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НОВИНИ ПЛЮС

Іран визнав, що український літак 
збили двома російськими ракетами
 Літак «Міжнародних авіаліній України», внаслі-
док катастрофи якого в Тегерані загинуло 176 лю-
дей, був збитий двома ракетами класу «земля-
повітря» зенітного ракетного комплексу «Тор-М1» 
російського виробництва. Про це йдеться у звіті 
Організації цивільної авіації Ірану. Ракети випус-
тили військові «Корпусу вартових ісламської рево-
люції (КВІР) з півночі, повідомила агенція «Блум-
берг». «Тор-М1» узятий на озброєння російською 
армією в 1991 році. Іран відтоді купив щонайменше 
29 таких установок. Тегеран також визнав, що «чор-
ні скриньки» збитого літака є однією з найбільш 
складних подібних конструкцій у світі, і в Ірану не-
має технічних можливостей для їх дешифруван-
ня. За даними агенції«Блумберг», Франція і США 
відмовилися поставити Ірану устаткування для де-
шифрування самописців. 18 січня Тегеран спершу 
пообіцяв Україні передати для розшифровування 
бортові самописці зі збитого літака. Однак вже на-
ступного дня заявив, що «чорні скриньки» спочат-
ку спробують розшифрувати в Ірані та що жодного 
рішення про їх передачу іншим країнам ще не ухва-
лено.

У Китаї посадили ексглаву 
Інтерполу
 Суд середнього рівня китайського міста Тяньц-
зинь 21 січня засудив колишнього главу Інтерпо-
лу Мен Хунвея до 13,5 року ув’язнення за хабар-
ництво, повідомляє РІА «Новості». Відомо, що за-
гальна сума хабарів Хунвея становить близько двох 
мільйонів доларів. Суд також призначив підсудно-
му штраф у розмірі два мільйони юанів. Хунвей 
зізнався в отриманні хабарів, погодився з рішен-
ням суду і не має наміру подавати апеляцію. 

Новий ватажок «Ісламської 
держави»
 Британська газета «Гардіан» iз посиланням на 
двох представників спецслужб повідомила 21 січ-
ня, що терористичну організацію «Ісламська де-
ржава» очолив Амір Мухаммед Абдул Рахман аль-
Мавлі аль-Сальбі. Видання зазначає, що главою 
терористичного угруповання, одним із засновників 
якого є він сам, аль-Сальбі призначено ще в жовтні, 
через кілька годин після ліквідації американськи-
ми війсковими в провінції Ідліб на північному заході 
Сирії попереднього керівника організації — 48-річ-
ного Абу Бакра аль-Багдаді. Газета уточнює, що но-
вий ватажок «ІД» відомий також під псевдонімами 
Хаджи Абдулла та Абдулла Кардаш.

Планета на позитиві
 Орієнтування на скандальні сенсації втомила 
вже не лише глядачів-читачів, а навіть ЗМІ. «УМ» 
вирішила підтримати колег iз coma.in.ua і більше 
фокусувати увагу на конструктивних подіях. Такі 
півтора десятка найкращих подій 2019 року.
 Амазонське плем’я виграло суд проти нафто-
вих компаній, не давши їм почати буріння в джун-
глях.
 Норвегія відмовилася від буріння на Лофо-
тенських островах (запаси нафти оцінюють там у 
53 мрлд євро), щоб зберегти екосистему.
 Популяція морських черепах збільшилася на 
980 відсотків завдяки закону про захист видів.
 У Лондоні ВІЛ-позитивний чоловік став дру-
гою в історії людиною, яка повністю вилікувалася 
від вірусу після пересадки стовбурових клітин.
 У Південній Кореї проводяться денні диско-
теки для людей 65+, щоб урятувати їх від самот-
ності і деменції.
 Фермери почали застосовувати качок замість 
пестицидів на рисових посівах: качки їдять шкід-
ників і бур’яни, але не чіпають рис.
 Ісландія стала першою країною, яка законо-
давчо закріпила рівну оплату праці чоловіків і жі-
нок.
 Німецький цирк почав використовувати голо-
грами замість тварин у рамках боротьби з жорс-
токим поводженням iз ними.
 Фінські вчені розробили першу в світі вакци-
ну для боротьби з вимиранням бджіл.
 У Сан-Франциско відкрили клуб обнімашок 
для літніх людей і старих собак, яким не вистачає 
тепла, спілкування і руху.
 Спеціальний робот доставляє личинки ко-
ралів на Великий Бар’єрний риф, щоб відновити 
його колишні розміри.
 Виявлено грибок, який харчується пластиком 
і може знищувати звалища.
 У Швеції запустили першу в світі швидку 
психічну допомогу для профілактики суїцидів.
 Мексиканські вчені створили пластик на ос-
нові кактусового соку, який розкладається за мі-
сяць.
 Ухвалено всесвітню заборону на вилов і про-
даж диких африканських слоненят у цирки і зоо-
парки.

