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Рух Соборності
До реалізації конкурсу до 100-річчя Злуки
долучились десять університетів

❙ 100 років тому 22 січня на на Софійській площі у Києві представники УНР та ЗУНР оголосили про те, що вони — один народ і прагнуть будувати спільну державу.
❙ У 1990-му цю подію відзначили символічним Ланцюгом Злуки від Києва до Львова, в якому взяли участь майже три мільйони українців. \
❙ Відтоді щороку по всій Україні в різних містах цього дня люди створюють ланцюг єднання.
❙ Фото з сайта khmelnytsky.com.ua.
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 22 СІЧНЯ 2019

ІнФорУМ

«Але, хіба тільки назву «Русь» присвоїли від нас москвини? Не можна й збагнути, скільки і чого
вони від нас присвоїли... Та хіба все, що вони від нас забрали, все стало російським? В останній
час вони присвоїли від нас і назву Української Автокефальної Церкви, і «неньку Україну», але
хіба від цього стали вони вже українцями або ми росіянами?!» (1930-ті роки).

■ СТОЛИЦЯ

■ НА ФРОНТІ

Повернення Міни уповільненої дії
Петлюри
Бойовики підступно нашпиговують
У столиці відкрили
перший барельєф
Голови Директорії УНР
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО
Цього року, 22 травня, виповниться 140 років від Дня народження Голови Директорії УНР,
Головного отамана УНР, державного, політичного та військового діяча, борця за незалежність
України Симона Петлюри. Останнім часом інтерес до цієї історичної постаті в Україні зріс.
Як і спроби переосмислити його
роль у становленні української
держави, звільнити від ідеологічних нашарувань радянської
пропаганди, яка намагалася зробити з Петлюри головного ворога.
Ще одним кроком до повернення пам’яті про Симона Петлюру стало відкриття 21 січня
у Києві анотаційної дошки з барельєфом Головного отамана військ і флоту УНР, на розі бульвару Шевченка та колишньої вулиці Комінтерна, яка сьогодні має
ім’я Петлюри. Місце для дошки
було вибране не випадково —
саме тут у січні 1918 року тривали бої підрозділів армії УНР з армією Муравйова, яка влаштувала криваву розправу над українцями.
Автор барельєфа — скульптор Василь Маркуш. Пам’ятна
дошка Симону Петлюрі була виготовлена зусиллями Київської
міської державної адміністрації,
урочисте вшанування Головного
отамана відбулося з ініціативи та
за підтримки Українського інституту національної пам’яті.
Анотаційна дошка стала першим увічненням пам’яті творця
української державності початку
ХХ століття у столиці. Але — не
останнім. «У рамках відзначення столітнього ювілею революції в столиці України має постати пам’ятник Головному отаману
та Голові Директорії УНР Симону Петлюрі. Адже його ім’я (поруч з іменами Мазепи та Бандери) стало одним із символів боротьби українців за свободу»,
— каже голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович. Щоправда,
коли це буде, передбачити важко — наразі навіть не оголошено конкурс на кращий проект
пам’ятника.
Відкриття барельєфа Симона
Петлюри стало одним із заходів
у рамках відзначення 100-річчя Акта Злуки, коли на Софійській площі представники УНР та
ЗУНР оголосили про те, що вони
— один народ і прагнуть будувати спільну державу. У 1990 році
уперше цю подію відзначили
символічним Ланцюгом Злуки
від Києва до Львова, у якому взяли участь біля трьох мільйонів
українців. З того часу щороку по
всій Україні в різних містах 22
січня люди відтворюють такий
ланцюг у місцях, що символізують єднання. У Києві таким місцем традиційно є міст Патона, де
так само вранці люди об’єднали
лівий і правий береги Дніпра. ■

смертельною небезпекою території
поблизу лінії розмежування
Тарас ЗДОРОВИЛО
Російські окупаційні війська
20 січня 16 разів порушили режим припинення вогню. У смузі
дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли позицій наших захисників вели чотири рази з гранатометів різних
систем, великокаліберних кулеметів i стрілецької зброї — поблизу селища Павлопіль; двічі з
гранатометів, великокаліберних
кулеметів i стрілецької зброї — в
районі населеного пункту Гнутове; з ПТРК, гранатометів — поблизу селища Кам’янка; двічі з
мінометів калібру 82 мм i гранатометів — у районі населеного
пункту Піски; з мінометів калібру 82 мм — поблизу селища Водяне; з гранатометів різних сис-

тем — поблизу населених пунктів Широкине та Красногорівка;
з великокаліберних кулеметів i
стрілецької зброї — поблизу населеного пункту Новомихайлівка.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ»
противник обстріляв наші позиції: з гранатометів різних систем,
великокаліберних кулеметів —
поблизу хутора Вільний i двічі з
гранатометів різних систем — у
районі селища Кримське.
Унаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних
військ один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Наші підрозділи у відповідь на провокації противника
застосовували чергові вогневі засоби.

Василь Липківський
митрополит УАПЦ
(1864-1937)

За даними розвідки, недільної доби одного окупанта було
знищено та двоє отримали поранення.
Станом на ранок 21 січня ворог вогонь не відкривав. Наші
захисники продовжують контролювати противника на лінії
зіткнення, дотримуючись при
цьому умов припинення вогню.
Додамо, що українська сторона СЦКК повідомляє: збройні формування РФ нахабно продовжують мінувати території
поблизу лінії розмежування
сторін, наражаючи на небезпеку мирних громадян Донбасу.
За даними щоденного звіту
СММ ОБСЄ, який опубліковано
19 січня, під час патрулювання районів тимчасово неконтрольованих владою України територій Луганської області спостерігачі місії вперше зафіксували в полі два попереджувальні
знаки про мінну небезпеку приблизно за два кілометри на південь від селища Дружне. Один
знак був зроблений у формі білої таблички з написом російською мовою «Міни». Інший знак
спостерігачам розгледіти не вдалося.
Українська сторона СЦКК
зазначає, що співробітники

ДСНС,
військовослужбовці
Об’єднаних сил i представники
цивільно-військових адміністрацій Донецької та Луганської
областей докладають багато зусиль, щоб повернути Донбас до
мирного життя. З цією метою
систематично проводять роботи
з виявлення, вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів, серед яких артилерійські
снаряди, мінометні міни, гранати на території поблизу лінії розмежування сторін.
На жаль, мирні ініціативи в цьому напрямку проявляє винятково українська сторона, в той час як окупаційна
адміністрація та збройні формування Російської Федерації демонструють лише зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту та погіршенні гуманітарної ситуації
на Донбасі.
Українська сторона СЦКК
укотре закликає окупаційну
адміністрацію та збройні формування Російської Федерації
не ігнорувати інтереси цивільного населення по обидва боки
лінії зіткнення, проявляти зацікавленість у забезпеченні
екологічної безпеки регіону, а
також відновленні цивільної
інфраструктури Донбасу. ■

■ ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Дзвони пам’яті
У Києві вшанували захисників Донецького
аеропорту
Євдокія ФЕЩЕНКО
У Меморіальному комплексі в Міністерстві оборони України 20 січня зібралися рідні та близькі загиблих
воїнів. Пролунали прізвища
полеглих 20 січня 2015-го 50
військовослужбовців та імена всіх загиблих у боях за Донецький аеропорт iз часу початку АТО. У пам’ять про кожного з них було здійснено удар
Пам’ятного дзвону. На площі
шеренга ліцеїстів Київського
військового ліцею імені Івана
Богуна тримала у руках портрети загиблих героїв.
«Запекле протистояння українських воїнів з російськими агресорами в Донецькому
аеропорту завершилося наприкінці січня. Не витримали стіни. А от українські воїни вистояли, не зламалися, не зігнулися і здобули безсмертну славу. І

тому — перемогли», — підкреслив глава держави Петро Порошенко.
Нагадаємо, 242 дні тримали оборону Донецького аеропорту українські воїни, яких
за незламність називають «кіборгами». «Дай Боже, щоб одного вже мирного дня на мирному і звільненому Донбасі всі
ми з вами зібралися на злітній смузі Донецького аеропорту. Біля його терміналів.
Біля знаменитої вежі. Щоб ми
стали там і просто помовчали. Просто постояли, вслухаючись у відлуння жорстоких
боїв. І щоб хоча б на секунду
уявили і пропустили через себе
те, через що пройшли наші воїни-«кіборги», — сказав Президент.
І продовжив: «Відбудуємо
аеропорт Донецька, і на його
високій диспетчерській вежі
завжди майорітиме українсь-

■ ПОСТУП

Рух Соборності
До реалізації конкурсу
до 100-річчя Злуки
долучились десять
університетів
Людмила ЧЕЧЕЛЬ
У Національному педагогічному університеті
імені Михайла Драгоманова вчора відбулося засідання «круглого столу» та нагородження переможців конкурсу творчих робіт на тему: «Ідея Соборності: історія,

❙ Ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна
❙ з портретами загиблих героїв.
❙ Фото з сайта president.gov.ua.
кий прапор, який «кіборги»
піднімали знову і знову під кулями і снарядами. Аеропорт
стане кращим, сучаснішим.
Там злітатимуть і сідатимуть
літаки звідусіль. І завжди будемо пам’ятати наших героїв».
«І я бачу, як гідно і мужньо ви тримаєтеся після смерті своїх хлопчиків. Вічна їм
пам’ять, слава. Вічна наша
любов з ними, бо любов не зникає — вона тільки росте і рос-

сучасність, майбутнє». Захід проходив у рамках Програми «Діалог університетів» Міжнародного центру
Балтійсько-Чорноморських досліджень та консенсусних практик і приурочений до Дня соборності України
та 100-річчя Злуки.
«Діалог університетів» було започатковано ще
2017 року після проведення форуму на базі Університету імені Драгоманова. Відтоді надважливою стала мета залучення разом з викладачами студентів до
роздумів про важливість суспільної злагоди, а також
надання можливості активним молодим людям, які
мають власну думку, проявити себе й отримати визнання. Президент Міжнародного центру БалтійськоЧорноморських досліджень та консенсусних практик
Ірина Верещук зауважила, що дуже важливою є наукова складова проекту.
«Україна — європейська держава. Ми рухаємося в Європу. Мені приємно, що ми не просто готуємо
педагогів, а й виховуємо педагогів, які люблять свою
країну, свою історію», — сказав Ігор Вєтров, проректор iз навчально-методичної роботи НПУ імені Михай-

те з кожним днем, з кожною
годиною. Ми вас любимо, рідні наші хлопчики, ми знаємо,
через що ви пройшли, і ця біда
ніколи не зарубцюється, бо
ми з вами своїми серцями, душею і кров’ю», — проникливо
і щиро сказала присутнім Ада
Роговцева, народна артистка
України, яка як ніхто інший
розуміє біль втрати, адже сама
залишилася без сина, нехай і в
ще мирний час. ■

ла Драгоманова.
До реалізації проекту конкурсу «Ідея Соборності:
історія, сучасність, майбутнє» долучились десять
університетів iз різних регіонів країни. Зокрема, це
— Черкаський національний університет ім. Богдана
Хмельницького, Львівський національний університет
ім. Івана Франка, Національний університет «Острозька академія», Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київський університет імені Бориса Грінченка, Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара, Харківський національний університет імені Василя Каразіна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Донецький національний університет імені Василя Стуса.
Організаторами заходу виступили: iнтернет-видання iPress.ua, Міжнародний центр Балтійсько-Чорноморських досліджень та консенсусних практик, Національний педагогічний університет імені Михайла
Драгоманова.

ІнФорУМ
Людмила НІКІТЕНКО
Пам’ятник першому митрополиту Української автокефальної церкви Василю Липківському, уродженцю села
Попудні Уманського повіту,
розстріляному в 1937 році,
урочисто відкрили у Черкасах.
Встановили його біля музичного училища імені ГулакаАртемовського, де свого часу
протягом двох років викладав
майбутній патріарх, видатний
релігійний діяч і церковний реформатор, який брав участь у
становленні української автокефалії на початку XX століття.
Це Василь Липківський у
1919 році в Микільському соборі Києва відслужив українською мовою першу літургію. А
через два роки, коли була проголошена Українська автокефальна православна церква,
став її першим митрополитом.
«Автокефалія Православної церкви України стала
можливою, бо ми добре засвоїли уроки сторічної давнини та
знаємо ціну розділення, за яке
український народ заплатив
високу ціну, — наголосив на
відкритті пам’ятника Президент України Петро Порошенко, який також узяв участь в
урочистостях та в подячному

Православна церква України відзначила 19 січня Хрещення Господа Бога на Йордані — свято, яке в народі називають Водохреще, або (рiдше) Водощі та Йордана.
Це третє найбільше й завершальне свято різдвяно-новорічного циклу. Здавна у всіх
селах та містах, де були церкви, святили воду. Зранку чоловіки йшли до річки чи ставка, вирубували з льоду хреста («йордана»), ставили його
поруч з ополонкою й обливали червоним буряковим квасом. Під обід священик, виголосивши молитву, освячував
воду, занурюючи в неї срібного хреста. Після цього випускали в повітря кілька пар голубів і вчиняли гучну стрілянину з холостих набоїв.
Не зраджуючи давнім
традиціям, і цьогоріч 19 січня по всіх містах і селах України люди вийшли до місцевих водойм. Адже віддавна в
народі посвячену на Водохреща воду вважали своєрідною
панацеєю від багатьох недуг.
Нею святили будівлі, тварин,
збіжжя тощо.
Мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій
Кличко, на Водохреще скупався у річці Дніпро в столичному парку «Наталка» разом із 30 мерами міст-членів

У Черкасах тепер, окрім
музею «Кобзаря», де з усього світу зібрана неймовірна
колекція видань найвідомішої збірки Тараса Шеченка,
починаючи з позаминулого
століття, є ще й міні-музей
«Букваря». Його створили у
Черкаській гімназії №1.
Як розповідають «УМ»
у навчальному закладі, наразі експозиція зібраних
букварів нараховує майже
70 екземплярів. Є тут перші
книжки школяриків з Америки, Японії, Норвегії, Фінляндії, ПАР, Німеччини, Литви,
Латвії та інших країн світу.
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■ ПОСТАТЬ

■ КУЛЬТУРНИЙ ФРОНТ

Перший патріарх автокефалії

Дорога
на схід

У Черкасах
відкрили пам’ятник
розстріляному
в 1937-му
митрополиту Василю
Липківському
молебні з нагоди отримання Томоса про автокефалію Православної церкви України, який
того дня привезли до Черкас.
— Уже ніхто не пам’ятає суперечок лідерів УНР, але наш
народ добре знає ціну Голодомору, добре пам’ятає, скільки
українців було в сталінських
таборах, скільки загинуло в
повоєнні часи».
«Ми здійснили мрію і завершили справу всього життя отця Василія — отримали
Томос, як визнання канонічності та самостійності української церкви», — зазначив Петро Порошенко. Він також привітав рішення Верхов-

Відомі письменники
і нові книжки вирушили
до читачів на Донбас
Лариса САЛІМОНОВИЧ

❙ Пам’ятник Василю Липківському в Черкасах.
❙ Фото з сайта president.gov.ua.
ної Ради щодо закону, завдяки
якому впорядковується перехід релігійних громад до Православої церкви України, і зазначив, що «кожен українець
має право самостійно вирішити — йти до української церкви чи лишатися з московською».

Пам’ятник Василю Липківському освятив Митрополит Київський і всієї України
Епіфаній. А присутній на відкритті пам’ятника митрополиту Липківському його онук
Костянтин (доктор технічних
наук, професор) зазначив, що
незабаром у світ вийде шести-

■ ТРАДИЦІЇ

Тарас ЗДОРОВИЛО

Людмила НІКІТЕНКО
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Занурилися з головою
Святкове очищення водою було масовим

❙ Третій Президент України Віктор Ющенко багато років поспіль
❙ дотримується традиції водохрещенського купання.
Асоціації. До них долучилися також голови столичних
районів, заступники голови
КМДА й народні депутати.
По всій країні пройшли
водохресні купання зі священиками та... польовими кухнями. Зокрема, в Запоріжжі
було організовано два місця
для святкових купань — на

Центральному і Правобережному пляжах. Також городян
запрошували на Хортицю,
де у церкві на Січі провели
літургію, після якої в Дніпро пiрнали козаки. На Правобережному пляжі вода напередодні встигла замерзнути,
тому рятувальникам довелося очистити місце для купань

від льоду.
У Хмельницькому обладнали п’ять місць для водохресного купання. Усі
вони були на Південному
Бузі: чотири на набережній і
ще одне на лівому березі річки з міським пляжем. У Луцьку місцем для загального
купання став пляж у Центральному парку відпочинку та культури імені Лесі
Українки. На пляж прибув
митрополит Луцький і Волинський Михаїл, який освятив воду.
В Одесі, незважаючи
на холод і туман, прийшло
близько 300 городян, щоб
взяти участь у водохресних
купаннях.
У Дніпрі в парку «Сагайдак» з нагоди святкування Водохреща розвернулося ціле зимове містечко. Тут
встановили сцену і розгорнули невеликий фудкорт iз
шашликами, поставивши
пункт обігріву. Пірнати у
воду багато хто почав навіть
до обряду її свячення священнослужителями. ■

■ ОВВА!

Ей, бі, сі й інші
Міні-музей букваря налічує майже 70 експонатів
Останні букварі принесли Крістіна Голобородько з 1-Б класу (вона подарувала буквар iз Німеччини), та чотирикласник Єгор
Швець: коли був з батьками
у Прибалтиці, привіз звідти відразу два екземпляри
— з Латвії та Литви, зазначають у Першій міській гімназії Черкас.

Ідея створення такого
музею належить директору
цього навчального закладу
Сергію Саєнку. За його словами, формувати експозицію музею розпочали 9 років
тому і тепер батьки та гімназисти привозять iз подорожей букварі з усього світу.
До речі, днями міський
голова Черкас Анатолій Бон-

даренко вручив директору цієї
гімназії, яка входить до сотні
найкращих в Україні, медаль
«За сумлінну працю». Перша міська гімназія — це заклад нового типу, асоційована школа ЮНЕСКО, адміністрація та педагогічний колектив, учні якої беруть активну
участь у міжнародних проектах, програмах та обмінах. ■

❙ Першокласниця
❙ Крістіна Голобородько
❙ принесла до шкільного
❙ музею буквар
❙ iз Німеччини.
❙ Фото з сайта гімназії.

Упродовж трьох місяців українські
письменники зустрічатимуться з читачами на сході України. У проекті візьмуть участь близько 30 бібліотек у 15
населених пунктах Донецької та Луганської областей. Його організували
благодійний фонд Сергія Жадана та Український інститут книги, аби започаткувати у бібліотеках Донбасу традицію
проведення творчих зустрічей з авторами популярних книг. Перша зустріч iз
письменниками, які долучилися до літературного туру «Схід читає», відбулась у Харківській бібліотеці імені Короленка.
«До бібліотек потрібно повертати
життя, — каже один з авторів ідеї Сергій Жадан. — Вони не повинні бути
просто місцем для зберігання книг. —
Багато бібліотек, з якими ми дружимо,
давно перетворилися на центри культурного життя. Наприклад, бібліотеки
у Костянтинівці, Дружківці, Авдіївці,
моєму рідному Старобільську. Туди повертаються люди, і ми хочемо підтримати це».
На зустріч iз харків’янами прийшли
автори романів про Донбас — Сергій Жадан («Ворошиловград») , Андрій Курков
(«Сірі бджоли») та Євген Положій («Іловайськ»). У першій поїздці на Луганщину до них приєдналися Таня Стус, Тетяна Щербаченко та Іван Андрусяк.
Загалом бібліотеки, які братимуть
участь у проекті, отримають у подарунок від Українського інституту книги
понад 2 тисячі нових видань. Ідеться
про сучасні твори вітчизняних авторів,
а також україномовні переклади іноземних літературних новинок. Скажімо,
фонди Харківської бібліотеки імені Короленка завдяки участі у проекту збільшилися на 700 примірників.
«Такі зустрічі є особливо актуальними у контексті Програми поповнення
фондів публічних бібліотек Українського iнституту книги, — каже директорка закладу Олександра Ковальова. —
У рамках цієї програми схвалено до закупівлі державним коштом 714 назви
книжок загальним накладом 986 449
тисяч примірників від 92 видавництв
на загальну суму 114 567 400 гривень».
Актуальність такого туру Сергій Жадан пояснив непростою ситуацією, в яку
потрапили бібліотеки Донбасу під час
війни. Письменник каже, що, відвідуючи книгосховище у Станиці Луганській, на власні очі бачив примірники, в
яких залишились слiди від куль та осколків. «Ми привезли туди нову літературу, виписали газети, організували
зустрічі з письменниками, — повідомив
Сергій. — У результаті бібліотека стала
для Станиці справжнім центром життя,
куди постійно приходять люди».
«Цього разу, подорожуючи Луганщиною з проектом «Схід читає», піймав себе на думці, що якось не чути нарікань i звинувачень, — поділився Сергій
Жадан. — Бібліотекарі розповідають
про свої плани та ідеї, показують відремонтовані приміщення, отриману апаратуру, нові книги. У всіх купа проектів та ініціатив, усі щось пропонують,
чимось діляться. Пам’ятаю, як у 20142015-му все це обов’язково супроводжувалось розмовами про те, що всюди зрада, і всі довкола — запроданці. А ось чи
то зради стало менше, чи то ми всі дійсно трішки змінюємось — але й розмови
виходять якісь предметніші, й дискусії
конструктивніші, а головне — всі видаються якимись упевненішими, спокійнішими». ■
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■ ПАСЬЯНС

Дуже серйозний вибір-2019
Серед розмаїття кандидатів українцям належить обрати того, хто збереже курс
на ЄС та НАТО і відрив від Москви
Квiтослава ЩАСЛИВА

«Вибери мене»
«Ігор Шевченко шукає кохану!»,
«Гарантую прибрати порох з нашої
оселі!», «Я іду, ти зі мною?»...
Ні, це не витяги з газети безкоштовних оголошень. Це гасла кандидатів у
президенти України. Самотній чоловік,
який сподівається влаштувати свою
долю, вмілий прибиральник, потішний
клоун iз телевізора — всі вони насправді претендують на найвищу державну
посаду.
І далі буде тільки гірше. Адже виборча кампанія лише стартувала, а про
свій намір балотуватися заявили вже
понад 30 потенційних кандидатів. Позмагатися за президентський пост кортить як політичним мастодонтам Олександрові Морозу та Петру Симоненку,
так і зовсім новим у політиці «обличчям» на кшталт відомого комедіанта
Володимира Зеленського.
Було б дуже весело спостерігати за
тим, як кандидати наввипередки змагаються у дотепності, влаштовують зі свого висування реаліті-шоу, пишуть посаду Президента з помилкою і дуже цим
пишаються...
От тільки ситуація така, що зовсім
не до сміху. В Україні, яка після сторіч
залежності вперше вирвалася з убивчих
«братських» обіймів Росії й упевнено
взяла курс на Захід, триває війна. Тому
на майбутніх виборах Президента нам
доведеться ставити позначку не просто
навпроти імені та прізвища конкретного кандидата. Вибір стоятиме між тим,
зможе Україна відстояти свою незалежність і зберегти курс на членство в
НАТО і ЄС, чи дозволить проросійським
силам узяти реванш, перекреслити всі
здобутки попередньої п’ятирічки і здати державу «на милість» Москви.

