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Нестабільність влади, економічна 

різновекторність команди 

президента, помножена на 

популізм, спричинили падіння 

курсу гривні. Наразі чекаємо 

27,3 грн. за долар..

Чудо однієї ночі: 

як рейтинг 

Путіна  

зріс удвічі

стор. 6» стор. 3»стор. 5»

Брехня 
і соціологія

Підтримай Україну — передплати «Україну молоду»!                                                               стор. 15

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙

«Постріляємо по баночках?»
П’яні поліцейські з 

Переяслава-Хмельницького 

не пам’ятають, 

хто саме поцілив iз рушниці 

в голову п’ятирічному 

хлопчику

Зе і «зелений»

стор. 2»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,854 грн 

1 € = 29,945 грн

1 рос. руб. = 0,410грн

Кривавому 
маршалу — капут

У Харкові 
звалили 
Жукова
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«Харків «поклав на лопатки» Жукова».
Володимир В’ятрович

директор Українського інституту 
національної пам’яті

УКРАЇНА МОЛОДА

ПРОТИСТОЯННЯ

Кривавому 
маршалу
—   капут
У Харкові звалили Жукова
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Для проведення з’їзду засновники 
партії «Довіряй справам» обрали хар-
ківський Палац спорту,змусивши опо-
нентів провести яскраві історичні пара-
лелі. Саме у цьому приміщенні 22 люто-
го 2014 року делегати від усіх південно-
східних регіонів України чекали приїзду 
Віктора Януковича, аби виступити єди-
ним фронтом проти подій на Майдані. 
За однією з версій, зібрання планувало 
проголосити утворення окремої респуб-
ліки, орієнтованої на Росію. Через неяв-
ку лідера глобальний план «східняків» 
провалився, але натомість в країні стар-
тував проект «руська весна», що супро-
воджувався хаотичним створенням на-
родних республік. «П’ять років тому 
тут був з’їзд депутатів південного сходу, 
на який їхав, їхав, але не доїхав утікач 
Янукович, — сказав у своїй промові те-
пер уже голова новоутвореної партії мер 
Харкова Геннадій Кернес. — Але не це 
головне. Тоді було ухвалено історичне рі-
шення, заклик: в умовах безвладдя та ха-
осу у Києві людям потрібно опиратися на 
самоврядування».
 Цікаво, що на останніх президентсь-
ких виборах керівники Харкова та Оде-
си публічно підтримали Петра Порошен-
ка, але на з’їзді обидва проголошували 
ідеї швидше проросійських політичних 
об’єднань. Тобто критикували «Закон про 
мову», ратували за проведення регіональ-
них референдумів і запропонували вести 
прямі переговори з РФ, попередньо пока-
явшись за війну. Така ідеологія виклика-
ла протест у патріотичних організацій, 
націоналістичних рухів та ветеранів АТО 
Харкова. Вони створили живий коридор 
для учасників зібрання, розливши їм під 
ноги червону фарбу. У такий спосіб опо-
ненти дали зрозуміти делегатам, що саме 
їхній світогляд та дії посприяли кровоп-
ролиттю на Майдані та на сході країни.  
 Вирували емоції і біля пам’ятника мар-
шалу Жукову, що встановлений неподалік 
від Палацу спорту. Вже більше місяця пог-
руддя одіозного воєначальника, який у 
роки війни бездумно кидав на вірну заги-
бель мільйони непідготовлених солдатів 
і отримав за це кличку «м’ясник», слу-
жить символічною причиною війни між 
мером та патріотами міста. У день з’їзду 
пристрасті розгорілися з новою силою, в 
результаті чого постамент таки був зруй-
нований. На місці бюста здійняли держав-
ний прапор. Під час цієї акції сталася су-
тичка між патріотами і правоохоронцями. 
У повітрі хтось розпилив сльозогінний газ, 
унаслідок чого постраждало троє поліцей-
ських. За цим фактом уже відкрили кримі-
нальне провадження за двома статтями — 
«хуліганство» та «погроза або насильство 
щодо працівника правоохоронного орга-
ну». Максимальне покарання за санкція-
ми статей передбачає до п’яти  років поз-
бавлення волі. 
 Реакція на харківські події виявила-
ся неоднозначною. Найбільш колоритно 
висловився Геннадій Кернес, назвавши 
патріотів «покидьками» («отбросамі об-
щєства»). А ось директор Українського 
інституту національної пам’яті Володи-
мир В’ятрович має протилежну думку. 
«Харків «поклав на лопатки» Жукова, — 
написав він у «Фейсбуці». — Спроби ре-
ваншу і посягань на офіційну декомуні-
зацію провокують декомунізацію стихій-
ну. Щоб утримати все в рамках закону, 
його не можна порушувати і місцевій 
владі». ■

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Упродовж останніх днів зброй-
ні формування Російської Федерації 
та їхні посіпаки порушували режим 
припинення вогню, в тому числі із за-
стосуванням заборонених Мінськи-
ми угодами мінометів калібру 82 мм 
та артилерійських систем. Ворог та-
кож обстрілював наших захисників 
iз зенітних установок ЗУ-23-2, грана-
тометів, великокаліберних кулеметів 
i стрілецької зброї.
 На донецькому напрямку під об-
стрілами найчастіше опинялися по-
зиції наших захисників поблизу насе-
лених пунктів Мар’їнка, Піски, Гну-
тове, Старогнатівка, Красногорівка, 
Трудівський, Водяне.
 На Луганському напрямку най-
гарячіше було довкола населених 
пунктів Новгородське, Майорське, 
Кам’янка, Травневе, Новолуганське. 
31 травня двоє військовослужбовців 
Об’єднаних сил отримали поранення. 
На кожен обстріл противник отримав 
адекватну відповідь.
 За даними розвідки, протягом 
травня бойовики втратили 54 особи 
вбитими і 82 пораненими. Також, за 
інформацією Головного управління 
розвідки Міністерства оборони Ук-
раїни, у складі російсько-окупацій-
них військ зростає кількість випадків 
захворювань на інфекційні та вірусні 
захворювання. «Зокрема, з початку 

травня у з’єднаннях і частинах 1 (До-
нецьк) та 2 (Луганськ) Збройних сил 
РФ різко збільшилась кількість хво-
рих на різні форми туберкульозу та 
ВІЛ-інфікованих. Більшість носіїв 
зазначених захворювань — війсь-
ковослужбовці, призвані у поточно-
му роцi внаслідок запровадження 
російським командуванням спроще-
ної процедури медичного обстеження 
призовників, зокрема осіб, які були 
звільнені з місць позбавлення волі», 
— йдеться у зведенні Міноборони Ук-
раїни. А незадовільний стан медич-
ного забезпечення особового складу 
у підрозділах противника призводить 
до виявлення інфікованих на пізніх 
стадіях, що призводить до подальшо-
го поширення інфекційних захворю-
вань. Командування російсько-оку-
паційних військ приховує інформа-
цію про погіршення епідеміологічної 
обстановки. Виявлених хворих звіль-
няють iз військової служби без надан-
ня можливості лікуватись у військо-
вих медичних закладах.
 Противник знову вдався до про-
вокацій щодо цивільного населення. 
Спостерігачі Спеціальної моніторин-
гової місії ОБСЄ бачили знищені дахи 
будівель у населеному пункті Веселе 
Донецької області. За оцінкою коман-
ди Місії, зазначені пошкодження ви-
никли недавно внаслідок розриву ра-
кети протитанкового ракетного комп-
лексу (9М113 «Конкурс»), випущеної 

iз західного напрямку. Проаналізу-
вавши профіль рельєфу місцевості 
між позиціями Збройних сил Украї-
ни та пошкодженою господарською 
спорудою, а саме — висоти на місце-
вості, з урахуванням напрямку пря-
мого пострілу, фахівці зробили вис-
новок про причетність до злочину зб-
ройних формувань Російської Феде-
рації. Підтвердженням зазначеного 
висновку слугує бойове призначен-
ня вказаного у звіті СММ ОБСЄ типу 
озброєння, оскільки даний зразок 
є дороговартісним та призначений 
виключно для вогневого ураження 
броньованої техніки.
 Також, за даними української 
сторони Спільного центру контролю 
й координації, окупанти обстріляли 
село Сентянівка на тимчасово оку-
пованій території Луганської облас-
ті, пошкодивши шiсть будинків. «За-
значений факт інсценування обстрі-
лу вкотре свідчить про цілеспрямо-
вані дії окупаційної адміністрації та 
збройних формувань Російської Фе-
дерації щодо загострення збройно-
го конфлікту на Донбасі, небажання 
дотримуватися режиму припинення 
вогню та свідоме невиконання Мінсь-
ких домовленостей», — наголосили в 
ЦС СЦКК.
 У ніч на 3 червня під час виконан-
ня завдань за призначенням у районі 
проведення операції Об’єднаних сил 
трагічно загинув військовослужбо-
вець окремої десантно-штурмової 
бригади старший сержант Забава Ва-
дим Володимирович. Загиблий десан-
тник був родом із Запоріжжя, вдо-
ма залишилися дружина, донька та 
син.
 Українська сторона засуджує 
цинічні дії російсько-окупаційних 
військ, які не відмовляються від аг-
ресивних намірів збройним шляхом 
загострити конфлікт, що ставить під 
загрозу життя і здоров’я цивільного 
населення, звинувачуючи при цьому 
Збройні сили України. ■
 P.S. Учора президент Зеленський 
оголосив, що Леонід Кучма знову очо-
лить українську делегацію Тристо-
ронньої контактної групи на перего-
ворах у Мінську.

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 В Оршанці на Черкащині на вір-
ність Україні присягнули більше 
тисячі прикордонників. Усі вони 
пройшли повний курс загальновійсь-
кової підготовки, отримавши теоре-
тичні знання і практичні навички.
 Урочистості відбулися в Головно-
му центрі підготовки особового скла-
ду Державної прикордонної служби 
України імені Героя України гене-
рал-майора Ігоря Момота. 
 Молодих прикордонників приві-
тав заступник директора департамен-
ту-начальник управління професій-
ної підготовки та організації освіт-
ньої діяльності полковник Олег Фі-
гура.
 За його словами, клятва вірності 
своїй Батьківщині — це особливий, 
надзвичайно відповідальний та хви-
люючий момент у житті кожного вій-
ськовослужбовця.
 «Впевнений, що кожен із хлопців 
буде сумлінно виконувати свій служ-

бовий обов’язок, продовжуючи слав-
ні традиції прикордонників Украї-
ни. Тож бажаю їм здоров’я, сил та 
натхнення», — каже полковник Олег 
Фігура.
 Також під час урочистостей війсь-
ковослужбовцям Оршанецького нав-
чального центру були присвоєні чер-

гові військові звання, а священнос-
лужителі освятили та благословили 
юнаків на охорону кордонів України.
 Церемонія присяги завершилась 
урочистим маршем персоналу Голо-
вного центру та молодого поповнен-
ня Державної прикордонної служби 
України. ■

Урочиста присяга на вірність Україні.
Фото надане Оршанецьким центром підготовки особового складу Державної прикордонної

служби України.

❙
❙
❙

НА ФРОНТІ

Агресора косить... 
туберкульоз
Нерозбірливість окупантів у відборі «гарматного 
м’яса» скорочує його чисельність

■

ВИПУСК

За що стоїш ти на кордоні?
Більше тисячі 
прикордонників 
присягнули на вірність 
Україні

■
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Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 На Черкащині завершив-
ся кількаденний міжнарод-
ний мотофестиваль «Тарасо-
ва гора». Вперше за 17 років 
його проведення (а на нього 
традиційно збираються до 
9 тисяч мотоциклістів з Ук-
раїни та світу) цей мотопро-
біг опинився на межі зриву.
 Адже напередодні ор-
ганізатори «Тараски» (так 
байкери називають фести-
валь між собою) проїхали 
звичним маршрутом і були 
шоковані черкаськими до-
рогами та не на жарт зане-
покоєні безпекою життя 
байкерів, яким доведеться 
долати кілометри асфальту, 

щедро всіяного ямами.
 Вони навіть викликали 
поліцію, аби зафіксувати те 
неподобство, і заявили,  що 
такого ганебного стану до-
рожнього покриття за всі 
роки проведення фестивалю 
ще не було. 
 Тож черкаське без-
доріжжя вплинуло на пла-
ни проведення міжнародно-

го мотофестивалю «Тарасова 
гора».  Цього року байкери 
вперше змушені були від-
мовитися від свого фірмово-
го мотопробігу до Канева, не 
побували на Чернечій горі та 
не вклонилися Кобзарю.
 Як пояснив засновник 
фестивалю Ашот Аруша-
нов, бо фактично нема чим 
їхати, замість доріг — су-

цільна ганьба.
 Тож мотофестиваль про-
ходив у селі Свидівок під 
Черкасами. Там  байкери об-
лаштували свої палатки, для 
охочих пожити з комфор-
том була можливість засе-
литися до санаторію «Світа-
нок». Для гостей діяли біль-
ше 20 локацій. На музичній 
сцені виступали рок-гурти 
«ТНМК», Selo & Ludy, «Пи-
рятин», «Ґенеза»,  діяв кіно-
театр, була створена ігрова 
зона для дітвори, працюва-
ла станція техобслуговуван-
ня, а на завершення байкери 
організували мотопробіг до 
Черкас і проїхалися облас-
ним центром під оплески за-
хоплених ефектним видови-
щем містян. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Життя непередбачуване, банальний 
відпочинок може перетворитися на тра-
гедію. На жаль, таке сталося на найбіль-
шому етно-рок фестивалі центральної 
України Kozak Fest, який традиційно 
щороку проходить 31 травня та 1-2 чер-
вня в урочищі Княжі Байраки на Дніп-
ропетровщині. Цьогоріч через буревій 
і шквальний дощ, що наробив лиха на 
розважальному заході та зірвав дах зі 
сцени, постраждали й люди.
 Як повідомили у прес-службі ДСНС 
Дніпропетровської області, загинув чо-
ловік 1971 року народження. Ще двоє 
людей отримали травми: у 52-річної 
жінки перелом ноги, а в 41-річного чо-
ловіка — перелом ступні. Рятувальни-
ки також повідомили, що при розборі 
пошкодженої конструкції сцени і огляді 
місцевості врятували 135 осіб та витягли 
53 автомобілі.
 Загалом на фестиваль — 2019 прибу-
ло близько 10 тисяч глядачів. Але при-

мхи природи знівелювали свято: нищів-
ний вітер зніс батут, частину наметів та 
пошкодив сцену, а злива підтопила де-
які ділянки в урочищі і через це части-
на людей не могла звідти виїхати.
 Через трагедію й негоду організато-
ри Kozak Fest скасували всі заходи, за-
плановані на 2 червня, пояснивши, що 
наслідки буревію ліквідувати не встиг-
ли і сцену не відновили. У соцмережах 
організатори фестивалю зокрема напи-
сали: «Всю ніч команда Kozak Fest на-
магалась ліквідувати наслідки негоди, 
але, на жаль, за такий короткий промі-
жок часу неможливо відновити повно-
цінну роботу сцени, яка постраждала 
найбільше. Ми висловлюємо вдячність 
співробітникам поліції, полку «Дніпро-
1» та ДСНС за чітку та злагоджену робо-
ту. Низький уклін усім людям, які ви-
явили хоробрість і прийшли нам на до-
помогу.
 Ми приносимо вибачення гостям 
фестивалю, яким так і не вдалось спов-
на насолодитись справжньою якісною 

українською музикою. Сподіваємо 
на розуміння. До зустрічі наступного 
року».
 Нагадаємо, що Kozak Fest — це фес-
тиваль присвячений битві між війська-
ми Речі Посполитої, з одного боку, і ук-
раїнськими козацько-селянськими вій-
ськами Богдана Хмельницького та його 
татарськими союзниками, з другого, 
під Жовтими Водами в ході національ-
но-визвольної війни 1648—1657 років. 
У протистоянні яке відбулося 29 квітня 
— 16 травня 1648, перемогли війська  
Б. Хмельницького. На фестивалі тради-
ційно збираються поціновувачі якісної 
української музики. Минулоріч Kozak 
Fest відвідали понад 100 тисяч людей. 
Нинішнього року тут виступили такі 
відомі виконавці, як групи «СКАЙ», 
«Друга Ріка», «Онука», Detach, «Чу-
мацький шлях», Pianoбой, «Фіолет» 
та багато інших.
 Своєрідно відреагували у соцмере-
жах на трагедію . Наприклад, у комен-
тарях Артем Попов написав у «Фейсбу-
ці»: «Козак фест 2019. Очередной раз 
доказано, что на месте, где в боях про-
ливалась кровь, не может быть песен и 
плясок!» А Анастасія Ковальчук заува-
жила; «Якщо там були битви, загину-
ло багато людей... то, може, треба тро-
хи перенести місце проведення фести-
валю... І не танцювати на місцях скро-
вавленої землі... Все, що трапилося 
вчора..жахливо! Співчуваємо родичам 
загиблого». ■

КРИМІНАЛ

«Постріляємо 
по баночках?»
П’яні поліцейські з 
Переяслава-Хмельницького 
не пам’ятають, чия куля 
зрикошетила в голову 
п’ятирічному хлопчику 
Іван ПОВАЛЯЄВ 

  Украй обурливий і жахливий випадок 
стався в Переяславі-Хмельницькому, що на 
Київщині, минулої п’ятниці: двоє копів на-
пилися буквально до поросячого вереску, піс-
ля чого вирішили «пристрiляти» рушницю на 
приватному подвір’ї. Утім не всі кулі поціли-
ли в металеві банки, одна з них зрикошети-
ла і потрапила в голову п’ятирічного хлопчи-
ка, який разом з іншими дітьми грався непо-
далік, на дитячому майданчику. 
  Вражає, що коли батьки маленького Ки-
рила знайшли закривавленого сина на дитя-
чому майданчику, то припустили, що той під 
час пустощів з іншими трьома дітьми міг пос-
лизнутися і «впав на асфальтобетонне пок-
риття i камінь, унаслідок чого отримав трав-
му голови»! Утім медики Переяслав-Хмель-
ницької райлікарні одразу засвідчили наяв-
ність у малого проникаючих вогнепальних 
тілесних ушкоджень голови. У дитини зафік-
совано тілесні ушкодження у вигляді тяжкої 
закритої черепно-мозкової травми, забою го-
ловного мозку, внутрішньо-мозкової гемато-
ми, перелому скроневої кістки. 
 Враховуючи отриману інформацію, опера-
тивники та слідчі провели додатковий огляд 
місця події, в ході якого за 70—150 метрів ви-
явили гільзи від патронів Флобера, а також 
продірявлені дробом стаканчики та банки. 
Після цього слідчі Київського територіаль-
ного управління ДБР відкрили кримінальне 
провадження за фактом умисного завдання 
тяжких тілесних ушкоджень хлопчику дво-
ма поліцейськими (ч. 1 ст. 121 Кримінально-
го кодексу України). За місцем проживання 
поліцейських одразу провели обшуки, в ході 
яких вилучили патрони та іншу зброю. 
  Уже в неділю голова Нацполіції Сергій 
Князєв повідомив, що обох підозрюваних 
полiцiя затримала за ст. 208 КПК. За його 
словами, поліцейські під час скоєння злочи-
ну перебували поза службою, без табельної 
зброї, у стані алкогольного сп’яніння. Усі 
зібрані докази та свідчення передано за під-
слідністю до Державного бюро розслідувань 
(ДБР). 
  «Наразі дитину вдалося транспортувати в 
Київ, де за її життя борються кращі лікарі де-
ржави», — також додав пан Князєв. 
  У свою чергу, слідчі прокуратури Київщи-
ни вже повідомили двом стрілкам у погонах 
про підозру у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 
КК України, а саме в необережному тяжко-
му тілесному ушкодженні, вчиненому за по-
передньою змовою групою осіб. 
 А ось Олександра Тлявова — бабуся ма-
ленького Кирила — заявила пресі, що полі-
цейські визнають свою провину: «Йде 
слідство. Начальник нашого райвідділу 
при  їж джав до реанімації до нас і казав, що 
вони визнають вину, але вони такі п’яні, що 
не знають, хто це зробив. Вони були до втрати 
свідомості п’яні. Просто розважалися...». 
 Бабуся хлопчика переконана, що поліцей-
ські однозначно сидітимуть у в’язниці: «Ми 
не допустимо, щоб вони вийшли чи під заста-
ву, чи щоб узагалі їх виправдали. Такого ви-
правдання немає. Я ще розумію, якщо аварія. 
Але просто напитися і таке зробити...». 
 За її словами, стан онука дуже важкий: 
«Лікарі не відходять від нього ні на секунду. 
Вони нічого не можуть сказати навіть на пів-
години наперед. Дуже тяжкий стан у дити-
ни. Її привезли в київську лікарню ввечері 1 
червня й майже одразу прооперували. О 12-й 
ночі Кирила забрали на операцію, о 2:40 його 
мали з операції вивезти, а потім тільки через 
півтори години лікарі вийшли до нас. Усе, 
що вони можуть сказати, це лише два слова: 
«Дуже тяжкий». ■

■

Ірина КИРПА

 На початку літа одразу 
над декількома пляжами в 
Одесі та області замайорiли 
блакитні прапори, які поз-
начають лише найкраще 
упорядковані та найчистіші 
зони морського узбережжя. 
В Україні цією перевагою 
наразі користуються лише 
зони відпочинку в Одеській 
області.
 Міжнародний сертифікат 
вручають причалам та пля-
жам iз високими стандарта-
ми обслуговування, безпеки 
та рівня екологічної чистоти. 
Для отримання сертифіката 
пляжі мають бути обладнані 
рятувальними вежами, пар-
куванням, медпунктом, усім 
необхідним для людей з особ-
ливими потребами.
 — Пляж курорту Зато-
ка вперше внесений до спис-
ку Міжнародної туристич-
ної організації як рекомен-
дований для відвідування, 
— розповів глава управління 

туризму та курортів Одесь-
кої обласної державної ад-
міністрації Олександр Шека. 
— Право на відзнаку «Бла-
китний прапор» отримують 
тільки ті пляжі, на яких до-
тримано одразу 30 критеріїв 
суворого відбору. Надалі ін-
формація про відповідність 
екологічним стандартам іс-
тотно вплине на приваб-
ливість об’єкта для туристів 
та відпочивальникiв.
 Деякі одеські пляжі от-
римали престижну нагоро-
ду «Блакитний прапор» уже 
вдев’яте (як, наприклад, 
муніципальний пляж міс-
та Чорноморськ), інші ж за-
воювали міжнародне виз-
нання вперше. Серед дебю-
тантів три зони відпочинку: 
пляжі Zanzibar і SunDali — 
Sun Yard у селі Фонтанка та 
пляж Caleton в Одесі.
 Зауважимо, що ще у 2018 
році жоден iз пляжів Одеси 
не мав «Блакитного прапо-
ра». Нагороду призначають 
щороку, а це означає, що ми-

нулі заслуги не враховують-
ся. Отже, у кожному сезоні 
потрібно заново доводити 
своє право називатися най-
чистішим пляжем.
 Координатор програми 
«Блакитний прапор» в Ук-
раїні Модест Алєв сподіваєть-
ся, що поступово блакитних 

прапорів на узбережжі нашої 
країни побільшає. 
 Поки що нагороду от-
римують винятково плат-
ні пляжі, зацікавлені у про-
дажу послуг, а відвідувачам 
державних про подібний 
комфорт залишається лише 
мріяти. ■

ВИЗНАННЯ

Прапор нам у руки
Пляж курорту Затока на Одещині 
отримав міжнародний знак якості

■

Блакитний стяг на тлi блакитного моря.❙

ДОВІДКА «УМ»

 Нагорода «Блакитний прапор» заснована у 1987 році Європейсь-
кою комісією з охорони навколишнього середовища та щорічно при-
суджується пляжам на основі 30 критеріїв якості. Тестується на чисто-
ту вода, перевіряється прилегла акваторія, сервіс, безпека для відпо-
чиваючих та багато іншого.
 Пляж обов’язково повинен мати власну службу спостереження й 
порятунку, пункт невідкладної медичної допомоги, а також всю необ-
хідну інфраструктуру. Програма «Блакитний прапор» добре відома в 
усьому світі. Її сертифікат видається пляжам країн Європи, Африки, 
Карибських островів, а також Нової Зеландії та Канади на підставі рі-
шення незалежного міжнародного журі. На сьогодні знаки відмінної 
якості міжнародного рівня отримали пляжі у 45 країнах світу. Нагоро-
ди роздає французька організація FEE (Фонд екологічної освіти).