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Президент Росії Володимир Путін 
вніс до Держдуми законопроєкт про 
поправки до Конституції. Про це пові-
домила з посиланням на прессекрета-
ря президента Дмитра Пєскова у по-
неділок агенція ТАСС. Як засвідчив 
Пєсков, представниками Володими-
ра Путіна при розгляді законопроєкту 
стануть співголови конституційної ко-
місії Андрій Клішас, Павло Крашенін-
ніков та Талія Хабрієва. У Держдумі 
заявили, що проєкт закону розглянуть 
23 січня.
 Нагадаємо, що Путін у посланні до 
Федеральних зборів запронував вне-
сти в Конституцію низку програмних 
поправок. Зокрема, російський лідер 
запропонував Держдумі право затвер-
джувати кандидатуру прем’єр-мініс-
тра без надання можливості для пре-
зидента (не Путіна, а того, який буде 
обраний 2024 року) відхиляти цю кан-
дидатуру. Він також запропонував змі-
нити процедуру призначення керівни-
ків силових структур та призначати їх 
після консультації з Радою Федерації. 
Але найголовніше те, що Володимир 
Путін має намір обмежити пріоритет 
міжнародного права над російським. 
Якщо перефразувати відоме прислів’я, 
що «дурням закон не писаний», то вий-
де, що, за путінською пропозицією, 
для Росії не писані всі міжнародні за-
кони та правила міжнародного співіс-
нування. Власне, як воно фактично й 

зараз. 
 Після озвучення пропозицій Путіна 
одразу ж було створену робочу групу з 
підготовки поправок до Конституції. 
До неї, зокрема, увійшли такі «знавці 
конституційного права», як олімпійсь-
ка чемпіонка Олена Ісамбаєва, дирек-
тор Ермітажу Михайло Піотровський, 
письменник Захар Прілєпін та космо-
навтка Валентина Терешкова. Всього в 
групу потрапили 75 осіб. Смішно було 
б вірити, що вони запозичили у декого 
режим «скаженого принтера» і за кіль-
ка днів підготували подані тепер до Де-
рждуми пропозиції поправок. Зрозумі-
ло, що поправки ретельно розробили в 
нетрях адміністрації президента під 
його особистим наглядом. 
 Як повідомило в понеділок видан-
ня РБК iз посиланням на джерела, 
близькі до адміністрації президен-
та, загальноросійське голосування з 
поправок до Конституції попередньо 
заплановане на 12 квітня. Воно буде 
мати консультативний характер, тоб-
то необов’язковий для впровадження. 
Речник Путіна Дмитро Пєсков відхи-
лив будь-яку можливість проведення 
замість консультативного голосуван-
ня референдуму, результати якого бу-
дуть обов’язковими для імплемента-
ції. 
 Поправки до Конституції, запропо-
новані Володимиром Путіним, закріп-
лять його роль як політика, наділе-
ного максимальною владою, а також 
дозволять йому згуртувати еліту, про-