суттєво зменшило вплив Московської
патріархії на українських вірян, стало
для Кремля «контрольним ударом».
І оскільки все це — здобутки чинної влади на чолі з Президентом Петром Порошенком, Путін уже давно навіть не приховує своїх очікувань на результат президентських виборів-2019 в
Україні: «Хто завгодно, тільки не Порошенко».
«Я дуже розраховую, що з новим
керівництвом України вдасться вибудовувати якісь відносини і про щось домовлятися... Ми цього хочемо!» — запевнив президент РФ восени 2018-го,
під час Валдайського форуму. Окремо Путін наголосив на тому, що з Порошенком домовитися навіть не сподівається. Бо якийсь він «русофоб», той
Порошенко — називає Росію агресором,
та й узагалі, не поважає «старшого брата».
Тож попри все розмаїття кандидатів, вибір на президентських перегонах-2019 насправді є дуже простим: Порошенко чи Путін.
У Кремля є «свої» кандидати, перемога яких для Москви означала б негайний і беззаперечний успіх — наприклад, Юрій Бойко чи Віктор Медведчук. Не приховує свої симпатії до Росії
й лідер партії «Наші» Євген Мураєв.
Проте всі ці політики, згідно з соціологічними дослідженнями, не мають шансів вийти в другий тур.

Як свідчать одночасно два великі
опитування громадської думки, проведені в грудні Фондом «Демініціативи» спільно з Центром Разумкова та,
паралельно, Центром «Соціс», у другому турі суперниками майже напевно будуть Тимошенко (14-16% підтримки в
першому турі) і Порошенко (11-14%).
Слідом за ними йдуть Володимир Зеленський (8-9%), Анатолій Гриценко й
Олег Ляшко (обидва мають приблизно
7% підтримки) та Юрій Бойко (6-8%).

Хто смiятиметься останнiм?
Та для Путіна примарні шанси Бойка чи Мураєва — не проблема. Серед реальних кандидатів у нього також є своя
«залізна» ставка: Юлія Тимошенко.
«Президента РФ Володимира Путіна найбільше влаштовує Тимошенко. Він уже мав справу з нею раніше і
вбачає у ній однодумця — цинічну популістку, готову укладати угоди», —
такий висновок міститься у спецвипуску журналу The Economist під назвою
«Світ у 2019 році».
А Медведчук, який, як відомо, є
кумом президента Росії, невипадково
назвав лідерку «Батьківщини» «цілеспрямованим» та «добре підготовленим» кандидатом у президенти.
Сама Юлія Володимирівна всіляко декларує свій патріотизм. Проте
обізнані джерела натякають на її залежність від Кремля. «На неї є коло-

Порошенко чи Путiн?
Згадаймо 2014 рік. Перемога Революції гідності, загибель Героїв Небесної
сотні, підлий напад Росії на Крим, окупація, агресія на сході...
Тоді вся країна мобілізувалася навколо українських воїнів, волонтерів і
навколо новообраної української влади.
Ми всі єдиним дружним фронтом боролися за те, щоб не втратити Україну.
Але минуло п’ять років. І ось уже українське суспільство демонструє втому і
від політики, й від політиків... І від війни. Яка стала звичною, «фоновою» —
десь там бійці й далі сидять в окопах,
відстрілюються, мерзнуть... гинуть.
Але нам «тут» — десь у затишній квартирі чи теплому кафе — так не хочеться
про це зайвий раз думати. Легше «відмахнутися» вкинутими ззовні штампами: про те, що «ця війна комусь потрібна», що «всі політики однакові».
У цьому й полягає стратегія ворога:
розсварити, роз’єднати, зневірити —
щоб потім без проблем підкорити й захопити.
Володимир Путін не звик програвати. І коли у 2014-му йому не вдалося
взяти Україну «нахрапом», російський
лідер навіть не подумав здаватися. Паралельно з військами на сході Кремль
кинув у бій потужні інформаційні війська, які крок за кроком переконували
українських виборців у тому, що «ця
війна комусь потрібна», що «всі політики однакові»... Ну й так далі.
Інформаційна війна тривала з перемінним успіхом. Розбудова української
армії, підтримка України західними державами, запровадження санкцій проти Росії й безвізового режиму з ЄС добряче сплутали Путіну карти. А підписання Томосу про автокефалію для єдиної Православної церкви України, яке

❙ Ось з ким, я вам скажу, можна домовлятися.

сальний компромат iз боку Росії після укладення газових угод 2009 року,
коли тодішня Прем’єр-міністр швидко
капітулювала перед Путіним лише з їй
самій відомих причин. За даними «Нафтогазу», 36,6 мільярда доларів була
втрата України по ціні на газ і за транзит», — свідчить політолог Олександр
Палій.
Та й дружнє «хіхікання» Тимошенко на зустрічі з Путіним восени 2008
року забути складно. На той час Росія
уже загарбала воєнним шляхом 20%
території Грузії, і найбільш передбачливі політологи прогнозували, що наступною може стати Україна. Але Юлії
Володимирівні видався дуже смішним
жарт президента РФ про на той час
Президента України Віктора Ющенка...
Посміятися з чинного глави держави разом із Тимошенко Путін розраховує й навесні 2019-го. І ці його бажання збігаються з бажаннями деяких українських олігархів. Ключовий гравець серед них — Ігор Коломойський,
який не може пробачити державі націоналізацію «Приватбанку». Завдяки їй
було врятовано заощадження десятків
мільйонів громадян, але для Коломойського це означає перспективу кримінальної відповідальності за розтрачені
кошти й необхідність повернути їх державі. А тому, переховуючись у Швейцарії, Коломойський старанно працює
на те, щоб не допустити другого терміну Петра Порошенка.
Перемога Тимошенко, яка свого
часу фактично «подарувала» олігарху
державне підприємство «Укрнафта»,
а тепер, подейкують, обіцяла повернути йому «Приватбанк», Коломойського цілком влаштовує. Хоча як людина завбачлива, він звик розкладати
яйця в різні кошики. Тому зусиллями
медіаімперії «1+1» активно суне в президенти свого бізнес-партнера й коміка
Володимира Зеленського.
А для тих виборців, яким смішно голосувати за Зеленського і рука не піднімається голосувати за Тимошенко,
проте й кандидатура Порошенка з якихось причин викликає сумніви, у Коломойського є ще один кандидат «до кольору, до вибору» — очільник курорту
«Буковель» Олександр Шевченко. Той
самий, який обіцяє «прибрати з дому
порох» і нещодавно в одному з інтерв’ю
пообіцяв «не пустити Порошенка в Буковель» (ну бо чинний глава держави
йому «не подобається»).
І можна було б посміятися з того,
що потім ті самі кандидати, які «не
пускають» Президента на свої курорти, дорікають йому відпочинком на
Мальдівах... Але, знову-таки, зовсім
не до сміху.
Висунення кандидатів триватиме
до 4 лютого. За цей час ми побачимо
ще багато смішного й сумного. І дуже
важливо не забувати, що на цих виборах Україні належить обрати не просто Президента, а Верховного головнокомандувача, дипломата і державного
діяча. А передусім — обрати своє майбутнє: як рівноправної частини Європи
чи підневільної російської колонії. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Порошенко провів
переговори з
президентом Ізраїлю
Президент України Петро Порошенко
вирушив з офіційним
візитом до Ізраїлю.
Там він провів переговори з президентом
цієї країни Реувеном
Рівліном. «Ми високо відзначили важливість угоди про
зону вільної торгівлі, яку сьогодні ввечері (в понеділок. —
Ред.) буде підписано між Україною та
Ізраїлем, — написав
у «Фейсбуці» після
перемовин Петро Порошенко. За його словами, на цю угоду біз-

нес і громадяни «чекали багато років».
Він додав, що «закликав Ізраїль сприяти звільненню українських моряків,
незаконно захоплених Росією в полон
під час акту агресії в
Керченській протоці». Під час зустрічі
також окрему увагу
було приділено питанню врегулювання
конфлікту на Близькому Сході та кризи в Сирії. Глава Української держави
запросив президента Ізраїлю Реувена
Рівліна здійснити візит до України у 2019
році.

Росія святкує анексію
Криму
Підконтрольна
Кремлю влада Криму оприлюднила план
заходів,
приурочених до святкування
п’ятиріччя анексії півострова Росією. Відповідний документ оприлюднений на сайті
кримського «уряду».
Зокрема, буде виготовлено сувенірну монету, приурочену до
дати. Також окупаційна влада розпорядилися провести пісенні
й художні конкурси з
нагоди «возз’єднання
Криму з РФ». У планах також — зйомки
фільму про «референ-

дум» 2014 року, які
мають бути завершені
впродовж двох місяців — саме до «круглої» дати.
У розпорядженні
також зазначено, що
16 і 18 березня в Криму планують зробити
безплатний проїзд у
громадському транспорті.

СБУ розшукує
ймовірного
організатора
вбивства Гандзюк
Служба
безпеки України оголосила в розшук підозрюваного в організації
вбивства херсонської
активістки Катери-

ни Гандзюк Олексія
Левіна (Москаленка).
Інформацію про розшук опублікували на
сайті МВС у розділі
осіб, які переховуються від органів досудового розслідування.
На затримання підозрюваного в організації вбивства Гандзюк
є відповідний дозвіл
суду. Левіну інкримінують здійснення злочину, передбаченого
ч. 2 п. 4, п. 6, п. 11, п.
12 ст. 115 (організація
вбивства, здійсненого з особливою жорстокістю, з корисливими мотивами, групою
осіб) Кримінального
кодексу України. ■
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■ ТЕНДЕНЦІЇ

■ У ЧЕРЗІ ЗА БУЛАВОЮ

Не так оптимiзм,
як результати

Перший десяток
пішов

Візьмемося за руки — збережемо активи суспільства

Від початку президентської
кампанії ЦВК офіційно
зареєструвала 10 кандидатів

Ірина КИРИЧЕНКО
Катерина БАЧИНСЬКА
Об’єднавчі тенденції у суспільстві для більшості людей, мабуть,
пов’язані з війною і з посяганням
країни-агресора на наш суверенітет. І у цей період не закінчується пошук нашими громадянами
великих груп однодумців, люди
воліють самі створювати громадянське суспільство та користуватися усіма його можливостями. До того ж тут уже мало вселяти один в одного оптимізм і завіряти у взаєморозумінні — зараз
усім нам як ніколи важливо продуктивно діяти. Діяти — постійно і правильно, щоб у перспективі
можна було покладатися один на
одного за посередництва соціальних інститутів, таких як органи
влади та громадські організації.
Рівень патріотизму в соціумі зараз безпосередньо залежить від
якості зв’язків між українцями,
від довіри між ними. Тут тривають тенденції довіри до волонтерів і зростання довіри до армії, хоча до подій на Майдані й
до початку війни з Росією Збройні сили перебували наприкінці
списків значущих за довірою для
українців соціальних інститутів.
І подібний список у нашому уявленні, вочевидь, розділяється на
дві половини: у першій усе «людське, надто людське» — звичайні
люди: місцеві жителі, волонтери,
захисники України, Церква, громадські організації, дрібні та середні підприємці, а в другій половині — все «казенне, надто казенне»: поліція, опозиція, СБУ,
банки, парламент, уряд, суди...
І точки перетину людського з казенним часто-густо болючі, хоча і
без них не обійтися.
Рівень довіри в суспільстві, на думку соціологів, тісно
пов’язаний з його економічним
розвитком: чим вища у суспільстві довіра, тим воно більш розвинуте економічно (без довіри
не провести реформ, без довіри
люди не понесуть гроші до банків
тощо).
Так вважає генеральний директор Київського міжнародного
інституту соціології Володимир
Паніотто.
Дослідження КМІС рівня довіри в українському суспільстві
мало з кінця 2017 року цікаву
особливість — до списку соціальних інститутів були додані «звичайні люди у населеному пункті, де живе респондент». У грудні
2018 року це питання повторили.
І якщо в попередньому дослідженні найбільшою довірою серед
українців користувалися Церква,
волонтери та Збройні сили України, то в грудні 2017 року на перше місце у списку вийшли «звичайні люди у вашому населеному
пункті», у 2018 році вони зберегли за собою перше місце, їм довіряють 68% опитаних. Церква ж
опинилася на четвертому місці у
списку (за неї висловились 51%
опитаних), а випередили її «волонтери, які допомагають армії»
(63% опитаних віддали їм перевагу), та «волонтери, які допомагають переселенцям» (61%).
Збройні сили мають таку саму
підтримку, як Церква (51%), та
трохи більший відсоток тих, хто

❙ Звичайні українці творять історію.
❙ Фото з сайта uamodna.com.
не довіряє.
Довірі до Збройних сил є безперечне пояснення — наше населення довіряє військовослужбовцям
свої життя під час війни з Росією.
А ось настільки висока довіра до
«мирного обивателя, який живе
поруч», пояснюється тим, що від
кожного зараз надто багато залежить, щоб не ухилятися від взаємної довіри та співпраці.
Володимир Паніотто вважає, що інтеграція,яка зросла,
не зменшить розбіжностей у соціумі.
— Із зростанням підтримки незалежності України після
анексії Криму Росією інтеграція
у країні посилилася, можливо, з
цим пов’язана і збільшена довіра
українців один до одного. Проте
тут не слід забувати, що соціологічне опитування не проходило в
анексованому Криму та на окупованій території Донбасу, де люди
можуть демонструвати інші думки. До того ж випадки конфліктів
у настільки озброєному суспільстві, яким стало наше, стали небезпечнішими, аніж були раніше.
Зараз розмилося поняття опозиції, губляться відмінності, чим
вона відрізняється від влади і в
чому змагаються політики: невже в тому, хто більший патріот
України? Раніше, наприклад, влада підтримувала Росію і російську мову, а опозиція — Україну та
українську мову, і навпаки. Зараз
різниця в орієнтаціях між владою
та опозицією стерлася. Залишилася орієнтація на те, хто з лідерів
більше сподобається населенню.
Наше суспільство важко назвати зрілим. По-перше, ми постійно обираємо до влади дуже
дивних людей. Рівень політичної культури у суспільстві вкрай
низький. По-друге, суспільна
свідомість амбівалентна, наприклад, люди одночасно виступають
і за ринок, і за посилення соціальних гарантій. Підтримка реформ
дуже низька. Майже для 86% українців головним джерелом інформації про те, що відбувається
у країні, є телевізор.
Та все ж таки Україна стала більш інтегрованою країною.
Хоча, звичайно, те, що довіра до
«звичайних людей у населеному
пункті» становить майже 70%, —
це не найвищий показник порів-

няно з розвинутими країнами, де
вона перевищує 90% і визначає
найбільш розвинуті світові економіки.
Що означає довіра у соціумі з
точки зору соціального психолога?
Розповідає Вадим Васютинський, головний науковий співробітник Інституту соціальної та
політичної психології НАПН України:
— Як суспільство, ми, мабуть,
уже переросли підлітковий вік,
виходячи із властивої йому «кризи авторитетів», і вступили до ранньої юності. Зараз нашим людям
потрібно вже менше оптимізму —
проте більше результатів, від соціальних інститутів, які можуть
що-небудь змінити, здійснюють
конкретні дії.
Що ж до високої довіри до оточуючих людей, респонденти насправді виявляли її до тих, кого
знають краще за всіх. Люди завжди відчувають потребу порадитися із кимось «своїм». Є поняття
«лідер суспільної думки» — так
у наших невеликих провінційних
поселеннях є місцеві авторитети, з якими радяться, коли виникає проблема, і остаточний висновок робиться після того, що скаже
конкретна людина. Таких людей
всюди в Україні, як і в будь-якому іншому суспільстві, — 5-7%.
У нас кращі підстави для руху
вперед, для оптимістичного розвитку, аніж в інших кризових
суспільствах, аніж у тій же Росії,
— якщо під розвитком розуміти
і біль, і піт, і сльози, без чого не
обійтися. При домінуючій у суспільстві довірі до звичайних людей у нас немає довіри до влади.
Громадські організації сприймаються українцями добре, проте
визначальної ролі в суспільстві не
відіграють, навряд чи більшість
наших людей були б здатні назвати декілька громадських організацій. Та й волонтерів стає менше.
Труднощі розвитку суспільства, постійні невдачі й розчарування створюють у ньому великий дефіцит довіри. Люди не бачать, кому довіряти в інститутах
влади. А коли трапляється великий дефіцит довіри, люди шукають, кому довіряти можна — патріоти довіряють ветеранам АТО, а
люди релігійні — Церкві. ■

І з кожним днем їх стає дедалi більше. Минулого тижня ще 5 кандидатів подали документи
до ЦВК. Ще на початку тижня до Центрвиборчкому прийшли: народний депутат та лікар Ольга
Богомолець, колишній очільник державної фіскальної служби Роман Насіров, підприємець і лідер політичної партії «5.10» Геннадій Балашов,
лідер опозиційної платформи «За життя» Юрій
Бойко та лідер політичної партії «Укроп» Олександр Шевченко.
Для пані Богомолець — це вже не перша спроба
балотуватися на пост Президента. У 2014 році під
час президентських перегонів вона набрала майже 2% голосів, потім потрапила до парламенту за
списками «Блоку Петра Порошенка» і стала головою Комітету Верховної Ради з питань охорони
здоров’я. Депутатка виховувалась у родині відомої лікарської династії Богомолець. Ім’я її прадіда Олександра Богомольця носить Національний
медичний університет. До речі, у 2004-2005 роках
Богомолець була особистим лікарем тодiшнього
Президента Віктора Ющенка. Основним лозунгом
виборчої кампанії є справедливість: «справедливі
пенсії, справедлива реформа охорони здоров’я та
справедливі податки».
А от для Романа Насірова ці вибори будуть
першими. Розголос ім’я чиновника отримало
після того, як його звинуватили у розкраданні
державних коштів, понад 2 мільярдів гривень.
Його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої, за
версією слідства, Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а
нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми. У березні 2017 року Насірова заарештували,
а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави. 31
січня Кабмін звільнив його з посади голови ДФС,
а вже 11 грудня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва поновив Насірова на посаді та
зобов’язав виплатити упущений заробіток.
Геннадій Балашов і його партія «5.10». Лідер політсили став відомий загалу завдяки своїй
радикальній реформі оподаткування для України. Називає він її «система 5.10», головна ідеї
якої полягає у тому що Україні варто відмовитись від усіх податків, окрім 5% — податок з
продажів і 10% — податок із зарплат. Для кандидата це перша спроба посісти крісло глави держави. У 2014 роцi Балашов активно підтримував дії Євромайдану, а на президентських виборах відкрито підтримував чинного Президента
Петра Порошенка.
Кандидат від партії «Укроп» Олександр Шевченко політичну кар’єру розпочав у 2010 році,
проте в народі його більше знають як колишнього власника туристичного комплексу «Буковель». Зараз пан Шевченко народний депутат, у
Верховній Раді 8-го скликання входив до складу фракції Блок Петра Порошенка. Проте вже у
2015 році вийшов зi складу фракції БПП, аргументувавши тим, що розчарувався у діяльності
чинного Президента і назвав Петра Порошенка
узурпатором влади.
А от Юрій Бойко, незважаючи на те, що в українській політиці досить відома особа, на вибори йде як самовисуванець, оскільки його останній політичний прихисток — Опозиційна платформа «За життя» — ще не зареєстровано. До
цього моменту пан Бойко перебував і в Партії регіонів, і в Опозиційному блоці, з якого нещодавно вийшов, щоб очолити вже згадувану платформу «За життя». Також пан Бойко побував міністром палива та енергетики. До речі, Юрій Бойко — єдиний кандидат, який має звання Герой
України «за видатні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу та багаторічну самовіддану працю». Нагороду він отримав вiд Кучми ще
в 2004 році.
Загалом ЦВК уже зареєструвала на посаду
Президента 10 кандидатів, проте близько 20 осіб
заявили, що в найближчий час також подадуть
документи до ЦВК. Тому сага під назвою «Хто в
президенти» набирає обертів. ■
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■ КНИЖКОВА ШАФА

