дров наламали, очевидно, 
не зі злим умислом. Не інакше, як слабу-
вали на політичний дальтонізм. І ця не-
дуга — хронічна.
 Хоч трохи додамо довір’я, читаючи 
опис «тріумфального» антигетьмансько-
го повстання. Історична постать Петлюри 
помітно блідне, а Винниченка справді на-
буває гротескних рис «найталановитішо-
го політичного шахрая тогодення». Тоді 
«...національна політична думка так і не 
спромоглася сформувати несуперечливу 
концепцію можливості самостійного іс-
нування України як держави... якщо (о 
невгамовний! — Д. Яневський.) не брати 
до уваги марення Міхновського...» (ст. 
467).
 Чи не закрадається, бува, підозра, що 
пан Яневський замість того, щоб детально 
проаналізувати причини наших невдач і 
прорахунків, думати, як надалі уперед-
жувати їх, гарячково заходився накопи-
чувати історичні документи, упереджено 
розставляти акценти з єдиною метою — 
затьмарити яскраві сторінки піднесення 
національного духу, як досвідчений жур-
наліст достеменно знає, «гдє какоє слово 
приставіть і гдє побрехеньку випустить» 
(Г. Квітка-Основ’яненко).
 А що можна сказати про його резюме: 
«Сучасна Українська держава приречена 
і на те немає ради»? Що це, як не поту-
рання панікерам і запроданцям, сівба ка-
пітулянства перед агресором? Та навіть 
чужинець Алан Буллок і той вражений 
нашою незламністю: «...український 
народ як нація зберігся, переживши чи-
мало важких випробувань» (Буллок А. 
Гитлер и Сталин: Жизнь великих дикта-
торов. Смоленск: Русич. 2000) (ст. 375).
 ...Оце недавно прямую до магази-
ну. Назустріч молода мама з донечкою, 
може, рочків півтора у візочку. Зустрів-
ши мене, дитинча показує пальчиком на 
паркан кольорів державного прапора й 
радісно лепече: «Україна». Мені аж дух 
перехопило. Таки правда: «Вустами ди-
тини глаголить істина»! ■

ПОДЯКА

Газета 
допомогла
Публікація в «УМ» 
«стимулювала» 
Укрпошту 
Федір БЕЙ
с. Шендерівка, Чернівецький район, 

Вінницька область

 Шановні працівники редак-
ції «України молодої»! Щиро 
Вам дякую за допомогу в одер-
жанні газети. Після Вашої пуб-
лікації мого листа в «УМ» мені 
повернули всі примірники га-
зети і стали вчасно доставля-
ти всі наступні номери згідно з 
графіком доставки.
 Дуже Вам дякую за допо-
могу і за таку патріотичну ук-
раїномовну газету. Хай Вам 
Бог допомагає у праці й дає 
натхнення, наснагу і здоров’я 
творити таку потрібну нам 
правдиву газету! ■

■

Організатори цьогорічних новорічних святкувань у столиці вирішили звернутися до народних 
мотивів у творчості відомої української художниці Марії Примаченко. Що з цього вийшло — видно на 
київському Подолі: казкові звірі з полотен художниці перемістилися на вулиці старовинного району 
Києва. Святково, казково і по-нашому, по-вкраїнськи!

ІСТОРИЧНІ РЕФЛЕКСІЇ

Митарства державотворення
...очима журналіста Данила Яневського

■

ПОЛІТПАРНАС

Пароль 
Микола ЦИВІРКО
Київ

■
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СЕРЕДА, 9 СІЧНЯ 2019ОЧЕВИДНЕ — НЕЙМОВІРНЕ
Лариса САЛІМОНОВИЧ

Останнім часом здається, що 
світ остаточно збожеволів і 
летить у якусь глибоку безод-
ню, але це не зовсім так. Ми 
просто інстинктивно реагуємо 
на виклики, що закладені в 
глобальній космічній програмі, 
яка, за великим рахунком, учить 
нас лише одному — духовній 
зрілості. Уроки вищого пла-
ну, схоже, були нами частково 
освоєні, бо інстинкт самозбе-
реження не дозволив режисе-
рам світової драми відправити 
планету до пекла, хоча такі 
погрози дійсно лунали. Усе 
закономірно. Згідно з древ ньою 
системою Таронумерології, 
рік, що минув, проходив під 
впливом могутньої енергії ар-
кану Сила, з яким найменше 
протистояння може породити 
війну. Остання тривала на всіх 
видимих і невидимих фронтах, 
проте земній спільноті вда-
лося не вбити себе власною 
непоступливістю. А ось у 2019-
му на зміну цій войовничій 
енергії прийде аркан з не над-
то презентабельною назвою 
Повішений. Він має силу як 
«розтопити» всі заморожені 
у минулому конфлікти, так і 
штовхнути нас на гільйотину 
чергової «підвішеності». Вибір, 
як завжди, за нами.

Запрошення на хрест 
 Наступного року, очевид-
но, війни не припиняться оста-
точно, проте люди дошкуляти-
муть один одному в основному 
на ідейному та психологічно-
му рівні. Це не лише тради-
ційні маніпуляції свідомістю, 
а й введення натовпу в якийсь 
дивний транс, коли розум пра-
цює туманно, а ти, мов довер-
шений зомбі, плетешся за зву-
ком сопiлки ловця пацюків. 
 Чи можна від цього 
божевілля врятуватися на 
рівні власної голови й лишити-
ся при свідомому розумі? Зви-
чайно! Тінь кожного арканf 
якраз і проявляться для того, 
аби ми вчилися бачити його 
вищий рівень i свідомо обира-
ли світло. На карті Повішеного 
зображено як чоловіка, 
який висить головою вниз на 
хресті, а навколо його голо-
ви, що ледве не торкається 
землі, яскравіє німб святого. 
За великим рахунком, це ар-
кан просвітлених філософів, 
погляд яких направлений в 
Небо. Вони цілком свідомо 
не переймаються нічим зем-
ним, оскільки асоціюють 
свою особистість не з людсь-
кою плоттю, а вічною частин-
кою Бога, яка зріє духовно у 
тимчасовому тілі. Повішений 
усміхається, бо тільки так 
йому добре. 
 Отож цілком закономір-
но, що в 2019 році нам на-
вряд чи вдасться вирішува-
ти свої проблеми звичним для 
нас шляхом. Було б природно, 
аби ми, в унісон енергії цього 
відірваного від землі мислите-
ля, впали очима в Небо і шу-
кали вихід зi складних ситу-
ацій шляхом духовного про-
світлення. Але оскільки такий 
подвиг під силу далеко не всім, 
то, як мінімум, доведеться зва-
житися на нові, незвичні фор-
ми розгрібання своїх завалів. 
Словом, якщо «на Силі» нам 
потрібно було прикладати пев-
ну енергію, вгамовуючи своїх 
внутрішніх звірів і зміцнюючи 
слабку частину самих себе, то 
Повішений — це здебільшого 
емоційна ломка, що повністю 
перевертає наші застарілі пси-
хологічні установки та комп-
лекси. 

  Наступного року світові 
протистояння проходитимуть 
в основному на рівні ідей. 
Політикам доведеться робити 
часом дуже складний вибір, 
який у період Сили міг спри-
йматися як слабкість і навіть 
ганебна капітуляція. Тепер же 
виграє той, хто вміє терпіти і 
бути терплячим, хто усвідо-
мить, що тільки самопожертва 
і поступлива мудрість можуть 
остаточно зняти з гільйоти-
ни, на яку нас загнала влас-
на впертість, гординя і заліз-
ні принципи. У протилежно-
му випадку життя залишить-
ся незмінним, а то i вб’є у наш 

хрест ще один залізний цвях.

Україна і вибори
 Вибори в Україні проходи-
тимуть одразу під двома трен-
дами — ідейним та матеріаль-
ним. З одного боку, енергія 
числа універсального року — 
Дванадцять — пробуджува-
тиме бажання піднятися над 
суто житейськими потреба-
ми й зробити вибір на користь 
політиків, які обіцяють не 
дармову манну небесну, а саме 
кінцевий пункт мандрів усіх 
утікачів із рабства — Землю 
Обітовану. Але проблема в 
тому, що персональним чис-
лом року України буде Вісім-
ка, для якої ситість і респек-
табельність — не фантазія чи 
побажання, а сокровенна і 
природна мрія. 
  Це буде період, коли дер-
жава проходитиме перевірку 
на економічну міць і добробут 
людей, тому нині правлячим 
політикам не раз закинуть же-
брацтво більшості пенсіонерів, 
дорогу медицину і «золотий» 
газ. І якщо на весняних вибо-
рах ідейність універсального 
року ще може взяти верх, то 
на осінніх балом правитиме в 
основному «шлунок». Затяж-

на соціальна несправедливість 
завжди шукає вихід, яким 
може стати голосування на 
користь роздавачів саме ман-
ни небесної. 
 Але Вісімка не настільки 
проста і прагматична, як того 
хотілося б соціально обра-
женим виборцям, адже при-
носить омріяне багатство 
без шкоди лише тим, хто на-
вчився ставити знак рівності 
між матеріальним та духов-
ним. Вона однаково карає 
як за лінь, так і надмірне за-
хоплення золотим тільцем. 
Більше того, це число є сим-
волом нескінченності. Ре-

зультати запущених на ньо-
му процесів повернуться вже 
у недалекому майбутньому, 
змушуючи заплатити за по-
милки. Тож популярні нині 
меседжі на кшталт «А що 
мені ця Україна дала? Я хочу 
жити добре вже зараз!» після 
голосування за творців ситих 
ілюзій може повернутися вже 
через рік у формі ще більш го-
стрих соціальних проблем. 
 Чому все так? Сімка, як 
основна космічна енергія на-
шої держави, — це величез-
не дзеркало, у якому висвіт-
люється істинна суть речей. 
Скажімо, затіяла Росія вій-
ну, і всі побачили її гібридну 
підступність, яку не спиня-
ють кордони. Реакція на цю 
подію західного світу, що да-
вав нам певні гарантії Буда-
пештським меморандумом, 
висвітила його страх перед 
будь-якими викликами і при-
мітивну слабкість до російсь-
ких грошей. Не щадить своєю 
правдою те дзеркало і нас са-
мих. Іноді в нього хочеться 
просто плюнути, але чи варто? 
Там же все наше, в тому чис-
лі й прямі результати попу-
лярного закиду: «Україна ні-
чого мені не дала!» А що вона 

вам винна, окрім повернен-
ня того, що дали ви їй? Дай-
те — і отримаєте своє ж утру-
шеною мірою. Ми в своїй біль-
шості вже вміємо турбувати-
ся про себе самих, але у тій 
же більшості не готові свідомо 
опікуватися країною як спіль-
ним домом, і в її проблемах не 
бачимо власної вини. Вісімка 
тим і цікава, що в межах чер-
гового витка своєї нескінчен-
ності повертає плоди як нашої 
щедрості, так і бажання брати 
більше, ніж віддаєш сам.