демонструвавши, що Рада Федерації 
та Держдума не «нікчемні органи», як 
вважають тепер. Принаймні такої точ-
ки зору дотримуються російські полі-
тологи. 
 Наразі не зрозуміло, в якій саме 
формі Путін збереже за собою абсо-
лютну владу та яку посаду вибере для 
себе після 2024 року, але зрозумі-
ло що він є і має намір бути й надалі 
безальтернативною фігурою в росій-
ській політиці. Лишатиметься голо-
вною особою в країні, навіть не займа-
ючи посади президента. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 У світі зростає занепо-
коєння з приводу можливої 
експансії нового виду коро-
навірусу, вперше зареєст-
рованого у грудні минулого 
року в китайському Ухані. 
Вже є підтверджені випадки 
зараження у Таїланді, Японії 
та Південній Кореї. Лише за 
минулі вихідні невідомим 
раніше коронавірусом у Ки-
таї заразилися 139 людей. Із 
ним пов’язують смерті при-
наймні чотирьох людей. Ста-
ном на вівторок, 21 січня, 
кількість заражених у Китаї 
лише за офіційними даними 
становила 218 людей. Проте 
експерти розповіли Бі-Бі-Сі, 
що реальна кількість інфіко-
ваних за попередніми розра-
хунками значно вища, ніж 
офіційні цифри, і може сяга-
ти 1700 людей.
 До коронавірусів на-
лежить велика кількість 
вірусів, але лише шість iз 
них (з останнім — сім) здат-
ні уражувати людину. Но-
вий вірус викликає розвиток 
пневмонії. Спалах його попе-
редньо пов’язують із ринком 
морепродуктів в Ухані, де та-
кож продавали живих тварин 
— буцімто саме від них і мог-

ли заразитися люди. За опри-
людненими даними, всі інфі-
ковані або жили в Ухані, або 
відвідували його під час подо-
рожей. Ринок в Ухані, з яким 
асоціюють початок поширення 
вірусу, наразі закрито.
 Китайська влада спочатку 
повідомляла, що випадків пе-
редачі хвороби від однієї лю-
дини до іншої зафіксовано 
не було. Але 21 грудня  була 
змушена підтвердити: вірус, 
про який iдеться, може пере-
даватися від людини до люди-
ни, проінформувала китай-
ська державна телекомпанія 
CCTV. Національна комісія 
з питань охорони здоров’я 
КНР засвідчила, що принай-
мні два випадки заражень 
сталися саме таким чином.
 Китайський лідер Сі 
Дзиньпін заявив, що епі-
демію слід подолати в най-
стисліші терміни. У лютому 
громадяни Китаю відзнача-
тимуть Новий рік, який суп-
роводжується «періодом ве-
ликої міграції», коли бага-
то китайців повертаються до 
своїх рідних місць та родин. І 
це може посприяти стрімко-
му поширенню вірусу. 
 Спочатку коронавірус 
сприйняли за звичайну 
пневмонію. Але пізніше 

з’ясувалося, що причиною 
захворювання став раніше 
невідомий вид тяжкого го-
строго респіраторного син-
дрому, який отримав назву 
коронавірусу типу SARS. Но-
вий вірус викликає розвиток 
пневмонії. Ознаками інфек-
ції є респіраторні симптоми, 
лихоманка, кашель, задиш-
ка й утруднене дихання.
 У Всесвітній організації 
охорони здоров’я наразі не 
радять запроваджувати жод-
них обмежень на подорожі 
чи торгівлю і кажуть, що сте-
жать за спалахом і перебува-
ють на зв’язку з китайською 
владою. На середу, 22 січня, 
заплановано термінове за-
сідання комітету експертів 
Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я. Вони обго-
ворюватимуть, зокрема, чи 
може новий тип коронавіру-
су становити загрозу міжна-
родній безпеці.
 Водночас стало відомо, що 
Сінгапур та Гонконг уже про-
водили обстеження авіапаса-
жирів, які прилітали з Уха-
ня, а влада США оголосила 
про намір проводити подіб-