■ АРТЕФАКТИ

«Дорогий
товаришу
Коновалець»

Віднині воєдино

Несподівані історичні контексти
діяльності лідера ОУН — у новому
томі епістолярної спадщини
Олександр ХОМЕНКО
Тих, хто вважає, що «товариш» у цьому випадку —
то зумисне спародійована форма звертання, мушу розчарувати: усе без найменшої цяти комічності й абсолютно серйозно, яким би дивним це не видавалося старшому поколінню нашого громадянства, яке встигло ще
застати СРСР та пам’ятає зовсім інший типаж «товаришів». Бо в середовищі УВО і навіть ранньої ОУН звертання «товаришу» було своєрідним маркером, який вирізняв своїх від чужих. Тож коли лідер цих спільнот і
колишній полковник Корпусу Січових стрільців Євген
Коновалець у своїх емігрантських мандрах отримував
від Івана Гуляя, голови Управи Української стрілецької громади в Канаді, листи, які традиційно розпочиналися «Дорогий товаришу Коновалець», то відповідав він не менш узвичаєно — «Дорогий товаришу Гуляй». Згодом, щоправда, ця форма змінилася на «друг/
друже» (аби ні в який спосіб не нагадувати комінтернівців), проте погук побратимства лишився назавжди:
кожна революційна спільнота, у якій люди ходять по
межі життя та смерті, на початках своїх намагається
взорувати на євангельське «брати і сестри»...
Про це та багато про що інше можна довідатися з
виданого наприкінці 2018 року Фундацією імені Олега Ольжича третього тому серії «Документи і матеріали з історії Організації українських націоналістів», до
якого увійшло листування Євгена Коновальця з представниками УСГ у Канаді. Незважаючи на те, що томи
епістолярної спадщини цікавлять професійних науковців, звичайний читач зможе віднайти там для себе багато такого, що ламає звичні шаблони уявлень.
Узяти хоча б проблему фінансування націоналістичного руху (Коновалець зі зрозумілих причин неодноразово порушував її у листах до своїх прихильників). Згаданий вже Гуляй у відповіді Коновальцеві від 1 січня
1930 року розгортає під цим оглядом цікаві й обнадійливі перспективи. Спочатку стрілецька громада у Канаді збиратиме певний «стартовий капітал», а потім
почнеться реалізація розробленого Гуляєм амбітного
бізнес-плану...
«Я би думав, що Вам би найкраще забезпечити собі
ренту уложенням того гроша в підприємство. Таким
підприємством уважаю хов овець. Коли Ви вложите в
те підприємство $ 5000, то матимете річного приходу
чистого около $ 1500 і Ваш маєток збільшиться на яких
$ 3000 за перший рік, на другий рік маєте приходу около $ 3000, а маєток повинен збільшитися до 6000, отже
вже представляти вартість $ 14000, третього року вже
дохід був би около $ 5000, а маєток Ваш збільшився на
$ 24 000 і т[ак] д[алі]».
Якби судилося цим планам зреалізуватися, можливо, мали б ми альтернативну історію про засновника
ОУН. Десь таку: синя далечінь бездонного неба, гурти
овець на канадійських преріях розбрелися аж до самого обрію. «Чия земля?» — запитує у чабанів випадковий мандрівець і чує у відповідь гонорове: «Коновальцева»...
Листування Євгена Коновальця з очільниками УСГ
у Канаді викликає інтерес ще й тому, що ця заокеанська країна справедливо вважалася керівництвом УВО
та ОУН за безпечний тил, віддалений від польсько-українського та більшовицько-українського «фронтів»,
тобто за територію, на якій у відносно спокійних умовах можна було як розгорнути націоналістичну роботу агітаційно-пропагандистського кшталту, так і випрацювати відповідну політичну стратегію організаційної діяльності на окупованих українських теренах.
У цілому комплексі обговорюваних тем один з аспектів виокремлюються по-особливому. Йдеться про
чітке й неодноразово підкреслюване лідером ОУН усвідомлення засадничої понад-партійності новостворюваної організації: «Створення Організацїї Українських
націоналістів не було звичайним собі хотінням творити
ще одну українську політичну організацію. Наша партійно-політична гризня в краю і з другої сторони, ворожий натиск, щораз то більше відштовхували від партійництва нашу молодь. Вона хотіла боротися за державу,
а не за партійну програму, вона хотіла доложити всіх
зусиль, щоб якнайскоріше висвободити українські землі з-під польської займанщини». Цікава заувага, особливо на тлі гурту переварених між собою наших «націоналістичних партій», кожна з яких неодмінно проголошує себе спадкоємницею Коновальцевої ОУН... ■

У Національному музеї історії України до 100-річчя Злуки УНР
і ЗУНР представили унікальні експонати — оригінал Акта Злуки
та срібний вінок, покладений на могилу Січових стрільців
Олена ГОРІШНЯНСЬКА

Урочисто відкрили виставку «Лицарям Української Народної Республіки присвячується» до 100річчя проголошення Акта Злуки 22
січня 1919 року в Національному
музеї історії України. Споконвічне
прагнення українців до об’єднання
справдилося 100 років тому, коли
на Софійській площі було урочисто зачитано текст Четвертого Універсалу, відомого як Акт Злуки.
Національний музей історії України спільно з Державною архівною
службою України представили до
огляду оригінал цього вікопомного
документа 1919 року.

Акт Соборності
Відкриваючи виставку, генеральний директор Національного
музею історії України Тетяна Сосновська пояснила, чому подія відбувається саме 18 січня: «Сьогоднішній день є знаковим в історії
Української революції. Рівно 100
років тому цього дня Директорія
та представники ЗУНР зібралися, щоб обговорити зміст Акту Соборності. Тому, щоб підкреслити знаковість цієї події, щоб надати змогу киянам і гостям столиці
на вихідних побачити ці унікальні експонати, ми й вирішили відкрити виставку саме 18 січня».
Слова вдячності за організацію
виставки від першого віце-прем’єрміністра України, голови Товариства «Меморіал» ім. Василя Стуса
Степана Кубіва директору і колективу НМІУ передав перший заступник голови «Меморіалу» Богдан
Моркляник. «Віднині воєдино» —
ці слова є квінтесенцією Універсалу про єдність українських земель.
На виставці бачимо, як Київ, знекровлений після світової війни, 100
років тому спромігся вшанувати
пам’ять своїх героїв. Побачивши ці
унікальні пам’ятки доби визвольних змагань, кожен відчує, що ми
є ланкою у виснажливій, але переможній боротьбі за Україну», — наголосив Богдан Моркляник.
На думку голови Державної архівної служби України Тетяни Баранової, 2019 рік починається з
визначної події — представлення з
архівного сховища Четвертого Універсалу. «Приємно бачити людей,
які дбайливо зберігають історію.
Архіви мають документальні свідчення, але не мають приміщень, де
можна представити ці раритети широкому загалу. Оригінали документів свідчать про те, що Злука була
не одномоментним поштовхом, до
цієї події українці йшли тривалий
час», — доповнила колегу Наталя
Маковська, заступниця директора Центрального архіву вищих органів влади України.

Вшанування Січових стрільців
Євгена Коновальця
Акт Злуки є не єдиним унікальним експонатом — свідком буремних часів минулого століття. Уперше також експонується срібний
поховальний вінок на могилу Січових стрільців. Йдеться про полеглих у листопаді 1918 року в бою
під станцією Мотовилівка на Київщині. Полягло тоді 17 січовиків
окремого загону Січових стрільців
Євгена Коновальця. Серед них —
сотники з Галичини Федь Черник
і Микола Загаєвич, а також Мико-

❙ Оригінал Акта Злуки.
❙ Фото з сайта nmiu.com.ua.
ла Вітик, Петро Шлюсар, Семен
Лабіда. Наслідок цього бою фактично уможливив прихід до влади
Директорії УНР. Останки Січових
стрільців були урочисто перепоховані у Києві 19 січня 1919 року
на території Маріїнського парку.
Срібний вінок на могилу покладало керівництво Директорії УНР —
Симон Петлюра і Володимир Винниченко. Вшанувати полеглих вояків прибула й делегація Західноукраїнської Народної Республіки.
На жаль, точне місце поховання
останків Січових стрільців на сьогодні невідоме. Знаємо тільки, що
тодішні київські газети згадували «братську могилу в Царському саду на березі Дніпра над самим краєм обриву». Історики припускають, що поховання могло
бути ліворуч від Олександро-Невської церкви, на місці якої, після
зруйнування в 1934 р., встановили пам’ятник М. Ватутіну.
Пам’ятки часів Української революції 1917—1921 років ретельно
знищувала радянська влада. Тому
збереження і виявлення цього експоната фахівцями НМІУ є надзвичайною удачею. Вінок складається
з кількох стилізованих дубових і
лаврових гілок. До стовбура в центрі прикріплено факел зі стилізованим вічним вогнем. На ньому —
клеймо Київської ювелірної фабрики з написом «І. Маршак». На
широкій позолоченій стрічці внизу читаємо гравіювання: «Лицарям Української Народної Республіки, що виконали свою Громадянську повинність, на вічну
пам’ять від Українського Національного Союзу».

Із Києва — на виставку
в Нью-Йорк
Завідувач відділу НМІУ «Музей
української революції 1917—1921
років» Олександр Кучерук прирівняв за значимістю в українській
історії Четвертий Універсал Директорії УНР з Руською Правдою
і Конституцією Пилипа Орлика, а
також з Актом проголошення незалежності України 1991 року. А
срібний вінок Січовим стрільцям
поставив у один перелік з такими артефактами української минувшини, як скіфська Пектораль,
златник Володимира Великого і булава Богдана Хмельницького.
Музейним реставраторам знадобилося майже два роки, щоб від-

реставрувати цю 6-кілограмову
пам’ятку з фондів Національного
музею історії України. Керівник
реставраційної групи Сергій Синьоокий задоволений результатом
роботи з реставрації вінка. «Для
нас було великою честю працювати над відновленням такого цінного, рідкісного та історично важливого взірця», — зізнався реставратор НМІУ.Тепер срібний вінок виразно звучить у центрі експозиції.
А його листки так майстерно зроблені й дбайливо відреставровані,
що, наблизившись до експоната,
відвідувачі затамовують подих —
їм здається, що вони тремтять.
Вінок експонуватиметься в
НМІУ до середини березня, а пізніше вирушить за океан — на виставку в Українському музеї в НьюЙорку. Старший науковий співробітник Інституту української
археографії та джерелознавства
імені Михайла Грушевського НАН
України Юрій Савчук розповів, що
і за кордоном срібний вінок буде
титульним експонатом виставки,
до якої залучені провідні культурні інституції України. Триватиме вона кілька місяців. Відтак
світ більше дізнається про боротьбу українців — як колишню, так і
нинішню.
Для куратора виставки, заступника генерального директора НМІУ з питань розвитку Сергія
Носачова головним було показати,
що за представленими на виставці
предметами стоять люди, які віддали життя за соборність України. Окремими блоками на виставці
представлена підбірка світлин з вікопомного свята Злуки, зброя, відзнаки і нагороди визвольних змагань цієї доби. Виставковий проект представляє як загальний, так
і персоніфікований вимір героїчної сторінки української історії.
На завершення відкриття
виставки в музеї прозвучали зворушливі пісні часів Української
революції 1917—1921 років, які
виконала на старосвітській кобзі
киянка Тетяна Нікітюк.
Відчути історичну спорідненість доби УНР із сучасною Україною можна також у фотозоні
виставки, біля банера з написом
«Не ридать, а здобувати». Там охоче фотографуються гості музею —
представники різних поколінь. Героїка сторічної боротьби за Україну надихає сучасників. ■

МИНУЛЕ І ДУМИ

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 22 СІЧНЯ 2019

■ ДО ДАТИ

«Ми досі боремося, аби
Україна відбулася»
Чи ми навчилися за сто років інакше мислити?
Роздуми доктора філологічних наук, директора
Інституту української мови НАН України
Павла Гриценка з нагоди Дня соборності

«Геополітика грається територією
України й українським питанням»
Сьогодні — особливий день для України. І в її історії, і в історії формування нашої держави — це справді
день знаковий. 22 січня виповнюється 100 років від дня, коли на Софійському майдані в Києві був оголошений
документ, до якого ми росли й підходили упродовж тривалого часу — понад 600 років. Але події саме 1917-18
років тут, в Україні, пришвидшили
процес становлення України як окремої держави. 22 січня о 9-й годині ранку в Києві й у багатьох містах України відбувся святий молебень. Молилися за Україну, за утвердження її незалежності й єдності. А о 12-й годині на
Софійському майдані — красиво оформленому (хай то були бутафорні арки,
але людям хотілося навіть у той складний економічно, політично, воєнно момент, у час невизначеності, коли, як
писав поет, «стоїть розтерзаний Київ
і двісті розіп’ятий я») було оголошено
акт про те, що народжується не просто держава Україна, а народжується ЄДИНА ДЕРЖАВА, яка нарешті
об’єднує у своєму національному, політичному, культурному, ментальному,
мовному тілі всі українські землі. Цей
Акт злуки, об’єднання, взаєморозуміння прозвучав як акт політичний і ментально надзвичайно важливий — поворотний, коли всі зрозуміли, що ось є те
об’єднання, яке перегукується ще з XI
століттям, де навколо стольного граду
Києва об’єднувалися менші князівства, утворивши тоді велику державу
— Русь.
І ось через перегук поколінь, історичні алюзії й зв’язки велич Акту, велич постання великої держави, в яку
входили всі етномовні терени України, відбулася. Звичайно, це не означало розв’язання відразу всіх проблем,
які поставали перед молодою державою. Тому, святкуючи сторіччя незалежності Української держави — єдиної й об’єднаної, ми сьогодні насамперед віддаємо шану тим прозірливим
українським політикам, які до цього
прагнули, докладали зусиль на різних
етапах. Навіть тоді, коли не вдавалося це зробити, коли ми мали поразки
політичні за Богдана Хмельницького,
за гетьмана Мазепи, а потім — Пилипа Орлика, все ж тривало виростання
України у своїй несхитній волі до Української держави.
Ідея була живою, вона пульсувала і
надавала нових сил. І ось сто років тому
вона була ожиттєвлена, реалізована у
вигляді важливого документа — Акта
злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної
Республіки. І це була велика історична перемога. Тому ми сьогодні маємо
задуматися над тим, що за цей сторічний проміжок було зроблено правильно, перспективно, а що не так. Що не до
кінця спрацювало на утвердження Ук-

раїни і чому, зрештою, через сто років
із великими складнощами ми ще й досі
боремося за те, аби Україна стала повноформатно незалежною, аби відбулася вповні.
Історія тоді чогось варта, коли вона
підказує, як маємо діяти сьогодні.
Саме можливість провести паралелі,
можливість сформувати на досвіді тих
подій важливі історичні висновки спонукає нас до того, щоб ми не просто відзначили цей день, і не просто постояли в ланцюжку єднання, який пройде
через усю нашу країну, а насамперед
щоб цей ланцюжок пропустив через
своє серце і свідомість кожен українець, щоб ми зрозуміли, що правильно, а що не так ми робимо сьо-год-ні!
Найважливіший історичний здобуток — ми є, ми здатні рухатися вперед обраним шляхом. Ми сьогодні маємо історичний шанс подальшого утвердження державності, шанс, який ми не
втратимо! Водночас ми маємо потужні уроки-застереження, які зміцнюють
нас у своїх вчинках і діях. Один із цих
уроків стосується того, що історію тво-

❙ Павло Гриценко.
❙ Фото з сайта ff.udpu.edu.ua.
му зміни, удосконалення влади є запит суспільства, цей запит продовжують маніпулятивно посилювати і розкручувати. Точнісінько так було сто
років тому. Тому в мене запитання:
чи ми навчилися за сто років мислити інакше? Коли нас об’єднувала би,
була злукою ота гармонія наших великих ідей справжньої розбудови держави, в якій кожній особистості знайшлося б місце і кожна особистість почувалася б будівничим держави і була б задоволена цією розбудовою.
Структура держави і державності
передбачає наявність очільника: чи
це буде президент, чи імператор — не
важливо як ми його назвемо. Головне,
що він є обличчям нашої держави. Це
людина, яка може презентувати державу на міжнародному рівні та й зрештою в певних ситуаціях може бути
арбітром. Але яка це має бути мудра,
підготовлена людина, щоб кожен громадянин міг їй довірити свою долю,
вручаючи мандат довіри! Звичайно,
в структурі держави має бути якийсь
елітарний клуб мислителів, які прийматимуть ті настановчі документи, які
ми називаємо законами. А інший елі-

Найважливіший історичний здобуток — ми є, ми здатні рухатися
вперед обраним шляхом.
рять люди! Люди зі своїми амбіціями,
зі своїми поглядами, які були інколи
несумісні з поглядами інших. Люди,
які мали свої устремління і провадили
свої підкилимові ігри. Саме тому, що
Петлюра свого часу домовився із Польщею, ми втратили велику територію на
тривалий час — аж до 1939 року. Далі
інша домовленість — Сталiн—Гітлер—Молотов—Ріббентроп, і ніби нам
частину втраченого повертають, але
далі — вже інші домовленості, й знову нас ділять. І ми знову стаємо тереном, який ріжуть і кроять так, як хочеться комусь, не питаючи нашої згоди і волі. Велика міжнародна геополітика грається Україною, українським
питанням, долею великого народу. Це
ми спостерігаємо і сьогодні.

«Змініть щось тут, в Україні.
Ви можете це зробити!»
І сьогодні, попри те, що сто років ми
вибудовуємо й підживлюємо ідею незалежної України, побудову демократичного громадянського суспільства,
ми залишаємося такими ж патерналістами і дивимося лише в оптику особистості, як і сто років тому. Хто батько
нації сьогодні, хто сьогоднішній Президент, хто завтра буде Президентом...
Народ сьогодні в Україні збожеволів
— збожеволів виборами, ніби немає в
країні інших проблем і завдань. Вибори — це надзвичайно важливо, але
не можна ними заступати всієї багатогранності нашого життя.
Розуміючи, що на вибори як фор-

шукають краще життя, але ми знаємо, що там добре, де нас нема. Велика ілюзія — там заробити, сюди приїхати, щоб краще жити... Але ці люди
втрачають найголовніше — відведений
Богом і Долею час бути тут, на рідній
землі, своїми силами і своїми талантами змінити життя тут, у себе вдома. Ви
можете це зробити! Але тоді, коли слова «злука», «єдність» будуть усвідомлені кожним із вас, і ви не ховаючись
один від одного, не відсторонюючись,
а об’єднавшись, почувши один одного,
усвідомивши голос і силу того, що вам
говорить сусід, робитимете дуже важливу справу: змінюватимете життя,
свою країну!