■

ГАНЬБА

«Битий» шлях
Через погані дороги байкери 
так і не доїхали до Тарасової гори

■

ТРАГЕДІЯ

Буревій проти фестивалю
На Kozak Fest через негоду постраждало більше 
сотні глядачів та учасників

■
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ПАРТАКТИВ

Вiдстояти 
фундаментальнi 
цiнностi
З’їзд перейменував БПП у 
«Європейську Солідарність» 
i поклав початок оновленню партії
Соломія БОНДАРЕНКО

 Традиційно у приміщенні «Мистецького арсеналу» 
Петро Порошенко провів з’їзд своєї партії. Найбільше 
уваги відвідувачі звернули на нову назву. Відтепер пар-
тiя матиме назву «Європейська Солідарність». Серед 
присутніх були як відомі політики, так і нові обличчя. 
Разом із Петром Олексійовичем на парламентські вибори 
прямуватимуть віце-спікер парламенту Ірина Геращен-
ко, спікер Андрій Парубій, народний депутат Олександр 
Бригинець, журналіст Віталій Гайдукевич та інші. 
 Напередодні партійні посади вирішили полишити 
близькі соратники Петра Порошенка народні депутати 
Олександр Грановський та Ігор Кононенко. Останній за-
значив, що залишається прибічником європейського і 
євроатлантичного вектору розвитку країни. За його сло-
вами, він «хоче дати можливість проявити себе молодим 
партійцям». «Тому полишаю партійні посади — це мій 
особистий внесок у створення «соціальних ліфтів» в Ук-
раїні. Вірю в нашу молодь і завжди готовий її підтрима-
ти», — додав Кононенко.
 Першою на з’їзді виступила Ірина Геращенко. У 
своїй емоційній промові вона вкотре наголосила, що пар-
тія буде робити все можливе для проєвропейського роз-
витку країни, та назвала президента Росії Володимира 
Путіна маніяком. «Тільки маніяк може планувати роз-
членувати дружню країну, вкрасти Крим, відшматува-
ти Донбас. Тільки маніяк може утримувати заручни-
ків і політв’язнів. Тільки маніяк може насолоджувати-
ся сльо зами їхніх родин. Тільки маніяк може спокійно 
знати про те, що Донбас сьогодні входить у п’ятірку — а 
за деякими видами мін і в трійку — найзамінованіших 
територій світу. Попереду лише Сомалі й Афганістан», 
— сказала Геращенко. Серед досягнень п’яти років пре-
зидентства Петра Порошенка Геращенко назвала те, що 
«вдалося зупинити проект Новоросія — один із найс-
трашніших, найкривавіших сценаріїв, задуманих Путі-
ним». «Так, це маніяк. І сьогодні у цій гібридній війні у 
Путіна і його камарильї — інший сценарій: не вдалася 
Новоросія — побудуємо Малоросію», — заявила вона. 
 Голова ВР Андрій Парубій під час свого виступу на 
з’їзді «Європейської Солідарності» зауважив, що сьогод-
ні ми опинилися перед великими викликами, і не всі ро-
зуміють тих загроз, які стоять перед Україною. «Дехто 
говорить, що немає шансів для жодного реваншу, а я 
пригадую 2010 рік, коли прийшов Янукович, і теж го-
ворили, що зміни, які ми зробили, є незворотними. Та-
кож пригадую день, коли у ВР за п’ять хвилин із зако-
нодавства забрали будь-які згадки про НАТО. Також 
згадайте, коли через ВР проводили закон «Колеснічен-
ка—Ківалова». Вони ліквідували закон про українсь-
ку мову і проголосували за закон, який мав знищити 
українську мову. Крім того, прийняття Харківських 
угод стало початком російської агресії проти України. 
Ми маємо це пам’ятати, щоб розуміти, які загрози сто-
ять сьогодні перед Україною», — відзначив Парубій. 
Він також навів слова голови партії Петра Порошен-
ка про те, що «ворог цілить у фундамент української 
державності». «Ми заклали міцний фундамент нашої 
державності, і ворог б’є туди. Вони хочуть зруйнувати  
фортецю  Україна. Своїми заявами про те, що має бути 
відмінений закон про мову, відмінена декомунізація, 
мають бути відмінені мовні квоти... Удар по фундамен-
тальних цінностях, які тримають нашу фортецю в бо-
ротьбі з російською агресією, в боротьбі проти російсь-
кого окупанта. Але ми вийшли на Майдан і не дозво-
лили, щоб Україна стала частиною «руского міра». На 
Майдані ми довели, що українці нікому не дозволять 
згорнути українську державність».
 На з’їздi обрали голову оновленої політичної сили — 
ним став сам Порошенко.
 «Готові підтримати ті кроки нової влади, які відпові-
датимуть європейській і євроатлантичній солідарності. 
Продовження нашого траку, нашого руху, наших ре-
форм. І точно не дамо їх зупинити. І заради України ми 
робитимемо все, щоб захистити нашу землю, наш народ 
і нашу державу. Ми йдемо, щоб не допустити російсько-
го реваншу. Абревіатура «Європейської Солідарності» 
абсолютно невипадково збігається з абревіатурою Євро-
пейського Союзу. Бо нова назва найкраще віддзеркалює 
нашу стратегічну мету. І де б ми не були, у владі чи в опо-
зиції... До речі, хочу розчарувати — ми не йдемо, щоб 
бути в опозиції, ми йдемо перемагати і брати владу!» — 
заявив п’ятий президент України. ■

■

Катерина БАЧИНСЬКА

 До парламентських виборів 
менше двох місяців. І хоч у ЦВК 
погрожують, що вибори можуть 
не відбутися, політичні сили уже 
в активній фазі — хто формуван-
ня, хто об’єднання, а хто і взагалі 
«прощання з депутатським жит-
тям». Загалом до Верховної Ради 
ми будемо обирати 423 народних 
депутати — половина за списка-
ми, інші 50% за мажоритарною 
системою. Зважаючи на те, що де-
путатам залишилося працювати 
всього два місяці, розраховувати 
на нове виборче законодавство не 
варто. Тому, швидше за все, виб-
ори проходитимуть за змішаною 
системою, і прохідний бар’єр ли-
шиться у межах 5%.
 Якi з політичних партій готовi 
обиратися до нового парламенту?
 Найрейтинговішою партією 
восьмого скликання був «Народ-
ний фронт». Тоді, у 2014-му, вiн 
набрав найбільшу кількість голо-
сів за списками і зараз його пред-
ставникiв у парламенті — 80. 
У липні цього року їм не те що 
не вдасться повторити феномен 
14-го, питання стоїть значно го-
стріше — чи є в них шанси потра-
пити у новий парламент узагалі? У 
самому «Народному фронті» гово-
рять, що готувалися до виборів у 
жовтні, а от до дострокових пар-
тія переформатуватись не встиг-
не. Тому вирішили не йти на ви-
бори єдиним списком, а всім де-
путатам, хто хоче балотуватись, 
радять обиратися у мажоритар-
них округах. Раніше в кулуарах 
парламенту депутати говорили 
про переговори щодо об’єднання 
із прем’єром Володимиром Гройс-
маном в одну політсилу. Та, за ос-
танньою інформацією, Яценюку і 
Гройсману таки не вдалося домо-
витися. 
 Уже цього тижня Володимир 
Борисович проведе з’їзд своєї но-
вої політичної сили. За поперед-
ньою інформацією, вона отрима-
ла назву «Українська стратегія». 
У списку партії будуть представ-
ники чинного Кабінету Міністрів. 
Про це повідомив міністр Кабінету 
Міністрів Олександр Саєнко, який 

також буде в команді Гройсмана. 
Ще два тижні тому відкритим пи-
танням було, чи йтиме Гройсман 
разом із Порошенком? Проте у 
програмі «Свобода слова» прем’єр 
заявив, що обиратиметься до пар-
ламенту окремо від БПП, аргумен-
тувавши тим, що «ми з ним різ-
ні». Гаслом кампанії Гройсмана 
має стати «Україна — це не прос-
то місце на карті...». 
 П’ятий президент Петро По-
рошенко, фракція якого має най-
більшу кількість депутатів у чин-
ній Верховній Раді, одразу після 
програшу на президентських ви-
борах заявив, що він залишається 
у політиці і його політична сила 
балотуватиметься на парламент-
ських виборах. Зробивши ребрен-
динг, оголосивши про праймеріз, 
пообіцявши оновити склад партії 
та залучити більше нових облич, 
партія отримала нову назву «Євро-
пейська Солідарність», що скоро-
чено звучить як ЄС. Таким чином 
у Порошенка хочуть закріпити за 
собою проєвропейські погляди. 
 Ніякого об’єднання зі стари-
ми брендами не буде в партії «Го-
лос». Про це заявив лідер полі-
тичної сили Святослав Вакарчук. 
Його партiйцi збираються свої-
ми силами атакувати парламент 
та пройти 5% бар’єр. І справді — 
рейтинги Вакарчука, які суттєво 
зросли після того, як він оголосив 
про створення партії, дозволяють 
йому йти на вибори лише зі своєю 
командою. 
 От кому точно не варто пере-
живати — це партії президента 
«Слуга народу». За останніми со-
ціологічними даними, «слуги» ма-
ють підтримку у близько 40%. І не 
приховують, що хотіли б у парла-
менті сформувати свою більшість 
і не об’єднуватися з іншими полі-
тичними силами. Список «Слуги 
народу» очолить Дмитро Разум-
ков, політичний радник Володи-
мира Зеленського. Пан Разумков 
став головою партії замість Івана 
Баканова, який отримав посаду у 
Службі безпеки України. Слабким 
місцем «Слуги народу» називають 
відсутність партійної мережі в ре-
гіонах для підтримки кандидатів 
у мажоритарних округах. Тому 

якщо за списками «Слуга наро-
ду» і справді лідирує, то побороти 
«округи гречкосіїв» значно важче. 
Адже зазвичай у мажоритарних 
округах люди голосують за госпо-
дарника, який з’являється саме у 
період виборів. 
 Мовчить поки про парламент-
ські вибори мер столиці Віталій 
Кличко. Минулого тижня у ЗМІ 
з’явилася інформація про те, що 
молодший брат Віталія Кличка 
— Володимир — може очолити 
список партії «УДАР». Проте на 
цьому чутки і стихли. За інфор-
мацією РБК-Україна, мер столи-
ці вже проводив переговори про 
об’єднання з Юлією Тимошенко, 
Ігорем Смешком i Петром Поро-
шенком. Також Кличко вів пере-
мовини iз Святославом Вакарчу-
ком, проте вони закінчилися без-
результатно. 
 Із партій, які представлені у 
парламенті восьмого скликання, 
за останньою соціологією, не вар-
то перейматися «Батьківщині», 
БПП-ЄС та Опозиційному блоку. 
Усі інші — Радикальна партія, 
«Самопоміч» i «Народний фронт» 
— мають підтримку, меншу за 
прохідний бар’єр, і якщо у най-
ближчі два місяці нічого не змі-
ниться, то їм доведеться попроща-
тися з депутатськими мандатами. 
Що стосується Опозиційного бло-
ку, то зараз він складається з двох 
груп «Опозиційної платформи — 
За життя» на чолі з Бойком i Мед-
ведчком та Опозиційного блоку, 
який очолює Олександр Вілкул. 
Проте, незважаючи на розкол, 
напередодні виборів проросійсь-
кі сили можуть об’єднатися. На 
політичному горизонті минулого 
тижня офіційно з’явилась ще одна 
партія, яка зможе відібрати голо-
си в «об’єднаних опозиціонерів» 
— партія мерів Кернеса та Труха-
нова «Довіряй ділам». 
 У найближчі два місяці у країні 
будуть перефарбовуватись, перебі-
гати та змінювати політичні гас-
ла так швидко, як ніколи раніше. 
Хто куди? Будемо стежити. Вре-
шті, після повернення громадянс-
тва екс-президенту Грузії Міхеїлу 
Саакашвілі парламентська кам-
панія стає все цікавішою. ■

ПЕРЕДСТАРТОВЕ

Об’єднавчий синдром
Якi політичнi партії готовi до парламентських виборів, а хто відмовився 
від участі у найкоротшій кампанії до Верховної Ради

■

Святослав Вакарчук з однодумцями.
Фото з сайта censor.net.

❙
❙
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Пасивність НБУ і активність преси... 
 Лише за минулий тиждень гривня, яка 
до цього успішно і переконливо укріплю-
валась, ураз втратила 70 копійок своєї 
вартості. Падіння, втім, не є обвальним, а 
здешевлення національних грошей відбу-
вається стрибкоподібно й різновекторно. 
Так станом на вчорашній день Національ-
ний банк зміцнив офіційний курс гривні 
до долара на 2 копійки і встановив його на 
3 червня на рівні 26,85 гривні. Хоча ще 22 
травня один «зелений» можна було прид-
бати за 26,15.
 Аналітики пояснюють ситуацію на-
самперед низкою об’єктивних причин. 
Причина номер один, на їхню думку, — 
це повернення ПДВ бізнесу. Проблема віт-
чизняного фінансового ринку вже трива-
лий час полягає в його нестабільності, а 
тому навіть незначні рухи на цьому рин-
ку викликають надмірну реакцію у його 
гравців. Як приклад можна нагадати вес-
няні події, коли вихід на міжбанківський 
ринок компанії «Укрзалізниця», що ку-
пувала валюту для оплати своїх боргових 
зобов’язань, спричинив нетривале, але 
різке падіння курсу гривні...
 Цього ж разу українські підприємці от-
римали наприкінці травня мільярди гри-
вень ПДВ. І якщо раніше вони, заробля-
ючи на експорті в доларах, були змушені 
приходити на валютний ринок і купува-
ти гривню, поповнюючи пропозицію ва-
люти, зараз в цьому потреби немає. Крім 
того, частина компаній наприкінці місяця 
купує валюту для того, щоб розрахуватися 
зі своїми контрагентами, перевести диві-
денди тощо. А тому традиційно наприкін-
ці кожного місяця курс долара зростає.
 Проти курсу гривні тут зіграв і Націо-
нальний банк, який тривалий час не ви-
ходив на валютний ринок і не продавав 
долар. Рятуючи цим самим курс нацва-
люти. Головна причина таких дій НБУ, 
на думку експертів, полягає у тому, що 
Національний банк намагається заоща-
дити золотовалютні резерви у зв’язку з 
прийдешніми виплатами за зовнішніми 
боргами. А тому регулятор втручається 
у ситуації тільки для того, щоб уникну-
ти різких стрибків. Хоча девальвація на 
70 копійок за тиждень цілком може вва-
жатися різким подорожчанням.
 Наступна причина — ситуація з місією 
Міжнародного валютного фонду. Так, 22 
травня в українських ЗМІ розійшлася но-
вина, що місія повертається до Вашинг-
тона і відмовляється від перегляду про-
грами через дочасні парламентські вибо-
ри. Експерти зазначають, що така пода-
ча була не зовсім коректною і насправді 
візитери МВФ і не повинні були перегля-
дати програму, це була лише оціночна 
місія. І пропрацювала вона в Україні не 
до 22-23 травня, як стверджувалося у но-
вині, а впродовж усього відведеного часу. 
Тобто, до 30 травня. Утім свою психоло-
гічну роль ця інформація мала: вже на-
ступного дня зріс курс долара і подешев-
шали українські облігації. 

Найближчим часом — 
до 27,3?..
 Найближчим часом, як вважають 
аналітики, курс нашої національної валю-
ти цілком може пробити психологічну від-
мітку у 27 гривень за долар. Так вважає, 
зокрема, фінансовий аналітик Володимир 
Мазуренко. «Ми розуміємо, що зараз на 
ринку є як об’єктивні, так і суб’єктивні 
чинники. По-перше, ситуація з місією 
МВФ. По-друге, новини про дефолт. По-
третє, відставка прем’єр-міністра, яка 
зірвалася. Звичайно, для будь-якого ін-
вестора все це маячки, які не можуть не 
насторожувати», — сказав він. 
 «Долар уже повернувся до рівнів дру-

гої половини квітня, але наразі це виглядає 
як висхідна корекція до низхідної тенден-
ції для курсу долара», — стверджує стар-
ший аналітик компанії «Альпарі» Вадим 
Іосуб. На його думку, говорити про те, що 
спадний тренд зломлений і почалося стій-
ке зростання долара, можна буде від кур-
су 27,3 гривні за долар. Такої позначки 
«бакс» може сягнути, на його думку, вже у 
перший тиждень літа. Назагал же, на дум-
ку експерта, шанс у гривні є, але ситуація 
може працювати проти неї. 

«Усе буде зруйновано вже наступного 
дня!»
 Ситуація ж, якщо не брати до уваги 
фактор кінця місяця, містить насамперед 
політичні ризики для курсу національ-
ної валюти. Так президент Володимир Зе-
ленський досі не зумів переконати фінан-
систів — в Україні й за нашими кордона-
ми, — що влада держави не має наміру до-
слухатися до ідей Ігоря Коломойського 
щодо оголошення дефолту. Проте такий 
крок може мати надзвичайно згубні на-
слідки для нашої держави. І на Заході нам 
це намагаються пояснити. 
 У Європі, тепер уже в Єврокомісії, на-
голосили: ідея оголошення Україною де-
фолту за зовнішніми зобов’язаннями є не-
безпечною, адже ситуація в країні зараз 
не вимагає такого кроку. Директор iз пи-
тань міжнародних економічних відносин і 
глобального управління Генерального ди-
ректорату Єврокомісії з економічних та фі-
нансових справ Єлена Флорес заявила: де-
фолт міг би бути оголошений за політични-
ми мотивами, і це — найгірший сценарій.
 «Якщо в поточних умовах якимось 
чином буде допущений дефолт — все, що 
було досягнуто у минулі роки, буде зруй-
новано вже наступного дня. Якщо гово-
рити простою мовою, ціна буде дуже ви-

сокою. Прискорене та штучне зниження 
вартості активів, падіння рівня життя, 
висока інфляція і відсутність доступу до 
зовнішніх кредитних грошей. І, зрозумі-
ло, жодних інвестицій, в умовах непев-
ності, нестачі довіри та ненадійності», — 
сказала Флорес, наголосивши, що ситуа-
ція штучного дефолту виглядатиме навіть 
гірше, ніж була б за умови вимушено-
го припинення обслуговування боргових 
зобов’язань, спричиненого економічними 
негараздами.
 «Зараз країна не потребує суттєво-
го коригування макроекономічного кур-
су, тож у такому випадку йтиметься про 
певний політичний вибір. Це буде сприй-
матися навіть гірше», — зауважила вона, 
додавши, що навіть необхідність сплачу-
вати зобов’язання за боргами цьогоріч не 
ставить Україну в критичну ситуацію, яка 
могла би спричинити дефолт.

Транші МВФ ми відтермінували 
 Не зовсім зрозуміло виглядає і став-
лення команди Володимира Зеленського, 
а також, звісно, самого гаранта, до про-
довження співпраці з Міжнародним ва-
лютним фондом. Мається на увазі — ви-
конання його вимог. Тих самих, які вже 
розкритикував не тільки Ігор Коломой-
ський, а й деякі члени команди Зе. 
 Минулого тижня Зеленський зуст-
рівся з представниками МВФ, але за ре-
зультатами розмови не зробив публічно 
жодної важливої заяви, — продовжую-
чи користуватися тактикою, яка принес-
ла його успіх на президентських виборах. 
Тобто, мовчати щодо конкретних кроків 
і говорити загальні речі... 