ні заходи в аеропортах Сан-
Франциско, Лос-Анджелеса 
та Нью-Йорка.
 Окремі країни намагають-
ся підготуватися, аби попере-
дити поширення нового віру-
су на своїх територіях, задію-
ючи власних епідеміологів. 
Заступник міністра охоро-
ни здоров’я Росії Олег Сала-
гай повідомив учора у своєму 
Telegram-каналі, що росій-
ський експрес-тест на вияв-
лення нового коронавірусу з 
Китаю буде готовий уже в лю-
тому.Тест створять спеціаліс-
ти Центру стратегічного пла-
нування та управління меди-
ко-біологічними ризиками 
мінздраву РФ. 
 У 2002-2003 роках ВООЗ 
уже реєструвала перший ви-
падок пандемії (глобальної 
епідемії) вірусу SARS-CoV. 
Цей вірус був уперше вияв-
лений у китайській провінції 
Гуандун, а потім поширився 
на більш ніж 30 країн світу. 
Під час тієї пандемії загину-
ли 774 особи, з яких 349 — у 
Китаї та 299 — у Гонконзі. ■

Пасажири китайських аеропортів уже попереджені, що не варто 
легковажити своїм здоров’ям у громадських місцях.

❙
❙

ЗАГРОЗА

Небажаний експорт
ВООЗ б’є на сполох через небезпеку 
глобального поширення нового 
коронавірусу

■

«Політична реформа в Росії» — 
прокоментував нідерландський 
художник-гуморист Тйєєрд Роярдс 
власну карикатуру на президента РФ і 
оголошену ним конституційну 
реформу. Для Голландії, десятки 
громадян якої загинули внаслідок 
зневажання російською владою 
будь-яких міжнародних домовленостей 
у збитому над Донбасом авіалайнері, ця 
реформа стане хрестом на 
компенсаціях сім’ям загиблих.

❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙

ТОТАЛІТАРИЗМ

Назвіть і народовладдям, 
вийде «паханат»
Путін запропонував російській Держдумі знову 
підправити під себе Основний закон

■
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У Берліні 

вперше 

покажуть фільм 

Олега Сенцова 

«Номери» 

стор. 12»

Клейноди 

гетьманів 

повертаються 

в Україну

Розірвати коло страхів

стор. 8—9»

Маркс, Енгельс та Європа 

— про Росію та чого 

боявся Лейба Бронштейн 

(Троцький)

стор. 3»

Відпочивати приємніше, ніж працювати.❙

Поєднання 
Орликом

Імперія з «єзуїтською шайкою» 
на чолі 

стор. 4»

Відмінники 
та прогульники

Підсумки 
роботи другої 
сесії Верховної 
Ради: море 
законопроєктів, 
рекордний 
закон та 
хронічні 
«двієчники»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 24,252 грн 

1 € = 26,936 грн

1 рос. руб. = 0,394грн
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«Розслідування справи вбивства Катерини Гандзюк — резонансне для суспільства, 
виклик для СБУ і дуже важливий маркер зміни в роботі системи».