«Українці сьогодні — не маса і не
бидло, а громадянське суспільство»

Підготувала Ліна ТЕСЛЕНКО

«Історія тоді чогось варта, коли вона підказує, як маємо діяти сьогодні», — цілком
слушно наголошує доктор філологічних наук, директор Інституту української мови
НАН України Павло Гриценко. Сто років тому Україна проголосила Акт злуки УНР і
ЗУНР, проте дорога до справжньої незалежності й соборності виявилася довгою і
тернистою. Які уроки ми маємо винести з подій на Софійському майдані в Києві 22
січня 1919 року, які помилки зробили тоді, й чого маємо остерігатися тепер, відомий
науковець відверто поділився в розмові з відеоканалом IDEALIST.media.
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тарний клуб професіоналів буде ці закони втілювати. Але будьмо чесними:
деградація, яку ми спостерігаємо серед
політичних еліт, і постійні нагадування суспільству про ті небачені аморальні прояви членів цих елітарних клубів,
що ми називаємо дещо затертим і знівельованим словом «корупція» (насправді це — злочин, злочин проти держави, проти особистості, проти кожного з
нас). Це все не вельми вселяє надії й породжує райдужні перспективи. Якщо
ми не здатні обрати собі очільника держави, не здатні оцінити його прагнення, викладені чітко в його програмі, не
здатні самі оцінити, наскільки ця програма реалістична і переконлива, значить, ми заслуговуємо на цю владу й на
таке життя, яке маємо. Не можна жити
під тиском медіа та «зомбоящика».
Маємо жити своїм розумом, спираючись на реальний досвід кожного громадянина. Що це дає кожному з нас?
Насамперед — це шлях утвердження
незалежної демократичної держави,
у якій кожен може працювати, бути
вільним, захищеним законом і захищеним від свавілля так званих законників. Це утвердження суспільства, де я
можу себе реалізувати сповна. Сьогодні
маємо десятки законів, які обмежують
особистість, її волю, її устремління, бажання працювати. Особистість відсторонена від суспільного життя і держави, вона, як равлик, у мушлю ховається від життя. Такою мушлею є, наприклад, еміграція. Люди, які виїздять за
кордон, роблять помилку в тому, що

Я хочу сказати одне: за моїми спостереженнями, українське суспільство
за останні 25 років, тобто чверть століття, змінилося неймовірно! Люди змінилися, їхня ментальність зазнала перетворень. З одного боку, вони виросли і
вивищились у почутті своєї національної і особистісної гідності. З другого, —
навчились цінувати самі себе. З цього
поцінування виростає і міцніє громадянське суспільство! Можу констатувати, що, виростаючи як особистості,
люди перестали боятися оточення, не
ховаються за спинами інших, менше
зважають на те, «як би чого не вийшло», коли б чогось зайвого не сказати,
не висловити якусь свою позицію чи
виявити ініціативу. Зараз заледве одиниці так поводяться. Українці відчули
внутрішню свободу. Це вже не маса, це
— громадянське суспільство. Так, воно
ще не опанувало механізмів управління, форм самоствердження, але наше
суспільство як громадянське нарощує
сили.
Сьогодні виріс загальний інтелектуальний рівень людей, це попри те, що
школа, освіта ще мають великі борги
перед суспільством. Освіта має стати
зоною особливої турботи громадянського суспільства, тут треба наводити
лад... Але кількість яскравих особистостей серед молодих людей і рівень їхнього IQ, їхньої освіченості, різносторонності, сприймання світу невпинно
ростуть. У цих людей горять очі, співає душа! Ми маємо сьогодні зміну поколінь, і покоління, яке прийшло, надзвичайно активне. Це — покоління
сильних особистостей!
Тепер наступний етап: злука особистостей у річищі загальнодержавних інтересів. Не може бути такого, що особистість вибудує собі якийсь палац й
ізолюється від держави. Ні! Людині
призначено долею бути в суспільстві!
І при цьому вона — вільна, може їздити, вчитися, обирати свій шлях... Але
треба бути мудрим і, вибираючи, вивчаючи та узагальнюючи досвід наших
сусідів, ми маємо повертати це як на
збагачення особистого досвіду, так і загального — національного. І маємо при
цьому не втрачати головних орієнтирів.
Ми — діти України, єдиної України. Ми
— діти тієї України, яка сто років тому
проголосила Акт Злуки. Тієї України, в
якої є велике майбутнє.
І тому сьогодні, коли осмислюємо
уроки минулого, не забуваймо, що індивідуальні амбіції, які інколи ставлять вище загальних інтересів, нерідко шкодять. На перше місце необхідно
поставити завдання суспільного розвитку, максимально долучивши до реалізації цих ідей найширші кола ОСОБИСТОСТЕЙ. Я вірю у те, що і ближчі місяці (якими нас залякують, що це будуть
складні місяці, хоча простих і не буває!)
принесуть нам, нашому суспільству той
результат, який ми хочемо або... до якого доросли! Якщо ми сьогодні можемо
щось зробити, аби підняти планку наших устремлінь — робімо це! Всі разом!
Але, насамперед, думаймо і будьмо переконані в тому, що тільки задля України і задля нас iз вами в Україні треба
жити і працювати!
Вітаю всіх із цим ювілеєм і зичу насамперед мудрості, переконання, що
ви — діти прекрасної землі — своїми
руками можете ще більше долучитися
до її розвитку й утвердження. ■
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■ ЗВІТИ

■ ФОРУМИ

■ ДО РЕЧІ

Давай у Давос!

Як багато
багатих!

Сьогодні розпочинається щорічний Всесвітній
економічний форум, але ключових політичних гравців
на ньому не буде

За останнє десятиліття
кількість мільярдерів
у світі подвоїлася
Ігор ВІТОВИЧ
Кiлькiсть людей, статки яких
вимірюються мільярдами, минулого року сягнула 2208 осіб. Про це
йдеться у дослідженні міжнародного об’єднання організацій із боротьби з бідністю Oxfam. За останнє десятиліття мільярдерів у світі стало
бiльше вдвічі. А капітал найбагатших людей планети примножувався на 2,5 мільярда доларів щодня.
У період з 2017-го по 2018-й новий мільярдер у світі з’являвся
кожні два дні, кажуть експерти.
При цьому фінансове становище 3,8
мільярда найбідніших людей світу
за минулий рік абсолютно не покращилося, зазначають автори дослідження, на яке посилається у своєму повідомленні «Радіо «Свобода».
Крім того, багаті особи й організації впродовж останнього десятиліття платили найнижчі податки, заявляють в Oxfam. Як ідеться в дослідженні, якщо один відсоток найбагатших людей планети
платитиме всього на 0,5% більше
податків зі своїх статків, це дасть
змогу зібрати кошти на освіту 262
мільйонів дітей або на медичні послуги, які можуть врятувати життя
3,3 мільйона людей.
Oxfam закликає уряди запровадити реальні зміни, щоб спонукати
корпорації і багатих фізичних осіб
платити справедливу частку податків й інвестувати ці кошти у безкоштовну медицину й освіту.
Як зазначають дослідники, приміром, статки найбагатшої людини
світу — власника компанії «Амазон» Джеффа Безоса — зросли до
112 мільярдів доларів, а один відсоток від цієї суми дорівнює всьому
бюджету охорони здоров’я Ефіопії
з населенням у 105 мільйонів людей.
Міжнародне об’єднання Oxfam
оприлюднило доповідь про бідність
напередодні щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму в
швейцарському Давосі, який розпочинається сьогодні, 22 січня. ■

Український Президент Петро Порошенко
також планує побувати в Давосі. Там він має
намір, зокрема, зустрітися з членами інвестиційної ради — компаніями, які інвестують в
Україну, повідомляється на офіційному сайті
Президента. Також відбудеться низка двосторонніх зустрічей.

❙ Форум у Давосі буде під пильною охороною.
Ігор ВІТОВИЧ
У швейцарському гірському курорті
Давос 22 січня розпочинає роботу щорічний Всесвітній економічний форум. На
ВЕФ-2019 у Давосі очікують близько 70
глав держав і урядів, зокрема, будуть Ангела Меркель та Петро Порошенко. А от
Дональд Трамп не приїде — не до того: остаточно впершись у своїй війні з демократами в глуху «мексиканську стіну» та залишивши без фінансування значну частину державного апарату, мусить «розрулювати» найдовший в американській
історії «шатдаун». Не буде й Емманюеля
Макрона, який удома ніяк не впорається
з протестами упертих «жовтих жилетів»
(у минулі вихідні вони провели «ювілейну», десяту, акцію). Не приїде й Тереза
Мей, яка борсається у проблемах «Брекзиту». Тобто не буде головних «весільних генералів» форуму, на яких було зосереджено увагу ЗМІ під час попередніх
форумів.
Володимир Путін не відвідує Давос із
2009 року. Цього року його теж не чекають — як через санкції до Росії та її кремлівських еліт, так і через небажання багатьох світових лідерів спілкуватися з
ним. Російський прем’єр Дмитро Медведєв узагалі порушував питання про до-

цільність участі російської делегації в
цьогорічному форумі, але згодом поступився. Тож росіяни будуть, правда, їхню
делегацію очолить міністр економічного
розвитку Максим Орєшкін.
«Ми маємо 37 глав держав та урядів із
Європи та Євразії, з Близького Сходу —
дев’ятеро. Ми маємо шість президентів з
Латинської Америки та шість або сім — з
Африки. З Китаю приїде віце-президент
Ванг. І ми очікуємо представників високого рангу з уряду США», — перераховує
запрошених президент ВЕФ Борге Бренд.
Окрім сімдесяти глав держав та урядів,
очікують також верхівку ООН, Світову
організації торгівлі та ще близько трьох
тисяч учасників. Крім того, приїдуть 300
міністрів, 1000 керівників підприємств,
а також науковці та представники екологічних організацій.
Що вони всі робитимуть у швейцарських горах? Ні багато ні мало — намагатимуться покращити ситуацію у
світі. Зрештою, такою є офіційна місія
форуму. Як сказав президент ВЕФ пан
Бренде, «наш виклик — це шукати вирішення найнагальніших проблем світу
разом з усіма урядовцями, представниками міжнародних організацій, бізнес-світу та громадянського суспільства». Засновник ВЕФ Шваб вважає, що світу не

вистачає ідей, тож форум може допомогти з цим, хоча пропозиції еліт багато громадян сприймають дедалі скептичніше,
визнає він.
Головними темами цьогорічного Давоса є послаблення глобального економічного зростання, загострення торговельних конфліктів, невирішені проблеми довкілля та зміни клімату і водночас
промислова дигіталізація «цифризація)
сучасного світу, яка обіцяє великі зміни,
повідомляє «Радіо «Свобода». Тематично форум цього року присвячений впливу глобалізації та промислової дигіталізації. Гасло ВЕФ: «Глобалізація 4.0: у
пошуку глобальної архітектури в епоху
четвертої індустріальної революції». Під
цим гаслом учасники мають наважитися
подивитися в майбутнє.
«Кожна з цих тем — великий виклик,
— каже Борге Бренде, колишній міністр
закордонних справ Норвегії й нинішній
президент Всесвітнього економічного форуму в Давосі. — Усі разом вони є складним завданням, яке може бути вирішене
лише спільними зусиллями». Але готовність до співпраці в окремих акторів стає
дедалі меншою. Президент США Дональд
Трамп є відкритим противником багатосторонніх угод, новий президент Бразилії
так само задає націоналістичний тон.
У Європі зараз усе обертається навколо
«Брекзиту», в Італії при владі перебувають популісти, у Франції протестують
«жовті жилети», а Пекін грає м’язами,
погрожуючи Тайваню.
Виконавчий директор Форуму Клаус
Шваб бачить у заснованому ним 1971 року майданчику місце для порозуміння.
«Діалог із метою уможливити взаєморозуміння сьогодні важливіший, ніж будьколи раніше», — каже пан Шваб.
Учасникам цьогорічного Давоса не
оминути дедалі болючіше питання протекціонізму, тобто економічного націоналізму та ізоляціонізму. І розв’язання
цієї проблеми наразі не видно, бо Дональд
Трамп неухильно дотримується свого
згубного для світової економіки гасла
«Америка передусім».
У Давосі не підписуватимуть міжнародних угод. Там шляхом дискусій визначають напрямки розвитку світу у найближчому і більш віддаленому майбутньому. Давос — це майданчик, з якого
сильні цього світу надсилають світовій
спільної сигнали, за якими уважно стежать світові ринки. І форум важливий
хоча б цим. ■

■ ТРАГЕДІЯ

Люди гинуть за пальне
У Мексиці вибухнув трубопровід iз нафтопродуктами
Олег БОРОВСЬКИЙ
Вибух трубопроводу з нафтопродуктами «Туспан-Тула» в мексиканському місті Тлауелілпан призвів до числених людських жертв. Інцидент стався у
ніч на суботу, 19 січня, про що повідомив у своєму мікроблозі в соціальній мережі «Твіттер» губернатор штату Ідальго Омар Фаяд. Він же, за свіжими слідами, назвав у суботу кiлькiсть жертв: 20
загиблих i ще 71 потерпілий iз пораненнями різного ступеня тяжкості.
Проте станом на вчорашній день
кількість загиблих внаслідок вибуху нафтопроводу зросла до 85 осіб. За інформацією вже згаданого губернатора штату Омара Фаяда, ще 72 людей з тілесними ушкодженнями різного ступеня перебувають у лікарнях.
За попередніми даними, причиною
катастрофи міг стати витік пального

через несанкціоновані підключення до
трубопроводу. За даними місцевих ЗМІ,
на момент трагедії поряд з трубопроводом перебували сотні людей. Вибух стався під час спроби багатьох місцевих жителів набрати бензину в канiстри з трубопроводу, повідомляє місцева влада та
державна енергокомпанія Pemex.
Сили правопорядку оточили місце катастрофи. За даними концерну
Pemex, на місці аварії працюють загони
спецпризначення, рятувальники й пожежники. На місце катастрофи також
відряджено військових.
Крім того, для допомоги постраждалим залучили 11 машин швидкої допомоги. Також зі столиці в зону катастрофи направили спеціальний гелікоптер.
Постраждалих, які отримали сильні опіки, перевезуть у лікарнi Мехіко, запевнили в Pemex. Президент країни Мануель Лопес Обрадор закликав уряд нада-

❙ На місце трагедії відправили чимало військових.
ти допомогу постраждалим.
Розкрадання бензину — не новина
для Мексики, де це є досить масштабною
проблемою. За даними концерну Pemex,
у 2018 році кожні 30 хвилин фіксували
спробу незаконного відкачування бензину. Губернатор штату Ідальго закликав
місцевих жителів припинити розкрадання пального. Серед іншого він наголошує й на небезпеці для життя, котра

загрожує тим, хто наважився на таке.
Учора в Мексиці розпочала роботу
національна комісія з надзвичайних ситуацій у зв’язку з інцидентом у штаті
Ідальго. Новий уряд країни з початку
цього року започаткував програму з боротьби з викраданням бензину. Зокрема, на нафтопереробні заводи були направлені військові, повідомляє «Євроньюз». ■
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■ СХОДЖЕННЯ

■ ДОПОМОГА

У ПІКу собі

Українські Мері
Поппінс

Українка першою підкорила сім найвищих
гірських вершин на різних континентах
Землі, що вважається найбільшим
досягненням серед альпіністів світу

Стартувала програма, за якою
батькам компенсуватимуть
витрати за послуги няні

Микола ПАЦЕРА

Олександра ТВЕРДА

❙ І рушник вишиваний на щастя взяла.

❙ Їй підкоряються найвищі гори.
«Хримозики» з Кiлiманджаро

Із рушником — на Еверестi

Таня закохалася у гори з юних
літ, коли їздила в Крим до бабусі саджати та копати картоплю і милувалася місцевими гірськими краєвидами. А ще неодноразово переглядала
кінокомедію «Кавказька полонянка», в якій її теж чомусь приваблювали гори та місцевий колорит, хотілося пожити в наметі. Проте до своєї
першої вершини вона йшла багато років, щоб зрозуміти, що то було
не просто дитяче захоплення, а сенс
усього її життя. За цей час Тетяна
отримала три вищі освіти, створила
свою компанію, купила квартиру й
будинок, авто, але все це проміняла
на неприступні, холодні вершини...
Своє перше сходження Тетяна
Яловчак здійснила майже випадково — друзі запросили її у весільну подорож у Перу на гору Мачу-Пікчу. І
далося воно нелегко, оскільки вона
ніколи не ходила в гори. «То було 1
січня, — пригадує альпіністка. — Я
ледве вийшла з готелю — від нервового напруження у мене піднялася температура, мене трусило,і була вся бліда. Один із помічників заварив мені
якийсь енергетичний еліксир із листя коки, і я пила його, як чай, щоб
стало легше. Мені вдалося пересилити себе і підкорити першу вершину, де на висоті 2 тис. 400 метрів розташоване унікальне «місто в небесах». Тоді й відчула справжній кайф
від сходження і зрозуміла, що вже не
зможу жити без нього».
Другою подоланою Яловчак вершиною стала найвища гора Африки
— Кіліманджаро, яка запам’яталася
їй унікальною природою, що охоплює
п’ять кліматичних зон — від тропіків
у підніжжі до вічної мерзлоти на вершині. «Ми піднялися 7 березня, а 8-го
були на спуску, — розповіла мужня
скелелазка. — Було дуже несподівано,
коли сиділи в таборі, і раптом хлопці
принесли мені квіти, дуже схожі кольором на мімозу, а пелюстками — на
хризантеми. Іноземні альпіністи зауважили, що тут їх рвати заборонено — національний парк, а наші виправдовуються, мовляв, не знали, хотіли приємно вразити жінок. Я назвала ці квіти «хримозики» і помістила
їх у колбу з пластикової пляшки. А
коли спустилися донизу, то поклала
в книжку, щоб засохли, і вже вдома
повісила їх у рамочці на стіну як приємний спогад про те сходження».

Найдраматичнішою ж епопеєю
у підкоренні відомою альпіністкою
понад 50 вершин було сходження на
Еверест. Тут вона максимально проявила свої не лише фізичні, а й психологічні якості, оскільки довелося змагатися не тільки з неприступною горою, а й з власним «его», щоб
не піддатися спокусі влаштувати
небезпечні для життя «перегони»
зі ще однією нашою альпіністкою
— Іриною Галай, із якою вони одночасно штурмували вершину в двох
різних групах.
«Ніхто не вірив, що я піднімуся на Еверест, тому мені не вдалося
знайти спонсора, який би фінансував це сходження, навіть до Президента зверталась, — розповідає
Тетяна Яловчак. — Тож я продала
свою квартиру в Донецьку (ще до
війни) і «спонсорувала» себе, щоб
стати першою українкою, яка підкорила цю вершину. Я спеціально
нічого не читала про цю гору, щоб
не наганяти на себе зайвого страху.
Хоча чула про Еверест чимало нехорошого, а також бачила одноіменний фільм, де є жахливі сцени. І все
ж ризикнула... То було дуже важке
сходження тривалістю 50 днів. Доводилося, ризикуючи життям, долати круті обледенілі скелі й урвища
або днями впроголодь чекати погоди
у наметі, який буквально шматував
сильний вітер, боячись залишитися
без даху над головою в 30-градусний
мороз. Психологічно було тяжко бачити на маршруті замерзлих раніше
альпіністів, тіла яких тут не прибирали. У мене був дуже турботливий
шерп (провідник. — Авт.), котрий
постійно перевіряв мій стан — чи
немає набряку мозку — і допомагав
як міг.
Усього група складалася з 27
осіб, із яких 17 — альпіністи. Серед них — шість жінок різних національностей: болгарка, вірменка, росіянка, голландка, яка піднімалася вдруге, Людмила Коробешко, котра сходила на неї втретє, а
також непалка Лакпа Шерпа, що
встановила світовий рекорд серед
жінок — сім сходжень! Решта —
група Валдіса Пельша, яка знімала фільм «Ген висоти, або Як пройти на Еверест». Тяжко нести 4-кілограмовий кисневий балон і 8-кілограмовий рюкзак, а здається, що

всі 80. Та навіть із балоном відчувається нестача кисню — аж до запаморочення. Дуже складно було
за один день піднятися на висоту 8
тис. 300 метрів, де вже починається
зона смерті, а потім із неї вийти на
8 тис. 848 за шість iз половиною годин і повернутися до 6 тис. 400. На
самій же вершині пробула хвилин
15 — залишила на ній половину українського рушника, а другу забрала. Коли ж спустилася з неї, то зняла шкарпетки в крові разом із нігтями»...
Тетяна розповіла й про психологічну драму цього сходження, в якому вони були в різних командах із
Іриною Галай, котра теж дуже прагнула стати першою українкою, яка
підкорить Еверест. Яловчак не хотіла поступатися їй першістю, але її
наставнику Олександру Абрамову з великими труднощами все ж
вдалося переконати альпіністку
не влаштовувати «гірські перегони», в яких хтось може навіть загинути. Він відверто сказав: «Я не
знаю, чи зможеш ти жити зі смертю
на своїй совісті, якщо раптом Ірина
не розрахує сили». Тетяна навіть заплакала від того, що таке може трапитися, тож величезними зусиллями переборола власну гординю і
пішла в другій групі, поступившись
Ірині...