 Так, про деталі спілкування Зеленсь-
кого з представниками Фонду пресі роз-
казував «багатоверстатник» Олександр 
Данилюк, який є водночас представником 
Зеленського на переговорах з МВФ і вико-
нує обов’язки секретаря РНБО. За його 
словами, на півторагодинній зустрічі об-
говорювалися реформи в Україні, зокрема 
антикорупційна. Зеленський представив 
свій порядок денний розвитку економіки і 
подальшої співпраці з фондом. 
 Що ж стосується конкретики, то її тра-
диційно не було. «Перші кроки — це рі-
шення з боротьби з корупцією, переза-
пуск судової реформи, правоохоронних 

органів. Це все те, що раніше МВФ май-
же що нав’язував Україні, але не було ба-
жання робити. Зараз відчувається, що 
нова влада реально готова реалізовувати 
ці зміни», — розповів про свої суб’єктивні 
відчуття Олександр Данилюк. 
 Відтак доля двох траншів МВФ: 1,3 
млрд. і 1,2 млрд. доларів висить у стані 
цілковитої невизначеності. Вже цілком 
очевидно, що травневий транш ми не от-
римаємо. Під питанням — листопадовий. 
На думку голови ради НБУ Богдана Дани-
лишина, це було б цілком реально, якби 
наша країна виконувала умови Меморан-
думу про співпрацю з фондом. Утім для 
отримання першого з двох було виконано 
лише одну умову з чотирьох. Ідеться про 
монетизацію субсидій. 
 «Додамо до цього 0,5 млрд. євро макро-
фінансової допомоги від ЄС і 1 млрд. дол. 
кредитів Світового банку у вигляді двох 
траншів по 0,5 млрд. дол., які Україна от-
римала б після надання відповідних тран-
шів кредиту МВФ. Сумарно — 4,1 млрд. 
доларів. У варіанті з новою програмою 
терміни отримання кредитів передбачи-
ти складно. Робота над новою програмою 
може зайняти у кращому випадку кіль-
ка місяців. Врахуємо й те, що представни-
ки Фонду для її обговорення приїдуть не 
раніше формування нового уряду за під-
сумками парламентських виборів. Вихо-
дить, раніше вересня представників МВФ 
чекати не доведеться, тому підписання до-
кументів варто очікувати не раніше кінця 
вересня — початку жовтня. Та й виділен-
ня кредитів відбувається аж ніяк не відра-
зу після підписання програми», — заявляє 
Богдан Данилишин.

2019-й — рік економічної кризи? 
 Разом із траншами МВФ ми відправили 
у глибоку шухляду і сигнал для інвесторів, 
що в Україні все добре і з нами можна пра-
цювати. Відтак наша держава залишаєть-
ся один на один із загрозами та виклика-
ми. «За три літніх місяці Україні потріб-
но буде випалити зовнішніх боргів на суму 
1,8 млрд. доларів, у вересні — 1,7 млрд. до-
ларів. Плюс до цього — очікуваний у лип-
ні-серпні вихід нерезидентів із гривневих 
ОВДП, які вони купували в січні-квітні, 
приблизно на еквівалент 1 млрд. доларів, 
iз подальшою конвертацією отриманих 
грошей у валюту», — перелічує ці викли-
ки Богдан Данилишин. 
 Аби впоратися, урядові доведеться ви-
користати такі механізми, як запозичен-
ня та міжнародні резерви НБУ, які вже за 
підсумками травня знизяться через випла-
ти за держборгом 1,7 млрд. доларів. 
 Проблему ускладнить падіння цін на 
сировину на світових ринках. Через які 
можуть суттєво зменшитися надходжен-
ня від українського експорту. Нардеп і 
вітчизняний мільйонер Костянтин Же-
ваго вже зробив доволі песимістичний 
прогноз на 2019 рік: в Україні поглиблю-
ватиметься негативне сальдо зовніш ньої 
торгівлі; далі впаде курс гривні; через 
падіння цін на сировину до нас надходи-
тиме менше іноземної валюти; паралель-
но з девальвацією гривні наростатиме ін-
фляція; з ростом інфляції різко падатиме 
купівельна спроможність населення. 
 Описане — готовий сценарій економіч-
ної кризи. І курс валюти, якщо цей про-
гноз таки справдиться, став лише першою 
ластівкою наступної динаміки. Адже, на 
думку експертів, уже наприкінці місяця 
гривня може відновити свої позиції, навіть 
до 26,5 грн. за долар. А от робити подальші 
прогнози вже доволі важко. 
 І насамперед тому, що країна вже 
котрий тиждень застигла у прострації. 
 Гра в мовчанку, яка може приноси-
ти електоральні успіхи, не діє в економіч-
ній площині. Від Володимира Зеленсько-
го інвестори, фінансовий ринок, міжнарод-
ні партнери вимагають не каламбурів від 
авторів гумористичного цеху, які все одно 
важко перекласти на англійську,  і навіть 
не гарних фотографій у спортзалі, а наяв-
ності стратегії розвитку. 
 І чим скоріше вона з’явиться, тим буде 
краще для держави. 
 Реакцію на дотепи і жарти замість дій 
ми вже побачили. 
 І, ймовірно, побачимо значно більше. ■ 

НАШІ ГРОШІ

Зе і «зелений»
Нестабільність влади, економічна різновекторність 
команди президента, помножена на популізм, спричинили 
падіння курсу гривні. Наразі чекаємо 27,3 грн. за долар... 

■

Судячи із логіки дій новообраного президента, його реакцією на падіння курсу гривні 
мало би стати нове відеозвернення і кілька гострих жартів.
Фото з сайта newsone.ua.

❙
❙
❙

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

В Україні упродовж одного тижня стрімко здешевшала гривня щодо американського 
долара  — обсяги падіння становили понад 70 копійок за бакс. З понеділка темпи 
падіння трохи призупинилися, але експерти вважають, що наша національна валюта 
і надалі дешевшатиме щодо основних світових валют. 
Серед низки об’єктивних причин, які пояснюють неприємну для українців тенден-
цію, — не тільки суто економічні, а й політичні. Період умовного безвладдя у де-
ржаві, який обтяжується невизначеністю економічного курсу, що його має намір 
запровадити новообраний президент Володимир Зеленський. Не додають оптиміз-
му фінансовому ринку також і доволі провокаційні заяви Ігоря Коломойського, як 
вважають, головного бенефіціара Зе щодо ймовірного дефолту України. Інвестори 
вже зайняли позицію очікування, а настрої на ринках стали доволі песимістичними. 
І все це у своїй сукупності не може не відображатися на попиті на іноземну валюту, 
який, у свою чергу, й формує курс...

Країна вже котрий тиждень застигла у прострації.
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Ігор ВІТОВИЧ

 Учора о дев’ятій годині ран-
ку за місцевим часом літак пре-
зидента США Дональда Трампа 
приземлився у лондонському ае-
ропорту «Станстед». Хазяїн Бі-
лого дому розпочав свій перший 
офіційний триденний візит до 
Сполученого Королівства.
 Нагадаємо, в липні минуло-
го року американський лідер 
уже відвідував Лондон і зуст-
річався з королевою, але в рам-
ках неофіційного візиту. Тоді 
ж iз хазяїном Білого дому став-
ся конфуз, про який у Британії 
згадують дотепер. Під час огля-
ду шеренги гвардійців Трамп 
випередив королеву і вона опи-
нилася за його спиною, що було 
розцінено як вияв  неповаги до 
Єлизавети ІІ. (Її величність Єли-
завета ІІ також мала прийняти 
президента Сполучених Штатів 
учора увечері у Букінгемському 
палаці на державному банкеті. 
Оглядачі з нетерпінням очіку-
вали, до яких порушень про-
токолу Трамп вдасться цього 
разу.) 
 У ході візиту в хазяїна Біло-
го дому заплановані перегово-
ри з главою кабінету міністрів 
Терезою Мей, до відставки якої 
через нездатність реалізувати 
«Брекзит» залишились лічені 
дні. Хоча Мей ще не пішла, але 
Трамп безцеремонно заявив, що 
бачить наступним главою уряду 
екс-главу МЗС Бориса Джонсо-
на, хоча на цю посаду є десяток 
інших претендентів. Але Трам-
пу подобається саме Джонсон, 
як один iз головних ініціаторів 
халепи з «Брекзитом» i запек-
лий противник Євросоюзу. На 
Туманному Альбіоні ці «напо-
легливі поради» Трампа вже 
піддали гострій критиці. 

 

Напередодні прибуття до Лон-
дона Трамп устиг надавати бри-
танцям ще купу «цінних порад 
і побажань», передусім стосов-
но «Брекзиту». В інтерв’ю бри-
танській газеті «Санді Таймс» 
американський президент ска-
зав, що якби він був на місці 
британської влади, то вийшов 

би зі складу ЄС без жодної уго-
ди, тобто хряснувши дверима, і 
не виплачував би Брюсселю на-
лежних у такому випадку від-
ступних щодо «Брекзит», а це 
50 млрд. доларів. Далі він зап-
ропонував Лондону послати на 
переговори з ЄС по «Брекзиту» 
найбільшого британського про-

тивника Євросоюзу та популіс-
та Найджела Фаража.
 Багато високих британських 
політиків висловлюють сумні-
ви стосовно доцільності запро-
шення Трампа з державним ві-
зитом до Британії. До них нале-
жить і мер Лондона лейборист 
Садік Хан, слова якого ци-

тує «Євроньюз»: «Деякі речі, 
котрі останні два-три роки зро-
бив Трамп, лондонці вважають 
відразливими та образливими. 
Йдеться про обмеження репро-
дуктивних прав жінок, про те, 
як розлучають батьків і дітей на 
кордоні США з Мексикою, про 
заборону на в’їзд до США гро-
мадянам низки мусульмансь-
ких країн, захист прибічників 
зверхності білої раси, неона-
цистів, антисемітів у Шарлот-
тсвіллі, Паризькі (кліматичні. 
— Ред.) угоди. Я міг би продов-
жити. Я розчарований нашим 
прем’єром, яка поводиться з 
ним занадто боязливо». 
 Тому в Лондоні на Трампа 
очікують не лише урочисті захо-
ди, а й протести, які організову-
ють дві провідні антитрампівсь-
кі організації Великої Британії 
— коаліція «Зупинимо Трампа» 
та «Повстаньмо проти Трампа». 
Наймасштабніша акція заплано-
вана на сьогодні, вівторок, 4 чер-
вня на Трафальгарській площі, 
коли Трамп буде зустрічатися з 
Терезою Мей. Протести також 
відбудуться в інших британсь-
ких містах, зокрема в Манчес-
тері, Белфасті та Бірмінгемі. 
 Під час перебування у Лон-
доні Трамп iз дружиною меш-
катимуть у резиденції посла 
США у Великій Британії «Він-
філд Хауз» у центральній час-
тині столиці  у Ріджент-парку. 
 У четвер, після закінчення 
візиту до Великої Британії, До-
нальд Трамп перелетить до ір-
ландського міста Шаннон, най-
молодшого в країні, бо заснова-
не воно вже після закінчення 
Другої світової війни. Там він 
зустрінеться з прем’єр-мініст-
ром Ірландії Ліо Варадкаром та 
пограє в гольф на полі місцево-
го гольф-клубу. ■

РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ 

Нові крила гірші за 
старі
«Боїнг» виявив 
дефектні 
деталі 
у своїх літаках

■ Ігор ВІТОВИЧ

 Ще минулого тиж-
ня російські ЗМІ пові-
домили, що підтримка 
Володимира Путіна на-
селенням Росії впала до 
31,7% (про що повідом-
ляла й «УМ»). Це міні-
мальний показник за 
останні 13 років. 
 Після публікації та-
ких провальних даних 
речник Кремля Дмит-
ро Пєсков звернувся з 
«проханням» до екс-
пертів та соціологів iз 
Всеросійського цент-
ру досліджень громад-
ської думки (ВЦІОМ), 
які проводили опиту-
вання, «проаналізува-
ти ситуацію» та «вста-
новити причини» та-
кого падіння рейтингу 
його шефа. Після цього 
ВЦІОМ, який належить 
до державних структур, 
опублікував результа-
ти нового опитуван-
ня, в якому буквально 
«впродовж однієї ночі» 
підтримка Путіна зрос-
ла до понад 72%. Як же 
сталося таке диво? 
 Уся справа в «чак-
лунах» згаданого Все-
російського центру до-
сліджень громадської 
думки, які під час по-
переднього опитуван-
ня ставили респонден-
там запитання: «Кому 
з політиків ви довіряє-
те найбільше?». І при 
цьому дозволяли їм са-
мим обирати прізвища 
політиків. Тож у від-
повідях з’явились пріз-
вища, зокрема, Ксенії 
Собчак чи одного з лі-

дерів російської опо-
зиції Олексія Наваль-
ного. Але після звер-
нення Пєскова ВЦІОМ 
радикально змінив під-
хід до формулювання 
питання, яке звучало 
вже як «Ви довіряєте 
чи не довіряєте...». І 
замість крапок місти-
лися конкретні пріз-
вища обмеженого кола 
політиків. Їх було всьо-
го п’ять: сам Путін, 
прем’єр-міністр Росії 
Дмитро Медведєв, по-
пуліст і провокатор Во-
лодимир Жириновсь-
кий, лідер КПРФ Ген-
надій Зюганов та лідер 
кишенькової прокрем-
лівської партії «Спра-
ведлива Росія» Сер-
гій Миронов. Звісно, в 
компанії Жириновсь-
кого, Зюганова і Ми-
ронова Путін виглядав 
виграшно. Відтак, та-
ких, що «довіряють» 
йому виявилося 72,3% 
опитаних. 
 На думку незаан-
гажованих соціоло-
гів, усе «чудо» полягає 
у формулюванні пи-
тання. Різке зростан-
ня рейтингу Володи-
мира Путіна за невели-
кий інтервал часу між 
опитуваннями Все-

російського центру до-
слідження громадської 
думки «тхне пропаган-
дою та маніпуляцією». 
Таку думку висловив 
російській службі «Го-
лосу Америки» дирек-
тор Аналітичного цен-
тру Юрія Левади Лев 
Гудков. На його дум-
ку, повторне опиту-
вання поводилося під 
тиском адміністра-
ції президента Путі-
на. «Питання було 
поставлено руба: чи 
довіряєте ви саме Путі-
ну? Та ще й по телефо-
ну, наосліп ... Спробуй 
вгадай: соціологи дзво-
нять чи з ФСБ? Тому й 

не дивно, що це дало 
такий стрибок (рейтин-
гу)», — сказав Гудков.
 Глава ВЦІОМ Ва-
лерій Федоров, комен-
туючи результати опи-
тування, спочатку за-
явив, що причина низь-
кого рейтингу Путіна 
пов’язана з тим, що на-
селення не вірить у 
поліпшення рівня жит-
тя. Однак пізніше він на-
писав, що падає не дові-
ра до президента Росії, а 
частота згадок Путіна у 
списку політиків, кому 
довіряють росіяни. Та 
навряд чи таке «пояс-
нення» можна вважати 
переконливим... ■

Дональд Трамп iз дружиною прибув до Лондона. ❙

КОНТАКТИ

Бос iз Вашингтона дає 
вказівки Лондону
Дональд Трамп прибув з офіційним візитом до Великої Британії

■

МАНІПУЛЯЦІЇ

Брехня і соціологія
Чудо однієї ночі: як рейтинг Путіна зріс удвічі

■

Через падіння двох літаків 
моделі Boeing 737 Max 
загинули 346 осіб. 

❙
❙
❙

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Американський авіабудів-
ний концерн Boeing оголосив 
про виявлення 148 неякісних 
деталей на літаках типів 737 
NG i 737 Max. Відповідну за-
яву в неділю, 2 червня, опуб-
лікувало Федеральне управ-
ління цивільної авіації США 
(FAA). Неякісні деталі мо-
жуть бути встановлені на по-
над 300 літаках у всьому світі, 
повідомляє «Німецька хви-
ля».
 Деталі «можуть бути ви-
готовлені неналежним чином 
та можуть не відповідати всім 
нормативним вимогам стосов-
но міцності та довговічності», 
йдеться в заяві. Це вияви-
ла спільна комісія Boeing та 
FAA. Дефектні деталі здатні 
передчасно вийти з ладу або 
на них можуть з’явитися трі-
щини, що може призвести до 
пошкодження літака під час 
польоту.
 FAA вже попередило між-
народні органи цивільної 
авіації про проблеми з дета-
лями. Найближчим часом їх 

мають замінити, йдеться в за-
яві.
 Нагадаємо, що в травні 
Boeing визнав наявність по-
милок у бортовому програм-
ному забезпеченні літаків 
типу Boeing 737 Max. Борто-
ве програмне забезпечення 
MCAS використовується, зок-
рема, для навчання пілотів 
управлінню новими моделя-
ми літака — Boeing 737 Max 
8. Унаслідок падіння двох лі-
таків цього типу за останні 
півроку загинуло загалом 346 
осіб.
 Компанія «Боїнг» до ос-
таннього часу користува-
лась незмінною повагою за-
вдяки літакам старої моделі 
Boeing 737, але її модернізо-
вана версія, яка продається 
з минулого року, виявилась 
менш надійною. Конкуренція 
та гонитва за швидкими при-
бутками взяли гору над вива-
женістю та намірами постав-
ляти на ринок досконалий і 
безпечний продукт. ■

Відомий карикатурист Сергій Йолкін відреагував 
на соціологічне «диво» малюнком, який опублікувала 
«Німецька хвиля».

❙
❙
❙
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Портрети бойових побратимів і 
волонтерів, ікони, написані на 
склі й вишиті бісером у вико-
нанні колишнього добровольця 
«Айдару» лучанина Руслана Ка-
шаюка, добре знають не лише 
на Волині. Його виставка була 
представлена навіть у стінах 
Верховної Ради. Робить він це не 
заради грошей і слави, бо ці речі 
його геть не цікавлять. А якщо і 
продає якісь свої роботи, то щоб 
виручені кошти віддати тим, кому 
вони потрібніші. Його зболена, 
але просвітлена душа миттєво 
відгукується на людський біль. І 
коли дивишся на цього мужньо-
го бороданя, колишнього снай-
пера, дивуєшся, скільки у ньому 
світла і доброти, що струменять 
з кожної його роботи. 

«Всі вони у мене тут, 
у серці. Звідси серія «Айдар» 
народилася...»
 До війни Руслан жив, як усі. 
Їздив на заробітки, як багато во-
линян. Не задумувався, брат-
ський чи не братський народ 
російський. Бо його більше Єв-
ропа цікавила. Та й в Україні ро-
боти вистачало. Через загостре-
не почуття справедливості жит-
тя не завжди складалося рів-
но. Бо міг заступитися навіть за 
бомжа, якщо того ображали да-
ремно. І по «кумполу», як жар-
тує, надавати міг. Були періоди 
відчаю і зневіри. Саме вони при-
вели його на якомусь етапі в мо-
настир, звідки почалося його ду-
ховне самопізнання. 
 — Два роки ніс послух у мо-
настирі в Криму. Бог дає нам 
випробування по мірі того, 
скільки можемо нести. І навіть 
твій настоятель не дасть тобі 
більше зробити, ніж ти можеш. 
Бо він відповідає за тебе, і це, у 
першу чергу, відповідальність 
духовна. Через деякий час мені 
сказали: «Ти не будеш тут. Не 
твоє це». І добре, що повернувся 
додому, бо в сестри чоловік важ-
ко захворів, треба було допома-
гати, — згадує Руслан ті роки. 
 ■ На Майдан теж пішли че-
рез загострене почуття спра-
ведливості?
 — Безперечно. Хоч поїхав 
вже в січні, так обставини сі-
мейні склалися. Але встиг у 
всіх гарячих точках побувати і 
свою порцію осколка отримати. 
У мене немає питань до рядових 
бійців і побратимів, з якими був 
на Грушевського й Інститутсь-
кій. А щодо тих, хто нагорі, то, 
може, кілька чоловік є, до яких 
ще залишилася якась повага. І 
коли починають казати, чому 
Кошулинський набрав на ви-
борах 2 відсотки, а Бойко 10, я 
кажу: «У себе запитайте». У нас 
немає жодної партії у класично-
му розумінні цього слова, є тіль-
ки політичні проекти, на які не 
хочеться навіть слів витрачати й 
часу. Після Майдану повернувся 
додому 26 лютого. Ще побув би 
в Києві, якби не Юлька на візку 
на сцені, коли над Києвом луна-
ло «Гей, плине кача...». Це мене 
розірвало геть... 
 Та вивітритися дух Майда-
ну з нього вже не міг. Він всту-
пив у волинську самооборону, 
їздив на чергування й патрулю-
вання. Мама плакала: «Синку, 
ти ще не навоювався?»
 — Це вона не тому казала, 
що вдома щось було не зробле-
но, просто бачила, що зі мною 
відбувається. Я на якийсь час 
зупинився. А потім почалася 
війна. Став з дня на день чекати 
повістки. Бачу, нічого не буде, 
почав шукати добробати, при-
дивлявся. І тут «Айдар» «нама-
лювався». Першим туди пішов 

мій побратим, з яким пройшов 
весь Майдан, Льоня Курдиль-
чук. Я б теж з ним поїхав, але 
не знав, як сказати вдома рід-
ним. І коли сестра з племінни-
ками поїхала на відпочинок, я 
таки зробив офіційно повістку 
й поставив маму перед фактом: 
«Їду на війну». Вона тільки гір-
ко посміхнулася: «Що, вибі-
гав?». «Айдар» уже мав великі 
втрати, і серед наших волинян 
теж. Загинув Рустам Хамраєв, 
якого добре знав ще до війни. 
Декого з хлопців і не знав. Але у 
мене немає відчуття, що я їх не 
знаю. Здається, що знаю їх кра-
ще, ніж будь-хто. Бо всі вони у 
мене тут, у серці. Звідси серія 
«Айдар» народилася...
 ■ А з «Грізлі» були знайомі 
(група «Грізлі» загинула біля 
блокпосту Весела гора 5 вере-
сня 2014 в бою з російськими 
бойовиками, які зайняли наші 
позиції і не зняли український 
прапор. — Авт.)?
 — Андрія Юркевича? Зви-
чайно. У моєму відділенні був. 
Я з Майдану його запам’ятав. 
Хрящувате ще більше нас збли-
зило. У нас із ним була повна 
довіра, загартована боями. Це 
людина такого духу, духу вели-
чі! І так жалкуєш, що не вико-
ристав часу, щоб більше з такою 
неймовірною людиною просто 
поговорити, поспілкуватися... 