Чи завершиться війна на 
Донбасі?

 Рік Повішеного — сприят-
ливий час для розв’язання «за-
морожених» конфліктів, тому 
дає надію, що гостра фаза про-
тистояння таки піде на спад і 
мир буде повернуто політичним 
шляхом. Але не факт, що ця 
частина Донбасу змінить ста-
тус невизнаної території вже 
наступного року. Принаймні 
не варто сподіватися на її 
швидке повернення саме в 
Україну. Причина криється 
в тій же Сімці, енергія якої 
задає тон усім глобальним про-
цесам державотворення. Одна 
з її особливостей полягає у до-
сить стриманій реакції на таке 
поняття, як кровні родичі. 
Всі гасла російських сусідів 
про один народ і спільну 
історію втратили в Україні 
актуальність ще 27 років тому, 
оскільки основне число її про-
грами може єднатися з брата-
ми не по крові, а по духу. Тож 
допоки жителі відокремленої 
частини Донбасу не приймуть 
Україну душею, їхнє повер-
нення навряд чи стане можли-
вим. Звісно, можна розглянути 
варіант, коли сама країна зно-
ву втратить свою українськість 
й стане близькою по духу 
невизнаній території Донба-

су. Але для цього доведеться 
позбутися Сімки, відмінивши 
день Незалежності. Чи можли-
во це в принципі? Думаю, що в 
Неба на нас зовсім інші плани.

Україна і Томос
 Українська Cімка — це 
енергія Бога, Всесвіту, при-
роди, істини. Минулий, 2018 
рік, в Україні теж прохо-
див під впливом цієї сильної 
числової вібрації, тому події, 
пов’язані з наданням помісній 
церкві Томосу, приведуть до 
змін не лише в релігійному, а 
й у державному житті країни. 
Зерня доленосної події потра-
пило до історичного ґрунту 
у найблагодатніший для 
цього період, тому Україна 
нарешті вийшла на той шлях, 
який приведе її до себе самої. 
Вже найближчим часом поч-
не реалізовуватися програ-
ма Cімки, що передбачає роз-
будову держави ще й як ве-
ликого духовного центру. 
Він об’єднає всіх, хто шукає 
істину, а не возвеличується 
захистом своїх містечкових 
культів. 
 Як події розвиватимуть-
ся далі, одному Богу відомо. 
Можна, наприклад, припусти-
ти, що Київ, який свого часу 
став центром хрещення Русі, 
згодом започаткує об’єднавчі 
процеси всього християнства. 
Не дарма ж українські кон-
фесії, підпорядковані Вати-
кану, першими привітали ре-
зультати Об’єднавчого собо-
ру, що відбувся у храмі Свя-
тої Софії. 
 При всій неймовірності та-
кого розвитку подій не вар-
то забувати, що Ісус Христос 
приходив на Землю не для 
того, аби його церква ділилася 
сама в собі. Його головне по-
слання насправді дуже про-
сте: кожен із нас носить в собі 
часточку Бога, яка робить нас 
рівними серед рівних і навіть 
підносить до статусу сотворців 
самого Господа. Всі спроби 
розрізнених конфесії переко-
нати своїх вірних у тому, що 
їхня церква найправильніша 
і найбільш духовна, диву-
ють апріорі, адже принцип 
розділяй і володарюй — це 
природа не світла, а темря-
ви. Якщо єднатися варто, то 
тільки в істині. Сімка, будучи 
числом Бога, у такій справі — 
найкращий помічник, і вона 
допоможе одразу, як тільки 
будемо готові таку допомогу 
прийняти. Проблеми росту, 
звісно, втомили, але таким є 
процес еволюції. 
 На захист українців в даній 
історії можна сказати лише 
одне — жити з сімкою справ-
ді нелегко. На цій землі на-
роджуються ті, хто, згідно зі 
своєю кармічною програмою, 
мусить пройти непрості уро-
ки духовної зрілості. Для жи-
телів держави, заснованої у 
день абсолютно земної шістки 
(24=2+4=6), то справді непро-
сте завдання. Це все одно, що 
класичному гречкосію з яко-
гось доброго дива взяти й ви-
рости до рівня святого. Але хто 
сказав, що це неможливо? Зре-
штою, двоє учнів Христа перед 
тим, як стати ловцями душ, 
просто ловили рибу. Отож ти-
повий гречкосій свій шлях до 
святості, напевно, може поча-
ти з простої вдячності Богу за 
те, що той довірив йому одну з 
найблагодатніших земель пла-
нети. А якщо та земля й досі 
не стала квітучим садом, отже, 
гречкосій і досі не зважився на 
свій початковий духовний под-
виг. Будьте вдячні за все, що 
маєте, і отримаєте більше. ■

ПРОГНОЗ ■

Усмішка Повішеного
З точки зору Таронумерології, цього року світ має шанс розв’язати 
всі «завислі» конфлікти, але водночас ризикує потрапити на гачок 
нових затяжних проблем

Події, пов’язані з наданням Томосу, приведуть до змін не лише в релігійному, а й у державному житті країни. ❙

Це буде період, коли держава проходитиме перевірку на економічну міць 
і добробут людей, тому політикам не раз закинуть жебрацтво пенсіонерів, 
дорогу медицину і «золотий» газ. 
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Продовження. 
Початок  у передньому номері

«Миші з’їли мій зошит з вірша-
ми!»
 ■ Як так трапилося, що Ви 
стали письменником? Чому об-
рали цю нелегку стезю?
 — Не знаю... У школі був 
кращим учнем і всі мені проро-
кували математичний ухил. У 
школі в старших класах чи не 
єдиний таємно писав вірші й за-
писував їх у зошит, який ховав 
у хліві в стрісі. Але, якось миші 
з’їли той зошит! (Сміється). 
 По закінчені школи приї-
хав у Київ — вирішив поступа-
ти в ГВФ, адже уявляв, як по-
вернуся в село в картузі з розк-
риллям, до своїх дівчат... Але 
потім вистачило розуму одума-
тися. Пішки прийшов із вокза-
лу до університету Шевченка, 
прочитав список спеціальнос-
тей і вирішив поступати на фі-
лологію. 
 Вчився добре, був персо-
нальним стипендіатом. Згодом 
мене залишили в аспірантурі. 
Я довго вагався (і до, і пізніше), 
яку ж професію вибрати... 
 Ще навчаючись, студен-
том почав писати роман. А пи-
сав його в гуртожитку вночі, на 
підвіконні, або ж на кухні, коли 
всі спали. О, тоді я «набрався» 
стільки насмішок (хлопці дуже 
кепкували, коли дізналися, що 
пишу роман, не маючи за ду-
шею й рядка), що вистачило на 
все життя... 

«Із голоштаного студента став 
заможним чоловіком» 
 ■ І як Ви назвали своє пер-
ше «дитя» й де брали матеріа-
ли для нього?
 — А той історичний роман 
(хоча потім у редакції його пе-
рекваліфікували у повість) я 
назвав «Семен Палій». Він вий-
шов у 1954 році окремою книж-
кою одночасно і в Україні, і в 
Москві, вийшов він у Росії й у 
журналі «Москва». І я вмить із 
голоштанного студента став за-
можним чоловіком. За перший 
гонорар купив батькам хату.
 Коли ж писав роман, то ба-
гато рився у фондах бібліотеки 
академії. У мене був дуже хоро-
ший викладач, він віддав свій 
пропуск у «академку», бо чо-
мусь тоді студентам не давали. 
 До речі, коли вже закінчу-
вав цей роман, то злякався: «А 
чи це не графоманія?» Я його 
тимчасово відклав, недописав-
ши, й написав два оповідання. 
Одне поніс у дитячий журнал 
«Барвінок», а інше — в жур-
нал «Дніпро». Десь із чотири 
місяці чекав, але відповідей не 
було, тож пішов у «Барвінок». 
Там сиділа консультант, яка да-
вала «одлуп» таким, як я. По-
чала шукати моє оповідання, 
риється-риється, але не може 
знайти. І ось несподівано в кім-
нату заходить відповідальний 
секретар, запитав, у чому спра-
ва. Поцікавився, як називаєть-
ся оповіданнячко, а почувши 
— засміявся: «Так воно ж уже 
в номері!..»
 Це був тріумф, якого я біль-
ше ніколи в житті не мав, на-
віть отримуючи, вже згодом, 
державні премії!..
 У «Дніпрі» також надру-
кували моє велике оповідан-
ня. А платили тоді за об’єм, і 
якщо іменитим письменникам 
гонорар виплачували купюра-
ми в десять, двадцять п’ять, 
п’ятдесят чи сто рублів, то мені 
дали номіналом в один. Я об-
клався ними й боявся вийти на 
вулицю — пограбують. За той 
гонорар купив собі костюм (у 
якому потім і аспірантуру за-
кінчив, і одружився)!