Пiк патрiотизму
Останньою ж — сьомою найвищою вершиною — став підкорений Тетяною Яловчак в Антарктиді
пік Вінсон висотою понад 4 тис. 890
метрів над рівнем моря. І хоча це сходження було дещо простішим від
Евересту і тривало «всього» 8 днів, та
легким його теж не назвеш — особливо через дуже складні погодні умови,
які тут різко й непередбачувано змінюються. На висоті 4 тис. метрів над
рівнем моря довелося три дні сидіти майже без їжі в наметах, доки не
вщух шалений вітер — понад 80 метрів на секунду зі снігом і морозом під
30 градусів. Через такі умови в Антарктиду ходить мало альпіністів.
У їхній команді було 10 чоловіків і
Тетяна. Один канадець не витримав
і повернувся, незважаючи на те, що
експедиція коштувала 50 тисяч доларів. А Тетяна навіть примудрилася готувати деруни на кількакілометровій висоті.
Нашу альпіністку цього разу
значною мірою фінансував Інститут
клітинної терапії, який дбає про популяризацію та імідж нашої країни
у світі. Як це робить і сама Тетяна
Яловчак, котра не шкодує власних
коштів і здоров’я заради цієї патріотичної мети і навіть докоряє вітчизняній Федерації альпінізму та її
членам за те, що вони докладають
мало зусиль у цій справі, виправдовуючи свою пасивність недостатнім
державним фінансуванням. Тоді як
вона вже після Антарктиди підкорила найвищий вулкан на Землі Охосдель-Саладо (6 тис. 900 м) у Чилі. І
на цьому не думає зупинятись, оскільки вважає, що постійно підкорює пік патріотизму, прославляючи Україну. За свої досягнення вона
занесена до національної Книги ре-

Із січня цього року батькам відшкодовуватимуть послугу по
догляду за дитиною до трьох років. Новинкою зможуть скористатись родини з дітьми до 3 років і тільки в тому випадку, якщо обоє
батьків працюють. «Ми вводимо поняття «муніципальна няня».
Тобто коли працююча мама наймає няню, ми будемо компенсувати частину заробітної плати, щоб мама мала можливість працювати, а няня доглядати за дитиною», — повідомив Прем’єрміністр Володимир Гройсман.
У Мінсоцполітики зазначили, що батьки наймають няню
офіційно, самостійно обираючи спеціаліста та визначаючи умови контролю її роботи, а батькам на кінець року буде відшкодовано за кожен місяць роботи няні суму в розмірі прожиткового
мінімуму на дітей віком до шести років. Завдяки цьому механізму створюється можливість батькам самостійно обирати нянь для
дітей. На таку допомогу від держави мають право не тільки українці, а й іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні. Заборона стосується лише батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу та прийомних батьків, які
отримують інші види соціальної допомоги від держави.
Для того, щоб скористатися послугою, зазначають в уряді,
потрібно прийти у відділ соціального захисту за місцем проживання, принести копію офіційно укладеного з нянею договору, документи, що підтверджують оплату послуг няні — квитанції, чеки,
виписки з банківського рахунку, паспорт, ідентифікаційний код,
свідоцтво про народження дитини та заяву на отримання компенсації. А от опікуни мають принести рішення відповідного органу
місцевого самоврядування про встановлення опіки.
Проте не все так ідеально, запевняють експерти. Адже, на
їхню думку, однією з найбільших проблем називають дефіцит
нянь. Молода матуся Надія Коверська у коментарі «УМ» каже,
що не довіряє няням і не готова скористатися послугою: «Послуга приємна, але 1 тис. 600 гривень — це п’ята частина того, що
хочуть няні в Києві». В агентстві «Няня Сервіс» у розмові з «УМ»
пояснюють: «Усе залежить від зайнятості, чим менше годин працювати — тим вище ціна за годину. Також оплата залежить від
рівня кваліфікації няні (з досвідом роботи, педагогічною або медичною освітою, знанням іноземних мов — оплата вище), якщо
в сім’ї кілька дітей, за якими потрібен нагляд, ціна за годину так
само буде вищою. Якщо говорити про оплату няні за місяць, то
няня з невеликим досвідом роботи отримує близько 10-15 тисяч
гривень».
Щоб не потрапити на «гачок» недобросовісних нянь, в агентстві дали поради, як найкраще обрати персонал. Перш за все, запевняють, необхідно перевірити особисті дані кандидата: «Де і з
ким проживає, дані про її сім’ю, минулий досвід роботи в сім’ях
і рекомендації, причини звільнення з попередніх місць роботи,
питання щодо догляду за дитиною відповідно до віку, питання
щодо навчання та розвитку дитини, питання щодо безпеки дитини — що няня зробить у тій чи іншій ситуації. Ще можна запитати, яку останню книгу няня прочитала, чи захоплюється вона
мистецтвом, які у неї хобі. Також перевірити паспортні дані, медичну книжку, продзвонити рекомендації. Перевірити няню за
чорними списками в інтернеті можна на сайті https://homey.pro/
blacklistworkers». А от щоб правильно оформити трудові відносини з нянею, є кілька варіантів. Можна скласти трудовий договір
і оформити його в Центрі зайнятості. Можна також, щоб няня
оформила себе як фізична особа-підприємець, тоді укладається договір про надання послуг нянею роботодавцю, в даному випадку няня сама сплачує податки на свій прибуток, зазначають в
агентстві.
А от психологи запевняють: якщо у батьків є можливість побути з дитиною до 3 років, краще скористатися цим часом. Дитячий психолог Поліна Алексєєва у розмові з «УМ» запевняє, що
мама — найкраща няня для дитини, бо саме в період від народження до трьох років дитина розвивається і потребує уваги та
любові своїх батьків: «Розлука з мамою не повинна стати стресом для малюка, тому починати повністю довіряти турботу про
дитину няньці необхідно поступово. Перший тиждень варто побути з ними поруч. Подивитись, як няня виконує свої обов’язки. Поспостерігайте, як вона спілкується з дитиною не тільки при вас, а
й коли ви перебуваєте в іншій кімнаті. Наскільки спокійно реагує
на сльози і капризи. Чи враховує ваші побажання щодо виховання малюка. Найголовніше — продемонструвати дитині довіру до
нової людини. Якщо батьки показують своїми емоціями,що вони
до цієї людини налаштовані доброзичливо, тоді й дитина повірить у щирість емоцій дорослих і буде також налаштована позитивно. Агресія буває як відкритою, так і прихованою».
Поліна Алексєєва також порадила батькам дітей, яких виховує няня, звертати увагу на її емоції, жести, міміку, рухи. Адже,
часто вони видають справжнє ставлення до дитини. «Бажано поспостерігати за нянею та дитиною, влаштувати їм експеримент,
щоб вони були наодинці, але ви могли б їх бачити та чути, перебуваючи неподалік. Також потрібно розмовляти зі своєю дитиною
і звертати увагу на її стани та емоції, коли тема стосується її відносин з нянею», — додала психолог. ■
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■ ДІЙОВІ ОСОБИ

Олександр Притула:
Немає вищого ступеня
духовності, ніж любов
до рідної землі
Автор унікальної оздоровчої системи, доктор філософії в галузі
педагогіки та засновник школи українського бойового мистецтва «Спас»
— про «9 сил» і людяну українську філософію
Лариса ГРОМАДСЬКА

Ще з прадавніх часів існувала бойова українська культура. Передусім, козацька. На державному рівні вже визначено національні види спорту. Та далеко не кожен пересічний мешканець України знає про це.
Про рукопаш «Спас», здоров’я та успіх ми поговоримо із засновником школи українського бойового мистецтва
«Спас», доктором філософії в галузі педагогіки, автором унікальної оздоровчої системи «9 сил» Олександром
Притулою.

«Стусан» чи «копняк»
замість «удару»
В Україні офіційно
визнано поняття «національний вид спорту». Олександре Леонтійовичу, розкажіть про це більше. Що
це дає для розвитку і поширення «Спасу»?
— Сьогодні ми маємо,
з одного боку, позитивний імпульс національного
відродження, що торкається усіх сфер нашого життя.
Великі позитивні зміни відбуваються в культурі, спорті, в економіці, це і здорове
харчування, природне екологічно чисте сільськогосподарське виробництво...
А поряд — пережитки радянського минулого, консервативна державна система.
Сьогодні ми маємо чітке визначення, що таке національні види спорту, до
яких входять рукопаш «Гопак», український рукопаш «Спас», українська боротьба на поясах, гирьовий
спорт... Деякі види спорту
стали вже інтернаціональними, бо мають міжнародні федерації.
Національний спорт —
це спорт, який заснований
на національних традиціях
фізичної культури, має певну специфіку рухальної
спадщини, яка базується на
національних традиціях.
Здається, удар і в Африці удар. Але не зовсім так.
Існують певні відмінності,
характерні для нашого народу. Існує і національна
термінологія, яка несе у
собі історичну спадщину:
удари у «Спасі» мають українські назви, наприклад,
«стусан» чи «копняк». Національний колорит під
час навчально-тренувального процесу і проведення
змагання; важливу роль
відіграє заспів (козацька
пісня)...
■ «Спас» — це не просто боротьба, а ціла філософія...
— Так, боротьба —
це лише прояв «Спасу».
«Спас» — це звичай, це
ціла філософія, це культура
■

❙ На фестивалі бойових мистецтв.
❙ Фото з власного архіву.
нашого народу. Це навіть
більше, ніж бойове мистецтво. Всеукраїнська федерація «Спас» має 7 напрямків
діяльності:
1) Спорт. І це не тільки рукопаш «Спас» як вид
спортивного єдиноборства.
Це ціле багатоборство: національні види боротьби
(«штовхач», «навхрест»,
«на поясах», козацьке фехтування на шаблях, кінна
підготовка...). Всебічна підготовка козака-воїна.
2) Бойова культура українського народу. Ми маємо явище, яке сьогодні декларуємо, але яке в Україні
офіційно не визнано, але це
наш наступний крок: бойова українська культура.
Ми знаємо різні види української культури: танцювальну, пісенну, музичну... Але якщо брати собі
за мету виховання воїна,
то ми маємо стояти на принципах українського лицарства (як цього дотримуються багато сучасних
наших українських воїнів
україно-московської війни). Тобто не найманець, а
лицар — захисник народу,
держави, правди, совісті.
А це і бойові пісні, і бойові танці, і бойові обряди.
Хлопчик народжується —

і він уже воїн. Бойова культура — це банк духовності
народу, банк бойового духу
народу.
3) Козацька педагогіка.
Бо саме від того, як ми виховаємо наших дітей, залежить, якою буде наша Україна. Педагогіка — це та
сфера, яка має ключик від
машини часу України. Це
шлях у майбутнє і погляд
на минуле. Що ми закладемо у наших дітей, як ми їх
навчимо, як вони реалізують, передадуть далі знання? Українська педагогіка
має тисячолітні корені. І сучасні педагогіки європейських держав закладені були
при козацтві. Концепція педагогіки Китаю випрацювана за Сухомлинським, а
це — похідна від козацької
педагогіки. Давайте згадаємо, які були у середньовіччі педагогічні фактори. Це
монастирські школи, індивідуальне навчання дворян, а в Європі не всі були
писемні. Про Московію я
взагалі мовчу, там бояри
були не писемні, тому завжди існував думний дядько. А при Гетьмані Сагайдачному було близько 70
січових шкіл! Навіть жінки
писали листи. Пересічний
козак знав декілька мов,

а гетьмани — по 8-9 і вели
особисте листування різними мовами. Чи знають сьогоднішні керівники держав
стільки мов?
4) Козацька медицина,
козацьке здоров’я. Ми навіть не задумуємося, коли
говоримо: «Бажаємо тобі
козацького здоров’я!». Це
ввійшло у нашу підсвідомість. Адже величезний
пласт криється у козацькому способі життя. Ми
знаходимо і проповідуємо
найпростіші методи козацького оздоровлення і лікування. Бо в основі «Спасу» стоїть не виховання
спортсмена, а виховання
здорової людини, здорового майбутнього покоління.
Здоров’я ми розглядаємо із
семи сторін: фізичне, фізіологічне, психічне, енергетичне, духовне, соціальне
і родове. Бо наше завдання
— ще й передати здоров’я
своїм нащадкам, щоб козацькому роду не було переводу.
5) Національно-патріотичне виховання. Безумовно, козацтво мусить стати
авангардом у національному вихованні. На мою думку, сьогодні для нас є важливим національне питання дітей та молоді, а треба

❙ Олександр Притула.
розглядати національнопатріотичне виховання громадян усіх верств населення України. Нам потрібно
виховувати українця, якого б віку він не був. Сьогоднішні події — війна з Московією — пробудили український дух. Національно-патріотичне виховання
— це основа національної
безпеки держави і народу.
Бо немає вищого ступеня
духовності, ніж любов до
рідної землі.
6) Соціальне партнерство, яке ми ставимо на
принципах козацького звичаєвого права.
7) Наука. Адже будьякі речі неперевіреними не
можна пускати у процес. У
Всеукраїнській федерації
«Спас» є наукова рада, яка
працює за цими напрямками, забезпечує науковим
підґрунтям спорт, педагогіку, медицину козацького
здоров’я, національно-патріотичного виховання і звичаєвого права.

Філософія переможця без
втрати людяності
■ «Спас» має вже свою
історію. У скількох областях України займаються
цим бойовим мистецтвом?
— Всеукраїнська федерація «Спас» створена у
2005 році. Ми маємо симбіоз громадських організацій, які поєднані між собою, у 12 областях України
(Запорізька, Січеславська,
Київська, Миколаївська,
Херсонська, Полтавська,
Кіровоградська, Рівненська, Волинська, Харківська, Сумська, Закарпатська) працюють школи, де
навчають «Спасу». Загалом, по Україні — від 3 до
5 тис. дітей. Насправді вікових обмежень у нас немає: є «спасівці» від трьох
до 70 років. Є й дівчата-козачки. Об’єднуються навколо нашої організації матері, батьки, діти яких займаються «Спасом».
■ Ви автор шести книг.
Найбільш популярними
стали «Спас» — звичай ко-

зацьких родів», «Успіх та
людяність» і «9 сил». Чим
поєднані для Вас, як науковця і тренера, успіх і бойові мистецтва?
— Як науковець я займаюся фізичною культурою і спортом, бойовими мистецтвами, козацьким здоров’ям, системами
здоров’я, заснованими на
етнічних традиціях, а також проблемою психології
і технології успіху.
Я написав книгу про успіх і заснував УШУ (Українську школу успіху).
Українцям є ким пишатися! Україна — це дійсно країна успішних і всесвітньо відомих людей. Тарас Шевченко: понад 1300
пам’ятників встановлено у
світі, з них — більше трьохсот — за кордоном. Григорій Сковорода — людина, яка заклала підвалини
«сродного труда». Василь
Сухомлинський — всесвітньо відомий педагог.
Кибальчич створив теорію
покорення космосу людиною. Сікорський, Вернадський... Багато українців
здобули успіх і всесвітнє
визнання у найрізноманітніших сферах.
В українській філософії закладена філософія
переможця. Не «побєдітєля», який натворив біду
і тепер керує. А саме переможця, який міг і зробив трошки більше, змінив щось у світі на краще.
Я був здивований, що вчитель Миколая Коперника
був наш український професор Юрій Дрогобич, який
заклав йому основи, напрямок планетарної теорії, яка
зробила свого часу революцію в науці. І сьогодні в Україні спеціалісти з айтi-технологій одні з найкращих у
світі. А скільки чемпіонів
світу з бойових мистецтв,
інших видів спорту!
Основа УШУ: досягти успіху, але не втратити
людяність. Саме про це я
пишу у своїй книжці «Успіх та людяність». І сьогодні це дійсно світова пробле-

СУСПІЛЬСТВО
ма: важливо залишатися людиною за будь-яких обставин.
В основі цієї теорії стоїть гасло «Неможливе можливе», бо
для нас нічого неможливого немає.
Я описав таке явище, як характерники у книжці «Спас —
звичай козацьких родів». Тут я
спробував показати філософські основи «Спасу» на основі казок, переказів, козацьких карбів. Досліджував характерництво як явище на основі бойової
культури українського народу,
художніх творів і фольклору.
Створена мною система «9
сил» уже працює у Швеції, Естонії, Латвії, Польщі, Італії,
у США, в штаті Каліфорнія,
Франції, Англії. Система унікальна, на основі найпростіших вправ, які можуть виконувати навіть малюки. Найстаршій людині, яку я знаю, що
виконує ці вправи, 83 роки. Наприклад, мій учень Андрій за
допомогою «9 сил» вилікував
серце, хоча йому мали робити
складну операцію. До системи входять найкращі вправи,
адаптовані для будь-якого середовища, як я називаю — «спортзал у кишені». Система вправ
нешкідлива, а користь буде однозначно.
Презентація цієї книжки
«9 сил» відбулася у Швеції.
Книжка перекладена російською і англійською мовами.
Мрію перекласти її багатьма
мовами.

Змінивши себе, ти зміниш світ
■ Розкрийте секрет здорового способу життя на основі
своєї оздоровчої системи «9
сил».
— Існує 7 принципів концепції здоров’я:
1) Мислення, менталітет.
Потрібно усвідомити, що ми є
частинка Всесвіту. І, насамперед, треба собі поставити мету:
прожити 150-200 років, тоді ви
проживете 120 років. А якщо
ви ставите мету: як би дожити
до завтра, — то без питань. Бог
допоможе. Тобто має бути мислення здорової людини.
2) Рух. Саме система «9 сил»
може забезпечувати постійний
рух наших внутрішніх функціональних систем організму.
3) Дихання. Коли запустити систему «9 сил», то і дихання покращиться, легені запрацюють потужнiше.
4) Водний баланс. Треба
пити воду свіжу, чисту, добру.
Оновлювати себе.
5) Здорове харчування.
6) Захист.
7) Очищення: фізичне,
фізіологічне, духовне, енергетичне, родове, бо іноді треба робити аналіз своєї родини і допомагати іншому.
У нашій системі оздоровлення існує 7 ступенів розвитку: ви самі, ваша родина, ваше
мале коло спілкування, мала
батьківщина, велика Батьківщина — Україна, Планета Земля, Всесвіт. Від нас, наших думок залежить, як буде розвиватися Всесвіт.
Я пригадую такий випадок:
колись кобзар Василь Литвин
приїжджав до нас на фестиваль. Він іде дуже сумний, а я
запитую: «Василю Степановичу, чому ви сумуєте? У нас свято, дітки зібралися...» А він
каже: «Як мені не сумувати?
В Індонезії близько 130 тисяч
життів забрало цунамі...» Він
реально переймався, він це відчував, це неможливо приховати. Але ця розмова була інтимною, він цього не розповідав людям. Мене це дуже вразило. Він був справді людиною

Всесвіту. Мені ще далеко до такої людини, яка всією душею
і серцем переймалася, страждала через страждання іншого... І тут він раз — і веселу пісню заспівав. Тобто він усередині себе робив баланс журби і
радості, добра і зла на користь
світла. Бо, як сказав Олесь Бердник, «Пітьма вогнища не розпалює». Слава Богу, Україна
народила таких синів.
А головний секрет здорового способу життя дуже простий
— бути людиною.
■ Яке ваше життєве кредо?
— «Вдосконалюй себе, людино, а через себе — світ». Я
вважаю, що, дійсно, змінивши себе, ти зміниш світ. А дехто говорить фразу: «Ми змінимо світ». Шановні друзі, я хочу
сказати, що не треба змінювати
нічого. Світ створений до нас,
ми можемо тільки себе вдосконалювати. Бо ми — лише частинка Всесвіту.
■ Ви належите до козацького роду. Хто були ваші вчителі? Порадьте сучасним батькам, як виховати козака, воїна,
захисника рідної землі?
— Починалося все з дитинства. Бабуся співала козацьких
пісень. Дідусь садив на коліна,
гуцикав, прибирав коліна, і так
я навчився падати. Він казав,
що це мене колись спасе. Дядько мій гнув підкови, дуже потужний був козак, навчив мене
бджільництва, в’язати мотузки, привчив працювати руками. А татко мій залучив мене до
фізичних вправ, які були природними. З дитинства я мав великі можливості розвиватися
фізично. До цього стимулювала вся моя родина. У рік мене
татко посадив на коня. У нашій
родині були деякі речі неписані,
на побутовому рівні, і, безумовно, вони не робилися напоказ,
але западали глибоко в душу,
запам’яталися. Бабуся завжди
казала, що ми козацького роду.
Ми займалися боротьбою, захоплювалися козацтвом, зачитувалися книжками про козаків: Петро Панч, «Гомоніла
Україна», Зінаїда Тулуб, «Людолови», Володимир Малик,
«Посол Урус-шайтана». Хоча
дуже мало було літератури...
Я захоплювався творами
Олеся Бердника, вважаю його
своїм першим духовним учителем. Другим духовним учителем був для мене Василь Степанович Литвин, кобзар, дуже
мудра людина... Духовні вчителі — це провідники нації.
Переоцінити внесок Олеся Павловича у духовне відродження
України неможливо. Він створив Українську Духовну Республіку; це наша держава, звідки ми приходимо у сучасну державу і намагаємося розвивати
добро, захищаючи її, запускаємо проекти, які несуть відродження України. Наприклад,
відродження «Спасу» — один
із таких проектів. Хочу сказати, що сотні «спасівців», наших вихованців сьогодні боронять Україну від московського
загарбника. І це дуже важливо.
І жодного зрадника ми не маємо. Більше того, всі активні захисники України. І коли стоїть
вибір, то для «спасівця» насамперед — національні інтереси
України.