«Знаю точно, що на коліна 
не стану»
 Про загибель груп «Грізлі» 
й «Термінатора» Руслан дізнав-
ся уже на «великій землі», бо в 
цей час перебував на лікуванні 
в госпіталі — 22 серпня 2014-
го він отримав важку контузію. 
Вибухова хвиля вдарила його 
головою об бетон і накрила 120-
кілограмовою брилою. Та під-
лікувавшись, через кілька мі-
сяців він знову поїхав на війну. 
Цього разу довго воювати не 
довелося, бо контузія дала про 
себе знати: головні болі ставали 

нестерпними, він почав втрача-
ти мову, згодом почалися прова-
ли в пам’яті. Окремі епізоди не 
те що стерлися, пам’ять їх прос-
то заблокувала. Хоча, може, це 
й на краще...
 Повернули мову і жагу до 
життя малювання і... кохання. 
Дико це говорити, але завдячу-
вати має війні, що, рятуючись 
від неї, вперше взяв до рук пен-
злик. І зустрів свою Вікторію. 
Чого-чого, а малювання в школі 
він не любив. З шести років зі 
спортом дружив, ще в школу 
не ходив, а вже легкою атлети-

кою займався, футболом. Хіба 
міг подумати, що колись образ-
отворче мистецтво поверне йому 
душевний спокій і дасть рятів-
ну соломинку, що відволікати-
ме його від привидів війни? Ще 
коли в госпіталі лежав, почав 
оздоблювати маленькі ікони бі-
сером, якісь орнаменти робив, 
щоб подарувати волонтерам, 
аби хоч якось віддячити за їхню 
невтомну роботу і допомогу. А 
потім він потрапив у руки Тетя-
ни Мялковської, відомої волин-
ської художниці, та психолога 
Олени Зверєвої, які займаються 
реабілітацією ветеранів АТО. 
 — Дякую Богу, що подару-
вав мені таких людей. Тетяна 
щось в мені роздивилася, отож 
арт-терапія дала свої результа-
ти. І, звичайно, кохання. Моя 
майбутня дружина Вікторія 
взялася опікуватися мною, за-
явивши: «Я твій особистий во-
лонтер». Вона виходила мене і 
без неї мене не було б. Це справді 
Божий дарунок. Пізніше у «Фей-
сбуці» побачив оголошення про 

набір у школу іконопису при Ук-
раїнському католицькому уні-
верситеті. Тепер ще навчаюся 
в інституті мистецтв у нашому 
Східноєвропейському універси-
теті. Взагалі по життю іду, куди 
Бог посилає, хоча не завжди його 
чую. Мені дивно, коли мене нази-
вають художником. Бо знаю, що 
це точно не моя місія. Мій задум 
— серія портретів «Айдар» — не 
витвір мистецтва, це історія. Бо-
явся, щоб пам’ять про моїх поб-
ратимів-«айдарівців» не зник-
ла... 
 Йому дуже болить, що в їхнє 
бойове побратимство брудними 
руками влізла політика, що об-
ливають публічно брудом тих, 
хто справді був у тому пеклі. А 
ще його бісить байдужість ук-
раїнців і те, що сьогодні ми ро-
бимо зі своєю країною:
 — Україна — Богом бере-
жена держава, яку він подару-
вав кожному з нас, щоб ми нею 
тішилися, гордися, любили, 
леліяли. І коли цю землю свої-

ми руками нищать, зраджують 
— цього зрозуміти не можу. Ма-
ючи державу, за яку наші діди 
вмирали, виборюючи її у різ-
них ворогів, тепер своїми рука-
ми її нищать?! Це роблять нездо-
рові люди. Бо вони, бачте, на ко-
гось образилися, як малі діти. То 
йдіть у пісочницю гратися. Тре-
ба, врешті, навчитися відповіда-
ти за свій вибір. Я його зробив і 
готовий за нього відповідати. А 
ви готові? 
 Знаю точно, що на коліна не 
стану. Бо на коліна можу стати 
тільки перед Богом, коханою і за-
гиблими побратимами. Хоча те, 
що відбувається зараз із нами, 
не дивує. Пам’ятаєте, скільки 
людей залишилося на Майдані 
у ніч з 18 на 19 лютого? Жмень-
ка. Згадую, як жіночка, яка час-
то забігала до нас на чай з намету 
БЮТ, ввечері прибігла й просто 
ридала: «Русланчику, ти не уяв-
ляєш, скільки людей тікає з Киє-
ва! Не йдуть, а втікають!» Потім 
пригадував картину тієї ночі, й 
справді, фактично купка людей 

залишилася на Майдані — трохи 
на барикадах, хтось бруківку ко-
лупав, і жіночки сміття збирали. 
І ця жменька залишилася боро-
нити країну! 
 ■ Зате якої сили молитва зву-
чала над нічним Києвом! 
 — Молитва така чиста, що 
Бог не міг її не почути. Як і на 
війні. Буває, інколи читаєш мо-
литву, ніби щиро, а духовний на-
ставник каже: «То ще не молит-
ва, це бу-бу-бу». Бо нема духу 
того, що треба. Але хай спочат-
ку буде «бу-бу-бу», аби молив-
ся. Згадую Хрящувате: ми вже 
взяли цей населений пункт, а 
нас «утюжили» з усіх стволів. 
Наша група з десяти чоловік 
тримала оборону. І в перший 
же день у спаленому будинку я 
знайшов дві ікони: Богоматір-
семистрільну, прострілену ос-
колком, і святого Миколая. Я 
виніс їх і поставив на підвікон-
ня на вулиці. І з усієї групи тоді 
під обстрілами у нас не загинув 
жоден боєць! Тільки командир 
взводу був поранений, але це 
сталося в іншому місці. І я бачив 
очі хлопців, коли вони вилази-
ли з-під обстрілів живі й неушко-
джені, коли фізично там немож-
ливо було вижити.
 Тому сьогодні Руслан робить 
те, що може. Пише картини й 
ікони, продає їх, щоб на зароб-
лені гроші допомагати побрати-
мам, їхнім сім’ям, онкохворим 
діткам. Коли загинула нещодав-
но харківський доброволець-во-
лонтер Яна Червона, швиденько 
організував продаж вишитої бі-
сером ікони, щоб дітям Яни пе-
рерахувати якісь кошти. 
 А ще він їздить до поране-
них ветеранів АТО, яким сьо-
годні дуже важко. Він учить їх 
неслухняними хворими паль-
цями тримати пензлик і писа-
ти ікони. Разом із волинськими 
капеланами Руслан опікується 
центром лікування нейротрав-
ми при Рівненському госпіталі, 
де проходять реабілітацію хлоп-
ці з важкими пораненнями. Бо 
дуже хоче, щоб і їхні душі зми-
ли з себе тягар війни і просвітлі-
ли. Як просвітліла його душа...
 ...Хоч би якими ми були хо-
робрими, щирими, люблячими 
Волю та Україну, коли воювали 
за неї, все одно нас визначає те, 
що ми робимо після повернення з 
війни. Ці слова сказав про Руслана 
один з його побратимів-«айдарів-
ців». Точніше не скажеш... ■

ЖИТТЯ ПІСЛЯ ВІЙНИ

«Мені дивно, коли мене 
називають художником»
Ветеран батальйону «Айдар» Руслан Кашаюк рятує побратимів від привидів війни 
мистецтвом

■

«Хоч би якими ми були хоробрими, щирими, 
люблячими Волю та Україну, коли воювали за неї, 
все одно нас визначає те, що ми робимо після 
повернення з війни».

Руслан Кашаюк та його «Айдар».❙

Під час уроку.❙
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«Єврейське питання» 
з Народного руху
 В’ячеслав Максимович осо-
бисто слiдкував за вiдроджен-
ням єврейського Львова, аж 
раптом у лютому 1992 року 
його одноголосно обрано голо-
вою щойно створеного Народ-
ного руху України. Традицiйно 
з’їзд Руху проходив у Концер-
тному залi Київського полiтех-
нiчного iнституту, i дверi зали 
були вiдкритi для всiх. На тому 
установчому з’їздi можна було 
безплатно отримати друковане 
видання Руху — «Народну газе-
ту». Уже в першому номерi га-
зети читаємо: «До початку Дру-
гої свiтової вiйни центром гали-
цького єврейства був Львiв: там 
жило 160 тисяч євреїв, або 32 
вiдсотки всього населення мiс-
та. Часто на його вулицях мож-
на було побачити як свiтських, 
так i ортодоксальних євреїв, якi 
не цуралися свого похо дження, 
бо якщо взяти по Галичинi в цi-
лому, то 1 тис. 150 найвiдомi-
ших лiкарiв, 43 вiдсотки зубних 
технiкiв i 45 вiдсоткiв старших 
медичних сестер, до того ж 41 
вiдсоток працiвникiв культури 
були євреями. Додамо до цьо-
го, що в Галичинi плiдно пра-
цювали 2 тис. 200 адвокатiв-
євреїв».
 Поява в друкованому органi 
Руху статтi з приязним ставлен-
ням до євреїв не була випадко-
вою: в сусiднiй Росiї, наче бу-
дяки пiсля дощу, розплодили-
ся погромнi шовiнiстичнi «то-
вариства», якi погрожували 
євреям фiзичною розправою. 
Тривога охопила й українсь-
ких євреїв, якi вишикувалися в 
довжелезнi черги бiля мiських 
i районних вiддiлiв вiз i реєст-
рацiй, аби покинути Україну. І 
ось уже керiвники Руху — Чор-
новiл, Драч, Яворiвський, Го-
ринь — пiдписують вiдозву й у 
виглядi листiвок-звернень роз-
клеюють у традицiйно єврей-
ських мiстах України — Чер-
нiвцях, Вiнницi, Житомирi, 
Одесi:
 «Єврейськi брати i сест-
ри! Споконвiку ми живемо ра-
зом на однiй Богом данiй зем-
лi, iм’я якої — Україна. І в той 
час, коли полiтичнi чорносотен-
цi «в цивiльному» розклеюють 
по мiстах України листiвки ан-

тисемiтського спрямування, 
поширюючи чутки, нiби Рух 
готує погроми, ми категорично 
заявляємо про непричетнiсть 
до будь-яких акцiй, що сiють 
мiжнацiональну недовiру мiж 
нашими народами, i хочемо на-
гадати мракобiсам: пiд час Дру-
гої свiтової вiйни кардинал Ка-
роль Войтила (в подальшому — 
папа Римський Іван Павло II) 
рятував євреїв у Краковi, мит-
рополит Андрей Шептицький 
рятував євреїв у Львовi, отець 
Омелян Ковч рятував євреїв у 
Перемишлях. А ми, нинi сущi, 
прагнемо зробити так, щоб ук-
раїнцi в Українi жили краще, 
нiж у Канадi, росiяни — кра-
ще, нiж у Москвi, євреї — кра-
ще, нiж в Ізраїлi.
 Єврейськi брати i сестри! Рух 
з вами! Дамо вiдсiч антисемiтсь-
ким провокаторам!»

«Це неймовiрно культурне 
мiсто»
 У той час, коли українськi 
євреї в буремнi 90-тi роки вчи-
тувалися в пiдбадьорювальнi 
листiвки Народного руху Ук-
раїни, на трибуну чергової сесiї 
Ленiнградського мiськвикон-
кому пiднявся непримiтний на 
вигляд хлопець i вiдрекомен-
дувався: «Павло Жербiн, ко-
лишнiй комсомольський пра-
цiвник». Із праведним гнiвом 
вiн почав говорити про те, що 
Ленiнград руйнується на очах: 
зникли дерев’янi будiвлi пет-
ровських часiв, остаточно про-
iржавiв Мiдний вершник, об-
мiлiли Нева i Набережна Мой-
ки, сиплються фасади колись 
величних царських палацiв... І 
тому вiн, Павло Жербiн, створив 
громадську органiзацiю «На-
цiонально-патрiотичний фронт 
«Пам’ять», яка й оберiгатиме 
пам’ятки iсторiї та культури як 
часiв Петра I i Ломоносова, так i 
пiсляжовтневого перiоду.
 Турбота молодого ленiнг-
радця про своє мiсто виклика-
ла схвалення всiєї зали, i вже 
за три днi Управлiння юстицiї 
Ленмiськради урочисто вручи-
ло Жербiну свiдоцтво про реєст-
рацiю.
 На мiтинг, який одразу ор-
ганiзувала «Пам’ять» (вiн про-
ходив на Невському проспек-
тi), перехожих зустрiчав вели-
чезний плакат:
 «Мы с тобой, Ирак!
 У нас общий враг».
 Нижче великими лiтерами 
роз’яснювалося, хто саме ворог: 
«Мiжнародне єврейство».
 Тим часом промовцi, якi змi-
нювали один одного, вiдхили-
лися вiд теми Іраку, зосередив-
шись на рiднiй Росiї. Той самий 
Жербiн говорив iз пафосом:
 — На закритому засiданнi 
Полiтбюро Горбачов оприлюд-
нив таку статистику: євреї, якi 
становлять у нашiй країнi 0,69% 
вiд усього населення, займають 
20% усiх керiвних посад. Якщо 
врахувати високу освiченiсть i 
згуртованiсть, стане зрозумiло, 
що в їхнiх руках практично все. 
Горбачов говорив про це з пра-
ведним гнiвом, та от не далi, як 
три днi тому, сиджу бiля теле-
вiзора. І що ж бачу? Той самий 
Горбачов iз вiзитом в Ізраїлi. 
Фотографується iз сiонiстськи-

ми лiдерами, тисне їм руки й де-
монструє акт вiдвертої зради: 
стоїть бiля їхньої Стiни Плачу з 
єврейською шапочкою на голо-
вi. Це ж ганьба, росiяни!
 До мiкрофона пiдходить 
найстарiший член ленiнградсь-
кої «Пам’ятi» Василь Єгорович 
Усачов, знаний як «дядя Вася»: 
«Про мiльярдний Китай у нас 
зараз говорять менше, нiж про 
Ізраїль. А чому? Та тому, що ки-
тайцi непитущi, євреям там ро-
бити нiчого. Непитущими були 
й ми, але нас планомiрно поча-
ли споювати євреї.
 Упродовж багатьох столiть, 
а то й тисячолiть, починаючи з 
єгипетського полону, євреї тiль-
ки те й робили, що споювали фа-
раонiв, султанiв та iнших виз-
начних людей, вони ж споїли й 
росiйський народ. Ось i сьогоднi 
повсюди в Росiї довжелезнi чер-
ги за спиртним — це їхнiй успiх 
у боротьбi за панування над свi-
том. І найжахливiше те, що вони 
носять iмена та прiзвища, схожi 
на росiйськi, використовують 
росiйську мову, тобто роблять 
усе, аби замаскуватися, розчи-
нитися серед нас, росiян».
 ...Ленiнградськi театри ста-
вили прем’єри, студiя «Лен-
фiльм» випускала фiльми-шедев-
ри, а культурне життя Ленiнгра-
да — цього «неймовiрно культур-
ного мiста», як назвав Петербург 
Лев Толстой, оберталося довкола 
вигаданого «єврейського питан-
ня», продукуючи ненависть до 
спiввiтчизникiв-євреїв.
 Як результат, значна кiль-
кiсть пересiчних ленiнградцiв 
перетворилася на активних ан-
тисемiтiв, якi будь-якi негараз-
ди, навiть й особистi, переклада-
ли на... державу Ізраїль i її по-
собникiв усерединi Росiї.
 А завзятiсть «колишньо-
го космомольського працiвни-
ка» було гiдно вiдзначено: га-
зета «Ленинградская правда» 
надрукувала на першiй шпаль-
тi його портрет iз такою текс-
тiвкою: «Депутатом Державної 
Думи Росiї по Пулковському ви-

борчому округу Ленiнграда об-
рано Павла Олексiйовича Жер-
бiна».
 Секретар Ленiнградського 
обкому партiї Галина Барино-
ва дала позитивну оцiнку його 
«дiяльностi», прокурор Ленiнг-
рада Дмитро Верьовкiн дiйшов 
висновку: «Пропаганди, яка має 
на метi збурити нацiональну во-
рожнечу, промови та дiї Жербi-
на П. О. не мiстять».

«Дорогая моя столица»
 На вiдмiну вiд спокiйно-
го розмiреного Ленiнграда сус-
пiльно-полiтичне життя Москви 
проходило у бурхливому «сто-
личному» темпi. Тут «Пам’ять» 
мала неабиякий успiх, бо дiяла 
наступально, масштабно, спира-
ючись на таких вiдомих у країнi 
людей, як вiйськовi Макашов i 
Варенников, партфункцiонери 
Зюганов, Анпiлов, i на визна-
них ватажкiв нацiоналiстичних 
росiйських «блокiв» — Васильє-
ва, Баркашова, Свистунова. За-
вiтаємо на мiтинг уже московсь-
кої «Пам’ятi» на традицiйнiй 
Манежнiй площi.
 Просто бiля входу вас зуст-
рiчають транспаранти, якi не 
виблискують новизною: «Євреї 
— агенти Тель-Авiва», «Усе свi-
тове єврейство оголосило вiйну 
Росiї», «Вимагаємо викорiнити 
єврейське зло».
 Не сказав би, що на площi 
зiбралися люмпени й маргiнали, 
чимало тут людей освiчених, iн-
телiгентних на вигляд.
 Раптом на площi з’являється 
вантажiвка. Спадає широкий 
борт, i до послуг мiтингувальни-
кiв — простора трибуна. Вправ-
нi руки миттєво встановлюють 
мiкрофон, i люди — iнтелiген-
ти, вiйськовi, козаки — по при-
ставних сходах пiднiмаються в 
кузов. До мiкрофона ринуть усi 
одразу, але активiст «Пам’ятi» 
показує папiрець, з якого видно, 
хто й за ким виступатиме,  пер-
шою запрошує жiнку.
 — Громадяни Росiї, москви-
чi! — каже вона, — давайте не 

заплющувати очi на те, що євреї 
в Росiї влаштувалися набагато 
краще, нiж ми, росiяни. Кожен 
iз нас на власному досвiдi пере-
конується, що протизаконне во-
лодiння ними нашою столицею 
— Москвою — це не чиясь ви-
гадка, а реальна дiйснiсть. При-
йшов час нагадати цим паца-
нам, що Москва не єврейська, а 
росiйська столиця...
 Натовп схвально загомонiв, 
зааплодував.
 — Друзi мої, — каже чо-
ловiк iз борiдкою, судячи з 
усього — людина вiд науки. — 
Об’єктивна наукова статисти-
ка показує, що переважна бiль-
шiсть наукової пiрамiди в да-
ний час зайнята представника-
ми єврейської нацiональностi. З 
оприлюднених даних, швидше, 
занижених, видно, що 4-5 вiдсо-
ткiв докторiв i кандидатiв наук 
становлять у нас особи єврей-
ської нацiональностi. Фактич-
но їх набагато бiльше, тому що 
вони ховаються за росiйськими 
прiзвищами, а завдяки паспор-
там, придбаним за хабарi, вва-
жаються росiянами.
 Тепло зустрiли присутнi 
офiцiйного представника Мос-
ради:
 — Погортайте телефонну 
книгу мешканцiв Москви, — з 
гнiвом каже вiн. — Вона ж ряснiє 
єврейськими прiзвищами — всiх 
не порахувати. Хто доведе менi, 
що цi люди вболiвають за Росiю? 
Нi, всi вони прихованi агенти 
Тель-Авiва, i проблемами Ізраї-
лю — їхньої держави — перейма-
ються набагато бiльше, нiж про-
блемами Росiї та Москви.
 Я з симпатiєю ставлюся до 
Сталiна, але пояснiть менi: як 
мiг вiн у 1948-му визнати їхню 
державу та ще й встановити з 
нею дипломатичнi зв’язки?
 Промовцi змiнювали один 
одного, виголошуючи анти-
семiтськi гасла, а козаки закли-
кали й до погромiв, i це вiдбува-
лося на тлi «онiмiлої» Росiї.
 Справдi, спостерiгаючи за мi-
тингами та маршами «Пам’ятi» 

ТЕХНОЛОГІЇ КРЕМЛЯ■

Вiд антисемiтизму
Ганебний шлях пiвнiчного сусiда

Анатолiй СИГАЛОВ

Улiтку 1990 року будинок 
Львiвської центральної синаго-
ги «Цорi Гiлод», що на вулицi 
братiв Мiхновських, 4, вiдвiдав 
голова Львiвської обласної ради 
В’ячеслав Чорновiл. Нiколи за 
всю багаторiчну iсторiю сина-
гоги тут не бував жоден керiв-
ник такого рiвня. В’ячеслава 
Максимовича одразу оточили 
всi рабини на чолi з Мордехаєм 
Болдом i численнi прочани, губ-
лячись у здогадках: якi ще об-
меження та заборони потягне за 
собою цей вiзит?
Оточений євреями, Чорновiл 
сказав: «Ми прагнемо вiдроди-
ти у Львовi та в Галичинi в цiло-
му єврейське життя, яке за ра-
дянських часiв зiйшло нанiвець. 
Я вже пiдписав розпорядження, 
згiдно з яким одна з централь-
них вулиць Львова вiдновить 
свою назву — Єврейська, скоро 
розпочнуться роботи зi спору-
дження меморiалiв на територiї 
колишнього Янiвського конц-
табору та в Пiдзамче, де муче-
ницькою смертю загинули нашi 
спiввiтчизники-євреї. А вас, 
святi отцi, прошу скласти пе-
релiк робiт з оновлення храму, 
на що буде залучено й кошти з 
обласного бюджету».

В’ячеслав Чорновiл.❙Іван Драч.❙
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в центрi Москви i з зiбрання-
ми у престижних залах, слу-
хаючи погромнi заклики «ак-
тивiстiв», констатуючи неба-
чений вандалiзм на єврейсь-
ких кладовищах, мовчали всi: 
партiя та комсомол, мiлiцiя та 
КДБ, мовчав безстрашний «Ого-
нек» Коротича, Станiслав Гово-
рухiн, не раз знiмаючи збiго-
виська «Пам’ятi», не сказав про 
неї жодного слова в нашумiлому 
фiльмi «Так жити не можна»... 
Навпаки, найодiознiших розпа-
лювачiв ненавистi до євреїв на-
вiть заохочували: наказом мiнiс-
тра оборони Росiйської Федера-
цiї Анатолiя Сердюкова Аль-
берту Макашову та Валентину 
Варенникову присвоєно зван-
ня «генерал», Геннадiя Зюгано-
ва i Вiктора Анпiлова було об-
рано лiдерами КПРФ, Мосрада 
офiцiйно зареєструвала «Рус-
ское единство» Олександра Бар-
кашова i «Русский блок» Олек-
сiя Свистунова, видавши кожно-
му вiдповiднi посвiдчення.