 Тож після такого визнання 
вирішив для себе: «Я не графо-
ман!», і дописав роман.
 ■ Де починали свій «трудо-
вий шлях» після аспірантури?
 — У журналі «Дніпро». 
Спершу був відповідальним сек-
ретарем, потім заступником, а 
згодом чимало років — голо-
вним редактором. То були і най-
цікавіші, і найважчі роки в моє-
му житті. Тоді, коли вже ніхто 
не друкував дисидентів — ми їх 
друкували: спершу під власни-
ми прізвищами, а коли це ста-
ло неможливо — під псевдоні-
мами.
 Найбільше горя я набрався, 
будучи саме редактором журна-
лу «Дніпро». Мої друзі казали: 
«Жди тюрми!» Скільки я «сек-
ретаріатів» та засідань «членів 
бюро» відсидів, скільки доган 
отримав...
 Пригадується епізод, як я 
відпочивав у Ірпені, де був і 
академік Давиченко. Якось ми 
вийшли на вулицю, а він і каже: 
«У Вас з’явилося забагато псев-
донімів у журналі — це лихо! 
Ось, скажімо, один із останніх, 
Ганна Квасик — це ж Ганна 
Вштанях. Я Вас як батько, як 
друг попереджую...», і ми їдемо 
в Спілку письменників на парт-
збори. А там із трибуни ака-
демік Академії наук УРСР Ле-
онід Новиченко, тикаючи паль-
цем у зал, сердито каже: «А те-
пер скажу своєму другові Юрію 
Мушкетику: кого він ховає під 
псевдонімами? Ворогів?!» І 
хоча Новиченко був естетично 
витонченою людиною, але вод-
ночас дуже вже — «вертлюх» і 
«мельник». 
 Невдовзі мене викликають 
ще й у ЦК комсомолу, а там у за-
всектора на столі розкладені всі 
журнали «Дніпро». Показуючи 
на останній номер, питає: «Хто 
така Ганна Квасик?» І тут я ви-
рішив, що якщо зараз не зіграю, 
то вже не зіграю... Тож у від-
повідь: «Не скажу!» Той «ком-
сомолець» грюкнув кулаком 
по столу: «Скажете! Ви знаєте, 
де Вас розговорять!» Я ж: «Ра-
дянські закони дозволяють ви-
користання псевдонімів!», а той 
у відповідь: «Ми Вам покажемо 
радянські закони!..» Довго опи-
раючись, врешті кажу: «Ган-
на Квасик — це секретар До-
нецького обкому комсомолу» 
(а вона писала гостро, тож бо-
ялася гніву — тому й ховалася 
за псевдонімом). І продовжую: 
«Навіщо воно Вам. Бо і Вам, і 
мені соромно...».
 Тоді тикає в інший номер, 
де друкувався Іван Світличний 
(але за моєї вказівки, на той час 
матеріал підписано прізвищем 
Крекотень, реальної людини, 
що працювала в Інституті мо-
вознавства). Я ж «видаю»: «Це 
псевдонім науковця, який кри-
тикує свій інститут, то й сховав-
ся під псевдонімом. Подзвонити 
йому?» Тут врешті й відчепив-
ся від мене той дотошний чи-
новник. 
 І це лише один із багатьох 
«приємних» моментів перед 
моїм звільненням! 

Особливі книжки про 
кібернетику і цензуру
 ■ І все ж звільнення Вас не 
оминуло.
 — У 1974 році мене таки 
звільнили з посади головного 
редактора, як «неблагонадёж-
ного». Мені тоді здавалося, що 
стою проти всього світу: телефон 
не дзвонить, ніхто з друзів не за-
ходить, а на вулиці тебе знайомі 
минають і руки не подають...
 Якось несподівано мене 
викликають із протокольного 
відділу ЦК комсомолу («Дніпро» 
був при них) і кажуть: «У Вас ще 
дві догани! Чогось Ви їх «тоді» не 
доотримали?».. А я у відповідь: 
«Залиште їх собі!..» 
 Тоді вже мав сім’ю, а її ж тре-
ба годувати. Тому вирішив напи-
сати книжку про кібернетику й 
що головним героєм буде Віктор 
Глушков — тогочасний директор 
Інституту кібернетики. Я розра-
хував, що це ж поважна людина 
— академік (до того ще й депутат 
Верховної Ради УРСР, як каза-
ли був «вхожий до Брежнєва»), 
то хай лишень спробують не над-
рукувати. Писати було про ньо-
го важко, адже треба було зустрі-
чатися, а він був людиною дуже 
завантаженою. Наголошу, що 
Глушков був «людиною пам’яті» 
номер один на планеті Земля!
 Повість про цього видатного 
вченого вийшла друком у 1976 
році під назвою «На круті гори». 
Ця повість дала мені «друге ди-
хання», адже почав друкуватися 
й друкуватися. 
 Наступного року у журна-
лах «Вітчизна» і «Дружба наро-
дов» (російськомовний) надру-
кували роман «Біла тінь», який 
створений на основі роботи моєї 
дружини (вона за фахом хімік — 
працювала в інституті органічної 
хімії та Інституті отруйних речо-
вин).
 Але одразу відбувся «пог-
ром» роману «критиками», зок-
рема Шамотою у «Комуністі Ук-
раїни». Тож у видавництві в Ук-
раїні набір розсипали. Але все ж 
роман отримав «хід», завдячую-
чи російськомовній версії, й був 
надрукований литовською, чесь-
кою, словацькою, німецькою, іс-
панською мовами. Партійні ук-
раїнські бонзи, побачивши, що 
Мушкетика друкують за кордо-
ном, — перестали ставити пал-
ки в колеса. Тож в мене почали 
виходити друком роман за рома-
ном.
 ■ А які з останніх творів напи-
сані Вами?
 — Років зо три тому вийшов 
роман «Така її доля» — написав 
про свою матір. А у цьому році — 
«Цензура втручалася в усе!» 
 ■ У СРСР була жорстка цен-
зура! Вочевидь, Вам доводилось 
неодноразово з нею зіштовхува-
тися...
 — Ви навіть не уявляєте, що 
то було таке... Цензура втруча-
лася в усе! Наприклад, у когось 
у романі була невеличка еротич-
на сценка — цензор її викреслює, 
а замість цього пише: «І т.д., 
і т.п.». Тож до читачів пішло: 
«Він її обняв і поцілував, і т.д., і 
т.п.». 

 Або, наприклад, у романі 
«Гетьман Скоропадський» — 
гетьман виступає перед людьми 
й каже: «Ми принесли вам волю, 
щастя!» А цензор мені говорить: 
«Не можна такого!» Питаю: «А, 
що ж він міг народу сказати?» 
Цензор вперся й не дає вихо-
ду в світ номеру журналу, а це 
ж обвал — ні зарплати людям, 
та й загалом — НП! Я беру руч-
ку й виправляю на: «Ми при-
несли вам канчуки та зашмор-
ги!» Цензор дивиться на мене й 
каже: «Ви мене за повного ідіо-
та вважаєте?»
 Хоча в нас цензор був ще не-
поганий, тим паче ми його трош-
ки підпоювали, у кафе водили. 
Якось дзвоню йому: «Іване Тро-
химовичу, я можу забрати верс-
тку?» (він має печатку на ній 
поставити). А він мені: «Мо-
жете, об одинадцятій», а я вже 
знаю — цензор знімає 11 сторі-
нок. У нас завжди був запас — 
ми його несемо, аби заміни-
ти — він затверджує, й нас не 
штрафують. Адже штраф на-
кладався на журнал за затрим-
ку номера чи ще за щось, і тоді 
не отримуємо «прогресивки».
 А згодом був інший цензор — 
Цвігун. Якось приходжу до ньо-
го, а він сидить за столом й по-
тирає руки, і так радісно: «Єсть 
новєнькоє огранічєньіце!..» Або 
ж якось питаю в нього: «А, де 
поділася ця стаття?», а він, при-
свиснувши: «Скрилась в туман-
ной далі!» 
 Через цензуру кожен із на-
ступних номерів видавати було 
все важче й якщо розповідати — 
це ціла епопея...
 Про все пережите я написав і 
як умру, то надрукують! Зараз не 
хочу ці спогади оприлюднювати, 
бо чимало там ще живих, які сво-
го часу були «стукачами» і т.п.

«Немає вже таких глиб-
письменників!»
 ■ А куди ці «доброзичливці» 
«стукали»?
 — Щодо моєї роботи такий 
«добродій» міг «настукати» в 
ЦК КПУ, причому робили це доб-
рі знайомі, які були охочі до цієї 
«роботи». 
 ■ Ви тричі поспіль, з 1986 по 
2001 роки, обиралися головою 
Національної спілки письмен-
ників України.