«Свято» походить від слів
«святий», «світло»
■ Хто привів вас до бойового мистецтва?
— Із 1989 року в мене були
вчителі Микола і Олександр
Нікіфорови, які благословили
мене на збір «Спасу». У їхньому
дитинстві, за їхнiми розповідя-
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ми, був один дідусь — колишній вояк УПА, який навчав їх
деяким прийомам боротьби...
Тож із перших років незалежності України ми вступили до
козацтва. З 1992 р. я є українським запорозьким козаком, отримав посвяту від Гетьмана
України Володимира Муляви. Зараз дуже багато є козацьких організацій. Але ми повинні усвідомити — всі ми належимо до єдиного українського козацтва.
Леонід Петрович Безклубий, Анатолій Петрович Бондаренко — козаки, носії традиції «Спасу», які навчали мене.
«Спас» сьогодні — це зібрання методів, методик, які передавалися від серця до серця, а
також отримали сучасну обробку. Звичайно, я дуже вдячний своїм учителям. І ми сьогодні працюємо, удосконалюємо їхні знання, щоб довести до
професіоналізму. «Спас» сьогодні — це сучасна бойова система, яка у різних напрямках
(у спорті, у військово-прикладній сфері) показує дуже позитивні результати. Багато наших учнів сьогодні у спецвійськах, і вони там одні з кращих.
■ З якою метою ви організовуєте фестивалі бойових
мистецтв?
— «Свято» походить від слів
«святий», «світло». І чим більше ми робимо таких речей, тим
більше людей побачать і пробудяться. Ми запалюємо в інших
вогонь розвитку, самовдосконалення заради розвитку нашої держави України і всього
доброго світу. Бо просто тренування мало хто бачить. А фестиваль — це прекрасний мотиваційний засіб, щоб наша справа розвивалася.
■ Порадьте, як виробити
силу волі, побороти лінь і почати займатися фізичною культурою?
— Дуже багато тренерів, коучерів навчають, що потрібно
вийти з зони комфорту — і все
у вас налагодиться. Але тільки
дурень виходить із зони комфорту. Жодна тварина у світі
не полишає комфортне місце.
Знайдіть комфортне місце для
виконання цих вправ. Якщо ви
полюбите себе, то ви намалюєте собі мрію. У книжці «Успіх і
людяність» я написав про 7 ступенів успіху:
1) Станьте володарем своєї
думки, станьте вільними у
своїх думках, не живіть думками того, хто хоче вами управляти, приєднайтеся до думки Всесвіту, до думки матеріземлі.
2) З думки формується мрія.
Мрійте! І ви побачите, що якщо
мрія буде надзвичайно сильна,
то вона збудеться.
3) Мета, яка народжується з мрії. Якщо є чітка мета:
«Я хочу бути здоровим!» і у вас
вливаються ці 9 сил при виконанні вправ: і Божа сила,
і сила землі, і сила каменю, і
сила змії, і сила Всесвіту, — у
вас буде сила, якщо вона вам
потрібна. Якщо енергія, сила,
здоров’я не потрібні, то навіщо
виконувати ці 9 вправ?.. Якщо
ми хворі, убогі, плаксиві, то
кому ми потрібні?..
4) Чіткий намір: «Я це зроблю!»
5) Чітке знання, віра, відання, що це можливо. Адже неможливого немає нічого.
6) Ентузіазм. У кого жага —
тому й допомога!
7) Обов’язково дійте!
І дев’ять вправ — це не панацея. Хочете одну — робіть
одну вправу, але із задоволенням! ■
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■ НАША СИЛА

Ювілей суверенної
влади
Вшановуємо 350-річчя
з дня започаткування
гетьманської столиці
у Батурині
Наталія САЄНКО, вчений секретар
НІКЗ «Гетьманська столиця»
2019 рік знаменний для Батурина. У березні виповнюється 350 років, як місто стало
гетьманською столицею України. Науковці НІКЗ
«Гетьманська столиця» у співпраці із заслуженим художником України Володимиром Тараном
(м. Київ) представили лого цієї важливої події, в
основу якого покладено символіку герба міста.
Особливий статус Батурина було визначено
Глухівськими статтями 6 (16) березня 1669-го, а
вже від квітня того року в місті постійно проживавав гетьман Дем’ян Ігнатович, якого за три роки
змінив Іван Самойлович, а ще через 15 років —
Іван Мазепа, який підніс на найвищий щабель
політичну роль Батурина. Тому саме гетьманська столиця першою потрапила на жертовний вівтар виступу Мазепи проти Москви восени 1708
р. Місто було знищене. Ця акція, окрім військово-стратегічної, мала, у першу чергу, політичну
мету: ліквідацію ядра суверенної влади, чим в
очах кожного народу і міжнародної спільноти є
столиця.
Хоча резиденція призначеного Петром І

гетьмана Івана Скоропадського постала у Глухові,
вже гетьман Данило Апостол, пам’ятаючи про те,
яке значення мав Батурин для українського народу, неодноразово клопотав про повернення до
нього гетьманського осідку, але щоразу отримував від царів категоричну відмову.
У 1750 році гетьман України Кирило Розумовський зміг повернути резиденцію до Батурина. Він мав грандіозні плани щодо відродження
міста і повернення йому столичних функцій та втілював ці плани упродовж 14 років свого гетьманування. Скасування інституту гетьманства (1764)
й полково-сотенного устрою (1782) де-юре поклали край «столичному» статусу Батурина.
Проте упродовж останніх 350 років вітчизняної історії саме Батурин є символом нашої сили,
боротьби, прагнення до волі української нації.
Україна відзначає на державному рівні 350
років з дня започаткування гетьманської резиденції у місті Батурин (16.03.1669) відповідно до
Постанови Верховної Ради України від 18 грудня 2018 року № 2654-VIII. Ціла низка заходів
упродовж року буде реалізована заповідником
«Гетьманська столиця» спільно з Батуринською
міською радою та друзями Батурина. ■

■ ОСНОВИ

Національний простір
починається
з рідного дому
Український дух
у дітей потрібно
виховувати з малечку
Лариса ГРОМАДСЬКА
Важливу роль у вихованні дитини відіграє
колискова. Особливо коли її співає мама. І співає не лише немовляті, а й у період очікування
малюка. Проте співати з дітками потрібно постійно: під час гри, праці, на природі, у дорозі,
на прогулянці. І обов’язково співати рідною мовою!
Найперше — українські народні пісні. Співати пісень різних: журливих, сумних, щоб виховати уміння співчувати і жаліти; веселих, щоб
дитина навчилася радіти життю; ліричних, щоб
відкрити для дитини любов до світу; історичних
— аби знала минувшину України... Адже пісня
гармонізує, очищає простір, оздоровлює, допомагає у спілкуванні.
Варто танцювати разом iз дітьми. А ще —
бавитися! Грати емоційно і щиро. Читати казки у ролях. Потрібно розповідати дітям якомога
більше казок (спочатку українських народних,
бо вони ближчі, а потім авторських чи інших народів світу), прищепити їм любов до книги як
скарбниці знань. На допомогу прийде домашня бібліотека. Саме казковий світ відповість на
багато дитячих запитань, відкриє чарівний світ
добра, любові, радості, навчить малюка співпереживати, розрізняти правду і кривду.
Важливо якнайбільше говорити з дитиною: найперше — про все, що її хвилює, а потім
ненав’язливо передавати їй свій досвід, знання.
Пробудити у дитині якнайбільше почуттів; дозволити їй голосно сміятися, емоційно говорити,
плакати, кричати, радіти...
Дитина з перших років життя відчуває,
запам’ятовує домашню атмосферу: все, що її
оточує, формує у дитини світогляд, уявлення
про красу, любов, добро, радість і гармонію.
Вишиті рушники, подушки, скатертини, сервет-

ки, плетені килими, картини, глиняний посуд та
ін., є не просто оберегами і створюють вишукану атмосферу, а й несуть генетичний код наших предків, підкреслюють приналежність до
рідної землі. На покуті, на почесному місці,
у хаті мають бути символи, які гармонізують
простір, допомагають зрозуміти дитині, якого
роду її батьки, яких звичаїв і обрядів дотримуються, які цінності сповідують і що святкують. Це образи Козака Мамая і Тараса Шевченка, обрамлені рушниками, родинне дерево (можливо, фото близьких родичів), восьмикутна зірка, свастя, трисуття (можуть бути
у вигляді підсвічників), Дідух, віночки, стрічки, обереги, створені разом iз дітьми. Так у дитини формується світобачення.
Важливо прищепити любов і шану до народних ремесел, українського одягу, бажання з гордістю одягти вишиту сорочку... Творіть
разом iз дітьми (вишивайте, плетіть, малюйте,
вирізайте, ліпіть)!
Важливо навчити дитину цінувати природу, час, людей, українськi звичаї. Навчити дякувати батькам, людям, собі, всьому світові за
кожну мить життя, за кожен день. Навчити любити саме життя!
Змалечку розповідати легенди про славних лицарів української землі — козаків; вивчати прадавню історію України, рідну культуру.
Але головне — усвідомлювати, що ми — люди
Землі, маємо жити у гармонії із Всесвітом, нести любов і добро у світ. Навчити дитину милуватися сонечком, квітами, метеликом, снігом, дощем, хмарами, птахами, лісом, полем...
Донести до своєї дитини любов до чотирьох
стихій: води, вогню, землі і повітря. Навчити її
бережного ставлення до навколишнього світу.
Вчитися разом iз дітьми радіти кожній миті!
І головне — вчити треба не словами, не за
допомогою телебачення чи книг, а власним прикладом, своїми діями!
Адже якщо ваша дитина отримала правильні знання в сім’ї, то вони стануть для неї
справжнім оберегом упродовж усього життя. ■
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На згадку залишив
«Київський вальс»
Автор музики до «Пісні про рушник» та «Рідна мати
моя» Платон Майборода був улюбленим учнем Левка
Ревуцького
Наталія ОСИПКУК

У вирі повсякденних справ та одноманітних буднів ми забуваємо про важливі,
навіть епохальні справи. Майже за Олександром Довженком: «Хтось бачить
під ногами калюжу, хтось — зорі». Майже непоміченим залишився 100-літній
ювілей композитора Платона Іларіоновича Майбороди, який, до речі першим серед представників свого цеху став лауреатом Шевченківської премії, отримавши
її ще у 1962-му.

До консерваторії вступив не відразу
Народився Платон Майборода 1
грудня 1918 року на хуторі Пелехівщина Глобинського району на Полтавщині у селянській родині. Усі домашні були безмежно закохані в пісню.
Батько композитора закінчив три класи церковно-приходської школи, був
творчо обдарованою людиною. Начитаний, залюблений у музику, навіть самотужки вивчив нотну грамоту та навчав інших. Разом iз братом Віктором
майстрував музичні інструменти.
Не менш музично обдарованою
була Одарка Єлисіївна, мама майбутнього композитора. Не дивно, що талант Платона Майбороди виявився у
ранньому віці. Хлопець був активним
учасником художньої самодіяльності,
займався у музичному гуртку, самотужки вивчив нотну грамоту, оволодів
грою на кількох музичних інструментах: мандоліні, домрі, гітарі.
Коли хлопцю доручили керувати
шкільним музичним гуртком, поставився до цього з відповідальністю. Уже
тоді Платон робив спроби самостійно
писати музику. Проте жорстока реальність перекреслила всі плани. Під час
Голодомору 1932-33 років сім’я змушена була переїхати до Запоріжжя.
Попри складний час, від своєї музичної мрії юнак не відмовився. Платон Майборода відвідував концерти
місцевих артистів, вистави драматичного театру, оперні спектаклі. Платон
вирішив вступити до Київської консерваторії, там у класі Левка Ревуцького
вже навчався його брат. Проте перша
спроба виявилася невдалою, у 1936
році до консерваторії Платона не прийняли.
Проте не помітити обдарованого
юнака було неможливо. Тож не дивно,
що член приймальної комісії Левко Ревуцький порадив йому піти до музичного училища імені Глієра. Там юнак
учився з таким натхненням, що чотирирічний курс училища засвоїв за два
роки.
Зрештою, саме 1938 рік став щасливим для майбутнього композитора. Платона Майбороду прийняли до
Київської консерваторії, де він навчався у класі видатного Левка Ревуцького. Зрештою, саме наставник відіграв
у житті Платона Майбороди вагому
роль. Левко Ревуцький заохочував
свого учня вивчати українську народну пісенність. Під час літніх канікул
Платон брав участь у фольклорних експедиціях, виїздив у різні місця України, щоб записати зразки народної творчості.

Син «ворога народу»
У книжці «Платон Майборода: милий спомин на серці собі пов’яжи» упорядник, поет Микола Сом зібрав спогади всіх, хто знав і шанував незабутнього Платона Майбороду. Безцінні
спогади подає дружина Маестро Тетяна Майборода, яка докладала чимало зусиль для збереження пам’яті про
свого чоловіка. Вона нагадує, що бать-

ка Платона Майбороди було оголошено «ворогом радянської влади», «куркулем». Можна лише здогадатися, яке
ставлення було до сина «ворога народу».
«Таких, як він, без жодної військової науки, неоперених і юних, радянські комісари кинули у кривавий
і смертельний бій, — пригадувала Тетяна Майборода. — Боєць Майборода
опинився у самому пеклі грізного побоїща, в діючій армії генерала Кирпоноса, котра боронила Київ у перші місяці війни. Як відомо, штаб фронту і
сам командир потрапили в оточення і
всі загинули в урочищі Шумейкове на
рідній Полтавщині. Майже мільйонна
армія, що складалася в основному з українського селянства, стала заручницею сталінської авантюри: «Ні кроку
назад!».
У полон потрапив не лише Платон,
а й старший брат Георгій. Вони обидва гибіли в голоді й холоді за колючим
дротом у «Хорольській ямі» — так називали люди той жахливий табір полонених».

❙ Платон Майборода.
❙ Фото з сайта wikipedia.org.
мовами світу. Про дивовижну дружбу
двох побратимів — Майбороду та Малишка теплі спогади зберегла Тетяна
Майборода: «Андрій Малишко володів
прекрасним голосом — ліричним баритоном, тонко відчував мелодію. Платон
теж співав, але «для себе». Майже всі
відомі композитори не володіли професійним співом. Та якось пізнього вечора в їхньому дуеті я почула незнайомі дві пісні: «Ще не вмерла Україна»
та «Ой у лузі червона калина». Я була
в захопленні, та мене відразу остудило печальне зітхання Малишка: «Танюшо! Не кажи нікому, що ти щойно
чула. Ці геніальні пісні ще заборонені,
ворожі нашій владі. Дожити би, щоб
вони звучали...»
Як світлий спомин зберегла Тетяна Майборода історію створення «Пісні про рушник», яку в народі називали
одним словом — «Рушничок». «Її мелодія визріла ще до появи кіностріч-

«Рушничка» поніс по світу видатний співак Дмитро Гнатюк.
Українці всього світу сприймали ту ніжну і могутню пісню, як
національну святиню, урочисто піднімалися, не стримували сліз при
її виконанні».
У 1945 році Платон Майборода керував військовим ансамблем пісні й
танцю у Відні, звідки його за особистим проханням Левка Ревуцького повернули до Києва для завершення музичної освіти. Наставник був у захваті
від свого музично обдарованого вихованця. Він казав: «Це був студент iз
великими творчими перспективами.
Його характеризували художня інтуїція і темперамент, прекрасна музична пам’ять».

І пісню цю сніги не заметуть
Після закінчення консерваторії
впродовж 1947-49 років Платон Майборода викладав теоретичні дисципліни у Київському музичному училищі.
1948 рік став для композитора знаковим. Співпраця з Андрієм Малишком
принесла нечуваний успіх їм обом, збагативши українську музичну культуру
яскравими зразками. Майже всі 22 їхні
спільні твори стали прикладом втілення української музичної традиції.
Згадаймо пісенні шедеври, які полонили серця не одного покоління українців: «Київський вальс» (до речі,
тривалий час початкова фраза була
позивними радіостанції «Промінь»);
«Білі каштани», «Пісня про вчительку», «Ми підем, де трави похилі», «Ти
моя вірна любов», «Колискова», «Пісня про козацькі могили», «Моя стежина».
А в кого не завмирало серце, коли
звучала всесвітньо відома пісня «Рідна
мати моя»? Її, до речі, перекладено 18

ки «Літа молодії», — згадувала Тетяна Майборода. — Було це так: режисер
Олексій Мішурін познайомив Платона
Іларіоновича з сюжетом кінофільму, де
головний герой бере в дорогу вишитий
рушник від матері. Композитор самостійно написав такі слова:
Рідна мати моя, ти ночей
недоспала,
В тихім шелесті трав ти
мене сповила,
І в дорогу далеку ти мене на зорі
проводжала
І рушник вишиваний на щастя,
на долю дала.
Ті слова першопочатку пісні композитор тихо наспівав у телефонну трубку до Малишка в санаторій «Конча-Заспа». Поет отой куплет практично залишив, замінивши, як тепер ми бачимо, лише другий рядок: «І водила мене
у поля край села». Він майстерно, мов
на полотні, завершив образ рушника —
себто образ матері.
Прослухавши пісню у виконанні самого Малишка, її перший виконавець Олександр Таранець сказав:
«Згадаєте мої слова: ця пісня облетить
всю землю...» Говорячи народними
словами, Таранець як у воду дивився.
«Рушничка» поніс по світу видатний
співак Дмитро Гнатюк. Українці всього світу сприймали ту ніжну і могутню
пісню, як національну святиню, урочисто піднімалися, не стримували сліз
при її виконанні». І, звісно, не залишають байдужими ці щемливі рядки
Андрія Малишка, присвячені побра-

тиму Платону Майбороді: «То не легко, друже, в суєслов’ї, де складна і де
терниста путь, дати пісню з крові, із
любові, що її сніги не заметуть».
Між побратимами, за спогадами
сучасників, справді існував духовний
зв’язок, який ніколи не переривався.
У своїх спогадах Тетяна Майборода
поверталася до далеких подій, які назавжди залишилися в її серці. У лютому 1970 року Андрій Малишко перебував на лікуванні, тож друзі прагнули хоча б якось його розрадити. Малишків друг Платон Майборода теж
вирішив підтримати поета, попросивши дружину укласти та упорядкувати збірку пісень на слова Малишка. До
того видання Платон Майборода написав надзвичайно теплу передмову.
«Малишко тихо, але радо відказав: «Танюшо! Я вам дякую обом. Обніми і поцілуй за мене рідного Платошу за його велике серце», — згадувала
Тетяна Майборода у розмові з Миколою Сомом. — А 17 лютого Малишка
не стало... Вже по смерті нашого поета Платон довго й сумовито нахилявся
над останніми рядками, що були написані прощальною сльозою. Там поезія
і музика стоять на рівній висоті».
Плідно також працював Платон
Майборода з поетами М. Рильським,
В. Сосюрою, Д. Луценком, В. Симоненком, В. Юхимовичем; писав твори
на поезії Т. Шевченка, Лесі Українки. Його пісні виконували відомі співаки Н. Матвієнко, Є. Мірошниченко,
Д. Петриненко, Д. Гнатюк, А. Мокренко. Творчість Платона Майбороди
популяризували тріо сестер Байко, чоловічий дует П. Кучмій і А. Бойко, а
концертмейстером багатьох концертних програм була Е. Пірадова. А ще
Платон Майборода написав музику до
17 кінофільмів кіностудії ім. О. Довженка — «Гроза над полями», «Літа
молодії», «Дмитро Горицвіт», «Люди
не все знають», «Долина синіх скель»,
«Абітурієнтка».