Іван Баканов
голова СБУ

УКРАЇНА МОЛОДА

ТАКА ФЕМІДА

Скільки Штепі 
потрібно для 
повного щастя
Екскерівниця Слов’янська, 
яка кликала Путіна, виграла 
справу проти України в 
Європейському суді
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Буремні події на Донбасі весною 2014 
року змінили долю як України, так і україн-
ців і стали своєрідним індикатором, пока-
завши, хто є хто. Однією з «героїнь» того 
часу стала очільниця Слов’янська Неля 
Штепа, яку українські правоохоронці за-
тримали 11 липня 2014 року за посягання на 
територіальну цілісність і недоторканність 
України, що спричинило загибель людей та 
створення терористичної групи чи організа-
ції. Також її звинувачували у закликах до 
зміни меж території України, сприянні про-
веденню псевдореферендуму про відокрем-
лення Донецької області від України, ство-
ренні умов для діяльності терористичних 
груп та організацій.
 За ці дії Штепі загрожує довічне 
ув’язнення. Згодом вона пояснила, що закли-
кала Путіна увійти в Слов’янськ під загрозою 
терористів, що в полоні у бойовиків її били, а 
інтерв’ю для російських видань зроблено «під 
дулом автомата».
 Та найпарадоксальніше те, що ця пані 
примудрилася виграти справу в Європейсь-
кому суді з прав людини проти України й 
цими днями отримала грошову компенса-
цію у розмірі 3 тис. 600 євро, про що ЄСПЛ 
ухвалив відповідне рішення ще 24 жовтня 
2019 року. Нашу державу зобов’язали впро-
довж трьох місяців виплатити Штепі 2 тис. 
600 євро як компенсацію за моральну шкоду 
та ще тисячу — за судові збори та витрати.
 У Європейському суді вважають, що 
кримінальне провадження було занадто дов-
гим (адже розглядається більш як п’ять 
років), визнавши порушення права Штепи на 
справедливий суд. Зауважимо, що пані Ште-
па мала дещо більші апетити і вимагала від 
України загалом 60 тис. 100 євро (21 тисячу 
450 євро — судові витрати, 8 тис. 500 євро — 
в якості компенсації втраченої зарплатні та 30 
тисяч євро — за моральну шкоду). Щоправда, 
цю вимогу європейська Феміда визнала над-
мірною, а претензії — необґрунтованими.
 Адвокат «ексмерки» Олександр Шадрін 
зазначив, що зараз його підзахисна перебуває 
у Слов’янську та чекає на черговий виклик до 
суду в Харкові, наголосивши, що до рішення 
суду про запобіжний захід вона не повинна ці-
лодобово перебувати вдома. При цьому він до-
дав, що «Штепа не збирається їхати з Украї-
ни, любить країну і сподівається на справед-
ливий суд». Він також поінформував, що 15 
січня мало відбутися засідання Орджонікід-
зенського райсуду Харкова у справі його під-
захисної, але адвокати не змогли прибути з 
поважних причин, і засідання перенесене на 
10 годину 11 лютого.
 Зазначимо, що з 12 червня 2018 року суд 
неодноразово переносив підготовче засідання 
і жодного разу воно не відбулося. Штепа май-
же три роки провела в Харківському СІЗО, 
перш ніж суд відправив її під домашній аре-
шт. Водночас, на думку прокуратури, затрим-
ки в розгляді справи, пов’язані, в тому числі, 
зі зміною складу колегії суддів, зміною під-
судності, а також неявкою адвокатів і підсуд-
ної.
 Прикро, що (ймовірно, свідоме) затягу-
вання розгляду справи призвело до «фінансо-
вого прецеденту» — це виставляє на посміхо-
висько Україну перед світом, адже виникають 
підстави вигравати справи в Європі не лише 
«тьотям-сепаратисткам», а й відвертим воро-
гам України. ■

■

Іван БОЙКО

 Масштабні обшуки 
у фігурантів справи про 
вбивство активістки Ка-
терини Гандзюк у рамках 
спільної спецоперації СБУ 
і офісу генпрокурора прове-
ли правоохоронці у Херсоні 
на початку тижня. Окрім 
спецпризначенців застосо-
вувалися навіть БТРи, яки-
ми перекривали периметри 
деяких будівель.
 Керівником банди слід-
чі вважають колишнього 
помічника нардепа попе-
редніх скликань Ігоря Пав-
ловського, в якого одра-
зу після затримання ніби-
то стався інсульт. Загалом 
слідчі оголосили підозру 
в причетності до злочин-
ної організації Павловсь-
кого дев’ятьом особам. Се-
ред них найвідоміші фігу-
ранти справи Гандзюк, в 
яких також провели обшу-
ки: голова Херсонської об-
лради Владислав Мангер, 
ексголова Херсонської обл-
держадміністрації Андрій 
Гордєєв, його ексзаступ-
ник Євген Рищук та інші.
 Місцеві ЗМІ повідом-
ляють, що під відпрацю-
вання силовиків потрапи-
ли члени злочинного угру-
повання «Москалів», учас-

ник якого Олексій Левін 
(Москаленко) перебуває у 
міжнародному розшуку як 
організатор нападу на Ка-
терину Гандзюк.
 Генпрокурор Руслан 
Рябошапка стверджує, що 
35 обшуків у Херсоні було 
проведено саме для збору 
доказів проти злочинної 
організації Павловського.
 «Йдеться про створен-
ня та участь у діяльності 
злочинної організації, яка 
займалася залякуванням, 
побиттям та знищенням 
майна наших громадян, 
зокрема і шляхом підпа-
лу. Особу, яку підозрюють 
у створенні цієї організації 
(йдеться про Павловского. 
— Ред.), затримано, пові-
домлено про підозру. Зараз 
арештованого доставляють 
до одного iз судів Києва 
для обрання запобіжного 
заходу. Крім того, за міс-
цем відбування покарання 
повідомлено про підозру у 
вчиненні ще одного зло-
чину особі, яку вважають 
керівником групи осіб, 
що напали на Катерину 
Гандзюк», — повідомив 
пан Рябошапка.
 І додав, що під час 
спецоперації розкрито два 
розбійнi напади, а в ході 
обшуків вилучено вели-