 — Так, спершу був головою 
київської організації Спілки 
письменників, а потім НСПУ. А 
у 2002 році пішов на творчі хлі-
би й сидів тут, у Кончі-Озерній, 
і писав: як міг і що міг.
 Зараз написав цілий ряд гос-
трих статей у «Літературній Ук-
раїні» — про все потрохи, зок-
рема й про владу. Ми ж завж-
ди вибираємо політиків за при-
нципом: не кращого, а щоб не 
був гірший! По правді кажучи, 
боюсь, аби й зараз ми не вибра-
ли гіршого...
 ■ Розкажіть про своїх друзів-
письменників...
 — На жаль, їх уже немає. Не-
щодавно помер останній із них 
— 95-річний Олександр Сизо-
ненко. 
 А було в мене їх багато... Ось 
ще по університету був найщи-
ріший мій друг (боюсь, що його 
вже всі забули) — письменник-
байкар Анатолій Косматенко. 
Він був великий правдолюб, 
на жаль, згодом, подружився 
з чаркою й рано помер... І хоч 
Анатолій Денисович був стар-
ший за мене на десять років, 
але був і товаришем, і батьком, 
і порадником.
 Товаришував також із кри-
тиком Прокопом Мисником, 
драматургом Олексієм Коло-
мійцем, Чорногузом і багатьма 
іншими. Хоча до багатьох кла-
сиків я не ліз у друзі.
 Було багато цікавого в жит-
ті. Спілка ж раніше — як бджо-
линий вулик гуділа, а зараз не 
те, дещо занепала... А які бу-
вали збори: і цікаві, і гострі! І 
найстрашніше, що нині впала 
не лише Спілка, впала й літе-
ратура! Немає вже таких глиб-
письменників! Хоча було й чи-
мало тих, хто Спілку не при-
крашав, бо наробили іншим 
лиха...
 Було в Спілці і кафе «Еней», 
і більярдна в підвалі, де пись-
менники жваво спілкували-
ся. Якось граю у більярд із 
Олексієм Коломійцем, а тут із 
«Енея» заходить Василь Зем-
ляк, який щойно випив чароч-
ку й вже благодушний. Раптом 
хапає Коломійця й каже: «Льо-
ша, як я тебе люблю!» і цілує.
 Ми з Коломійцем часто їз-
дили на рибалку, особливо на 
Прип’ять: ночували, варили 

ПОСТАТЬ

Юрій Мушкетик: За перший 
гонорар купив батькам хату
Автор майже чотирьох десятків повістей і романів — про цензуру в радянські часи і ще 
не видані написані спогади про 89 років життя

■

Фото Тараса ЗДОРОВИЛА.❙
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юшку. Одного разу їду машиною з 
приятелем повз редакцію, а йде Ко-
ломієць у білих костюмі й туфлях. 
Запитує: «Куди зібралися, хлопці?», 
кажемо: «На рибу». А Олексій про-
ситься й собі, та й поїхав із нами. Тоді 
ми упіймали величезну щуку й відда-
ли Олексію. Другого дня дзвоню й за-
питую: «Ну, як щука?», а Коломієць: 
«Та хай вона здохне! Поки Люба мені 
по морді нею побила, так і ранок на-
став». 
 ■ Як Ви ставитесь до творчості Ва-
силя Земляка?
 — У журналі я друкував майже всі 
твори цього геніального письменни-
ка, якого дуже люблю. Але, якби він 
антикуркульською лінією не підпсу-
вав себе, то його література була б віч-
ною класикою. Він був дуже імпозан-
тним, ходив у шикарному костюмі, а 
писав завжди... лежачи. 

«Коли її прочитав, то вхопився за 
голову!»
 ■ Які цікаві життєві історії зараз 
Вам пригадуються?
 — Я знав багатьох! Зокрема, й 
Олеся Гончара, й коли він вже «за-
робив» й інфаркт, й інсульт, то гуля-
ти сам боявся йти, тому дзвонив мені, 
адже мешкав у будинку неподалік, й 
ми ходили з ним. 
 Це була справжня Людина! Хоча, 
не приховуватиму, Олесь Терентійо-
вич був амбітним: він дивився, щоб 
усі «коники» бігли рівно, а його — 
попереду. (Сміється). Був дуже по-
рядною людиною й великим патріо-
том України. Якось прийшов до мене 
в гості й розказує історію часів сво-
го головування в СПУ: «Дзвонить 
мені Смолич (який був заступником 
Гончара. — Авт.) й наказує (не про-
сить) вийти на розмову в коридор і 
там каже: «Завтра треба виключити 
зі Спілки Ліну Костенко!» Відпові-
даю: «Я виключати не буду!»
 Розкажу й про Смолича. Він на-
писав книжку «Розповіді про не-
спокій» і приніс її перший варіант до 
нас у журнал. Там було багато прав-
ди про письменників, як їх садовили 
й т.д. (Щоправда, згодом, мені стар-
ші письменники казали: «Сам садив, 
а тепер оплакує!»). Я його книжку 
подав до друку, а цензор: «Ми цього 
друкувати не будемо!» І тоді Гончар, 
Смолич і Бажан пішли в ЦК КПУ 
до секретаря по агітації й пропаган-
ді й той дав «добро» на друк. Я знову 
поніс матеріал до цензора й говорю, 
що секретар сказав друкувати, а він: 
«Мені такої вказівки не було!» Дзво-
ню Андрію Даниловичу й кажу, мо-
вляв, ви дозволили, а цензор — упер-
ся, й тут же чую в слухавку: «Не лізь-
те поперед батька в пекло, партія на-
каже — полізете!».
 Лише через два роки таки надру-
кували ту книжечку Смолича. Коли 
я її прочитав, то вхопився за голову: 
автор усе переробив, аби лише над-
рукували. Як так можна?! Ось лише 
один епізод. У першому варіанті Смо-
лич пригадує, як йдучи по кладови-
щі в Харкові, зустрічає на алеї Юрія 
Яновського, який каже: «Сьогодні 
річниця смерті Хвильового. Підемо 
до його могили». А на могилі заста-
ють Миколу Куліша, який дуже това-
ришував із Хвильовим. Куліша під-
няли, а він був як весняний птах — 
худий, вимучений (на нього саме по-
чалися гоніння з боку влади). Його 
повели попід руки й вже за цвинта-
рем він виривається й кричить: «Я 
більше не можу!..»
 А у вихолощеному варіанті: на 
цвинтарі біля могили вже зустріча-
ють... Ярослава Галана (український 
комуністичний письменник. — Авт.), 
який, б’ючи палицею по могилі Хви-
льового, примовляє: «Ось куди треба 
забити осикового кілка!»

Про «Собор» Гончара й історичну 
правду Шевченка
 ■ Свого часу Гончару дісталося 
через «Собор»...
 — ...його нещадно громили. Спер-
шу «хвиля» пішла з півдня УРСР — 
там виходили гнівні статті, проводи-

лися збори. І коли ще тут, у центрі, 
було досить тихо, якось проходять 
партійні збори. На трибуну виходить 
Кость Басенко (нібито ж і людина, і 
письменник непоганий) і «поніс» на 
«Собор», як на антирадянський твір. 
А свій гнівний виступ постійно під-
кріплює фразою: «Ви всі мовчите, а 
я як моряк — скажу правду!» 
 Коли він сів, встає дотепний Іван 
Немирович й вже з трибуни каже: 
«Я оце щойно приїхав із Далекого 
Сходу — ми там були в українських 
селах. І, коли їхали великим кате-
ром по Амуру, нас оточили китайці 
на маленьких «джонках» і почали 
кидати банки з фекаліями (у ті роки 
між СРСР і Китаєм були напружені 
стосунки — Авт.). Але банки до нас 
не долітають, а ударяються об борт 
і падають їм на голови. Так от я, як 
моряк — морякові, скажу: ти мене 
зрозумів Костя?!» 
 ■ Як Ви обирали тематику для 
своїх творів?
 — Я багато рився в архівному 
відділі та стародруків. Наприклад, 
з’ясував, що Семен Палій був моїм 
земляком і вирішив написати про 
нього. То була цікава людина, хоча 
згодом пішов до Петра І...
 І колись, і зараз, якщо почати 
шукати всю історичну правду, то 
це тільки в Шевченка. Нема біль-
ше ні в кого! Я часто переривав ве-
личезні гори фоліантів, але істину 
знаходив лише у Тараса, який істо-
ричним постатям давав вбивчо-прав-
диву оцінку (і Самойловичу, і Доро-
шенку, і Хмельницькому, і багатьом 
іншим). 
 ■ Після школи були повторні 
спроби віршувати?
 — Писав. У мене є одна книжеч-
ка віршів, але на тому все й скінчи-
лося. 

Гади москалі завжди були 
агресивними
 ■ Як вважаєте: виконали «план» 
— написали всі твори, які хотіли?
 — Мабуть, так. Але, паралельно, 
років тридцять, я писав спогади, та 
зараз майже втратив зір. А ці ж спо-
мини всі переплутані, їх треба упо-
рядкувати, а я вже не можу й дуже 
через це шкодую. Там є всього потро-
ху, зокрема і батьківське, і дідівсь-
ке. 
 Ці невидані спогади надруко-
вані на друкарській машинці віддам 
старшій дочці, щоб впорядкувала (я 
ж там правив, переставляв «глави» 
— довелося передруковувати).
 ■ Що хотілось би вам сказати 
щодо війни на сході України?
 — Я не воював, але на війні був... 
Ми відступали з колгоспом у 1941 
році й я гнав коней (три місяці з коня 
не вставав). Були страшні епізоди, 
зокрема, коли натрапив на наш по-
битий духовий оркестр — дві ванта-
жівки, між якими розірвалася бом-
ба... А німці нас наздогнали аж у 
Полтавській області й завернули — 
ми повернулися додому. За увесь ба-
гатоденний час у дорозі (туди й на-
зад) довелося побачити чимало ре-
зультатів боїв: покинута зброя, по-
бита техніка, трупи бійців...
 Коли жили в окупації, то бувало, 
що хліба не було по тижню, харчува-
лися самою макухою. 
 Щодо теперішньої війни на 
сході... Гади москалі, вони завжди 
були агресивними, тупими й жор-
стокими — це вічний наш ворог! Із 
ким вони лише не воювали! І завж-
ди намагалися прожити за чужий 
рахунок. Із ними нам ніколи не по 
дорозі! 
 Боюсь, що ця новітня російсько-
українська війна триватиме ще дов-
го. Але, на щастя, є ще в нас патріо-
ти! Наша українська доля важка — 
весь вік доводиться виборювати сво-
боду. Я з гордістю й захопленням 
дивлюся на наших молодих хлоп-
ців, які зі зброєю в руках захища-
ють нашу землю. Хто загинув — віч-
на їм пам’ять, а всім іншим — стояти 
скільки можна й боронитися. Дуже 
переживаю за наших бійців!.. ■