Найбільша пошана — пісні
«Жодного дня без музики» — таким було життєве кредо Платона
Майбороди. Ніколи не лишався осторонь людської біди, прагнув допомогти, чим міг. Таким він залишився у
пам’яті всіх, хто його знав. «Над усе
любив добірне товариство, своїх земляків і друзів, часто ходив на людні
базари, де охоче спілкувався з колоритними і працьовитими селянами,
— пригадувала Тетяна Майборода.
— Він бував і ніжним, і тривожним.
А найбільше сердився, коли стрічав
людину без високої національної гордості».
У пам’яті дружини збереглися ці
ліричні рядки, які нагадують про
святе та справжнє почуття — любов:
Обніми, поцілуй на прощання,
Бо далека в житті простелилася
путь.
Не забудь світлих днів молодого
кохання,
Ти ніколи мене не забудь,
Не забудь — не забудь...
Минають роки, та пісні Платона
Майборода торкаються найпотаємніших струн нашої душі. На жаль, нечасто звучать. Ще напередодні 90-літнього ювілею літератор Аркадій Музичук
порушував важливу тему щодо відзначення та гідного пошанування Платона Майбороди. Йшлося, зокрема про
те, що так і не були виконані обіцянки чиновників заснувати премію імені
Платона Майбороди «за створення кращої пісні року з присудженням її в день
народження композитора — 1 грудня».
Так і не було засновано стипендію імені
Платона Майбороди «для кращих студентів-відмінників» у Київському інституті культури (нині Національний
університет культури і мистецтв). Промайнуло десятиліття, а видання зібрання творів композитора так і лишилося
мрією.
...Та допоки звучатимуть «Білі
каштани», «Київський вальс», «Моя
стежина», ми завжди почуватимемося
духовно багатими. Тож будьмо вдячними за це щастя незабутньому Платону Майбороді. ■
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■ СПОГАДИ ПРО МАЙБУТНЄ

Сізіф на безгрошів’ї:
переграти фатум
Костянтин РОДИК

Від початку 2006-го дотації часопису «Книжник-review» впали
майже до нуля. З’явилися борги
перед друкарнею — дякувати
її директорці Лілі Ісмагіловій,
котра тримала ці ризики, скільки
могла, на собі. Почалися перебої
з виплатою гонорарів; зарплатню
штатним працівникам упродовж
січня-лютого підтримували тим,
що ані копійки не нараховували
Родику-Родіній. У ті дні зустрівся з новопризначеним міністром
культури Ігорем Ліховим.
Нічого не просив — укотре запропонував інституції, котра оперувала бюджетними грошима для
формування бібліотечних фондів,
прозору схему наповнення книгозбірень: закуповувати книжки
із топ-частини рейтингу. Міністр
зацікавився, доручив своїм спеціалістам вивчити можливість.
Відповіді чекав довгенько.
Нарешті зателефонувала Лариса
Нікіфоренко з відділу бібліотек
(нині очолює директорат державної мовної політики): зі зміною
положення щодо закупівель нічого не виходить. Я зрозумів: схоже, телефон без пульта «пояснив»
міністрові «недоцільність» усунення традиційного способу розподілу: цьому дала, цьому дала, а
цей — не носив...
Проте, пані Лариса сказала:
міністрові дуже прикро, але він
готовий посприяти проведенню
церемонії — скільки вам треба?
Наступного дня відправили кошторис, видатки котрого обраховувалися стандартною для такої
акції сумою, — еквівалентом 10
тисяч доларів.
Ясна річ, сподівань на такий
грант не мали — але ж треба було
окреслити реальну картину витрат. Зрештою, спільно скоротили «заявку» втричі — і церемонія
вшанування лавреатів за підсумками рейтингу-2005 таки відбулася. Знову в Українському діомі
(оренда становила значну частину
міністерського гранту). І на сцену
на тлі гігантського вернісажу літературно-видавничо-культурологічних фотопортретів уперше
піднявся міністр культури, Ігор
Ліховий.
Тоді лавреатами стало чимало
видань, котрі започаткували нові
вектори розвитку вітчизняного
книжництва, актуальні до нині.
Видавництво «Картографія» під
орудою Ростислава Сосси випустило «Атлас світу», що не поступався зовнішнім амбіціям «Ташену»: книжку демонстрували
на спеціальній підставці — нічого
подібного в Україні досі не виходило. Але ще далі пішло столичне
видавництво «Емма»: її «Україна
— козацька держава» (тогорічне
Ґран-прі) мала справді унікальні
параметри: її розмір обіймав третину стандартного канцелярського столу, але вага у понад три кіло
не заважала легко гортати книжку (передовий на той час спосіб
кріплення блоку до так само майстерно виготовленого корінця).
Але не зовнішні принади справили ґран-прі-враження на експертів: упорядник Володимир Недяк
зібрав у цьому однозначно презентаційному виданні справді кращі

❙ Міністр культури Ігор Ліховий та Костянтин Родик на сцені Українського
❙ дому, 2006 рік. Фото з архіву «КР».

тогочасні дослідження із заявленої проблематики й оздобив усе
розкішним ілюстративним мереживом, часом унікальним.
Далі з тим раритетом стався
курйоз. На київському ярмарку, що відбувся невдовзі по церемонії, до стенду «Книжки року»
підійшов чоловік, що відрекомендувався українцем з-за океану, й
попросив продати виставлений
тут же том «Україна — козацька
держава». Відповіли, що асортимент презентації є архівом рейтингу і тому не продається. Та за
якийсь час чоловік підійшов удруге, а потім і втретє. Розлучатися з книжкою-унікумом не мали
жодного бажання, але поруч на
стенді працювали співробітники «Книжника-review», котрим
затримувалася зарплатня. І ми
продали наполегливому діаспорцеві коштовний фоліант — нехай
пробачить видавець, гроші за шедевр пішли на бодай коротку підтримку лінійних працівників
«КР-Кr».
Того ж 2005-го яскраво засвітилася антологія української
«жіночої» прози та есеїстики другої половини ХХ — початку ХХІ
століть «Незнайома» (Л.: Піраміда), укладена Василем Ґабором.
То була перша ґрунтовна спроба
систематизувати вибухоподібний
сплеск жіночої письменницької
активності.
«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» випустила перший том своїх неперевершено креативних «100 казок»
(наступні випуски також цілком
безальтернативно стануть лавреатами). Та, як на мене, головним
здобутком того книжкового сезону стала книжка Тамари Гундорової «Післячорнобильська бібліотека. Український літературний
постмодерн» (К.: Критика) — перший зразок аналітичної критики
(у вигляді послідовного книжкового викладу) за всі роки незалежності.
До речі, за два дні до церемонії-2005 в УНІАН відбулася
прес-дискусія «Книжка року»
поміж політикою і державою» з
таких проблемних питань: чому
політики не використовують
«книжкові» технології навіть під
час виборчої кампанії? Чому уряд
не бачить у книговиданні бюджетоутворюючої галузі? Чому видавці не застосовують іміджеві
технології, які надає їм «Книжка року»? Склад дискутантів:
від політиків — народний депутат України Юрій Костенко; від
урядовців — заступник голови
Держтелерадіо Василь Шевченко. Плюс видавці. Хоч як прикро
усвідомлювати, усі три питання
того обговорення досі лишаються

злободенними.
Просто на тій церемонії, що
відбувалася на початку ювілейного року Незалежності, домовилися з міністром культури щодо
проведення опитування «Книжки незалежного 15-річчя, які
вплинули на український світ».
Підключилася газета «Україна
молода», що піднялася тоді до
позначки понад 100 тисяч передплатників. Голосували листами до редакції (тоді ще писали!)
та кнопками на газетному сайті. Оцінювали 15-річний асортимент експерти «Книжки року»
та окремо — журналісти видань,
котрі постійно висвітлювали літературно-книжкові новини. Соціологи запропонували коефіцієнтну формулу для зведення усіх
потоків водно.
Але для запуску цього механізму слід окреслити «правила
гри». За обережними оцінками
Української асоціації видавців
та книгорозповсюджувачів упродовж п’ятнадцяти років Незалежності на книжкових прилавках України з’явилося близько
70 тисяч видань (за назвами). Як
із такого розмаю виділити найважливіші книжки? Чи взагалі
можливо тут оперувати поняттям «кращі»? Забігаючи наперед:
коли у первісних списках фіґурувало до ста видань у кожній номінації — усі вони, безперечно, заслуговували на статус «кращих».
Потрібен був рейтинговий критерій. Ми сформулювали його
так: книжки, які започаткували новий рівень інтелектуальної
дискусії, нові літературні та наукові напрямки; видання, що піднесли сучасні стандарти мистецтва книги; книжки, без котрих
нині важко уявити український
культурний ландшафт.
Отже, ми хотіли спитати українців: які книжки лишили слід
у вашій свідомості? Хотіли збагнути, які книжки справді вплинули на сучасний український
світ.
Щоб одержати масову відповідь, треба — згідно з соціологічною аксіомою — запропонувати максимально вичерпний і
водночас компактний (аби не відлякував!) список можливих відповідей: тобто список книжок,
з яких і належало вибирати читачам. Такий список коректно
могли укласти лише експерти —
знову-таки, згідно з законами соціології. Але з чого мусили вибирати експерти? З отих 70 тисяч?
Тому спершу звернулися до
видавців — назвати десять своїх
книжок, якими вони пишаються
найбільше. Отримали їхню самооцінку, додали до неї восьмирічну
статистику всеукраїнського рейтингу «Книжка року» і вже тоді
відправили ці довжелезні списки експертам з проханням максимально скоротити (а також додати пропущені, на їхню думку,

резонансні видання). З огляду на
те, що опитування мало відбутися в масовому середовищі, ми просили віддати перевагу більш тиражним і популярним книжкам
перед вузькофаховими та випущеними обмеженим накладом.
На той час уже стало ясно,
що для коректного порівняння
книжок їх треба згрупувати щонайменше у сім тематичних номінацій: класика, художня література, історія, філософія,
довідкові видання, дитячі книжки та література з мистецтва. В остаточних списках-номінаціях вирішено було залишити по 30 назв.
Це завдання і виконали експерти
— близько 100 фахівців університетів та академічних інститутів,
книжкових аналітиків та літературних критиків, публіцистів (у
тому числі й фахівців з числа народних депутатів).
На початку серпня 2006-го короткі номінаційні списки опубліковані в газеті «Україна молода»
та виставлені для голосування в
інтернеті. Голосування тривало
два тижні.
У день публікації газетних
списків відбулася прес-конференція, де організатори дістали
чимало цікавих запитань. Перше: чому в рейтингу українських
книжок фігурують «іноземці» —
різні там Ніцше, Фройд, Коельйо,
Кастанеда? Відповідь назагал аксіоматична: перекладені «іноземці» починають жити за законами
культури, на мову якої перекладені. І, таким чином, впливають
на свідомість читачів на рівних
з вітчизняними авторами. Але
саме питання, що виникло у колег-журналістів, вельми симптоматичне: гальмівний шлях
української відрубності, замкненості, сторожкості до всього інакшого усе ще тривав.
Друге запитання випливало
з першого: чи не побоюємося ми
результатів опитування — а ну,
як читачі назвуть найважливішими книжками не Шевченка
з Грушевським, а тих-таки Коельйо з Кастанедою? Що тут сказати? Опитувань (як і медичних
аналізів) боятися не треба. Над їхніми результатами треба замислюватися. І, коли треба, призначати
лікування. Наприклад, ми виразно бачили — ті, хто голосували листовно, у масі своїй демонстрували жорстку залежність від
шкільних програм: відзначали не
так конкретні книжки, як реагували на відомі їм імена. І це було
б іще нічого, якби не супроводжувалося... «ксенофобією» стосовно всіх інших претендентів. Але
це вже до важкої і тривалої розмови про якість історичного та літературного курсів нашої середньої
школи. З іншого боку, ті, хто голосував інтернетом, виявили залежність від моди в найширшому
її розумінні. Обидва спостереження тягнули за собою висновок, що

вже давно перезрів в українському літературно-книжковому світі:
професійні соціологи мусять ретельно обстежити сучасного читача. Без такого знання планувати щось серйозне на книжковому
ринку неможливо.
Отже, наше експертно-читацьке опитування компенсувало,
по суті справи, відсутність досліджень розвитку модерного книгарства в Україні, відсутність
студій з вивчення соціології читання. З одного боку, із туману
буденності проступили справжні орієнтири національної гордості — книжки, з яких складатимуться майбутні хрестоматії;
книжки, що здобулися на поважний ринковий титул лонґселерів.
З іншого боку, ми наблизилися
до розуміння реальних, а не патріотично-уявних смаків широкої
читацької авдиторії. Те, що деякі,
скажімо так, популістські книжки опинилися на вершині цього
рейтингу — було серйозним сигналом замислитися над недосконалістю вітчизняних технологій
формування масової свідомості.
Ось деякі результати акції
«Книжки незалежного 15-річчя, які вплинули на український
світ». Оскільки культурну вагу
книжок зіставити важко, сім топвидань, які здобулися найбільшої
кількості голосів, розставили за
хронологією виходу. Результат
номінації «Красне письменство»:
Оксана ЗАБУЖКО. Польові
дослідження з українського
сексу. – К.: Згода, 1996
Юрій
АНДРУХОВИЧ.
Рекреації. – К.: Час, 1997
Лесь
ПОДЕРВ’ЯНСЬКИЙ.
Герой нашого часу. – Л.:
Кальварія, 2000
Юрій
АНДРУХОВИЧ.
Московіада. – Івано-Франківськ:
Лілея-НВ, 2000
Любко ДЕРЕШ. Культ. – Л.:
Кальварія, 2002
Тарас ПРОХАСЬКО. НепрОсті.
– Івано-Франківськ: Лілея-НВ,
2002
Марія
МАТІОС.
Солодка
Даруся. – Л.: Піраміда, 2004
У номінації «Хрестоматія»
п’ятнадцятирічними лідерами
виявилися такі:
Григорій
ГРАБОВИЧ.
Шевченко як міфотворець. – К.:
Радянський письменник, 1991
Микола ХВИЛЬОВИЙ. Україна
чи Малоросія? – К.: Смолоскип,
1993
Василь СТУС. Твори в 6 томах,
9 книгах. – Л.: Просвіта, 19941999
Марсель ПРУСТ. У пошуках
утраченого часу. Твори в 7
томах. – К.: Юніверс, 1997-2002
Лесь
КУРБАС.
Філософія
театру. – К.: Основи, 2001
Микола ЗЕРОВ. Українське
письменство. – К.: Основи,
2003
Дмитро СТУС. Василь Стус:
життя як творчість. – К.: Факт,
2004
Серед дитячих книжок шість
із топ-сімки — видання «А-БАБА-ГА-ЛА-МА-Ги»: «Українська
абетка» (1999), «Снігова королева» (2000), «Аліса в країні чудес»
(2001), шеститомник «Гаррі Поттер» (2002-2005), «Тореадори з
Васюківки» (2004), «100 казок»
(2005). Єдине «інородне включення» — тритомні «Муммі-тролі»
від «Видавництва Старого Лева»
(2004-2005). ■

14

СПОРТ

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 22 СІЧНЯ 2019

■ ФУТБОЛ

Григорій ХАТА
Залишивши в нинішньому
сезоні відкритим вікно в Європу, і «Шахтар», і «Динамо» вирішили активно попрацювати
над кадровими проблемами під
час зимової перерви. Потенційно хороша можливість поборотися за перемогу в Лізі Європи
змусила динамівців проявити
наполегливість у перемовинах
iз голланським клубом «Віллем ІІ» для того, аби отримати
у своє розпорядження забивного іспанського форварда Франа Соля, котрий стане в стані
«біло-синіх» одним iз найвисокооплачуванiших гравців.
У свою чергу, «гірники»
опинилися за крок від трансфера з, умовно кажучи, далекими
наслідками. І дарма, що після
нього в ігровому плані донецький колектив аж нічого не здобуде. Натомість, думається, про
перехід ветерана «Шахтаря» та
збірної України Ярослава Ракицького до російського «Зеніта»
(в разі, звісно, коли він станеться) говоритимуть довго й багато. В умовах нестихаючого конфлікту між Україною та Росією
подібним трансфером Ракицький автоматично накликає на
себе шквал критики.
Загалом, Ярослава не раз
ловили на тому, що він не надто
гаряче ставиться до виступів за
збірну України, аж занадто часто в нього траплялися рецидиви старих травм у момент, коли
наставник «синьо-жовтих» оголошував навчально-тренувальні збори напередодні офіційних
матчів. Тепер же, коли він може
стати гравцем російського клубу, кликати до збірної його взагалі перестануть.

Вибір iз підтекстом
Ветеран донецького
«Шахтаря» та збірної
України близький
до переходу
в російський
«Зеніт»
Показовою в цьому плані
можна вважати історію з Євгеном Селезньовим, котрого після переходу до кубанського
«Краснодара» миттю перестали
викликати до національної збірної України. Після цього факту
Селезньов, який, нагадаємо, нещодавно став гравцем іспанської «Малаги», назвав кубанську сторінку своєї кар’єри помилкою. Утім Селезньов і Ракицький — це по-своєму унікальні
вітчизняні футболісти, відтак і
їхня футбольна біографія матиме особливе написання.
Отже, в «Зеніті» вже немає Луческу, під керівництвом
котрого Ракицький перетворився на цінного захисника з хистом «плеймейкера», проте там
працює в ролі помічника головного тренера колишній капітан
«гірників» Анатолій Тимощук.
Тож перехід і адаптація Ярослава в новому клубі мають пройти для нього гладко й без проблем. Хоча, без сумніву, супро-

❙ У «Зеніті» захисникові «Шахтаря» Ярославу Ракицькому (праворуч) пропонують
❙ близько 2,5 мільйона доларів річної зарплатні.
❙ Фото з сайта zn.ua.
воджуватиметься усе це потужною критикою. Щоправда, свого
останнього слова в цій історії Ракицький ще не сказав.
До слова, Фран Соль уже
офіційно став гравцем київського «Динамо». Підписавши з клу-

бом п’ятирічний контракт, іспанець одразу заявив, що його переповнює щастя. Керівництво ж
«біло-синіх» очікує, що Соль без
розкачки почне активно забивати голи за новий клуб. У першому матчі динамівців на тре-

нувальному зборі в Марбельї —
проти німецького «Бохума» їхній новобранець участі не брав,
проте це не завадило підопічним
Олександра Хацкевича зусиллями Циганкова та Русина здобути
переконливу перемогу — 3:0. ■

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА
Олексій ПАВЛИШ

«Лаціо», то підопічні Лучано Спалетті не змогли обіграти «Сассуоло».
Суперкубок. «Ювентус» —
«Мілан» — 1:0 (Роналду, 61).
Серія А. 20-й тур. «Рома»
— «Торіно» — 3:2 (Дзаньйоло,
15; Коларов, 33 (пен.); Ель-Шаараві, 73 — Рінкон, 51; Ансальді, 67), «Удінезе» — «Парма» —
1:2, «Інтер» — «Сассуоло» — 0:0,
«Фрозіноне» — «Аталанта» —
0:5, «СПАЛ» — «Болонья» — 1:1,
«Фіорентина» — «Сампдорія»
— 3:3 (Муріель, 34, 70; Песселья,
90+3 — Рамірес, 45; Квальярелла,
81 (пен.), 85), «Кальярі» — «Емполі» — 2:2, «Наполі» — «Лаціо»
— 2:1 (Кальєхон, 34; Мілік, 37 —
Іммобіле, 65).
Лідери: «Ювентус» (19 матчів) — 53, «Наполі» — 47, «Інтер» — 40, «Рома» — 33, «Лаціо» — 32, «Аталанта» — 31.
Бомбардири: Квальярелла
(«Сампдорія»), Роналду («Ювентус»), Сапата («Аталанта») — 14.

Англія
У чемпіонській гонці АПЛ
«Ліверпуль» зберігає перевагу у чотири бали над «Манчестер Сіті», але минулого уїк-енду
«мерсисайдці» обіграли «КрісталПелас» з величезними труднощами. Підопічні Клоппа пропустили тричі і забезпечили переможний результат лише у компенсований час.
Натомість «городяни» легко
взяли чергові три пункти у поєдинку з «Хаддерсфілдом». Українець Олександр Зінеченко, який
цього сезону грає здебільшого у
кубкових турнірах, до заявки на
матч не потрапив.
Прем’єр-ліга. 23-й тур.
«Вулверхемптон» — «Лестер»
— 4:3, «Борнмут» — «ВестХем»
— 2:0, «Ньюкасл» — «Кардіфф»
— 3:0, «Ліверпуль» — «КрісталПелас» — 4:3 (Салах, 47, 75;
Фірміно, 53; Мане, 90+3 — Таунсенд, 34; Томкінс, 65; Майєр,
90+5), «Манчестер Юнайтед»
— «Брайтон» — 2:1, «Саутгемптон» — «Евертон» — 2:1, «Уотфорд» — «Бернлі» — 0:0, «Арсенал» — «Челсі» — 2:0 (Ляказетт, 14; Косельни, 39), «Хаддерсфілд» — «Манчестер Сіті»
— 0:3 (Даніло, 18; Р. Стерлінг, 54;
Л. Сане, 56), «Фулхем» — «Тоттенхем» — 1:2.
Лідери: «Ліверпуль» — 60,
«Манчестер Сіті» — 56, «Тоттенхем» — 51, «Челсі» — 47, «Арсенал», «Манчестер Юнайтед»
— 44.
Бомбардир: Салах («Ліверпуль») — 16.