ку суму готівки та зброю. 
Утім генпрокурор не на-
звав прізвища підозрюва-
них у справі Гандзюк.
 Служба безпеки Ук-
раїни оприлюднила 
ві део запис щодо затриман-
ня Ігоря Павловського, 
який проходить як обвину-
вачений у справі Гандзюк. 
А голова СБУ Іван Баканов 
зазначив: «Розслідування 
справи вбивства Катерини 
Гандзюк — резонансне для 
суспільства, виклик для 
СБУ і дуже важливий мар-
кер зміни в роботі системи 
особисто для мене. Це тра-
гічна подія в історії нашої 
країни і величезне люд-
ське горе. Ми докладаємо 
максимум зусиль для того, 
щоб не тільки виконавці, а 
й замовники були притяг-
нуті до відповідальності 
найближчим часом».
 Зауважимо, що, з не-
офіційних джерел у пра-
воохоронних органах відо-
мо, одразу після затриман-
ня Павловського адвокати 
і лікарі намагалися захис-
тити його від конвоюван-
ня до Печерського райсу-
ду Києва, де прокурори 

проситимуть заарештува-
ти його на два місяці. Про-
те, вже традиційно у та-
ких випадках, Павловсь-
кому нібито стало зле, і 
його забрала «швидка до-
помога». 
 Нагадаємо, 31 липня 
2018 року в Херсоні біля 
під’їзду нападник вилив 
на активістку Катерину 
Гандзюк кислоту. Вона 
потрапила до реанімацій-
ного відділення iз сильни-
ми опіками, а за три міся-
ці померла у столичній лі-
карні після багатьох опе-
рацій.
 Поліція затримала 
п’ятьох підозрюваних у 
нападі на Гандзюк. Це 
В’ячеслав Вишневський, 
Віктор Горбунов, Воло-
димир Васянович, Сергій 
Торбін і Микита Грабчук. 
У червні 2019 року всі ви-
конавці нападу визнали 
свою провину та пішли на 
угоду зі слідством, після 
чого Покровський райсуд 
Дніпропетровської облас-
ті виніс вироки виконав-
цям. Утім організаторів 
і посередників вбивства 
Каті досі не покарано. ■

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

«А тепер — 
Павловський!»
У Херсоні провели 35 обшуків у 
фігурантів вбивства активістки 
Катерини Гандзюк

■

БТРи у Херсоні.
Фото з сайта opentv.media.
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Леонід ШКІЛІНДЕЙ 

 У понеділок, 20 січня, міністр 
закордонних справ України Вадим 
Пристайко на пресконференції вис-
ловив стурбованість: «Щодо Мінсько-
го процесу та обстрілів, ми, безумов-
но, стурбовані цим. Ми обговорюва-
ли це з новим чинним главою ОБСЄ, 
що це означає взагалі. Чи означає це 
повний зрив процесу або збіг багать-
ох факторів, які привели до зростан-
ня обстрілів». 
 Тим часом Мирослав Гай, громад-
ський діяч та офіцер резерву, звертає 
увагу, що «за Зеленського кількість 
бойових втрат українських воїнів 
за січень, у порівнянні з тим самим 
періодом за 2019 рік, зросла майже 
вдвічі. Січень 2019 року — шість за-
гиблих воїнів від обстрілів, інші втра-
ти були небойові (хвороби, суїцид, 
необережне поводження зі зброєю). 
Січень 2020 року ще не закінчився 
— десять загиблих від обстрілів i під-