Людмила ЧЕЧЕЛЬ 

 У Київському академічному театрі «Ко-
лесо» відбулася прем’єра вистави «Мамо, де 
ти?» (все за Фрейдом). Це спільна робота бол-
гарських та українських театралів за підтрим-
ки програми Culture Bridges. Створив поста-
новку режисер Явор Бінєв за п’єсою земля-
ка, відомого болгарського драматурга Каліна 
Ілієва. На замовлення театру переклад п’єси 
виконала молода українська письменниця 
Анна Багряна, яка нині мешкає в Болгарії.
 За сюжетом, головний герой — «жіночий» 
лікар, гінеколог. Представниці прекрасної 
половини — його робота та кара. Він прагне 
щирості та почуттів, а в них на першому місці 
— гроші. Він мріє бути потрібним, а вони хо-
чуть... грошей. Утім, за Фрейдом, гроші — це 
символ сексуальної енергії та сексуальних ба-
жань. Можливо, саме тому жінки їх хочуть? 
Але він не бажає віддавати...
 — Чому обрали саме цей твір? — цікавлю-
ся в художнього керівника театру «Колесо» 
Ірини Кліщевської.
 — Це вже друга вистава в нашій афіші ві-
домого болгарського драматурга, — уточняє 
пані Ірина. — Від початку п’єса називається 
«Велика мама». Це вже в нас вона йде під на-
звою «Мамо, де ти?» Основна тема — це сто-
сунки чоловіків і жінок. Віднедавна ми плід-
но співпрацюємо з Болгарією. Це цікавий, 
творчий і корисний взаємообмін. До цього ми 
представляли австрійську, французьку дра-
матургію.
 Одна з родзинок вистави в тому, що режи-
сер та актори прагнули відтворити ... процес 
зйомок кіно. І це їм вдалось. Усе вийшло ек-
спресивно й по-сучасному. Час від часу, мов 
на знімальному майданчику, на сцені прокру-
чують безліч дублів однієї і тієї ж сцени, бо 
щось забули сказати чи не врахували якийсь 
момент... Глядач же споглядає, як насправді 
майстерно працюють стоп-кадри, коли думка 
не має перерв.
 — Які враження від перегляду, гри ак-
торів лишилися у вас, — звернулася із запи-
танням до режисера Явора Бінєва.
 — Від початку роботи над п’єсою я був вра-
жений бажанням акторів поринути в дієвий 
аналіз, що, в принципі, є суто режисерською 

роботою. Ми досліджували, що герої прихову-
ють одне від одного, в чому не зізнаються самі 
собі. Це було в основі нашої роботи і дало мож-
ливість акторам проявити гнучкість, зацікав-
леність внутрішніми процесами, які відбува-
ються з героями. У результаті я побачив інший 
принцип створення образу. Він зовсім відмін-
ний від процесів, які відбуваються з акторами 
в Болгарії. Українські актори зовні дуже лег-
ко можуть змінюватися, але при цьому в них 
відчувається насичений та щільний внутріш-
ній світ. Зазвичай цього дуже важко досягти в 
умовах стислого репетиційного періоду. Про-
те з акторами: (Олег Коваленко, Ольга Арма-
сар, Валентина Бойко, Анна Артем’єва, Марія 
Грунічева) це стало можливим. Я думаю, що 
з кожною виставою виникатимуть нові ак-
торські пристосування, щось змінюватиметь-
ся, щоб глядач зміг глибше зануритися в душу 
кожного героя. А це ще й є висока оцінка, га-
рантія, що в крихітному просторі театру «Ко-
лесо» існуватиме живий театр. Запорука цьо-
му — талант і професіоналізм акторів. 
 Професійний переклад п’єси дозволив 
уникнути зайвих кліше в діях акторів. Анна 
Багряна дала можливість відчути первинність 
та гостру чуттєвість болгарського тексту і тим 
самим заклала основу вірного пошуку образів. 
Болгарська та українська мови дуже різнять-
ся у фонетиці. Тому для перекладача було не 
зовсім легко передати емоції, динаміку, зву-
кове середовище в діалогах. Але ж молода й 
талановита перекладачка славно впоралась із 
завданням. Текст зберіг болгарське коріння і 
не став банальною українською копією. 
 Враховані були й параметри сцени теат-
ру «Колесо». Сценографія Людмили Повжик 
змогла перенести енергію вистави на інший 
рівень кольорових та просторових рішень. 
 «Чи задоволений я репетиційним проце-
сом? Сказати «так», — нічого не сказати. Ми 
дивували одне одного з моменту зустрічі й до 
самісінької прем’єри, — емоційно розпові-
дає Явор Бінєв. — Чи задоволений я поста-
новкою? Думаю, що не мені відповідати на 
це запитання. Відповідь має дати публіка, і 
я не можу відняти цього права в неї. Це пра-
во у глядача є після кожної вистави, проте я 
смиренно сподіваюсь, що публіка зі мною по-
годиться: вистава вдалась!» ■

ЧАС «Т»

Чоловік, жінки і гроші
У Києві представили українсько-болгарську виставу

■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 У Києві до 25 березня пра-
цюватиме виставка «Марія 
Примаченко. Фантасма-
горії», присвячена 110-й річ-
ниці від дня народження на-
родної художниці України 
й лауреатки Національної 
премії України імені Тараса 
Шевченка. У Національному 
музеї українського народно-
го декоративного мистецтва 
представлено понад 100 робіт 
знаменитої уродженки села 
Болотня на Київщині. Вона 
з’явилася на світ 30 грудня 
1908-го ( за старим стилем це 
було 12 січня 1909 року). 
 Унікальність виставки 
полягає в тому, що творчість 
художниці показана в ретрос-
пективі, де, крім класичних, 
широковідомих творів із збір-
ки музею, вперше значну час-
тину експозиції становлять 
твори, невідомі раніше ши-
рокому загалу, констатують 
у музеї. Міфологічні істоти з 
легенд краю, в якому зроста-
ла художниця, знайшли своє 
оригінальне відображення на 
папері. Образи її композицій 
переносять глядачів у світ на-
родної фантазії, стародавніх 
вірувань, переосмислених 
і заново народжених невга-
мовною творчою уявою майс-
трині. Водночас вони спорід-
нені з традиційним народним 
мистецтвом України і, насам-
перед, її рідного Полісся.

 Уперше репрезентовані 
два альбоми з малюнками, 
створеними мисткинею у 
1940-ві роки. Експозицію до-
повнює показ слайд-шоу цих 
робіт.
 Філософські узагальнення 
та смислове значення малюн-
ків Марії Примаченко допов-

нюють написи, зроблені влас-
норуч художницею. Вона ро-
била їх поряд із зображенням 
або на звороті. Організатори 
виставки копії розмістили по-
руч із роботами. Це прислів’я, 
приказки, притчі, віршовані 
слова, які супроводжували 
намальовані образи. ■

ДО ДАТИ

Мальовані легенди 
і міфи Полісся
Фантасмагорії Марії Примаченко 
показують у столичному музеї

■

Колаж із сайта ramka.com.ua.❙



Англія
 Після того як «Ман. Сіті» двічі пос-
піль програв в АПЛ та відпустив «Лі-
верпуль» у відрив на сім очок, очне 
протистояння «городян» і «мерсисайд-
ців» у разі перемоги останніх могло 
перетворитися на «дострокову коро-
націю» підопічних Клоппа. 
 Але «сині» таки здобули три бали 
та  скоротили відставання до чоти-
рьох балів — це, до речі, перша пораз-
ка «Ліверпуля» у чемпіонаті.
 Після невдачі в АПЛ «червоні» ви-
летіли і з національного Кубка, резер-
вним складом програвши «Вулверхем-
птону».
 Захисник «Ман. Сіті» Олександр 
Зінченко  не потрапив до заявки на 
принциповий поєдинок чемпіонату, 
але отримав ігрову практику в матчі 
Кубка — українець допоміг «городя-
нам» розгромити «Ротергем». 
 Прем’єр-ліга. 21-й тур. «Евертон» 
— «Лестер» — 0:1, «Арсенал» — «Фул-
хем» — 4:1, «Кардіфф» — «Тоттен-
хем» — 0:3 (Кейн, 3; Еріксен, 12; Сон 
Хин Мін, 26), «Борнмут» — «Уотфорд» 
— 3:3, «Вулверхемптон» — «Крістал 
Пелас» — 0:2, «Хаддерсфілд» — «Бер-
нлі» — 1:2, «Челсі» — «Саутгемптон» 
— 0:0, «ВестХем» — «Брайтон» — 2:2, 
«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» 
— 0:2 (Р.Лукаку, 64; Рашфорд, 80), 
«Манчестер Сіті» — «Ліверпуль» — 
2:1 (Агуеро, 41; Л. Сане, 72 — Фірмі-
но, 64).
 Лідери: «Ліверпуль» — 54, «Ман-
честер Сіті» — 50, «Тоттенхем» — 48, 

«Челсі» — 44, «Арсенал» — 41, «Ман-
честер Юнайтед» — 38.
 Бомбардири: Обамейянг («Арсе-
нал»), Кейн («Тоттенхем») — 14.
 Кубок. 1/32 фіналу. Найцікавіші 
результати. «Вулверхемптон» — 
«Ліверпуль» — 2:1 (Р. Хіменес, 38; 
Р. Невіш, 55 — Орігі, 51), «Ньюпорт» 
— «Лестер» — 2:1, «Манчестер Сіті» 
— «Ротергем» — 7:0 (Стерлінг, 12; 
Фоден, 43; Аджай, 45 (у свої ворота); 
Габріел Жезус, 52; Марез, 73; Отамен-
ді, 78; Л. Сане, 85; Зінченко («МС») 
— 90 хв.), «Блекпул» — «Арсенал» — 
0:3, «Евертон» — «Лінкольн» — 2:1, 
«Челсі» — «Ноттінгем» — 2:0, «Вест-
Хем» — «Бірмінгем» — 2:0, «Манчес-
тер Юнайтед» — «Редінг» — 2:0 (Мата, 
22 (пен.); Р. Лукаку, 45), «Транмер» 
— «Тоттенхем» — 0:7, «Крістал Пе-
лас» — «Грімсбі» — 1:0.