«В українцiв усе було краще»
 12 червня 1991 року прези-
дентом Росiйської Федерацiї 
обрали Бориса Миколайовича 
Єльцина.
 У передвиборчому протисто-
яннi Горбачова та Єльцина гро-
мадяни Росiї стали на бiк безком-
промiсного та рiшучого Єльци-
на, всiляко сприяючи його пе-
ремозi. Борис Миколайович, 
зi свого боку, вирiшив широко 
вiдзначити своє обрання, наго-
родивши своїх прихильникiв 
державними нагородами Росiї.
 І ось Великий кремлiвсь-
кий палац, готовий до урочис-
тої подiї. Одним iз перших за-
прошують народного артиста 
СРСР Володимира Етуша — зна-
менитого «товариша Саахова» iз 
«Кавказької полонянки». Отри-
мавши нагороду, як i прийнято, 
вiн пiдходить до мiкрофона:
 — Орден «Дружби народiв», 
вручений менi, — це лицемiр-
ство й образа для мого наро-
ду i водночас ганьба: яка ж то 
«дружба народiв», коли росiй-
ський народ виношує плани 
знищення мого народу, коли 
мiльйони євреїв з острахом тi-
кають iз Росiї. Я повертаю цей 
орден, бо насправдi вiн має на-
зиватися орденом ненавистi.
 Слiдом за Етушем вiд ордена 
«Дружби народiв» вiдмовилися 
правозахисниця Валерiя Ново-
дворська, чемпiон свiту з шахiв 

Гаррi Каспаров i разом з iншими 
євреями демонстративно поки-
нули зал.
 Тепер про українцiв. Заснов-
ник СРСР Володимир Ленiн 
кожного разу, коли йшлося про 
українську незалежнiсть, повто-
рював, наче заклинання: «Про 
неї не може бути й мови». І всi 
наступнi керiвники імперії  свя-
то дотримувалися цiєї ленiнсь-
кої концепцiї. І лише президент 
Борис Єльцин зрозумiв сподiван-
ня українського народу i 8 груд-
ня знакового 1991 року пiдпи-
сав знаменитi Бiловезькi угоди, 
вiдпустивши Україну з жорсто-
ких обiймiв «старшого брата», 
благословивши її «у вiльне пла-
вання», а стосовно суверенiтету 
висловився бiльш зрозумiло: «Та 
берiть його стiльки, скiльки змо-
жете винести».
 Невдовзi вiдбувся iсторич-
ний (не побоюся цього слова) 
вiзит росiйського президента в 
Україну. На урочистому прийо-
мi в Марiїнському палацi Борис 
Миколайович говорив: «Я суво-
ро наказав своїм мiнiстрам: про-
кинувся вранцi, запитай себе: 
що ти зробив для України?..»
 Жоден iз лiдерiв СРСР i Росiї 
нiчого подiбного нiколи не виго-
лошував.
 І там же на урочистому при-
йомi: «Моє дитинство минуло 
в райцентрi Талицьке, що пiд 
Свердловськом. У нас в одному 
кiнцi мiста жили росiяни, в iн-
шому — українцi. Так в україн-
цiв усе було краще: i домiвки, й 
городи, й худоба, i дiти не росли 
розбишаками».

«Маленький сiрий чоловiчок»
 «Великий Ленiн» не хотiв 
навiть чути про українську не-
залежнiсть, «великий Сталiн» 
принiс в Україну Голодомор, 
викорiнюючи «український на-
цiоналiзм», переселив у концта-
бори поборникiв українства, ба-
гатьох з яких розстрiляв, «до-
рогий Леонiд Іллiч», який на-
родився на Українi, не помiчав 
її, поводився так, нiби немає та-
кої республiки — УРСР, з Ми-
хайлом Горбачовим пов’язана 
аварiя на Чорнобильськiй АЕС, 
бо змусив українцiв «не панi-
кувати», а стрункими колона-
ми виходити на парад iз нагоди 
Першого травня, коли iонiзую-
ча радiацiя розносила смертель-
нi дози по всiй Українi...
 Але нинiшнiй президент 
Росiї перевершив їх усiх — пi-

шов на Україну вiйною, окупував 
нашi одвiчнi територiї — Донбас 
i Крим. Кадровий кадебешник, 
вiн таємно, але уважно стежив 
за процесами, що вiдбуваються в 
незалежнiй Українi, i поки чет-
веро провiдних мiнiстрiв, а го-
ловне — мiнiстр оборони та на-
чальник СБУ були громадянами 
Росiйської Федерацiї, поки пре-
зидент України ходив до церк-
ви Московського патрiархату i 
просував свою країну до Митно-
го союзу — таку Україну Путiн 
«терпiв». Коли ж українцi ви-
рiшили позбутися цупких обiй-
мiв «старшого брата», обравши 
європейський вектор розвитку, 
Путiн зiнiцiював силове захоп-
лення суверенної української те-
риторiї, яке дипломатичною мо-
вою iменується «анексiя».
 Та й це не все. Аби втримати 
загарбанi територiї, Путiн став 
фундатором такого нового по-
няття свiтової iсторiї, як «гiб-
ридна вiйна». Прагнучи наляка-
ти всi iншi країни-сусiди, Путiн 
устами начальника Генерально-
го штабу збройних сил Росiйсь-
кої Федерацiї Валерiя Герасимо-
ва популярно розтлумачив, що 
ж то воно таке — «гiбридна вiй-
на». Поряд iз суто вiйськовими 
операцiями така вiйна передба-
чає агресивнi заходи щодо краї-
ни, з якою воює Москва, в еко-
номiчнiй, полiтичнiй, iнформа-
цiйнiй, гуманiтарнiй, кiберне-
тичнiй, суспiльнiй, духовнiй та 
в усiх iнших сферах, причому 
обмежень у просторi та часi гiб-
ридна вiйна не має.
 Аби «зберегти обличчя» пе-
ред свiтовим товариством, Путiн 
на численних прес-конференцiях 
доводив, що треба було захисти-
ти росiян, якi населяють при-
кордоннi з Росiєю територiї. На-
справдi ж усе вийшло з точнiстю 
до навпаки: путiнськi ракети та 
бомби, пущенi з територiї Росiї, 
якраз i знищують отих етнiчних 
росiян, що споконвiку спокiйно 
жили на українських землях. 
Численнi мiжнароднi експерти-
зи пiдтверджують той незапере-
чний факт, що дахи та стiни бу-
динкiв населених пунктiв Донба-
су руйнують iз росiйського боку, 
i це щоразу впадає у вiчi.
  Коли Путiн вiдчув, що нiхто 
в Європi та свiтi не вiрить його 
вигадкам, а лише зiбраним не-
заперечним фактам, то вдався 
до нової провокацiї: «приватизу-
вав» перемогу у Другiй свiтовiй 
— вiдкриваючи вiйськовий па-

рад на честь її 70-рiччя, заявив 
на весь свiт, що Росiя могла от-
римати перемогу i без участi Ук-
раїни.
 Це була нечувана наруга над 
мiльйонами українцiв, якi по-
лягли у вiйнi як у лавах Черво-
ної армiї, так i поза нею. Адже 
за кiлькiстю Героїв Радянсько-
го Союзу українцi поступають-
ся лише росiянам, але ж їх i за 
кiлькiстю значно бiльше, тричi 
Герой Радянського Союзу Іван 
Кожедуб — теж син України. І 
саме українцi поставили крап-
ку в Другiй свiтовiй вiйнi: Олек-
сiй Берест iз села Горяйстiв-
ка, що на Сумщинi, встановив 
Прапор перемоги над повале-
ним рейхстагом, а генерал Кузь-
ма Дерев’янко з села Косенiвка 
на Черкащинi на борту амери-
канського лiнкора «Мiссурi» вiд 
iменi Радянського Союзу пiдпи-
сав акт капiтулацiї поваленої 
Японiї. Президент України Вiк-
тор Ющенко нагородив обох зви-
тяжцiв вiдзнакою «Герой Украї-
ни», тут же й Росiя присвоїла 
обом звання «Герой России».
 І наостанок: двоє українцiв 
— Василь Порик iз Вiнничини i 
Микола Фiлiпов iз Чернiгiвщи-
ни — стали Нацiональними Ге-
роями Францiї — кавалерами 
ордена «Почесного Легiону».
 Це ж яким українофобом 
треба бути, щоб «не помiтити» 
цi неспростовнi факти.
 Але й це ще не все: Путiн 
поставив Росiї у заслугу навiть 
возз’єднання Галичини з Украї-
ною, наголосивши, що це стало 
можливим лише завдяки тому, 
що 17 вересня 1939 року Черво-
на армiя ввiйшла в Галичину, 
«вiддавши» її Українi. І знову 
Путiн дечого «не помiтив»: слi-
дом за Червоною армiєю в Гали-
чину прибула цiла армiя комi-
сарiв, полiтпрацiвникiв, агiта-
торiв, якi одразу почали впро-
ваджувати... росiйську мову. В 
Київському музеї Другої свiто-
вої вiйни зберiгається «Блок-
нот агитатора Красной Армии» 
за вересень 1939 року. У ньо-
му подано текст, який офiцери 
та полiтпрацiвники в уснiй або 
письмовiй формi повиннi були 
доносити до мiсцевого населен-
ня: «Русский язык изучают 
трудящиеся всего мира. Маркс 
в свое время отдал должное мо-
гучему русскому языку, изучая 
его, используя в своих трудах 
русские первоисточники. В на-
шей ситуации русский язык яв-
ляется языком межнациональ-
ного общения народов СРСР, 
знание русского языка позволя-
ет народам овладевать высшими 
культурными ценностями».
 Щодо «цiнностей», якi за-
везли «совiти», як їх тут нази-
вали, то в обiг було кинуто по-
няття «український буржуаз-
ний нацiоналiзм». А оскiльки 
нацiоналiсти пiдлягали тюрем-
ному покаранню або засланню за 
«антирадянську дiяльнiсть» (ст. 
58 Карного кодексу СРСР), оса-
танiлi чекiсти хапали всiх i без 
суду або формального звинува-
чення заганяли в холоднi товар-
нi вагони й вивозили до Сибiру, 
Далекого Сходу, Казахстану. І 
досягли неабияких «успiхiв»: 
за короткий час було депортова-
но i знищено 1 мiльйон 300 тисяч 
українцiв, або 10 вiдсоткiв усього 
населення Захiдної України.

«Іх там єсть»
 Цi кривавi подiї вiдбували-
ся рiвно 80 рокiв тому, i тепер 
люмпенiзований росiйський 
натовп прагнув почути вiд гос-
подаря Кремля щось свiжень-
ке. І тому на однiй iз численних 
прес-конференцiй Путiн повi-
домив, що «ощасливив» ук-
раїнський Крим Керченським 
мостом. І знову «забув» уточ-
нити, що жителi Криму цим 
мостом не користуються, бо 
веде вiн у росiйську Тамань, i 
якщо їхати звiдти в європейсь-
ку частину тiєї ж Росiї, то тре-
ба провести в дорозi зайвих 2-
3 днi. І тому не поменшала, а 
ще й побiльшала кiлькiсть пi-
шохiдних i моторизованих 
кримчан на пунктах пропус-
ку «Чонгар» i «Каланчак», а 
українськi прикордонники, зi 
свого боку, пом’якшили мит-
ний i паспортний контроль на 
цих пунктах. І як знати Путi-
ну та його оточенню, що Ук-
раїна зробила для Криму не-
зрiвнянно бiльше: побудувала 
Пiвнiчно-Кримський канал, 
який у короткий термiн вирi-
шив одвiчну проблему з прiс-
ною та питною водою. Україна 
пiдвела Криму дешевий струм 
Днiпрогесу, побудувала елева-
тори у Сiмферополi, Севасто-
полi, Ялтi, Керчi, а хлiбороби 
щедрої на врожаї Херсонщини 
засипали їх добiрним пшенич-
ним зерном.
 ...Ось уже п’ять рокiв (!) го-
ловний українофоб Росiї веде 
проти України агресивну вiйну 
— як гiбридну, так i кровопро-
литну. За цей час вiн провiв без-
лiч прес-конференцiй, i не було 
жодної, де б не йшлося про Ук-
раїну, i на кожнiй вiн вдається 
до вселенської брехнi: «Росiя 
не є там стороною конфлiкту, 
росiйських збройних сил на 
Донбасi немає».
 Вислухавши цю маячню, 
кореспондент агентства «Ассо-
шiейтед пресс» (США) запитав 
Путiна не без сарказму: «Вигля-
дає так, нiби донецькi шахтарi, 
кинувши вiдбiйнi молотки, ха-
пають автомати i йдуть знищу-
вати українську армiю. Вони ж, 
шахтарi, з саморобних «Градiв» 
збили малайзiйський «Боїнг» 
рейсу МН-17...»
 Путiн викручується, наче 
картковий шулер.
 А далi запитання, якi загна-
ли господаря Кремля в глухий 
кут.
 Кореспондент iзраїльської 
газети «Шофар»: «Нинi ви веде-
те iнтенсивнi бойовi дiї в Сирiї, 
поблизу iзраїльських кордонiв. 
Якщо Крим — ваш, Кенiгсберг 
— ваш, Курильськi острови — 
вашi, то чи не означає це, що 
Стiна Плачу в Єрусалимi, гора 
Сiон, пустеля Негев, Сiнайсь-
кий пiвострiв, Голанськi висо-
ти також вашi?»
 Кореспондент польсько-
го агентства «Руй»: «Великий 
Януш Корчак заповiдав нам: ге-
роями стають не тi, якi когось 
убили, а тi, що вiддали за когось 
своє життя. Чому вам не до впо-
доби цей заповiт?».
 Путiн криво посмiхається — 
вiдповiдi у нього немає.
 І якби на тiй прес-конфе-
ренцiї надали слово великiй 
Лiнi Костенко, її поетичне сло-
во пролунало б, наче сполох для 
народiв свiту:
 І жах, i кров, i смерть, i вiд-
чай,
 І клекiт хижої орди.
 Маленький сiрий чоловiчок
 Накоїв чорної бiди.
 Це звiр огидної породи,
 Лох-Несс холодної Неви.
 Куди ж ви дивитесь, наро-
ди?!
 Сьогоднi ми, а завтра — ви! ■

до українофобiї

Збитки тiєї вiйни пiдраховано. А цiєї?❙

ТЕХНОЛОГІЇ КРЕМЛЯ■
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Архівні і музейні «розкопки»
 Лише за останні роки книжкові по-
лиці вітчизняної історії поповнили-
ся книжками Сергія Павленка «Заги-
бель Батурина 1708 року», перевидана 
в 2007 році зі значними доповненнями, 
«Міф про Мазепу», «Оточення гетьма-
на Мазепи: соратники і прибічники», 
«Іван Мазепа як будівничий українсь-
кої культури», «Любов гетьмана Ма-
зепи», «Повстання мазепинців: міфи 
та реалії», «Військо Карла ХII на пів-
ночі України», фоліантом «Іван Мазе-
па. Прижиттєві зображення гетьмана і 
його наближених». Він також уклав дво-
томник «Доба гетьмана Івана Мазепи в 
документах» тощо. Саме в книзі про за-
гибель Батурина вперше у вітчизняній 
історіографії була дана повномасштабна 
версія подій листопада 1708 року. Але 
поза увагою тоді залишилися інші теми 
й аспекти життя Гетьманської столиці. 
Не ввійшли вони і в наступні досліджен-
ня.
 І ось напередодні 350-річчя заснуван-
ня гетьманської резиденції в місті Бату-
рині столичне видавництво «Мистецтво» 
порадувало шанувальників вітчизняної 
історії найсвіжішим дослідженням «Ба-
туринська фортеця». У ньому Сергій Пав-
ленко вмістив нариси про виникнення та 
розбудову Батуринської фортеці та її за-
хисників під час драматичних подій 1632 
та 1708 років. Книжка, яка, крім вступу, 
післямови, додатків із джерелами та но-
татками, зокрема, щодо гіпотез і реалій 
про сорок церков Батурина, об’єднує аж 
одинадцять розділів. Окрім уже зазна-
чених тем, у них аналізуються розбу-
дова оборонних фортифікацій, таємни-
ці підземних ходів, гарматний арсенал 
Гетьманщини і Батурина, Гончарівська 
резиденція гетьмана, цитадель містечка 
та московська залога в ньому. 
 До теми Батурина та його фортеці 
здавна зверталися дослідники та істори-
ки. Не обійшли їх увагою у своїх мемуа-
рах учасники походу  Карла XII на мос-
ковську імперію. Резонансним сторін-
кам нашої історії присвячували у свій 
час публікації шведські, австрійсь-
кі, німецькі, французькі та інші газе-
ти. Події в Гетьманській столиці 1708 
року знайшли відображення у літопи-
сах. Десятки вчених — від вітчизняних 
Олександра Рігельмана, Дмитра Бан-
тиш-Каменського, Миколи Маркевича, 
Олександра Лазаревського до діаспорян 
Олександра Оглоблина, Бориса Крупни-
цького — вивчали та знайомили сучасни-
ків і наступні покоління з тріумфом і тра-
гедією Батурина. Здавалося б, поле вже 
скопане-перекопане вздовж і впоперек. 
Але Сергій Павленко вирішив копати це 
поле вглиб. Як мандрівник шукає в сте-
пу криницю, аби вгамувати свою спрагу, 

так і тема Батурина та гетьмана Мазепи 
завихрила Сергія Павленка. Бо відчува-
ла його душа, що не все ще знають люди 
про ту славу України. І не помилився. Ар-
хівні, музейні «розкопки», як і реальні 
розкопки археологів-професіоналів на 
батуринських полях і пагорбах, давали 
справжні артефакти.
 Саме на їх основі, на результатах ар-
хеологічних розкопок у Батурині автор 
книги авторитетно запевняє про існуван-
ня кілька тисяч років тому на сучасній те-
риторії Батурина поселення наших пред-
ків. А вже в ХІ-XIII століттях на його міс-
ці розрослося нове городище, яке навіть 
мало дерев’яне укріплення з частоко-
лом. Доречно зауважити, що книга бага-
то ілюстрована не тільки світлинами, а й 
малюнками уявних реконструкцій горо-
дищ та фортець різних часових періодів, 
виконаних кандидатом історичних наук 
Олександром Бондарем. Щоб підтверди-
ти окремі гіпотези, автор наводить архів-
ні документи. Один із них — про зв’язок 
цього поселення і його назви із Батури-
ном ХVII століття. Дослідник категорич-
но заперечує причетність до цього поль-
ського короля Стефана Баторія.
 Крок за кроком, документ за до-
кументом читач потрапляє в історич-
ний вир розвитку поселення, яке стало 
Гетьманською столицею на березі Сей-
му, до якої їхали посли чи не з усіх країн 
Європи. Для прикладу наведу ще й та-
кий факт із книги. Стосується він теж 
тих славних часів Гетьманщини. Тисячі 
людей дивилися в Іллінській церкві Чер-
нігова та історичному музеї імені Василя 
Тарновського на срібні шати чудотворної 
ікони Іллінецької Божої Матері, виготов-
лені на особисті кошти Івана Мазепи. Ба-
гато дослідників звертали на ній увагу 
на такі промовисті мотиви, як герб Мазе-
пи та ознаки його сильної влади: гарма-
ти, діжки з порохом, ядра, рушниці, спи-
си, козацькі клейноди. Ліворуч гербово-
го зображення розміщено козацький та-
бір, а праворуч — фортецю. 
 Окремі дослідники висували гіпо-
тезу про те, що то «мало б символізува-
ти західноєвропейське місто, яке діями 
козаків було врятоване від зруйнуван-
ня і пограбування кримськими татара-
ми». У розділі книги «Зображення Бату-
ринської фортеці кінця ХVII століття» 
Сергій Павленко зауважує, що така гі-
потеза має право на існування. Але вод-
ночас він аргументовано переконує, що 
там зображена Запорозька Січ та Бату-
ринська фортеця Гетьманської столиці. 
Це тому, що в часовому відрізку 1687—
1695 років важко знайти похід козаків 
на захист чи визволення саме «захід-
ноєвропейського міста». Сергій Пав-
ленко аналізує, співставляє описи Киє-
ва, Полтави, Чернігова часів Івана Ма-

зепи. Додає до цього опис Новобогоро-
дицької фортеці, збудованої козаками 
у 1688 році. Все це міліметр за мілімет-
ром порівнює з контурами фортеці на 
шаті кіота. Доповнює свої міркування 
словами канцеляриста Самійла Велич-
ка, висуває інші незаперечні тези, ар-
гументує їх даними археологічних роз-
копок у Батурині, свідченнями очевид-
ців і робить висновок, що на шатах по-
руч із Запорозькою Січчю розташована 
все-таки Батуринська фортеця тогочас-
ної Гетьманської столиці. 

Про гармати і шпигунське 
«око государеве»
 Цікавим з наукової та й пізнаваль-
ної точок зору є розділ «Гарматний арсе-
нал Батурина». Ця тема більше цікави-
ла раніше письменників і поетів. Один із 
них, Іван Шкурай — уродженець Шаба-
линова Коропського району, на території 
якого базувалися артилерійське споря-
дження та пороховий арсенал Гетьман-
щини, а сам Короп належав «на арти-
леррию енеральную», у поемі «Батурин» 
писав: « А в гетьмана й гармат, як гною, 
І пороху — на три війни...» Цілком мож-
ливо, що така оцінка дещо гіперболізова-
на. Сергій Павленко чи не вперше на нау-
ковому рівні оцінив гарматний потенціал 
Батуринської фортеці. За його ж слова-
ми, вона мала суттєвий козир — потужну 
гетьманську артилерію, бо й Глухівські, і 
Коломацькі статті враховували побажан-
ня козаків «армате войсковой бит в Бату-
рине...» Автор вперше серед науковців на-
дає можливість ознайомитися з великою 
джерельною доказовою базою не тільки 
про артилерію, як про окремий вид вій-
ськ тодішньої України, також він повідав 
про тих, хто забезпечував її боєздатність. 
Донині цей унікальний фактаж був відо-
мий читачам лише фрагментарно. 
 Досліднику вдалося по гарматі, по ла-
фету і мортирі з різних джерел зі скрупу-
льозною педантичністю показати кіль-
кість озброєння тодішньої Гетьманщи-
ни та Батуринської цитаделі. Скажімо, в 
1695 році в Кримський похід козаки мали 
взяти 85 гармат артилерії та 150 мортир. 
Викликає повагу посилання автора на ав-
торитетні джерела, що під час облоги Ба-
турина в замку було до 315 гармат. Поруч 
ще одне посилання на джерела. Вони вка-
зують, що у Батурині та Білій Церкві Ма-
зепа мав 419 першокласних гармат. Про 
70 «бронзових гармат Батурина» допові-
дав датський дипломат своєму керівниц-
тву в 1710 році. Наводить дослідник і ви-
тяг із «Житія Петра Великого» від 1733 
року. Там ідеться про «сто добрых пу-
шек», захоплених у Батурині. 