Іспанія
Одразу двоє українців минулого тижня дебютували у
своїх нових клубах. Василь Кра-

❙ Іспанський дебют Євгена Селезньова.
❙ Фото з сайта provse.today.
вець, який, нагадаємо, перейшов у «Леганес», допоміг «білосинім» мінімально виграти у «Реала» повторний матч Кубка. Цього, однак, виявилося замало, аби
вийти у наступний етап турніру.
Андрій Лунін не брав участі у
поєдинку за умовами орендного
договору.
На поєдинок Ла Ліги проти
«Барселони» українські легіонери залишилися у запасі.
Євген Селезньов, який минулого тижня приєднався до «Малаги», вперше зіграв у Сегунді та
допоміг «анчоусам» перемогти
«Луго».
Кубок. 1/8 фіналу. Матчівідповіді. «Барселона» — «Леванте» — 3:0 (У. Дембеле, 30,
31; Мессі, 54; перша гра — 1:2),
«Еспаньйол» — «Вільярреал»
— 3:1 (2:2), «Реал Сосьєдад» —

«Бетіс» — 2:2 (0:0), «Леганес»
— «Реал Мадрид» — 1:0 (Бретвейт, 30; В. Кравець («Л») — до
75 хв.; 0:3), «Севілья» — «Атлетік» — 0:1 (3:1), «Атлетико»
— «Жирона» — 3:3 (Калініч, 12;
А. Корреа, 66; Грізманн, 84 — В.
Фернандес, 37; Стуані, 59; Думбія, 68; 1:1), «Валенсія — «Спортинг» (Х) — 3:0 (1:2), «Вальядолід — «Хетафе — 1:1 (0:1).
Ла Ліга. 20-й тур. «Хетафе» — «Алавес» — 4:0, «Реал
Мадрид» — «Севілья» — 2:0
(Каземіро, 78; Модріч, 90), «Уеска» — «Атлетико» — 0:3 (ЛукасЕрнандес, 32; Аріас, 51; Коке,
71), «Сельта» — «Валенсія»
— 1:2, «Бетіс» — «Жирона» —
3:2, «Вільярреал» — «Атлетік»
— 1:1, «Леванте» — «Вальядолід» — 2:0, «РайоВальєкано» — «Реал Сосьєдад» — 2:2,

«Барселона» — «Леганес» —
3:1 (У. Дембеле, 32; Л. Суарес,
71; Мессі, 90+2 — Бретвейт, 57).
Лідери: «Барселона» — 46,
«Атлетико» — 41, «Реал Мадрид» — 36, «Севілья» — 33,
«Алавес» — 32, «Хетафе» —
31.
Бомбардир: Мессі («Барселона») — 18.

Італія
Зірковий португалець Кріштіану Роналду здобув перший
трофей після переїзду на Апенніни — минулого тижня форвард
допоміг «Ювентусу» обіграти
«Мілан» у матчі за Суперкубок.
По-різному зіграли матчі
Серії А головні конкуренти туринців у боротьбі за «скудетто» —
«Наполі» та «Інтер». Якщо неаполітанці мінімально здолали

Німеччина
Останньою з топ-ліг вийшла з різдвяних канікул німецька Бундесліга. Хавбек «Шальке»
Євген Коноплянка перший матч
2019 року пропустив через застуду. За інформацією ЗМІ, українець може змінити клуб уже цієї
зими, серед варіантів — турецький «Бешикташ».
Зберігає перевагу у шість
пунктів над «Баварією» лідер
першості — дортмундська «Боруссія».
Перша Бундесліга. 18й тур. «Хоффенхайм» — «Баварія» — 1:3 (Н. Шульц, 59 — Горецка, 34, 45; Р. Левандовський,
87), «Байєр» — «Боруссія» (М)
— 0:1 (Плеа, 37), «Штутгарт»
— «Майнц» — 2:3, «Айнтрахт
Франкфурт» — «Фрайбург» —

3:1, «Аугсбург» — «Фортуна»
— 1:2, «Ганновер» — «Вердер»
— 0:1, «РБ Лейпциг» — «Боруссія» (Д) — 0:1 (Вітсель, 19),
«Нюрнберг» — «Герта» — 1:3,
«Шальке» — «Вольфсбург» —
2:1.
Лідери: «Боруссія» (Д) —
45, «Баварія» — 39, «Боруссія»
(М) — 36, «РБ Лейпциг» — 31,
«Айнтрахт Франкфурт» — 30,
«Вольфсбург» — 28.
Бомбардир: Л. Йовіч («Айнтрахт Франкфурт») — 13.

Франція
Чинний чемпіон — «ПСЖ»
— розгромив головного аутсайдера Ліги 1 «Генгамом» зусиллями зіркового тріо Мбаппе —
Неймар — Кавані. Ніяк не може
перервати свою невдалу серію
срібний призер минулого сезону
«Монако»: минулого тижня «монегаски» пропустили п’ять голів у
поєдинку зі «Страсбуром».
На третє місце після перемоги над «Сент-Етьєном» піднявся
«Ліон».
Ліга 1. 21-й тур. «Лілль»
— «Ам’єн» — 2:1 (РафаелЛеан,
45; Шека, 85 — Отеро, 5), «ПСЖ»
— «Генгам» — 9:0 (Неймар, 11,
69; Мбаппе, 37, 45, 80; Кавані,
59, 66, 75; Меньє, 83), «Монако» — «Страсбур» — 1:5, «Нім»
— «Тулуза» — 0:1, «Реймс» —
Ніцца» — 1:1, «Ренн» — «Монпельє» — 0:0, «Анже» — «Нант»
— 1:0, «Кан» — «Марсель» —
0:1, «Бордо» — «Діжон» — 1:0,
«Сент-Етьєн» — «Ліон» — 1:2
(Амума, 21 — Фекір, 64 (пен);
Дембеле, 90+5).
Лідери: «ПСЖ» (19 матчів) —
53, «Лілль» — 40, «Ліон» — 37,
«Сент-Етьєн» — 36, «Страсбур»,
«Монпельє» (20 матчів) — 32.
Бомбардир:
Мбаппе
(«ПСЖ») — 17. ■
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СПОРТ
Серена Уїльямс
американська тенісистка, екс-перша ракетка світу
Григорій ХАТА
Попри те, що першій ракетці України Еліні Світоліній
ніяк не вдається реалізувати
великі очікування своїх уболівальників і виграти перший у
кар’єрі турнір серії «Великого
шолома», вона невтомно продовжує штурмувати досі не
підкорену висоту. А своєю перемогою на підсумковому турнірі WTA-2018 в Сінгапурі українська тенісна прима чітко
продемонструвала, що виграш
«мейджора» — це лише справа
часу.
Новий тенісний сезон Світоліна розпочала не надто переконливо, зазнавши поразки
у першому ж матчі року. Проте після раннього вильоту в
Брісбені у Еліни з’явилося
трохи більше часу для підготовки до Відкритої першості
Австралії, де вона вже пробилася до чвертьфіналу. Вочевидь, це досягнення, котре, до
речі, стало повторенням власного рекорду Еліни на «шоломах», не є її максимум. А
майбутній матч чвертьфінальної стадії проти чинної переможниці «Ю-Ес оупен», японки Наомі Осаки, котра має в
Мельбурні високий четвертий номер посіву, якраз і стане тим першим тестом на чемпіонську зрілість.
На цьогорічну Відкриту
першість Австралії Світоліна
потрапила з шостим рейтинговим номером, що дозволяло їй до чвертьфіналу уникати зустрічі з тенісистками вищого рангу. Приміром, у поєдинках перших трьох раундів
Еліні протистояли суперниці
з «несіяного» пулу. Чи не найскладнішим протистоянням
Григорій ХАТА
Довгий час жіноча естафетна команда вважалася беззаперечним флагманом вітчизняного біатлону. І саме її результати, а не здобутки збірниць поодинці, слугували головним
індикатором розвитку цього
господарства в Україні. Після
виграшу естафетного «золота»
на Олімпіаді-2014 в Сочі вітчизняний біатлон перебував у
стані ейфорії. Можливо, саме
тому в національній команді
прогледіли проблеми з підготовкою зміни для олімпійських чемпіонок.
На «білі» Ігри-2018 до Пхенчхану поїхала, по суті, стара
команда, котра вже не була настільки потужною. Загалом ті
ж самі виконавиці склали основу жіночої збірної й на старті нового олімпійського циклу.
Сестри Семеренко, Підгрушна,
Джима — саме на їхній досвід
розраховує в поточному сезоні
новий головний тренер «синьожовтих» росіянин Андрій Прокунін. Інша справа, що кожна з
лідерок жіночої команди має ті
чи інші проблеми зі здоров’ям,
які не дозволяють їм одночасно
вийти на старт. Хоча, можливо, російський наставник має
своє бачення ситуації. Постійно перетасовуючи склад, поєднуючи у сплаві досвід та молодість, Прокунін таким чином намагається оновити колектив.
Після невдалої естафети в
Обергофі підопічні Прокуніна
провели ще одну незадовільну
командну гонку на етапі Куб-

на цьому етапі була гра третього кола проти китаянки Чжан
Шуай. Програвши на старті вирішального сету три гейми поспіль, Світоліна все ж змогла досягти потрібного для себе результату — 4:6, 6:4, 7:5.
Дуель українки в 1/8 фіналу проти 17-ї ракетки турніру американки Медісон Кіз також тривала три сети. Щоправда, проблемною тут для нашої
співвітчизниці була лише друга партія, в якій вона змогла
виграти лише один гейм. Однак такий провал можна розцінити як своєрідний перепочинок, який потрібно було взяти
Еліні в умовах австралійського спекотного літа — 6:2, 1:6,
6:1. Цікаво, що для «захисту»
тенісистів від прямого сонця (а
також — для кращих телевізійних рейтингів у Європі) організатори «АО» проводять поєдинки вночі за місцевим часом,
що подобається далеко не всім.
«Це абсолютно ненормально,
щоб гра закінчувалася в чотири години ночі», — заявила титулована іспанка Гарбіньє Мугуруса.
Що стосується іншої української тенісистки, котра
максимально довго протрималася в Мельбурні, то третя
ракетка вітчизняного жіночого тенісу Даяна Ястремська на своєму першому дорослому «АО» дісталася третього кола, де зазнала повчальної
поразки від легендарної Серени Уїльямс. Провівши на корті трохи більше однієї години
й вигравши у іменитої суперниці лише три гейми (2:6, 1:6),
18-річна українка одразу розплакалася. «Своїми сльозами
Даяна розбила мені серце. Це
показує, що вона хотіла пере-

«Своїми сльозами Даяна Ястремська розбила мені серце. Це показує, що
вона хотіла перемогти. Вона — справжній талант. Я теж плакала, коли
починала грати й моїми суперницями були Девенпорт, Селеш, Хінгіс. Тоді
кожен матч проти них наводив страх».

■ ТЕНІС

Нічні пристрасті
Найкраща тенісистка України другий рік поспіль пробилась
до чвертьфіналу Відкритої першості Австралії

❙ На Відкритій першості Австралії Еліна Світоліна вдруге поспіль зіграє в чвертьфіналі.
❙ Фото з сайта tennisua.org.
могти. Вона — справжній талант. Я теж плакала, коли починала грати й моїми суперницями були Девенпорт, Селеш,

Хінгіс, тому що кожен матч
наводив страх», — відзначила Серена Уїльямс, котра попри не надто високий номер

■ БІАТЛОН

Контрасти швидкості
і влучності
У нинішньому сезоні команда українських біатлоністок
демонструє вельми скромні результати

❙ Дмитро Підручний по-повній виклався на етапі КС у Рупольдингу.
❙ Фото з сайта telegraf.com.ua.
ка світу в Рупольдингу. Одразу й не пригадаєш, коли «си-
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ньо-жовті» завершували естафетні перегони на 15-й позиції.

Але, нічого не вдієш, четвірка у
складі Анастасії Меркушиної,

посіву (16-й) вважається одним iз головних претендентів на виграш цьогорічного австралійського «шолома». ■
Валі Семеренко, Юлії Журавок та Віти Семеренко більшого наразі витиснути не може.
На етапі в Рупольдингу наші
дівчата були доволі повільними. І якщо молоді Меркушина
та Журавок цю проблему компенсували ідеальною стрільбою, то ветерани на двох заробили сім промахів. Загалом
другий німецький етап КС аж
ніяк не можна занести до активу нашої жіночої збірної. Так,
у спринті кращою з українських біатлоністок була Віта Семеренко, котра посіла 29-те
місце. При цьому в гонці з масстартом, куди потрапляють 30
кращих за рейтингом спортсменок, не було жодної нашої
співвітчизниці.
Значно краще провели етап
у Рупольдингу наші біатлоністи, у котрих, за словами головного тренера Юрая Санітри,
після скандального епізоду помінялась «сервіс-команда». Думається, найбільше порадували хлопці (Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко,
Дмитро Підручний) свого словацького наставника в естафеті, посівши командне сьоме
місце. При цьому в особистих
стартах знову краще за інших
виглядав капітан команди Підручний, який єдиний з українців біг мас-старт (29-й результат) та був кращим за своїх партнерів (20-те місце) у спринті.
«Дмитро виконав тут тяжку
роботу, тому наприкінці масстарту він почувався не дуже
добре. Вочевидь, йому потрібно перепочити», — наголосив
Санітра. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Дев’ять метрів вишитої історії

Трипілля, Київська Русь, Дерево життя,
зірки та космос презентованого
в Національному Києво-Печерському
історико-культурному заповіднику
Рушника національної єдності

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 22 СІЧНЯ 2019

■ СІНЕМА

Кур’єр із Бердянська
Ольга Куриленко зіграє в одному фільмі
із самим «Черчіллем»
Сказати, чия (в сенсі приналежності до країни) актриса Ольга Куриленко, сьогодні важко, адже народилася нинішня кінодіва в українському Бердянську, який, до речі, не
так давно відвідала, а от кар’єру почала робити як на подіумах Франції,
так і кіномайданчиках Америки.
Але саме в Голлівуді на Ольгу чекав
тріумф, адже тут вона знялась у таких популярних фільмах, як «Центуріон», «Тиранія», «Хітмен», проте всесвітню славу їй приніс «Квант
милосердя», в якому вона зіграла
роль подружки уславленого агента
007 — Джеймса Бонда. Більше того,
за цю роль вона навіть отримала в
2009 році премію «Сатурн» у номінації «Краща актриса другого плану»,
а також кінопремію Великобританії
«Імперія» як «Краща актриса».
Нещодавно стало відомо, що
Ольга Куриленко зіграє одну з головних ролей у британському трилері
«Кур’єр» режисера Закарі Адлера.
Вона отримала роль кур’єра з Лондона, який перевозить бомбу. ЗамовниВарка ВОНСОВИЧ
Нам здається, що тільки у нашій країні
трапляються халепи, непорозуміння, які так
псують нам життя. Іноді підсолоджує цю гірку «пігулку» усвідомлення, що не лише у нас
трапляються всілякі негаразди. Так, нещодавно історія німкені з Мюнхена стала ілюстрацією того, що навіть у такій, як нам здавалося, країні, що любить в усьому «орднунг»
(порядок. — Ред.), як Німеччина, трапляються непорядки з графіком прибуття поїздів. Ця
пані, що неодноразово стикалася з порушенням розкладу руху потягів, вирішила в хвилини
запізнень транспортного засобу плести шарф.
Вона навіть продумала систему кольорів: спізнюється потяг менш ніж на 5 хвилин — колір
вовни сірий, а якщо інтервал спізнення від 5
до 30 хвилин — рожевий. Та на цьому «полотні» траплялися й тривожні червоні смуги — це
коли запізнення було скандально довгим, тоб-

ком небезпечного вантажу, який героїня має
доставити, є підступний злочинець, що за
допомогою цієї небезпечної зброї хоче знищити свого давнього
ворога, який збирається дати проти нього
свідчення. Роль злочинця припала Гарі
Олдману — відомому
британському актору,
який нещодавно чудово впорався з роллю самого Вінстона Черчілля у фільмі «Темні часи»,
за яку отримав «Оскара» як
кращий виконавець чоловічої
ролі. До слова, актор планує повернутися до цієї ролі, оскільки
вважає, що у «Темних часах»
лише поверхово торкнувся образу такої потужної історичної
постаті, як прем’єр-міністр Великобританії у найбуремніші часи
країни і світу в цілому. Ну що тут
скажеш — висока честь грати поряд із таким партнером. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ № 7

■ РЕЙКОВА ІСТОРІЯ

Німкеня заробила
на спізненнях...
потягів у рідному місті
то більш ніж півгодини, або ж потяг спізнювався в обидва боки (як видно з малюнка шарфа,
траплялося й таке).
Про цей витвір мистецтва написала у
своєму «Твіттері» донька майстрині — журналістка Сара Вебер. Її мамі доводиться часто їздити з передмістя у Мюнхен, тож без
діла вона на вокзалі не сиділа. Після того як
ця історія набула розголосу в мережі, сім’я

Сари вирішила виставити шарф на продаж
на eBay. Як не дивно, покупцем, та ще й за
хороші гроші — 7,5 тис. євро, стала франкфуртська компанія, що займається... пасажирськими перевезеннями. Кошти, отримані
від продажу, родина Веберів збирається передати організації, що займається допомогою
пасажирам, які потрапити у скрутне становище на вокзалах. ■

■ ПОГОДА
23 сiчня за прогнозами синоптиків

сонячно

Північ

Київ: хмарно з проясненнями, сильний снiг. Вiтер пiвденносхiдний, 7-12 м/с. Температура вночi -10...-12, удень -6...-8.
Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий снiг.
Славське: вночi -7...-9, удень -3...-5. Яремче: вночi -7...-9,
удень -3...-5. Мiжгiр’я: вночi -4...-6, удень -1...+1. Рахiв: уночi
-4...-6, удень -1...+1.
21 сiчня висота снігового покриву становила: Дрогобич —
немає, Стрий — 2 см, Славське — 25 см, Плай — 36 см,
Мiжгiр’я — 28 см, Рахiв — 55 см, Долина — 7 см, ІваноФранкiвськ — 7 см, Яремче — 10 см, Коломия — 8 см,
Пожежевська — 56 см.

мінлива
хмарність

Захід

-10…-15
-4…-9

-6…-11
-2…-7
Схід

хмарно

Центр

-8…-13
-2…-7

-11…-16
-1…-6

дощ
сніг

Південь -3…-8
0…-5
дощ,
гроза

Відділи:
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50
новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;
Телефон для довідок:
права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36;
т./ф.: (044) 454-84-92
мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25;
Рекламне бюро:
економіки — eko1@umoloda.kiev.ua, 454-86-39;
т./ф.: (044) 454-88-86,
медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
reklama@umoloda.kiev.ua
культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96;
elprymak@gmail.com
соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
Вiддiл реалiзацiї:
спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
т./ф.: (044) 454-84-41,
sale@umoloda.kiev.ua
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua
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По горизонталі:
1. Слово, протилежне за значенням. 5. Дрібна грецька монета, яку,
за біблійною легендою, вдова дала
на храм. 8. Угорський композитор,
видатний майстер віденської оперети. 9. Сорт кави. 10. Єврейська Біблія. 11. Відомий французький учений, мореплавець, винахідник акваланга і один із найбільших дослідників світового океану. 13. Український
гурт, який заспівав пісню «Не спи,
моя рідна земля». 14. Частина слова, що з’являється в середині кореня при словозміні й словотворенні,
характерна для давніх індо-європейських мов. 17. Об’єднання українських земель у 1919 році. 18. Запалення вуха. 22. Комік-група, яка висуває
свого лідера в президенти. 23. Німецький філософ, один із теоретиків комунізму. 24. Багатий лісом та
корисними копалинами регіон Росії,
куди традиційно висилали «політичних» та каторжан. 25. Головний отаман армії УНР, якому в Києві відкрили меморіальну дошку.
По вертикалі:
1. Спортсмен, який займається
силовими вправами. 2. Столиця Ірану. 3. Лисиччина хатка. 4. Український художник, який увійшов до світового рейтингу «Сто геніїв сучас-

ності». 5. Жіночі туфлі на високих
підборах з червоною підошвою. 6.
Повідомлення у «Фейсбуці». 7. Президент Литви часів Ющенка. 12. Найманий робітник, позбавлений засобів
виробництва, на якого робили ставку
більшовики. 13. Дитяче калатальце
як музичний інструмент. 15. Розмова з журналістом. 16. Шкіра голови з
волоссям, яка була для індіанців головним трофеєм. 19. Геніальний винахідник у галузі електротехніки, якому приписують винайдення машини
часу, можливість телепортації та мандри невідомими світами. 20. Зарубка, позначка, тавро. 21. Поширене англійське прізвище, яке перекладається як Коваль.■
Кросворд №5
від16 січня

■ ПРИКОЛИ
Зима, мороз, військова частина.
— Рядовий Губін, яка погода на вулиці?
— Hе можу знати, пане пpапоpщик.
— Hу так зніми градусник у казаpмi, винеси на вулицю і дізнаєшся.
— Так він же тільки вище нуля показує.
— Так пеpевеpни його.
***
Начальник поліції каже підлеглому:
— Якщо ви ще раз обженете злочинця, який тiкає, на два квартали, я вас
звільню.
***
— Принесіть мені, будь ласка, графин горілки і що-небудь на ваш смак.
— Так і запишемо: два графини
горілки.

***
— Моню, я таки знайшла твою заначку. Хiба можна такі гроші від дружини ховати?
— Але ж я збирав тобі на подарунок.
— І що ти хочеш купити на ці жалюгідні копійки?
***
— Я помітила, що останнім часом
деякі чоловіки все частіше звертають на
мене увагу.
— Розочко, це лікарі.
***
— Семене Марковичу, що мені робити? Моя Сарочка хоче, щоб я виконував подружнiй обов’язок щодня. А я вже
пiдстаркуватий.
— А я вам казав: не беріть у дружини некрасиву жінку. Ніхто й ніколи
вам iз нею таки не допоможе.
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