Іспанія
 Після різдвяної паузи проблеми 
мадридського «Реала» не зникли — 
«вершкові» зазнали вже шостої по-
разки в чемпіонаті та збільшили від-
ставання від «Барси» до десяти балів. 
Каталонці завдяки голам своїх лідерів 
— Мессі та Суареса — мінімально здо-
лали «Хетафе».
 Український голкіпер «Легане-
са» Андрій Лунін знову залишився 
у запасі. Попри брак ігрової практи-
ки (лише чотири матчі) екс-гравець 
«Зорі», за чутками ЗМІ, залишиться у 
складі «біло-синіх» до кінця сезону.
 Тим часом нападник національної 
збірної Євген Селезньов 9 січня має 
стати гравцем «Малаги», яка у Сегун-

ді бореться за вихід до еліти.
 Ла Ліга. 18-й тур. «Леванте» — 
«Жирона» — 2:2, «Еспаньйол» — «Ле-
ганес» — 1:0, «Вальядолід» — «Райо 
Вальєкано» — 0:1, «Алавес» — «Ва-
ленсія» — 2:1,«Уеска» — «Бетіс» — 
2:1, «Ейбар» — «Вільярреал» — 0:0, 
«Севілья» — «Атлетико» — 1:1 (Бен-
Єддер, 37 — Грізманн, 45), «Реал Мад-
рид» — «Реал Сосьєдад» — 0:2 (Віл-
ліанЖозе, 3; Пардо, 83), «Хетафе» — 
«Барселона» — 1:2 (Мата, 43 — Мессі, 
20; Л. Суарес, 39), «Сельта» — «Атле-
тик» — 1:2.
 Лідери:«Барселона» — 40, «Атле-
тико» — 35, «Севілья» — 33, «Алавес» 
— 31, «Реал Мадрид» — 30, «Бетіс» — 
26.
 Бомбардир: Мессі («Барселона») — 
16.

Італія
 Зірковий нападник «Ювентуса» 
Кріштіану Роналду продовжує тягну-
ти «стару синьйору» до чемпіонства. 
«Дублем» у ворота «Сампдорії» порту-
галець приніс туринцям уже 17-ту (із 
19 матчів) перемогу в Серії А.
 Намагається зберігати відставан-
ня «Наполі»: підопічні Анчелотті вир-
вали три очки у протистоянні з «Бо-
лоньєю». Після першого кола неаполі-
танці програють «Юве» дев’ять пунк-
тів.
 Серія А. 19-й тур. «Ювентус» 
— «Сампдорія» — 2:1 (Роналду, 2, 
64 (пен.) — Квальярелла, 33 (пен.)), 
«Дженоа» — «Фіорентина» — 0:0, 
«К’єво» — «Фрозіноне» — 1:0, «Ла-
ціо» — «Торіно» — 1:1, «Парма» — 

«Рома» — 0:2, «Сассуоло» — «Ата-
ланта» — 2:6, «Удінезе» — «Кальярі» 
— 2:0, «Емполі» — «Інтер» — 0:1 (Б. 
Кейта, 72), «Наполі» — «Болонья» — 
3:2 (Мілік, 16, 51; Мертенс, 88 — Сан-
тандер, 37; Даніло, 81), «Мілан» — 
«СПАЛ» — 2:1.
 Лідери: «Ювентус» — 53, «Наполі» 
— 44, «Інтер» — 39, «Лаціо» — 32, 
«Мілан» — 31, «Рома» — 30.
 Бомбардири: Пентек («Дженоа»), 
Роналду («Ювентус») — 14.

Франція
 Перед стартом другого кола 
Ліги 1 головні претенденти на ме-
далі — «ПСЖ», «Ліон» і «Лілль — 
розім’ялися в Кубку. Парижани зу-
силлями Неймара і Мбаппе розгроми-
ли нижчеліговий «Понтіві». Столич-
ний клуб,  до речі, віддав слабшому за 
рангом супернику нагороду за вихід до 
наступного раунду — 120 тисяч євро.
 «Ліон», який грав проти «Шахта-
ря» у групі ЛЧ, без проблем обіграв 
«Бурж», а «Лілль» «на класі» 
розібрався з «Сошо».
 Кубок. 1/32 фіналу. Найцікавіші 
результати. «Лілль» — «Сошо» — 
1:0, «Понтіві» — «ПСЖ» — 0:4 (Жюле, 
24 (у свої ворота); Неймар, 70; Мбап-
пе, 77 (пен.); Дракслер, 87), «Тулуза» 
— «Ніцца» — 4:1, «Реймс» — «Ланс» 
— 2:0, «Бурж» — «Ліон» — 0:2 (Тер’є, 
59; Менді, 77), «Нант» — «Шатору» — 
4:1, «Шильтігайм» — «Діжон» — 1:3, 
«Сен-Понтівьєн» — «Генгам» — 2:4, 
«Ле-Пюї» — «Нансі» — 0:1, «Ам’єн» 
— «Валансьєн» — 1:0. ■
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Григорій ХАТА

 На початку минулого року друга ра-
кетка України Леся Цуренко оголо-
сила, що в її кар’єрі починається нова 
сторінка. «Тривалий час я перебувала 
в «топ-50», а тепер моя мета — перша 
двадцятка, — відзначила тенісистка. І 
хоча за один сезон піднятися до окрес-
леної когорти вона не змогла, проведена 
під орудою нового наставника — італій-
ця Адріано Албанезі — робота дала при-
стойний результат. У минулому, 2018, 
році Цуренко оновила свій рейтинговий 
рекорд у табелі про ранги WTA. А, щой-
но завершилось міжсезоння, 29-річна 
киянка додатково просунулась угору у 
світовому рейтингу, піднявшись на най-
вищу в своїй професійній кар’єрі 24-му 
позицію.
 Подібного прогресу в рейтинговому 
листі Жіночої тенісної асоціації друга 
ракетка України досягла завдяки своє-
му успішному виступу на престижному 
турнірі в австрійському Брісбені, завер-
шивши його у статусі фіналістки.
 «Я розчарована собою. Але, загалом, 
я задоволена тим рівнем гри, який про-
демонструвала. Це був мій перший фі-
нал на турнірі категорії «Прем’єр», тож 
сподіваюся, що наступний буде успіш-
нішим. У мене майже вийшло», — так 
прокоментувала свій невдалий фіналь-
ний матч проти чешки Кароліни Пліш-
кової українська тенісистка.
 Леся Цуренко, й справді, була дуже 
близькою до своєї першої в кар’єрі вели-
кої перемоги. Демонструючи агресивний 
атакувальний теніс, вона впевнено взяла 
перший сет, і такою ж переконливою хо-
дою рухалася до успіху в другій партії. 
 Чим ближче Леся підбиралася до 
виграшу шостого в сеті пункту, тим 
меншими ставали шанси сьомої ракет-
ки планети — Плішкової — підтверди-
ти статус фаворита протистояння. Піс-
ля матчу Кароліна зізналася, що був у 
поєдинку момент, коли вона вже втра-

тила вiру в можливість своєї перемоги. 
Коли Цуренко, за рахунку 5:4 на свою 
користь, виходила подавати на матч, 
багато хто вже бачив її тріумфаторкою 
«Брісбен інтернешнл»-2019. Однак, у 
грі українки щось зламалося. До цього 
впевнена й холоднокровна, у найвирі-
шальніший момент вона втратила кон-
центрацію, не зумівши взяти в «чем-
піонському геймі» жодного пункту. 
 Далі Леся вже не була схожою сама 
на себе. Тенісистку, котра ще кілька 
хвилин тому беззаперечно диктувала 
свої правила екс-першій ракетці світу, а 

днем раніше з легкістю вибила з розігра-
шу чинну переможницю «Ю-Ес оупен» 
Наомі Осаку, немов підмінили. Програв-
ши опонентці чотири поспіль гейми, Цу-
ренко віддала Плішковій другий сет, і 
дозволила їй захопити ініціативу в за-
ключній партії. Коли ж до всіх ігрових 
негараздів українки у матчі додалася 
ще й травма гомілки, отримана на кор-
ті, стало зрозуміло, що тріумф висли-
зає з її рук. Дотиснути фізично розбиту 
й морально розбалансовану опонентку, 
титулованій Плішковій було вже зов сім 
нескладно — 4:6, 7:5, 6:2. «Леся грала 

дуже добре, припускалася мало поми-
лок, за виключенням хіба що закінчен-
ня другого сету. Але я змогла додати в 
грі. Загалом, моя суперниця провела від-
мінний турнір, тож я зовсім не здивува-
лася, що вона дійшла до фіналу», — за-
явила Плішкова, котра, до слова, стала 
дворазовою переможницею «Брісбена». 
Нагадаємо, що торік тріумфаторкою цих 
змагань була прима вітчизняного тені-
су Еліна Світоліна, котра цього разу ви-
летіла вже на першій фазі турніру, через 
що в рейтингу WTA опустилася з четвер-
того на шосте місце. ■

ТЕНІС

Наступного разу буде краще
Друга ракетка України зупинилася за крок від тріумфу на престижному турнірі з серії WTA «Прем’єр» у Брісбені

■

У Брісбені Леся Цуренко показала один iз кращих своїх «тенісів» у кар’єрі.
Фото з сайта tennisua.org.