 Звісно, через прожиті століття, брак 
архівних документів ніхто з дослідників 
не насмілиться назвати точну кількість 
артилерійських стволів у війську Мазе-
пи. І тому автор книги не говорить, ба-
гато це чи мало в гетьмана гармат. Він 
дає можливість читачам порівняти, по-
даючи дані про артилерійське озброєн-
ня у союзника Мазепи шведського ко-
роля та у війську московитів. Так, Карл 
XII на початку кампанії 1708 року мав 
на озброєнні тільки 40 гармат, а в бою 
під Полтавою були задіяні лише чоти-
ри стволи. Цар Петро І на початку ви-
рішального бою 20 червня 1709 року 
виставив перед шведами 70 полкових та 
32 польові гармати. У 1703 році за нака-
зом царя порохові заводи України мали 
поставити для його армії дві тисячі пудів 
пороху. А тепер і міркуйте про доблесть 
і славу війська Запорозького та його яс-
новельможного гетьмана Івана Мазепу, 
який мріяв врешті-решт вирвати рідну 
Україну з хижих пазурів Московії!
 Особливі сторінки розділів, де йдеть-
ся про зрадництво наказного прилуцько-
го полковника Івана Носа в осадженому 
царськими військами Батурині. Автор 
не спростовує і не виправдовує дії цього 
московського підлизи. Водночас робить 
нові суттєві доповнення до версії драма-
тичних подій зради. Вона відбулася ще 
й тому, що московські стрільці до цього 
були ледь не господарями фортифікацій-
них споруд Гетьманської столиці. Сама 
ж московська залога існувала у фортеці 
протягом багатьох десятиліть. Постійну 
варту російський гарнізон ніс у Батурині 
ще з 1670 року. Стрільці контролювали 
всі входи і виходи у вежах, виконували 
інші роботи у службових приміщеннях, 
приїжджих дворах. А ще вони не стіль-
ки охороняли й берегли фортецю, а «бе-
регли» самого гетьмана від його «шат-
ности». Тобто, шпигували за кожним 
його кроком, були «оком государевим». 
 Цей етап життя Гетьманської столи-
ці до цього часу був поза увагою дослід-
ників, і лише тепер Сергій Павленко від-
верто розповів про те, що ховала від нас 
одна і друга імперія. У реальності мос-
ковські полки регулярно провокували 
конфліктні ситуації з місцевим насе-
ленням. Гірше того, їх навіть ловили на 
крадіжці військового скарбу мазепинців, 
через що Мазепа змушений перенести до-
рогоцінності на Гончарівку. І хоч стріль-
ці й були випроваджені з Батурина, вони 
під час облоги сповна використали свої 
знання потаємних ходів фортеці й про-
никли ними до центру Гетьманської сто-
лиці досить швидко. Ці та інші аспекти 
аналізу ситуації того часу дозволили ав-
тору книги по-новому подивитися і пере-
конливо показати розуміння певних мо-
тиваційних дій гетьмана щодо будівниц-
тва заміської резиденції та його розпо-
ряджень наприкінці жовтня 1708 року. 
Тобто в ті дні, коли війська московського 
царя Петра І масово готувалися до зброй-
ного вторгнення в Батурин. Героїзму ко-
заків, посполитих, усіх мешканців того-
часної столиці, яку «старший брат» пере-
творив на одну братську батуринську мо-
гилу, автор присвячує окремий розділ, де 
також подає нові документи та перекон-
ливі докази мрії гетьмана Івана Мазепи 
привести Україну в Європу, а не перетво-
рити рідну землю хати-України на мало-
російську губернію імперії, випрягти її з 
ганебного ярма. 
 Коли перегортаєш останню сторінку 
«Батуринської фортеці», мимоволі ло-
виш себе на думці про наше нелегке сьо-
годення, коли Крим «старший брат» від-
хопив у нас по-босяцьки, а Донбас п’ять 
років заливає кров’ю. Бо там, за «порєб-
риком», ще й досі новітні поводирі старої 
царекратії, що вишкірила зуби на Украї-
ну, вважають, що вона залишилася для 
них колонією, яку можна усмиряти «гра-
дами» та вогняними гібридами. ■

КНИЖКОВА ШАФА

Батуринська Голгофа і воскресіння
Гіпотези і реалії про сорок церков, вік міста та гарматний потенціал гетьманської фортеці — у новому 
дослідженні історика і мазепознавця Сергія Павленка

■

Микола ГРИНЬ, член Національної спілки журналістів України

За три сотні літ великоімперська пропаганда — спочатку царська, а за нею й радянсь-
ка — зробила свою чорну справу: вона геть затьмарила свідомість десяти поколінь 
українського народу про велич і трагедію вірного сина українського народу гетьмана 
Івана Мазепи та столиці тодішньої Гетьманщини — Батурина, який, після піддання 
тортурам Чернігова та розорення тими ж москалями Переяслава, невдовзі став сим-
волом суверенної влади в Україні. Орда царських сатрапів Гетьманську столицю пото-
пила в морі козацької крові та нищівним вогнем і артилерійськими канонадами стерла 
з лиця землі. То чи треба дивуватися, що після такого мракобісся ідеології незалежній 
Україні дісталися легіони яничарів та манкуртів. 
Зрушити зкам’янілі стереотипи в їхній свідомості — завдання надзвичайної ваги. Не 
остання роль у вирішенні цієї проблеми належить літературі. І не тільки художній. 
У першу чергу така відповідальність покладається на документалістику, наукову лі-
тературу, де автор свої думки та твердження ґрунтує не з точки зору белетристики, 
а опирається на архівні матеріали, результати археологічних досліджень, спогади 
учасників подій у порівнянні з іншими джерелами. Звісно, робити це надзвичайно 
важко і складно. Тому в цій шерензі так мало справжніх авторитетів думки. Право-
фланговим тут є, зокрема, Сергій Олегович Павленко — заслужений журналіст Ук-
раїни, історик, відомий дослідник Гетьманщини, Батурина, життя і діяльності Івана 
Мазепи. Стольне на той час пишне містечко стало для дослідника яскравою зорею, 
територією, де горя гори, хрести та могили, Голгофою творчого життя. Сергій Пав-
ленко праведним пером колупає пил віків, щоб із сьогодення об’єктивно подивитися 
на героїчне минуле наших славних предків, які виборювали Україні незалежність.

«Батуринська фортеця» Сергія Павленка.❙
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Валентина САМЧЕНКО

 До 15 червня у Києві, у Музеї Ханенків, 
можна побачити гравюри Альбрехта Дю-
рера зі збірки Харьківського художнього 
музею. Десятки графічних творів генія ні-
мецького Відродження, якого мистецтво-
знавці іменують «північним Леонардо», 
та його послідовників у двох залах столич-
ного музею презентували 11 квітня. Усьо-
го 67 робіт.
 Тоді, напередодні Великодніх свят, по-
особливому сприймалися ксилографії виз-
наного майстра з циклу «Життя Марії» і 
копії його робіт сучасником — Маркан-
тоніо Раймонді, які виконані у техніці гра-
вюри різцем. І «Малі Страсті». Хоча всі ро-
боти художника, чиє значення для націо-
нальної культури Німеччини настільки 
велике, що початок ХVI століття назива-
ють «епохою Дюрера», — позачасові; не-
залежно від того, йдеться про представле-
ний титульний аркуш циклу «Апокаліп-
сис» чи рідкісні різцеві гравюри, що нале-
жать до раннього періоду творчості митця, 
відомі загалу міфічне «Морське чудовись-
ко», містично-загадкові «Чотири відьми» 
та житейську «Прогулянку». Представ-
лені на виставці роботи виконані в різних 
техніках. Крім того, вони належать прак-
тично до всіх жанрів, у яких працював ві-
домий художник.
 Альбрехт Дюрер народився 21 травня 
1471 року у Нюрнберзі. Його батько — ві-
домий золотих справ майстер — бачив сина 
продовжувачем своєї справи. Але хлопця 
вабила сусідня майстерня живописця Мі-
хаеля Вольгемута. Незважаючи на спро-
тив, Альбрехт-молодший першу відому 
загалу роботу — автопортрет срібним олів-
цем — намалював 13-річним, у 1464-му. І 
лише ще через два роки його батько благо-
словив вибір сина, дозволивши вчитися у 
Вольгемута. І юнак наполегливо освоював 
основи композиції та техніки живопису, 
малюнку та гравюри.
 Із появою і розвитком у ХV столітті в Єв-
ропі книгодрукування швидко поширював-
ся і новий вид мистецької техніки — гравю-
ри, тобто тиражування зображень шляхом 
контрастного друку з рельєфних поверхонь 
(при цьому кожен відбиток із друкарської 
форми вважається авторським твором). У 
німецьких землях найвідомішим майстром 
гравюри у другій половині ХV століття був 
Мартін Шонгауер, чиї роботи Дюрер вивчав 
і навіть копіював. Коли закінчився обумов-

лений угодою трирічний термін навчання у 
Вольгемута, Альбрехт відправився до Мар-
тіна Шонгауера, утім, вже не застав майс-
тра живим. 
 Після цього тривали 4-річні мандри мо-
лодого підмайстра Альбрехта Дюрера Ні-
меччиною, Нідерландами і Швейцарією. 
В Базелі він познайомився з професором 
університету Себастьяном Брантом — ав-
тором тепер багатьом відомого «Корабля 
дурнів». Серед перших ілюстраторів цієї 
книги, яка ввійшла до скарбниці світо-
вої культури, вважається, був і Альбрехт 
Дюрер. Саме він вирізьбив на дереві бага-
то ксилорграфій (дереворитів) із більше 70 
для першого видання книги 1494 року.
 А 1487 року нюрнберзький художник 
і учитель Дюрера Міхаель Вольгемут от-
римав почесне замовлення ілюструвати 
«Книгу хронік» Гартмана Шеделя — най-
повнішу всесвітню історію того часу. Робо-
та у майстерні тривала понад 5 років, усьо-
го створили різнотемних 1809 гравюр. 
Своїх рук до них доклав і «північний Ле-
онардо». Перший наклад побачив світ у 
1493-му.
 «Дюрер прославився і як геніальний 
живописець, і як теоретик мистецтва, але 
найбільше він вплинув на розвиток гравю-
ри, — вважає Олена Шостак, кураторка 
виставки у Музеї Ханенків «Дюрер. Гравю-
ри з Харківського художнього музею». — 
Це має кілька пояснень. По-перше, друко-
вана графіка — наймолодший вид образо-
творчого мистецтва, наприкінці ХV століт-
тя з’явилися перші видатні майстри, але до 
Дюрера гравюра не знала жодного гіганта. 
По-друге, це мистецтво тиражоване, тому 
в рідному Нюрнберзі й під час мандрів ху-
дожник побачив кращі гравюри практич-
но всіх провідних європейських майстрів, 
тоді як твори живопису не завжди були до-
ступними для огляду. Саме цей досвід дав 
йому змогу органічно поєднати у своїх ар-
кушах окремі відкриття, зроблені у гра-
фіці по різні боки Альп. 
 По-третє, Альбрехт Дюрер був дуже 
освіченою людиною. До його кола спілку-
вання входили відомі філософи і гуманіс-
ти, він слідкував за новинками художньої 
та релігійної літератури. На початку ХVІ 
століття світогляд культурної еліти Німеч-
чини стрімко змінювався, володарями ду-
мок були реформатор церкви Мартін Лю-
тер і «князь гуманістів» Еразм Роттердам-
ський. Саме у графічних аркушах Дюрер 
із найбільшою свободою відповідав на су-

часні виклики, обирав нові теми і сюжети, 
сміливо відкидав усталені канони — адже 
гравер, працюючи на ринок, практично не 
залежав від традицій та смаків багатих за-
мовників і можновладців».
 Як графіка Дюрера опинилася у Хар-
кові? Зібрання призначалося для класів 
малювання офіційно відкритого на почат-
ку 1805-го Харківського університету. Тоді 
у власність навчального закладу надійш-
ло 2477 графічних робіт, серед яких були і 
гравюри Альбрехта Дюрера. Колекцію, що 
належала російсько-німецькому історику 
й філософу Фрідріху Аделунгу (1768—
1843), придбав засновник університету Ва-
силь Каразін. Згодом саме вона започатку-
вала Харківський художній музей. Цент-
ральне місце у колекції займали гравюри 
Дюрера — на дереві та металі. На початку 
Другої світової війни зібрання музею нара-
ховувало близько 75 тисяч експонатів. Од-
нак його не включили до плану евакуації, 
тому вдалося вивезти лише найцінніші ек-
спонати. Тому після війни у фондах музею 
залишилося лише 48 графічних аркушів.
 Київська виставка «Дюрер. Гравюри з 
Харківського художнього музею» цікава 

й тим, що можна аналізувати процеси пла-
гіату в європейському мистецтві, порівню-
ючи роботи Альбрехта Дюрера та його су-
часника Маркантоніо Раймонді. Фактично 
Дюрер створив перший інцидент відстою-
вання в суді авторського права. Про це де-
тально можна почитати у «Життєписах» 
Джорджо Вазарі. Науковці зауважують, 
що там міститься кілька недостовірних де-
талей, утім загалом розповідь є правдивою. 
Дюрер звертався в синьйорію, щоб підтвер-
дити свій привілей на створені ним роботи 
(на виставці можна побачити, що майже 
ідентичні, наприклад, «Різдво Христове» 
обох художників. Робота Дюрера — це гра-
вюра на дереві, у Раймонді — гравюра різ-
цем). Венеційська синьйорія вирішила, що 
плагіатор має право копіювати, але не має 
права ставити на свої гравюри монограму 
Дюрера.
 Надають можливість вивчати євро-
пейський побут епохи Відродження і 
співставляти його зі знаннями про хрис-
тиянські символи такі роботи Альбрехта 
Дюрера з харьківської колекції, як «Ма-
дона з мавпою» (близько 1498 року). До 
речі, у власній колекції Музею Ханенків 
теж є такий твір. 
 Надати до завершення експонування 
виставки у Києві заплановані ще дві кура-
торські й одна авторська екскурсії. ■

Людмила ЧЕРВАТЮК, 
авторка проекту 
«Артвізитівка Києва» 

 У кулуарах колонної зали 
Київської міської ради у День 
міста відкрилась виставка учас-
ників чергового етапу (2019 року) 
реалізації комплексного імідже-
вого культурно-мистецького про-
екту «Артвізитівка Києва».
 Усе частіше останнім часом 
відчуваємо невдоволення лю-
дей станом збереження культур-
ної спадщини у столиці України, 
яка мала б бути взірцем для ін-
ших регіонів нашої країни: «Київ 
треба рятувати!», «Київ благає 
про допомогу!», «Київ методич-
но знищують!»...
 Протестувати можна по-різ-
ному. Митці ж об’єднались «із 
пензлями в руках» проти руйнації 
пам’яток культури, історії та архі-
тектури у столиці України. Вони 
мають бажання змінити Київ на 
краще, повернути йому славу міс-
та-парку, міста-музеїв та й міста-
музею. Бо кожна вулиця Києва, 
кожний його будинок має свою 
неповторну історію, з якою мож-
на і треба ділитись із кожним, хто 
цього забажає. Туристичний по-

тенціал стародавнього міста Киє-
ва — безмежний.
 Молоді художники знайшли 
час для написання робіт тих 
місць, які їм запали в душу, і які 
хочеться зберегти для себе і для 
майбутніх поколінь — це їхній 
вклад у справу захисту культур-
ної спадщини, якою колись опіку-
вались мільйони громадян. Зараз 
чомусь пам’яткоохоронців в Ук-
раїні і в Києві — одиниці. Кожно-
го разу, коли відбувається зустріч 
із пам’яткою давнини, отримуєш 
відповіді на нові і нові запитан-
ня, які виникають щоразу, спілку-
ючись з нею, уявляєш коли, хто 
і за яких обставин створював ці 
шедеври, яку ідею творці намага-
лись донести і своїм сучасникам 
і їхнім нащадкам. І цю можливість 
треба цінувати.
 До молоді в межах проек-
ту «Артвізитівка Києва» доєдна-

лись і митці старшого віку, з до-
свідом і знаннями, які розуміють, 
що ніхто, окрім самих себе, нічого 
не зробить для покращення рід-

ного міста. Вони теж проти зни-
щення прекрасного міста, про-
ти бездумного бетонування істо-
ричного спадку в центрі Києва. І 

якщо сьогодні немає можливості 
отримати відповіді на конкретні 
запитання, то завтра обов’язково 
знайдуться і люди, і нові методи 
вивчення пам’яток, і нові мето-
ди їх збереження та консервації. 
Тому треба пам’ятати, що пам’ятки 
історії, культури та архітектури у 
будь-якій країні не належать ок-
ремим можновладцям, вони на-
лежать усьому людству, яке знай-
де можливість рано чи пізно зро-
зуміти всі таємниці, що зберігає 
для нього світова спадщина. А за-
раз треба просто протидіяти цим 
безглуздим рішенням, які приз-
водять до знищення історично-
го простору в центрі історичного 
міста, до знищення цього прадав-
нього града. Кожен може приєд-
натись до цього проекту і тим са-
мим допомогти Києву.
 Молодь обирає майбутнє в 
місті музеїв та парків, а небайду-

жим треба допомогти в реалізації 
цієї мрії...
 Всім учасникам культурно-
мистецького проекту «Артвізитів-
ка Києва», спрямованого на збе-
реження історичного центру міста 
Києва та пам’яток історії, культу-
ри та архітектури столиці Украї-
ни хочеться подякувати за актив-
ну життєву позицію, за розумін-
ня проблем сьогодення, за творчу 
співпрацю в реалізації проекту.
 Київ — прадавнє місто, яке 
має свій неповторний колорит, ін-
дивідуальність та оригінальність, 
місто-пам’ятник, яке ще зберегло 
для нас пам’ятки історії та архі-
тектури, що надихають митців на 
створення нових шедеврів та за-
лучають багатонаціональні групи 
туристів.
 Завдання небайдужих лю-
дей — зберегти старовинне міс-
то для себе і для майбутніх по-
колінь. Саме митці, які є агентами 
культурних змін, одними з пер-
ших зрозуміли свою місію у збе-
реженні Києва, і особистий вклад 
кожного учасника та його оточен-
ня обов’язково матиме до пози-
тивні результати.
 Доля Києва — у наших ру-
ках. ■

СТОЛИЦЯ

«Із пензлями в руках» проти руйнації 
Художники картинами привертають увагу до проблем столиці

■

Шиман Катерина. Національна філармонія.❙

АРТ-ПРОСТІР

До Дюрера гравюра не знала жодного гіганта
Життя матері Ісуса, побут епохи Відродження і перша судова справа стосовно 
авторського права — на виставці унікальної колекції графіки

■

Альбрехт Дюрер, «Прогулянка» 
(гравюра на міді, бл. 1478).

❙
❙

Альбрехт Дюрер, «Мадона з мавпою» 
(гравюра різцем, бл. 1498).
З колекції Харківського художнього музею.

❙
❙
❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

 «Сізіф XX» — історія ство-
рення, становлення і понад 
двадцятирічного розвитку при-
думаного і втіленого в життя 
Костянтином Родиком Всеук-
раїнського рейтингу «Книжка 
року». Одною зі смачних при-
над цієї історії є її негерметич-
ність. Факти письменницького 
і видавничо-книжкового жит-
тя в Україні подаються на тлі й 

у зв’язку з ледь не детективни-
ми подіями і рішеннями в жит-
ті політичному. Навіть побіж-
но згадувані тут імена, посади, 
позиції й ставлення певних де-
ржавних службовців до ук-
раїнської книжки і загалом до 
культури змальовують значно 
ширшу й детальнішу картину 
нашого шляху до сьогодення, 
ніж це розкрилося б у чиїхось 

суто кабінетних мемуарах.
 Мене особисто сентимен-
тально торкнули моменти, 
де згадується газета Родика 
«Книжник Ревю» (свого часу 
найавторитетніше, найцінніше 
джерело знань про поточну ук-
раїнську літературу), яка пізні-
ше перетворилася на журнал, де 
бодай в останні місяці його існу-
вання мені пощастило працюва-
ти. Десь відтоді я також належу 
до експертів двох тематичних 
номінацій «Книжки року». Але 
ні ця щорічна добровільна робо-
та із захопливого копирсання в 
книжках та арт-альбомах впро-
довж кількох днів перед фіна-
лом конкурсу, ні давня дружба з 

Костянтином Родиком не давали 
уявлення про всі його психомо-
ральні й організаційні зусилля 
для знаходження фінансування 
його справи, механіку, ба навіть 
еквілібристику заради підтрим-
ки на плаву незалежного Все-
українського книжкового рей-
тингу. Щороку нові виклики та 
непоборні на позір бар’єри; тіль-
ки сумніви незмінні — чи вижи-
ве Справа. Дяка Провидінню, 
досі виживала.
 Актуальні мемуари — разом 
із детективами — вважаються 
найпопулярнішим жанром на 
національних і світовому книж-
кових ринках. Особливо добре 
структуровані, зручні для чи-
тання, вивчення і застосуван-
ня… такі, як отой, знаєте, Бахів 
добре темперований клавір. Під 
вивченням і застосуванням на-
разі мається на увазі моногра-
фічна властивість «Сізіфа ХХ», 
його унікальність, як статистич-
но-іменного довідника. Близь-
ко третини книжки належить 
спискам експертів, котрі коли-
небудь працювали в Рейтингу, з 
позначенням сторінок, де щось 
про котрогось з них розпові-
дається в тексті, а також — візу-
ально й інформативно зручним 
графікам, де по роках унаочне-
но кількість голосів відданих за 
топові видання і їхні позиції в 
Рейтингу. Тобто, якщо точніше 
— тепер усе це належить вира-

женій в назвах, іменах і цифрах 
історії української книжкової 
культури, її дослідникам і прос-
то цікавим читачам.
 Кажучи на початку цієї ре-
цензії про відсутність на ук-
раїнському ринку актуальних 
мемуарів, я навмисне схибив. 
Вони є — це книжки наших бій-
ців про чергову війну з одвічним 
ворогом нашого народу, яка все 
ще триває, і чимало з тих авто-
рів-бійців продовжують в ній би-
тися. «Сізіф ХХ» теж книжка 
про одвічну війну, війну за ук-
раїнську книжку=культуру в 
Україні, перемога в якій підви-
щує шанси на перемогу в тій га-
рячій війні, що триває на Сході.
 І наостанок: якщо видавниц-
тво «Балтія-Друк» репрезентує 
«Сізіфа ХХ» у рейтингу «Книж-
ки року» в якійсь з тих номіна-
цій, де я є експертом — постав-
лю цій книжці найвищий бал. 
Хоча ні, найвищого, мабуть, не 
поставлю, і лише з одної примі-
тивної, суто товарної причини: 
хай спершу «Балтія-Друк» ви-
дасть додатковий наклад книж-
ки понад ті мізерні 1000 екзем-
плярів, які випущено тепер. Бо 
це, на мою думку, 100% потен-
ційний довгограючий спеціаль-
ного ґатунку бестселер, як ото 
бувають ті самі монографії чи 
арт-альбоми, чия бібліографіч-
на цінність автоматично підви-
щується з кожним роком. ■

ХРЕСТОМАТІЯ

Про одвічну війну
політиків із книжками

■

Олег КОЦАРЕВ

Київське видавництво «Смоло-
скип» — один з найвідоміших 
«інкубаторів» нових літератур-
них імен. Власна школа літера-
турної майстерності, поетичний 
та прозовий конкурси дебютних 
рукописів, де преміями слугують 
видані книжками твори-номінан-
ти, — цей шлях пройшло чимало 
популярних нині авторів: Сергій 
Жадан, Андрій Кокотюха, Рос-
тислав Мельників, Катерина Ка-
литко, Павло Коробчук, Богдана 
Матіяш, Олена Гусейнова, Дмит-
ро Лазуткін, Олег Шинкаренко, 
Петро Яценко, Любов Якимчук, 
Оксана Лущевська, Лесь Белей, 
Мирослав Лаюк...
Назвемо два досі не відомі імені 
— з минулорічних лавреатів.