❙
❙

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ
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«Вважаю, питання щодо володаря путівки до «фіналу чотирьох» 

залишається відкритим. Чотири іноземці зі складу «Черкаських мавп» 
одночасно перебували на майданчику. Це заборонено регламентом».

Євген Мурзін
головний тренер БК «Київ-Баскет» i Національної 
чоловічої збірної України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Вітчизняні боксери провели ней-
мовірно продуктивний минулий рік на 
професіональному ринзі. Василь Лома-
ченко, Олександр Усик, Олександр Гвоз-
дик, Артем Далакян — усі вони прове-
ли в 2018 році свої чемпіонські бої, хоча, 
без сумніву, найбільше уваги було при-
куто до звитяг наших олімпійських чем-
піонів. Нагадаємо, що Усик торік вибо-
ров звання абсолютного чемпіона світу в 
першій важкій вазі, після чого успішно 
провів захист своїх титулів. Тоді як для 
Ломаченка минулий рік запам’ятається 
здобуттям чемпіонського пояса в третьо-
му за ліком ваговому дивізіоні.
 Звісно, успіхи подібного рівня не мог-
ли залишитися непоміченими світовою 
боксерською спільнотою. Так, Всесвітня 
боксерська асоціація кращим боксером 
2018 року назвала Олександра Усика. 
Аналогічне звання дісталося представ-
никові Криму й за підсумками рейтинго-
вого голосування, проведеного впливо-
вим інформаційним ресурсом The Ring.
При цьому не залишилася без уваги 
«Рингу» й команда Ломаченка, наго-
родивши наставника Василя, котрим 

виступає його батько Анатолій Ломачен-
ко, званням «тренер року». Варто від-
значити, що заслуги Анатолія Ломачен-
ка перед світовим боксом значно більші, 
ніж робота з сином-чемпіоном. Минуло-
го року його тренерські поради отриму-
вали й двоє інших чемпіонів з України 
— Усик i Гвоздик.
 Після своєї останньої перемоги, здо-
бутої в бою за звання чемпіона світу про-
ти Хорхе Педраси, Василь Ломаченко 
назвав свого батька й наставника генієм, 
завдяки котрому він і підкорює високі 
боксерські вершини. Одним iз головних 
своїх завдань на найближче майбутнє 
супер-Вася називає об’єднання титулів 
у легкому дивізіоні, куди він нещодавно 
ввірвався з тріумфом.
 Так само розкрити нові горизонти 
планує й Усик, який поступово готує бок-
серський світ до свого переходу в супер-
важкий дивізіон. Наразі команда Олек-
сандра активно займається пошуком ві-
заві для його дебютного бою в новій іпос-
тасі. 
 Багато хто вже малює в уяві бій між 
Усиком i чемпіоном-суперважковаго-
виком, британцем Ентоні Джошуа, про-
те навряд чи цей бій можливий у ново-

му році, оскільки українцеві ще нале-
жить здобути собі авторитет серед «су-
пертяжів».
 «Він — хороший боєць, але в Бри-
танії ніхто не знает, хто він такий. Він 
не розмовляє англійською. Тож поєди-
нок iз ним не буде для мене по-справж-
ньому великим боєм. Серйозні фанати 
боксу дивитимуться бій Уайт — Усик, 
але спробуйте уявити, як такий поєди-
нок продати широкій публіці», — за-
явив британський боксер Ділліан Уайт, 
який володіє поясами WBC Silver i 

WBO International.
 Тож, аби процес знайомства Уси-
ка з новим дивізіоном не перетворився 
для нього на довгу пісню, його менед-
жерська команда домовилася про спів-
працю з відомим британським промо-
утером Едді Хірном, який, до слова, зай-
мається справами Джошуа. Думається, 
за таких умов можливість очної зустрічі 
кривдника Володимира Кличка та Уси-
ка зростає в рази. Головне, аби сам Усик 
був готовим до цього непростого двобою 
з непереможним гігантом Джошуа. ■

Григорій ХАТА

 Баскетбольний Кубок Украї-
ни серед чоловіків останнім ча-
сом усе більше перетворюється 
на турнір, спроможний втілити 
в життя максимально високі ам-
біції вітчизняних клубів, яким 
досі не підкорилася найвища 
вершина в головних змаганнях 
країни. Так, «Дніпро», не маю-
чи у своєму активі ще жодного 
комплекту «золота» чемпіонату 
України (при цьому клуб неаби-
як прагне його здобути), зберігає 
титул найкращої кубкової ко-
манди останніх сезонів. Великі 
кубкові перемоги, здобуті підо-
пічними Дениса Журавльова в 
минулих фіналах над «Будівель-
ником» i «Хіміком» відповідно, 
розглядаються «дніпрянами» 
як міцна опора на шляху до вда-
лого сходження на чемпіонську 
вершину суперліги.
 Ось і цього разу, незадовго до 
старту медального «плей-оф», 
«Дніпро» знову спробує свої 
сили у «фіналі чотирьох» націо-
нального Кубка. 
 Щоправда, зустрічатися з 
грандами вітчизняного баскет-
болу команді Журавльова там 
не доведеться. Приміром, «Буді-
вельник» через фінансові борги 
в нинішньому сезоні взагалі пе-
ребуває за межами змагального 
пулу. Натомість інший титуло-
ваний український колектив — 
«Хімік», який, до слова, наразі 
очолює турнірну таблицю в чем-
піонаті країни, — до фінальної 

четвірки не пробився, несподі-
вано програвши чвертьфіналь-
не протистояння харківському 
«Політехніку».
 Попри те, що южненський 
клуб у матчі-відповіді здобув 
над харків’янами переконли-
ву перемогу — 90:76, в підсум-
ку, її не вистачило для загаль-
ного успіху. Напевно, недооці-
нивши силу «політехніків», ко-

лектив Віталія Степановського 
неочікувано багато програв хар-
ківському клубу в першому поє-
динку чвертьфіналу. Зрештою, 
вийшло так, що для участі у «фі-
налі чотирьох» «Хіміку» забрак-
ло одного точного двоочково-
го кидка. «Це була гра нервів», 
— підсумував наставник «Полі-
техніка» Володимир Коваль, iз 
появою котрого біля керма ко-

манди гра харків’ян набула до-
даткових барв та якостей.
 Утім головними ж героями 
«Політехніка» в повторному поє-
динку з «Хіміком» були амери-
канці Делван Грем i Телджон Кро-
мер, які на двох у Южному здобу-
ли 50 із 76 командних очок.
 Не менш драматичним видав-
ся й інший чвертьфінал за участі 
«Черкаських мавп» i «Київ-Бас-

кету». Нинішній сезон для чин-
них чемпіонів країни з Черкас 
проходить вельми невдало. Пі-
допічним Максима Міхельсона 
й досі не вдалося залишити ос-
танню сходинку турнірної таб-
лиці суперліги. Тож не дивно, 
що для покращення свого рено-
ме черкаський колектив iз под-
війною енергією взявся бороти-
ся за місце у «фіналі чотирьох» 
КУ й, здавалося, завдання-міні-
мум виконав, перегравши за су-
мою двох матчів новачка супер-
ліги. Однак у запалі боротьби 
Міхельсон припустився грубої 
кадрової помилки, котра може 
коштувати його команді місця у 
«фіналі чотирьох».
 У матчі-відповіді в одному 
з епізодів представники «Київ-
Баскету» угледіли на майдан-
чику в складі «мавп» одразу чо-
тирьох легіонерів, що прямо за-
боронено регламентом. «Якщо 
так, суперникові має бути за-
рахована технічна поразка», — 
наголосив очільник київського 
колективу Євген Мурзін, пояс-
нюючи причину, котра змусила 
його клуб опротестувати підсу-
мок двобою. Рішення щодо цьо-
го інциденту має прийняти ди-
ректорат ФБУ. 
 Щодо підсумку двох інших 
чвертьфінальних протисто-
янь, то в двобої «Дніпра» із «За-
поріжжям», а також «Одеси» 
проти «Миколаєва», все виріши-
лося на ігровому майданчику. І 
дніпряни, й одесити без особли-
вих проблем здобули собі місце у 
«фіналі чотирьох». ■

БОКС

Чемпіони й геній
Відомі боксерські організації та видання назвали 
українських представників професіонального боксу 
кращими з кращих у році, що минув

■

Анатолій Ломаченко (у центрі) зі своїми зірковими учнями – 
Олександром Усиком та сином Василем.
Фото з сайта 24tv.ua.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Кубок України. Чвертьфінали. 
«Дніпро» — «Запоріжжя» — 103:86 
(73:70), «Київ-Баскет» — «Черкась-
кі мавпи» — 76:69 (91:109), «Хімік» 
— «Політехнік» — 90:76 (72:87), 
«Миколаїв» — «Одеса» — 94:82 
(58:100).

■БАСКЕТБОЛ

Рівняння з одним невідомим
Ім’я останнього з учасників «фіналу чотирьох» кубка країни має назвати дисциплінарний 
комітет Федерації баскетболу України

■

Попри поразку за очками «Київ-Баскет» сподівається, що таки зможе зіграти у «фіналі чотирьох» КУ.
Фото з сайта kyiv-basket.com.ua.

❙
❙
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 По горизонталі: 1. Вчитель, 
який спеціалізується на певному 
предметі. 7. Яскраво-жовта пташ-
ка з чорними крилами і хвостом. 8. 
Дуже популярна пісня, хіт. 10. Дав-
ньогрецька богиня ночі, за Гесіодом 
— мати Танатоса (Смерті), Гіпноса 
(Сну) та Гераса (Старості). 11. Само-
цвіт, про який згадував іще давньо-
римський історик Пліній. 12. «... ка-
лина за вікном, ... родина за столом, 
... стежина, щоб додому йшла сама». 
(пісня). 14. Річка на Кавказі. 15. 
Справжнє прізвище Лесі Українки. 
18. Перський цар, який підкорив Ва-
вилон. 20. Вищий законодавчий ор-
ган Монголії. 23. Збільшення показ-
ників. 24. Пристрій, який перемикає 
(чи відмикає) електричний струм за 
певних умов. 25. Стійбище кочовиків 
або поселення у тюрко-монгольських 
народів. 27. Прилад для переведення 
фотографій чи паперових документів 
у цифровий формат. 28. Місто на За-
карпатті. 29. «Ти — вічний мій ..., мов 
та зоря висока. Йду — серця квіт ро-
жевий ліг до стрічних доріг». (пісня).
 По вертикалі: 1. Місто під Киє-
вом, резиденція київських князів. 2. 
Дворянський титул Єлизавети Тара-
канової, яка видавала себе за донь-
ку імператриці Єлизавети Петрівни. 
3. Ім’я французького актора, зірки 

фільмів «Чорний тюльпан» та «Зор-
ро». 4. Страва з тоненьких підсуше-
них спеціальним способом шматочків 
картоплі. 5. Українська народна наз-
ва скупчення Плеяд у сузір’ї Тельця. 6. 
Велика рослиноїдна ящірка з яскра-
вим забарвленням. 9. Те, що прино-
сить Святий Миколай неслухняним 
дітям. 13.  Група островів, об’єднаних 
в одне ціле. 16. Глибока яма в річці, 
в якій утворюється вир. 17. Родючий 
шар ґрунту. 19. Швидкий темп у музи-
ці. 21. Творче псевдо казкаря Олексан-
дра Власюка. 22. Німецький компози-
тор-романтик. 26. Український худож-
ник, який під час Євромайдану писав 
на колодах та дошках лики Святих.

Кросворд №1
від 4—5 січня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід -9…-14

 -2…-7

Північ -9…-14

 -2…-7

Центр -5…-10

 -2…-3

Схід -5…-10

 -0…-5

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 0…-5

 -1…-4

Дара ГАВАРРА

 Бути селебрітіз в Америці зовсім не оз-
начає належати до касти недоторканних. Ось 
і син колишньої супермоделі Сінді Кроуфорд 
— Преслі Гербер — не став винятком: винен 
— отримуй покарання. А сталося ось що: 19-
річного сина топмоделі та бізнесмена (до речі, 
батько Преслі — Ренді Гербер — у молодос-
ті також працював манекенником) затримали 
за перевищення швидкості, а потім виявилося, 
що він, до всього, вживав спиртне. Підсилю-
вало провину юнака ще й те, що він — непов-
нолітній, а в США заборонено вживати спирт-
ні напої до 21 року. 
 Комусь може видатися покарання Преслі аж 
занадто легким, адже юнака, після складання 
протоколу, випустили під підписку про невиїзд 
— у нього не було судимостей, та й арештували 
його вперше, тож із нього навіть не брали заста-
ву (як це роблять у подібних випадках). Але поз-
бавлення прав на водіння автомобільним транс-
портом для Беверлі-Хіллз, де проживає юнак, 
— просто катастрофа, адже все населення цьо-
го престижного передмістя Лос-Анджелеса пе-
ресувається винятково на власних авто. Тепер 
нащадку двох супермоделей доведеться якось 

обходитися без своєї доро-
гої «Тесли». Адвокат сім’ї 
Гербер-Кроуфорд заявив, 
що Преслі «дуже серйоз-
но ставиться до цього ін-
циденту». Аякже інакше 
— якщо справа дійде 
до суду, то без водійсь-
ких прав він буде аж ці-
лий рік, а молодому чо-
ловіку без них — ну дуже 
сутужно: ні подружок не по-
катаєш, ні на чергову зйомку 
не поїдеш. 
 Нагадаємо, Преслі Гербер 
народився у прямому розумінні 
зі срібною ложечкою в роті, тож 
і вибір, ким стати в майбутньому, в 
нього був невеликий — звісно ж, мо-
деллю! Тим паче з такою надзвичайною 
вродою, яка ще змалечку вражала всіх, та 
й зріст 183 см сприяв цьому, тож уже в 16 
років юнак вийшов на подіум. Зараз Пре-
слі робить карколомну модельну кар’єру, 
головне — не зіпсувати її нерозважливи-
ми вчинками. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Ну хто з нас не пригадає бодай пару аме-
риканських фільмів, де офісний працівник 
приходить на роботу і приносить колегам па-
кет зі свіженькими пончиками до кави. Особ-
ливо цим «грішать» поліцейські у різних там 
детективних серіалах. Навіть інколи складаєть-
ся враження, що вся їхня робота й полягає в по-
їданні пончиків.
 А нещодавно світ отримав підтвердження 
цій «теорії»: охоронці правопорядку в містечку 
Лексингтон (штат Кентуккі, США) сфотографува-
лися на тлі вантажівки, що розвозить випічку, яка 
так припала до смаку американським «копам», 
але не просто зазнімкувались, а зі сльозами на 
очах, адже автомобіль постраждав від пожежі і 
хтось та й не отримає свою смакоту до кави.
 Було це так: водій вантажівки, проїж-
джаючи напередодні Нового року через міс-
то, помітив вогонь під своїм авто. На щастя, 
все обійшлося — всі живі-здорові, а от ван-

тажівка серйозно постраждала, особливо кар-
тинка на борту автомобіля, яка рекламувала 
улюблену випічку стражів порядку. Саме на 
тлі цієї сумної картинки і фотографувалися по 
черзі поліцейські, зображаючи, хто як може, 
«горе» від такої трагедії. Згодом фото виклали 
у «Фейсбук», і ці жалісливі обличчя викликали 

справжній фурор серед користувачів мережі 
— понад 60 тисяч «фейсбучників» поділили-
ся цими записами. Не пасли задніх і в компанії, 
якій належала вантажівка: вони заявили, що в 
цей «важкий час» вони подумки з поліцією, а 
ще — надішлють додаткову партію пончиків у 
Лексингтон. Смакота згуртовує? ■

 — Ви, підсудний, вкрали 300 
млн. євро і сховали їх. Вас засудже-
но до 15 років суворого режиму. Ваше 
останнє слово.
 — Я люблю легенди. Одного разу 
вовк вкрав 300 млн. баранiв і його зло-
вили мисливці. «Ми вб’ємо тебе», — 
сказали вони. Вовк сказав: «Мисливці, 
не вбивайте мене, і я дам вам 150 млн. 
баранiв». Мисливці погодилися. Всі були 
задоволені й жили довго та щасливо.
 — Суд переглянув вирок і зворуше-
ний вашою любов’ю до легенд. Ви звіль-
няєтесь у залі суду. Свята ви людина.

* * *
 Зустрічаються два приятелi.
 — Ти чого такий похмурий?
 — Із дружиною посварились.
 — Через що?
 — Ніяк не можемо з нею домо-

витися, де провести відпустку.
 — А в чому проблема?
 — Ти розумiєш, я хочу в Таїланд, 
а вона хоче поїхати зі мною.

* * *
 У кондитерському магазині дів-
чинка каже продавчині:
 — Дайте мені, будь ласка, шоко-
ладну фігурку.
 — Тобі хлопчика чи дівчинку?
 — Звичайно, хлопчика, там шо-
коладу більше.

* * *
 Батько дівчини розмовляє з її 
другом:
 — Добре, я відпущу свою дочку 
з вами на дискотеку. Але пам’ятайте 
— моя дівчинка вихована, вона має 
повернутися додому не пізніше, ніж 
через три дні.

10 сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, без iстотних опадiв. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 
7-12 м/с. Температура вночi -10...-12, удень -3...-5.

Курорти Карпат: хмарно, снiг. Славське: вночi -10...-12, 
удень -3...-5. Яремче: вночi -10...-12, удень -3...-5. Мiжгiр’я: 
вночi -4...-6, удень -1...+1. Рахiв: уночi -4...-6, удень -1...+1. 

8 сiчня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
13 см, Стрий — 10 см, Славське — 37 см, Плай — 25 см, 
Мiжгiр’я — 28 см, Рахiв — 27 см, Долина — 16 см, Іва-
но-Франкiвськ — 11 см, Яремче — 15 см, Коломия — 
17 см, Пожежевська — 39 см.

«ГОРЕ» ЗГУРТОВУЄ

Американські 
поліцейські вміють 
жартувати,
або Вся справа в... пончиках

■

НАЩАДКИ

Син Сінді Кроуфорд 
— у біді,
або Нам би їхні проблеми

■

Преслі Гербер.❙

Колишній робітник заводу «Арсенал» 
змайстрував собі балкон у вигляді 
носової частини корабля
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