Від психології до метафори
 Серед яскравих і резонанс-
них поетичних книжок останніх 
місяців — збірка «Шампанське 
— пиво — шампанське» Ігоря 
Астапенка. За рукопис цієї збір-
ки минулого року він отримав 
премію літературного конкурсу 
видавництва «Смолоскип».
 «Шампанське — пиво — 
шампанське» є досить строка-
тою книжкою і водночас вельми 
репрезентативною в плані пред-
ставлення молодої української 
поезії 2010-х. Збірку Астапен-
ка навіть можна зарахувати до 
таких, що з них варто починати 
знайомство з цим явищем (пос-
прияє також і передмова від та-
кого значущого поета, як Петро 
Мідянка). Бо ж тут читачі зуст-
рінуть поєднання низки харак-
терних і талановито виконаних 
тенденцій: метафорики та сю-

жетності, психологічної чуттє-
вості та іронії, сповідальності та 
відчуження, афористичності та 
інтертексту. Характерний і на-
бір тематичних мотивів — від 
опоетизованих краєвидів чи ши-
роко трактованої любовної ліри-
ки й аж до війни. До останньої 
теми далеко не кожен поет (над-
то з тих, які перебувають не на 
фронті) знайде осмислений та ін-
дивідуальний підхід. Астапен-
ко, схоже, знайшов:
жінка, яка стоїть потойбіч

вікна
довгої коробки з колесами що 

повезе її героя
протирає сльози й махає 

рукою
намагається усміхатися
а виходить тільки лимон із 

вустами
 
чоловік посейбіч вікна каже

 мені наливай
будемо пити поки будемо 

їхати
поки сонце вглядається в це 

засмальцьоване вікно
глянь на неї — каже — 

я більше її не побачу
 
і ось ми дивимося на неї чотир-
ма очима
наче чотири перестиглих дене-
шти на траву
і сонце справді розпливається 
засаленою прозорістю
 
а коли коробка рушає з місця
ми починаємо пити горілку
і сонце як стигла денешта
вкочується в наше мовчання
 
він її більше не побачить 

думаю я
а я побачу

а я звісно ж побачу її
коли повернуся
я повернуся думаю я
і поправляю шеврон на правій

 руці
яка тримає наповнену чарку

 Мерехтливий психологізм у 
віршах Ігоря Астапенка нерід-
ко межує з формальною грою, 
що є однією з фірмових особли-
востей саме цієї книжки (часті-
ше поети все-таки розводять ор-
наментальні, експериментальні 
моменти з усілякими пронизли-
востями і проникливостями). 
Як-от у вірші «Проводи», закру-
ченому довкола вдячної теми 
спогадів дитинства та порівнян-
ня їх із дорослими реаліями:
 лилося сонце в могильні 

квіти
 приречені бути скорбними
 і діти лунко сміялися
 із прізвищ людей що хрести
 
 пітлер — гітлер
 байтюк — байстрюк
 кулик — кадик
 сирота — і так смішно

 Нерідко поет вдається й до 
сливе конструктивістських роз-
гортань метафор: «схрещені 
пальці зігнутих долонь — / пет-
риківський розпис злиття / чо-
тири поверхи гарячих губ / ці-
лунок-будинок / розлітається 
/ міст на якому ми стоїмо — / 
свічка над холодною річкою».
 Мабуть, саме вміння писа-
ти і прозоро, і густо, вміння три-
мати емоційну напругу найбіль-
ше приваблять читачів у книжці 
Ігоря Астапенка.

Хто вбиває моделей?
  Побачив світ новий і досить 
амбітний український детектив-
ний роман. Видавництво «Смо-
лоскип» представило книжку 
«Мертві моделі» свого мину-
лорічного лауреата, Мартина 
Якуба (це, очевидно, псевдонім, 
але справжнє ім’я автора наразі 
не розголошується).
  Як нескладно зрозуміти, 

події роману відбуваються нав-
коло вбивства кількох дівчат-
фотомоделей. Відтак, у читачів 
з’являється нагода трохи зазир-
нути за лаштунки фешн-бізнесу, 
а також спостерігати деякі тен-
денції поведінки, як то кажуть, 
«нинішньої молоді» в соціаль-
них мережах інтернету (власти-
во, в «Інстаграмі»). Цими та ін-
шими реаліями — цвинтарями, 
фотостудіями, нещасливими ро-
динами, кинутими підземними 
приміщеннями тощо — мусить 
добряче поблукати головний ге-
рой «Мертвих моделей», ново-
спечений приватний детектив 
Макс Ґедзь, у пошуках розгад-
ки злочину.
  До речі, хто ж цей детектив? 
Макса Ґедзя сміливо можна на-
звати «людиною нашого часу». 
Це колишній учасник війни 
на Донбасі, водночас переселе-
нець, чоловік зі складною та 
суперечливою біографією, ну 
й, звісно, з добрячими «тарга-
нами в голові». Попри все, цій 
людині притаманний потяг до 
справедливості, і то не в теорії, 
а на практиці — причому жит-
тєва практика привчила Ґедзя 
до готовності ризикнути всім.
  Мартин Якуб, як бачимо, 
попрацював із актуальними те-
мами й реаліями — від повер-

нення бійців АТО в тилові реалії 
до «інстаграмних» пристрастей 
(а між ними ще багато інших 
питань). Проте не скажеш, щоб 
ці теми письменник розробив 
аж надто кон’юнктурно. Нав-
паки, подані просто й «по-жи-
тейському», вони часто спону-
кають до серйозних роздумів, і 
то без жодної дидактики та про-
паганди.
  Щось подібне, до речі, від-
бувається і з самою стилістикою 
письма Мартина Якуба. Рівний 
і в чомусь очікуваний реалізм 
тут увиразнюється і «припер-
чується» грубуватим, некорек-
тним гумором і взагалі світог-
лядом головного героя, який 
дратує, проте робить персона-
жа «об’ємним» і «справжнім». 
Зрештою, сам сюжет виходить 
пружним, із добре витрима-
ною інтригою і з жаскуватими 
деталями, що без них, здаєть-
ся, зовсім неможливий смач-
ний текст детективного жанру. 
Здається, в «Мертвих моделей» 
є чимало шансів опинитися се-
ред лідерів сьогоднішнього ук-
раїнського детективу. ■

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Новинки з інкубатора
нових літературних імен

■

Олександер КРАСЮК

Виявляється, сам того не усвідомлюючи, я давно чекав на таку 
книжку. За всього вибухового розвою видавничого бізнесу остан-
ніх років, попри багатющий репертуар у наших книгарнях, чогось 
мені на українському книжковому ринку ніби не вистачало. Тепер 
з’ясувалося — книжки ретельних, проілюстрованих документами, 
статистикою і світлинами актуальних мемуарів. Не спогадів про 
часи і події, живих свідків яких майже не лишилося, не причепуре-
них обрахунків із невиправною минувшиною якогось витрушеного 
з ділової обойми чиновника/політика (хоча книжок і такого жанру 
в нас, на жаль, бракує), а саме пристрасного, але коректного звіту 
людини про певний етап справи свого життя, справи, котра про-
довжує вперто й плідно робитися. Найближча аналогія — мемуари 
засновників/керівників успішних західних компаній. Звісно, куль-
гава аналогія, бо справа автора цієї книжки і проєкту, за який в ній 
йдеться — не бізнес; це радше мистецтво. Мистецтво можливого 
в періодично неможливих умовах.
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«Можливо, так ніколи й не 
довідався б про свої художні 
здібності, якби не хвороба»
 Валерій Гришанін народився 
в Полтаві. «Ми мешкали у квар-
тирі на п’ятому поверсі, проте 
батьки весь час мріяли про влас-
ний будинок і врешті-решт втіли-
ли цю мрію в життя — так ми пе-
реїхали до Диканьки, — розпові-
дає художник. — Малювати по-
чав десь після 20 років. Загалом, 
можливо, так ніколи й не довідав-
ся б про наявність у себе художніх 
здібностей, якби не хвороба».
 Річ у тiм, що свого часу Ва-
лерій активно займався спортом 
і в майбутньому бачив себе бас-
кетболістом, проте життя вне-
сло свої корективи. У якийсь мо-
мент юнак зрозумів, що не може 
бігати, згодом стало важко на-
віть ходити — він ледве пересу-
вав ноги. Довелося звернутися 
до лікарів, і ті винесли вердикт, 
що хлопець більше не зможе гра-
ти в баскетбол. Це стало для ньо-
го дуже сильним потрясінням. 
 — Лікарі поставили дуже дов-
гий діагноз, вони вважають, що 
мої проблеми пов’язані з патоло-
гією центральної нервової систе-
ми, що моє захворювання спад-
кове, хоч у нашому роду з подіб-
ним ніхто не стикався. Цю хворо-
бу успішно лікують за кордоном 
— у країнах, де медицина прогре-
сивніша за нашу, але для цього, 
зрозуміло, потрібні великі кош-
ти, — продовжує свою розповідь 
Валерій. — Проте недаремно ка-
жуть: якщо Бог зачиняє двері, то 
навзамін відчиняє вікно. Відкрит-
тя, що вмію малювати, прийшло 
якось неждано-негадано. Коли 
почалися проблеми зі здоров’ям, 
я шукав, чим би міг зайнятися, і 
щось підштовхнуло мене взяти-
ся за олівець. Таким чином, спо-
чатку малював простим олівцем 
у звичайних зошитах — із часом у 
мене виходило все краще і краще. 
Усе це не просто мене захопило, а 
стало справжнім порятунком. 
До цього я перебував у депресії, а 
коли почав малювати, поступово 
вийшов із цього стану. Поверну-
лася цікавість до життя.
 Самоук малював і олівцем, 
і фарбами, пробував себе в різ-
них техніках, стилях. Зазначає: 
йому подобається експеримен-
тувати. Найбільше молодий чо-
ловік любить зображувати лю-
дей, їхні емоції й почуття. Його 
концепція — у поєднанні реаліз-
му й поп-арту, різнокольорового 
фону з основним чорним кольо-
ром. Художник дуже скрупуль-
озно підходить до вибору паліт-
ри кольорів, використовує спе-
ціальний спосіб нанесення фар-
би на полотно, що робить його 
унікальним. 
 — Мої картини продавали-
ся на аукціонах у США, Ізраїлі, 
Росії, їх придбали в Іспанії, Ір-
ландії. У зарубіжних країнах мої 
роботи із задоволенням беруть на 
виставки, просять, аби я їх відпра-

вив, тобто там усе якось набагато 
легше. Щодо України, то тут су-
часне мистецтво, на жаль, не над-
то цінується, — робить висновок 
Валерій. — Хоч я все ж примуд-
рився продати кілька своїх поло-
тен у Київ та інші міста. Їхня се-
редня ціна — 3—5 тисяч гривень. 
А от щодо того, як почав малюва-
ти двома руками одночасно, то з 
цим пов’язана така історія. Якось 
зовсім випадково мене запросили 
взяти участь у телешоу «Україна 
має талант». Я хотів показати з те-
леекрана щось унікальне, те, чого 
ще ніхто не робив. Ось так мені й 
спало на думку малювати, одно-
часно задіявши обидві руки, два 
різних портрети. Щось подібне 
я бачив в iнтернеті, але не з теле-
екрана. Таким чином, я вирішив 
спробувати, і в мене це вийшло з 
першого разу. А далі вже тільки 
відточував уміння».

Який портрет, який пейзаж
 Валерій Гришанін зізнається, 
що до першого виступу на сцені в 
телешоу «Дивовижні люди» го-
тувався: гадаючи, що малювати-
ме експертів Олексія Суханова й 
Олю Полякову, на маленьких ар-
кушах робив начерки, аби краще 
запам’ятати пропорції їхніх об-
лич. Хоч загалом це важко на-
звати підготовкою. Та й урешті-
решт йому довелося малюва-
ти портрети Олексія Суханова й 
Маші Єфросиніної. 
 — А як ви охоплюєте зором 
одночасно обидві роботи? — ці-
кавлюся. 
 — Коли, згідно з завданням, 
мав зобразити згаданих зіркових 
експертів, мені дали два великих 
полотна. У зв’язку з цим мав пев-
ні труднощі: у процесі малюван-
ня мені доводилося відхилятися, 
відступати вбік або швидко пе-
реводити погляд. Тобто якби по-
лотна були менших розмірів, усе 
було б значно легше. Як малюю 
одночасно обома руками? — пе-
репитує художник-амбідекстр. 

— Усе відбувається якось само 
собою. Ліва рука в мене, я б ска-
зав, більш неконтрольована, вона 
ніби сама малює, а правою — ке-
рую. У фінальному виступі на те-
лешоу «Дивовижні люди» в мене 
було завдання написати портрет 
Олі Полякової обома руками за 
п’ять хвилин. Так от, правою ру-
кою я писав зліва направо, а лівою 
— навпаки. Мені так чомусь лег-
ше. Можу двома руками одночас-
но малювати як одну роботу, так 
і дві. Пробував однією рукою ма-
лювати портрет, а другою — пей-
заж або однією рукою — різноко-
льорову роботу, а другою — чор-
но-білу. Теж виходить. Тобто тут 
можуть бути різноманітні варіан-
ти. Звісно, малювати вдома, де до-
помагають навіть стіни, набага-
то легше, ніж на шоу, бо хвилю-
вання, як відомо, — ворог успі-
ху. Особливо нелегко, коли маєш 
обмеження в часі. До того ж, за 
тиждень до зйомок шоу-програ-
ми помер мій батько, який довго 
хворів, тому мені було дуже тяж-
ко. Татко так і не дізнався, що я 
дійшов до фіналу. Він завжди в 
мене вірив, переконував, що я ба-
гато чого можу добитися у житті.
 Валерій вважає, що участь у 
шоу «Дивовижні люди» — це не-
великий крок, що наближає його 
до своєї мрії. Завдяки йому моло-
дий чоловік познайомився з ба-
гатьма людьми, небайдужими до 
образотворчого мистецтва, — це 
великий позитив. До того ж ціка-
во, зауважує, коли тебе ставлять у 
певні рамки — це свого роду пере-
вірка на міцність. За словами ху-
дожника, його вже запрошували 
взяти участь й у подібних телешоу 
в Чехії, Ірландії, проте, на жаль, 
не оплачували дороги й перебу-
вання в країні, тому він не поїхав. 
Звісно, шкода, адже це, можливо, 
відкрило б якісь нові горизонти.
 Удома у Валерія є невелика 
за розмірами майстерня, розта-
шована в літній кухні. Щоправ-
да, поки що там немає опалення, 

тож наразі він планує цим зайня-
тися, аби мати власний творчий 
простір цілорічно. А от його робіт 
вдома небагато. Валерій пояс-
нює, що вони зараз — на різних 
виставках, задіяні в різноманіт-
них проектах, картини не повин-
ні лежати й припадати пилом. 
 Нині багато хто стверджує, 
що у Валерія Гришаніна талант 
від Бога. Він має за плечима вже 
не одну персональну виставку 
як графічних, так і акварель-
них робіт. Справжній експери-
ментатор нині збирається освої-
ти олійний живопис, а ще ство-
рює серію художніх інсталяцій 

зі скотчу (вони будуть у рамках 
із підсвіченням) і також хоче по-
казати їх людям — вважає: бага-
тьох вони неодмінно здивують. 
 — Я тепер у Диканьці, мож-
на сказати, знаменитість, — пос-
міхається художник-самоук. — 
Усі при зустрічі вітають. Хотів би 
подякувати землякам за те, що 
під час телешоу активно підтри-
мували мене голосуванням. Мені 
розповідали, що в центральній 
школі, де я навчався, навіть виві-
сили плакати із закликом відправ-
ляти SMS-ки на мою підтримку. 
Мене це дуже розчулює й надихає 
на досягнення нових висот. ■

ФЕНОМЕН

Спритність рук
Художник із Диканьки володіє унікальними здібностями: 
може одночасно обома руками малювати дві різні картини

■

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

27-річний художник-амбідекстр із райцентру Диканька, що на Полтавщині, Валерій Гришанін «засві-
тився» в шоу телеканалу «Україна» «Дивовижні люди». Як відомо, амбідекстрія проявляється в тому, 
що людина однаковою мірою володіє обома руками, і вказує на унікальні здібності мозку, підтверд-
жуючи приховану людську геніальність. На телешоу Валерій мав намалювати одночасно двома рука-
ми в різних кольорах портрети зіркових експертів проекту — Олексія Суханова й Маші Єфросиніної 
— і блискуче впорався із цим завданням. За результатами голосування експертів, котрі були просто 
вражені, та глядачів у залі він набрав найбільше балів і таким чином вийшов до фіналу.

Валерій Гришанін: «Як малюю одночасно обома руками? 
Усе відбувається якось само собою».

❙
❙

Згідно із завданням, на телешоу «Дивовижні люди» Валерій намалював
 два портрети зіркових експертів проекту, задіявши обидві руки.

❙
❙

Валерій малює і фарбами, і простим олівцем.❙

Валерій Гришанін «Осінній настрій».
Фото автора.

❙
❙



Григорій ХАТА

 Якщо закiнчення чемпіо-
нату пройшло в доволі блі-
дому емоційному забарвлен-
ні, то одразу після його завер-
шення низка кадрових питань 
збурила навколо провідних 
колективів прем’єр-ліги ін-
формаційне пожвавлення.
 Першим привід для  обго-
ворення дав Юрій Вернидуб. 
Після програного протисто-
яння «Маріуполю», котре не 
дозволило «Зорі» посісти в 
ЧУ підсумкове четверте міс-
це, досвідчений наставник 
заявив про завершення своєї 
співпраці з луганським клу-
бом. Паралельні розмови про 
відставку Вернидуба та на-
ступне його працевлаштуван-
ня в столичному «Динамо» 
точилися вже давно, однак 
керівництво «Зорі», попри 
бажання тренера, не хотіло 
відпускати знаного спеціаліс-
та.
 Зрештою, тренер i керів-
ництво клубу знайшли спіль-
ну мову й за обопільною зго-
дою припинили контракт. Не 
дивно, що перше після від-
ставки запитання до Верни-
дуба стосувалося його мож-
ливої співпраці з «Динамо», 
де після чергового програшу 
в чемпіонській гонці активно 
обмірковують тренерське пи-
тання. 
 «Хочете мене почути? У 
«Динамо» є тренер — Олек-
сандр Хацкевич. І хоча за два 
роки роботи йому не вдалося 
виграти національне «золо-
то», кращого тренера за ньо-
го керівники «біло-синіх» не 
знайдуть», — заявив Юрій 
Вернидуб.
 Варто відзначити, що кон-
тракт білоруського наставни-
ка зі столичним клубом за-
вершився 31 травня, подаль-

ше ж майбутнє Хацкевича в 
«Динамо» досі не відоме. По-
дейкують, що перед зустріч-
чю з президентом клубу Іго-
рем Суркісом, де має визначи-
тися подальша доля тренера, 
він попросив про невеличкий 
«тайм-аут».
 Так само турбулентність 
навколо посади головного 

тренера виникла й у «Шах-
тарі». Після того  як влас-
ник донецького клубу Рінат 
Ахметов заявив, що готовий 
по-дружньому відпустити в 
топовий європейський клуб 
Пауло  Фонсеку, до «гірни-
ків» надійшла пропозиція з 
«Роми». Попри те, що в конт-
ракті португальця прописані 

«відступні» в розмірі п’яти 
мільйонів доларів, у римсь-
кому клубі сподіваються на 
успішне завершення перемо-
вин. Цікаво, що з «Шахта-
ря» до Риму разом iз порту-
гальським тренером можуть 
переїхати й кілька знакових 
виконавців донецького клубу 
— Тайсон та Ісмаїлі. Як пові-

домляють італійські ЗМІ, у 
разі свого працевлаштуван-
ня в «Ромі», Фонсека бажав 
би бачити цих  бразильців у 
своєму новому клубі. Упро-
довж останніх років «Шах-
тар» продав до Європи не од-
ного свого вмілого виконав-
ця, тож, не виключено, що й 
у нинішнє міжсезоння його 
табір залишать кілька відо-
мих футболістів. Випередив-
ши «Динамо» за кількістю 
виграних у епоху незалеж-
ності трофеїв, «помаранчево-
чорні» можуть дозволити собі 
невеличкий ігровий спад. 
Проте перспективної молоді 
«гірникам» не бракує, адже 
останнім часом селекційна 
служба клубу зробила низку 
непоганих знахідок. ■
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Олексій ПАВЛИШ

 Після прикрої поразки у київсько-
му фіналі ЛЧ минулого сезону настав-
ник «Ліверпуля» Юрген Клопп по-
обіцяв зробити все, щоб знову зіграти 
вирішальний матч за трофей. І «черво-
ним» таки вдалося тріумфувати у най-
престижнішому клубному турнірі Єв-
ропи — в англійському дербі «мерси-
сайдці» здолали «Тоттенхем».
 Ключовим епізодом усього про-
тистояння, по суті, стало пенальті у 
ворота «шпор» одразу на початку мат-
чу. Форвард «червоних» Мохамед Са-
лах, упевнено реалізувавши 11-мет-
ровий удар, став автором другого най-
швидшого гола в історії ЛЧ.
 Підопічні Маурісіо Почеттіно піс-
ля героїчного «камбеку» у півфіналі 
проти «Аякса» почали створювати мо-
менти біля воріт «Ліверпуля» лише у 
другому таймі, але вдало грав бразиль-
ський голкіпер «мерсисайдців» Аллі-
сон.
 Відбивши всі атаки лондонців, Са-
лах і К° зуміли дотиснути суперни-
ка наприкінці матчу — бельгійський 
«джокер» Клоппа Дівок Орігі ско-
ристався помилкою захисту суперни-
ка.
 Попри перевагу у вирішальному 
поєдинку, шлях «червоних» та й са-
мого Орігі до перемоги був нелегким. 
Футболісти Клоппа посіли друге місце 
у своїй групі, випередивши «Наполі» 
лише за додатковими показниками. 
Далі були впевнені звитяги над «Ба-

варією» і «Порту», а потім — фантас-
тичний «камбек» у двоматчевому про-
тистоянні з «Барселоною».
 А Дівок Орігі більшу частину сезо-
ну був запасним форвардом та забивав 
небагато. Але після травми Роберто 
Фірміно отримав шанс грати в основі. 
За довіру тренера молодий нападник 
віддячив важливими голами «Еверто-
ну» та «Ньюкаслу», які до останнього 
тримали «Ліверпуль» у чемпіонській 
гонці АПЛ (її в підсумку виграв «Ман-
честер Сіті»).
 Зірковий же час бельгійця припав 
на вирішальні стадії «плей-оф» ЛЧ: 
саме він своїм «дублем» допоміг ко-
манді вибити «Барселону», а потім 
зняв питання про переможця матчу 
вже у фіналі.
 Після тріумфу на мадридському 
стадіоні «Ванда Метрополітано» «Лі-
верпуль» виграв шостий у своїй історії 
трофей Ліги чемпіонів (перший з 2005 
року) та вийшов за цим показником на 
чисте третє місце (більше лише у мад-
ридського «Реала» і «Мілана» — 13 і 7 
відповідно), а «Тоттенхему» дісталось 
дебютне «срібло» фіналу єврокубка.
 Футболісти «червоних» після мат-
чу заявляли, що досягли головної 
мети сезони, представники ж «шпор» 
не приховували розчарування.

 «Не знаю, що й казати, всі щасливі. 
Після травми у фіналі минулого року 
я радий нарешті зіграти всі 90 хвилин 
у поєдинку за трофей! Це не була пе-
ремога когось одного — вітаю всю ко-
манду!» — сказав Мохамед Салах.
 «Боляче після такої поразки. Ні-
коли не знаєш, коли буде ще один та-
кий шанс. Могли зіграти краще, але 
дуже непросто пропускати такий ран-
ній гол, він додав «Ліверпулю» впев-
неності. Ми дуже добре виступили у 
Лізі чемпіонів цього сезону. Це вели-
кий крок для клубу — пройти так да-
леко», — так прокоментував результат 
матчу капітан лондонців Уго Льоріс.

 А нагороду найкращого гравця фі-
налу отрмав захисник «Ліверпуля» 
Вірджил ван Дейк. Капітана збірної 
Нідерландів раніше визнали кращим 
футболістом сезону АПЛ, тож тепер 
він — один із головних претендентів 
на «Золотий м’яч».
 Не залишилися без індивідуаль-
них призів і п’ятиразові володарі 
найпрестижнішого індивідуального 
трофея — Кріштіану Роналду та Ліо-
нель Мессі. Гол португальця у ворота 
«МЮ» визнали найкрасивішим у цьо-
му розіграші ЛЧ, а аргентинець із 12 
м’ячами став найкращим бомбарди-
ром турніру. ■

На фініші першості віце-чемпіони динамівці засмутили бронзового призера з Олександрії.
Фото з сайта upl.ua.

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. 
Прем’єр-ліга. Другий етап. 
32-й тур. 
Матчі першої шістки. 
 «Маріуполь» — «Зоря» — 3:1, 
«Олександрія» — «Динамо» — 
0:2, «Львів» — «Шахтар» — 0:3.
 Підсумкове становище в І-й 
шістці: «Шахтар» — 83, «Ди-
намо» — 72, «Олександрія» — 
49, «Маріуполь», «Зоря» — 43, 
«Львів» — 34.
 IІ шістка: «Ворскла» — 42, 
«Десна» — 41, «Олімпік» — 34, 
«Карпати» — 33, «Чорноморець» 
— 31, «Арсенал-Київ» — 26.

■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Тренерська переправа
Ціла низка «топових» клубів країни в міжсезоння може втратити своїх наставників

■

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Фінал. «Тоттенхем» — 
«Ліверпуль» — 0:2 (Салах, 2 (пен.); Орігі, 87).

■

«Ліверпуль» вийшов на чисте третє місце за кількістю трофеїв ЛЧ.
Фото з сайта standard.co.uk.

❙
❙

ФУТБОЛ

Як не в Києві, то в Мадриді 
«Ліверпуль» завоював шостий у своїй історії кубок Ліги чемпіонів

■
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«Я зіграла занадто мало матчів на ґрунті. Коліно й надалі дає про себе 

знати. Я перебуваю в незрозумілій ситуації».Еліна Світоліна
українська тенісистка

УКРАЇНА МОЛОДА

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на друге півріччя

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2019 рiк:

на місяць — 62 грн. 62 коп.,
на квартал — 187 грн. 86 коп.,

до кінця року — 375 грн. 72 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 82 грн. 62 коп.,
на квартал — 247 грн. 86 коп.,

до кінця року — 495 грн. 72 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на квартал — 69 грн. 33 коп.,

до кінця року — 138 грн. 66 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 2 грн. 90 коп., на 
квартал — 6 грн. 70 коп., на 
півроку — 8 грн. 15 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну газету держави. 
Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути 
гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, ша-
новнi читачi.
 Нині триває передплата на «Україну молоду» 
на липень і наступні місяці 2019 року як за елект-
ронною версією Каталогу видань України «Преса 
поштою», так і за друкованим Каталогом видань 
України «Преса поштою».
 Оформити передплату на друге півріччя 
можна до 18 червня у відділеннях поштового 
зв’язку, в операційних залах поштамтів, у пун-
ктах прий мання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader

ПЕРЕДПЛАТА-2019■

Григорій ХАТА

 Попри масоване представництво Ук-
раїни в одиночній сітці «Ролан Гарро-
су»-2019 жодному з повпредів вітчиз-
няного тенісу, двоє з яких мали «сія-
ний» статус, не вдалося пробитися далі 
третього раунду. Звісно, найбільше тур-
нірних сподівань було пов’язано з кра-
щою тенісисткою країни й дев’ятою ра-
кеткою світу Еліною Світоліною. Однак 
наслідки нещодавно отриманої травми 
коліна не дозволили їй навіть повторити 
своє попереднє досягнення на «Френч 
Оупен». Бодай дійти до чвертьфіналь-
ної стадії Еліні не дозволила тріумфа-
торка Відкритої першості Франції-2016 
Гарбіньє Мугуруса. Незважаючи на те, 
що в оновленому рейтингу WTA титу-
лована іспанка посідає нижчу (19-та 
позиція) за приму українського тенісу 
позицію, на паризькому ґрунті в тре-
тьому колі вона безапеляційно перег-
рала українку, посіяну в Парижі під 
дев’ятим номером — 6:3, 6:3. «Сьогод-
ні мені чомусь дуже не вистачало кон-
центрації. Інколи під час розіграшiв я 
приймала незрозумілі неправильні рі-
шення. Скоріше за все, причина цього 
— брак ігрової практики. Я зіграла за-
надто мало матчів на ґрунті. Коліно й 
надалі дає про себе знати. Я перебуваю 
в незрозумілій ситуації», — підсуму-
вала свій виступ на цьогорічному «Ро-
лан Гарросі» Світоліна. Відзначимо, що 
поєдинок другого раунду Світоліна по-
долала без боротьби, оскільки її супер-
ниця — четверта ракетка України Кате-
рина Козлова — через травму знялася з 
розіграшу.
 На аналогічній стадії змагань із 

«Френч Оупен»-2019 попрощалася й 
друга ракетка України Леся Цуренко. 
Щойно відсвяткувавши на паризьких 
кортах свій 30-й день народження, 27-
ма ракетка WTA зазнала поразки в про-
тистоянні з екс-першою тенісисткою 
планети, посіяною в Парижі під третім 
номером — румункою Сімоною Халеп. 
При цьому головною регалією «крив-
дниці» Цуренко був і залишається ста-
тус чинної тріумфаторки «Ролан Гар-
росу». Відтак дивуватися розгромній 
поразці другої ракетки України — 2:6, 
1:6 — не варто. Хоча у протистоянні з 
Цуренко на боці румунки був іще один 
принциповий фактор.
 Вийшло так, що Леся — на відміну 
від суперниці — практично не мала часу 
для перепочинку між поєдинками дру-
гого та третього кола. Через настання 
сутінок організаторам довелося розтяг-
нути на два дні поєдинок Цуренко про-
ти Крунич.
 «Що можна сказати? «Дякую» ор-
ганізаторам, що вони не дали мені мож-
ливості відновитися. Аби гідно протисто-
яти Халеп, потрібно бути максимально 
свіжою. Я ж відчувала повну емоційну 
спустошеність», — відзначила Цуренко, 
програвши сьому із семи своїх очних ду-
елей екс-першій ракетці світу.
 Попри доволі швидку втрату всіх 
своїх представників в одиночному 
розряді, боротьбу за трофей «РГ»-2019 
продовжує майстер парного тенісу Люд-
мила Кіченок. Перегравши в дуеті з 
латвійкою Оленою Остапенко посіяний 
під третім номером тандем Се Шувей/
Барбора Стрикова (Тайвань/Чехія) — 
7:5, 6:1, українська тенісистка проби-
лася до чвертьфінальної стадії. ■

Григорій ХАТА

 Після того як абсо-
лютний чемпіон у важкій 
вазі Олександр Усик ви-
рішив перейти у «супер-
тяжі», в боксерському 
світі активно обговорю-
валася можливість його 
зустрічі з Ентоні Джо-
шуа, котрому до остан-
нього часу належала ле-
вова частка чемпіонсь-
ких поясів у суперваж-
кому дивізіоні. Однак 
минулої суботи в Нью-
Йорку британський веле-
тень зазнав сенсаційного 
фіаско в бою з маловідо-
мим американцем Енді 
Руїсом, і тепер Джошуа 
та його промоутер Едді 
Хірн змушені думати не 
про побачення з Усиком, 
а обмірковувати способи 
повернення утрачених 
трофеїв — поясів WBA, 
WBO, IBF, IBO. «Ней-
мовірно! Я не знаю, що 
сказати. Це бокс. У чому 
причина поразки Джо-
шуа? Думаю, в менталь-
ності», — заявив Усик, 
який на власні очі спос-
терігав за побиттям атле-
тичного британця.
 Загалом, у бок-
серській спільноті пе-
реконані, що найближ-
чим часом має відбути-
ся бій-реванш між Руї-
сом та Джошуа, в якому 
Ентоні зможе легко по-
вернути свої чемпіонсь-
кі відзнаки. «У нас бува-
ють злети й падіння, але 
сьогодні Джошуа не по-
щастило. Це супертяж-
кий дивізіон, і тут таке 
трапляється. Ентоні, від-
починь, відновись, пере-
будуйся і повертайся на 
ринг», — заявив інший 
британський «супертяж» 

Тайсон Фьюрі, котрий 
свого часу позбавив ста-
тусу супер-чемпіона Во-
лодимира Кличка.
 Нагадаємо, що після 
тієї поразки Фьюрі Во-
лодимир так і не зміг по-
вернути собі чемпіонсь-
кі регалії, повторно про-
гравши битву за «супер-
тяжкий олімп» Ентоні 
Джошуа. Утім, у випад-
ку з Кличком-молодшим 
продовжити боротьбу за 
чемпіонські пояси йому 
завадив немолодий вік. 
Натомість Джошуа у 
свої 29 років матиме ще 
не одну можливість для 
чемпіонського сходжен-
ня. Перша ж поразка Ен-
тоні на профі-ринзі має 
повернути його з небес на 
землю.
 «Він ніколи не був 
справжнім чемпіоном. 
Уся його кар’єра скла-
дається з брехні, пода-
рунків та протиріч. Те-
пер ми розуміємо, хто від 
кого втікав», — заявив 
чемпіон світу за версією 
WBC у супертяжкій вазі 

Деонтей Уайлдер, який, 
без сумніву, одним із 
перших спробує кину-
ти виклик сенсаційному 
володарю чотирьох чем-
піонських поясів Руїсу.
 Новоспечений супер-
чемпіон наголосив, що 
він не проти реваншу з 
Джошуа, але «просто за-
раз він хоче святкувати 
свій тріумф». «Я — мек-
сиканський воїн. У мені 
тече мексиканська кров. 
І я переписав історію для 
Мексики», — відзначив 
Енді. Попри те, що перші 
три раунди чемпіонсько-
го бою він програв, опи-
нившись при цьому од-
ного разу в нокдауні, Руїс 
знайшов у собі сили й у 
сьомому раунді достроко-
во завершив протистоян-
ня. «Я вперше в кар’єрі 
опинився на настилі рин-
гу, але це зробило мене 
сильнішим. Мені захоті-
лося негайно повернути 
боржок. Я дотримував-
ся плану моїх тренерів, і 
все вийшло», — підсуму-
вав Руїс. ■  

Чинна тріумфаторка «Ролан Гарросу» Сімона Халеп у третьому колі змусила зачохлити 
ракетку нашу Лесю Цуренко (на фото).
Фото з сайта tennisua.org.

❙
❙
❙

ТЕНІС

Паризький 
цейтнот
В одиночній сітці «Ролан Гарросу» жодному 
з повпредів українського тенісу не вдалося пройти 
далі третього кола

■

Мегасенсація у «супертяжках»: Енді Руїс відібрав 
чотири чемпіонські пояси у Ентоні Джошуа.
Фото з сайта eurosport.com.

❙
❙
❙

БОКС

Ментальний прорахунок 
суперчемпіона
У супертяжкому боксерському дивізіоні несподівано 
з’явився новий король

■
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Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +11…+16

 +21…+27

Північ +13…+18

 +24…+29

Центр +13…+18

 +24…+29

Схід +14…+20

 +24…+29

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +16…+21

 +24…+30

 — Софочко, збирайся, ми сьо-
годні йдемо в театр.
 — У Великий?
 — Не хвилюйся, помістишся.

* * *
 Вовочка:
 — Тату, сьогодні вчителька запи-
тала, і я першим підняв руку.
 — Правда? І що вона запитала?
 — Хто не зробив домашнє за-
вдання.

* * *
 — Що таке четвертий вимір?
 — Це коли ти за день учетверте 
міряєш сукню, а вона на тебе, як і рані-
ше, не налазить.

* * *
 Батюшка вибирає пістолет у  
магазині зброї. Продавець каже 
йому:
 — Батюшко, адже написано в 
Біблії: не убий.

 Батюшка відповідає:
 — Так я по колінах.

* * *
 Дружина бідняка готувала масло, 
а він продавав його в одну з бакалій. 
Бакалійник засумнівався у вазі мас-
ла і, зваживши кожен кiлограм, поба-
чив, що шматки важать по 900 грамів. 
Коли бідняк прийшов до бакалiйника, 
він сказав йому:
 — Я більше не купуватиму в тебе, 
бо масло важить лише 900 грамів.
 Тоді бідняк сказав:
 — Ми не маємо ваги, але я ку-
пував у тебе цукор і зробив його для 
себе мiркою, щоб зважувати нею 
масло.

* * *
 Моє фінансове становище «ход-
жу в магазин зі своїм пакетом» змі-
нилося цього року на «заклеюю діри 
в цьому пакеті скотчем».

Де спочивають крила...
Найбільший у Європі навчальний авіаангар розташований у Києві

По горизонталі:
 3. Місто під Києвом, колишня ре-
зиденція київських князів. 7. Простір 
між будинком і його дахом. 8. Стара 
назва колишньої столиці М’янми. 10. 
Речовина, яку колють під шкіру для роз-
гладжування зморщок. 11. Подушечка 
з ароматизаторами чи травами для від-
лякування молі. 12. Верхня частина ко-
ренеплодів. 14. Удар долонею по щоці. 
16. Головоломка, у якій слова, що роз-
гадуються, зображено у вигляді ком-
бінації малюнків з літерами та іншими 
знаками. 17. Ліс під Києвом, місце по-
ховання жертв масових репресій у 30-ті 
роки. 21. Один з мушкетерів. 23. Пріз-
вище льотчика, героя фільму Михайла 
Іллєнка «ТойХтоПройшовКрізьВогонь». 
24. Поетичне небо. 25. Светр із рука-
вами, що заходять на плечі. 26. Село 
на Київщині, що дало назву прадавній 
землеробській культурі.
По вертикалі:
 1. Позивний головного негативно-
го персонажа фільму «Позивний «Бан-
дерас». 2. Процес демократичної зміни 
парламенту, якого добивається Володи-
мир Зеленський. 3. Замок, резиденція 
французьких королів. 4. Приправлене 

та запечене м’ясо. 5. Жартівлива наз-
ва літературної чи наукової праці. 6. На-
вмисні підривні дії проти економічних 
або військових об’єктів. 9. Мелодія, піс-
ня. 12. Невелике цитрусове ефіронос-
не дерево, листя якого додають до чаю. 
13. Старовинна золота монета в Іспанії 
та Франції. 15. Одна з найбільших річок 
Середньої Азії. 18. Темно-синя барва. 
19. Тираж, кількість надрукованих при-
мірників. 20. Морський порт у штаті Ва-
шингтон. 22. Символ селянської праці 
на радянському гербі.■

Кросворд №59
від 29 травня

Адреналіна ШУГАЙ

 Дженіфер Лопес, яка два 
місяці тому повідомила про 
свої заручини з бой-френ-
дом Алексом Родрігесом, го-
тується відсвяткувати важ-
ливу подію «по-багатому». 
У ЗМІ просочилася інфор-
мація, що церемонія відбу-
деться на Багамах, а плаття 
співачка замовила у відомо-
го бренду Valentino. Можна 
лишень уявити, в яку суму 
обійдеться наряд нареченої, 
якщо тільки за торт Джей 
Ло готова викласти 50 ти-
сяч доларів! Словом, гуль-
ня обіцяє бути однією з най-
розкішніших і найдорож-
чих цьогоріч у світі шоу-біз-
несу. 
 Для Лопес, яка в липні 
відсвяткує 50-річчя, це буде 
вже четвертий шлюб. Зірка 
виховує 11-річних двійнят 
від попередніх стосунків зі 
співаком Марком Ентоні. 
У 43-річного бейсболіста 
Алекса Родрігеса — за пле-
чима один шлюб та двоє ді-
тей. Пара познайомилася 14 
років тому, проте іскра між 
ними проскочила значно піз-
ніше: зустрічатися Джей та 

Алекс почали лише 
в 2017-му. 
 Офіційну про-
позицію руки і сер-
ця Родрігес зробив 
своїй коханій у бе-
резні цього року. 
Тоді в своєму «Ін-
стаграмі» Лопес 
виклала знімок 
обручки. А її на-
речений поділив-
ся спільним фото, 
яке підписав: «Вона 
сказала «Так». Одна-
че про офіційну дату 
весілля пара поки що не 
повідомила. «Джей поп-
росила не називати дату, 
хоча день вже призначе-
ний. Весілля однозначно 
буде помпезним», — роз-
повіла близька подруга Ло-
пес виданню Gal Post. ■

ПУТА ГІМЕНЕЯ

Вона сказала «Так» 
Джей Ло готується до розкішного 
весілля

■

Дженіфер піде 
під вінець вчетверте.

❙
❙

Адреналіна ШУГАЙ 

 Над спробами російсько-
го президента Володимира Путі-
на виглядати вищим, ніж він є на-
справді, глузували вже неодно-
разово. Чергову порцію кпинів на 
адресу володаря Кремля інтер-
нет-користувачі відважили після 
того, як у мережу потрапило фото 
Путіна, взутого в туфлі з каблуком 
сантиметрів 4-5. Знімок поширив 
відомий блогер Фашик Донець-
кий у своєму твіттер-акаунті. Ко-
лючі коментарі на адресу «Путіна 

на лабутенах» не забарилися. 
 У російській «Вікіпедії» пи-
шуть, що зріст російського пре-
зидента — 170 см. А от зріст 
прем’єра Дмитра Медведєва — 
усього 163 см. Останній також 

страждає на «комплекс Напо-
леона» і частенько взуває туф-
лі на підборах або на платфор-
мі. Проте на спільних фото на-
віть у звичайних кросівках Мед-
ведєв виглядає вищим, ніж Путін. 

Чому? Бо, подейкують, що реаль-
ний зріст російського президента 
«не знає» навіть «Вікіпедія». А й 
справді, хіба ж може керівником 
«ядєрной супердєржави» бути 
якийсь ліліпутін? ■ 

МАНІЯ ВЕЛИЧІ

Президент на лабутенах 
У мережі висміяли підбори Путіна

■

5 червня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, мiсцями короткочасний дощ, гроза. 
Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +16...+18, 
удень +26...+28.

Миргород: короткочасний дощ, гроза. Уночi +15...+17, удень 
+25...+27. Вiнниця: короткочасний дощ, гроза. Уночi +14...+16, 
удень +24...+26. Одеса: короткочасний дощ, гроза. Уночi 
+17...+19, удень +24...+26.

3 червня температура води в Чорному морi становила 20-21 
градус (у районi Хорлiв — 27), в Азовському морi — 25-27 
грасiв, у Днiпрi бiля Києва — 21.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ. 
Трускавець: уночi +11...+13, удень +23...+25. Моршин: уночi 
+11...+13, удень +25...+24.
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