ривів на ворожих мінах. Ця страшна 
статистика наочно показує ціну капі-
туляції і позицію «просто перестать 
стрелять». Гай наголошує, що й у сiч-
нi минулого року також оголошували 
перемир’я та припинення вогню, але 
тодi ЗСУ проводили більш активні 
дії та жорстко відповідали на обстрі-
ли ворога, придушуючи його вогне-
ву активність. Тоді російським най-
манцям треба було ризикувати, щоб 
заробити копійчину. Зараз ситуація 
помінялась і українське керівництво 
прийняло рішення йти на зближен-
ня з агресором та його умиротворен-
ня. Кількість загиблих та поранених 
унаслідок бойових зіткнень тим ча-
сом зросла. 
 20 січня збройні формування 
Російської Федерації та їхні посіпа-
ки 10 разів порушили режим припи-
нення вогню. Противник обстріляв 
наші позиції із заборонених Мінськи-
ми домовленостями 120-міліметро-
вих мінометів, а також гранатометів 

різних систем, великокаліберних ку-
леметів та іншої стрілецької зброї. У 
зоні контролю оперативно-тактично-
го угруповання «Схід» (Донецька об-
ласть) обстріляні позиції наших за-
хисників неподалік населених пунк-
тів Павлопіль, Мар’їнка, Опитне, Во-
дяне, Новотроїцьке. На Луганщині, 
де за ситуацію відповідає оператив-
но-тактичне угруповання «Північ», 
ворожі обстріли зафіксовані побли-
зу Травневого, Луганського, Оріхо-
вого. 
 У понеділок, 20 січня, внаслі-
док ворожих обстрілів один війсь-
ковослужбовець Об’єднаних сил за-
гинув, ще один отримав поранення. 
Стало відомо ім’я загиблого 19 січ-
ня. Молодший сержант 72-ї окремої 
механізованої бригади імені Чорних 
Запорожців Олександр Слободянюк 
загинув під час виконання бойового 
завдання. На Різдво, 7 січня, йому 
виповнилося 48 років. За інформа-
цією командування бригади, воїн 22 
роки життя віддав справі захисту на-
роду України. Втім помста за заги-
бель наших захисників не забарила-
ся. Вчора ввечері медіа противника 
повідомили, що «в Донецку в своє-
му під’їзді був убитий заступник ко-
мандира полку спецпризначення так 
званих внутрішніх військ Олексій 
Кривуля («Грін»). Кількома днями 
раніше, 9 січня, в Луганську застре-
лили Володимира Тимочкіна («Зака-
та»), ополченця бригади «Призрак». 
Обидва на початку війни відзнача-
лися особливою жорстокістю щодо 
цивільного населення та військово-
полонених. ■

НА ФРОНТІ 

Агресора можна 
заспокоїти лише силою
Ігнорувати загострення ситуації на Донбасі й 
невиконання росіянами Мінських домовленостей 
уже просто неможливо

■
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 На вiдмiну вiд електронних ЗМІ, друкованi видан-
ня дуже дороговартiснi у виробництвi. Кожен номер 
газети — це папiр (iмпортований, тому недешевий), 
друк i доставка Укрпоштою, на якi в останнi роки 
постiйно зростають цiни.
 «Україна молода» всi цi роки витримувала кон-
куренцiю на газетному ринку, попри тягар збит-
кiв i мiзернi зарплати спiвробiтникiв, намагалася 
не пiдвищувати передплатну i роздрiбну цiни, аби 
наша об’єктивна iнформацiя була доступною для чи-
тачiв. Певне зростання вартостi за 2019-2020 роки 
— це збiльшення частки вiдрахувань Укрпоштi при 
тому, що до її роботи з доставки видання безлiч пре-
тензiй.
 І сьогоднi редакцiя перебуває в непростому фi-
нансовому становищi. Тому звертаємось до всiх при-
хильникiв «України молодої» пiдтримати улюблену 
газету в силу своїх можливостей. Надто ми сподiває-
мося на український бiзнес.
 Банкiвськi реквiзити для перерахування кош-
тiв:
 ПП «Україна молода»
 ЄДРПОУ 25593633
 р/р UA 133510050000026005557338100
 АТ «УкрСиббанк», МФО 351005
 Призначення платежу: благодiйний внесок на 
розвиток газети.

Вдячнi за пiдтримку.

До наших читачiв

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

«Зачистка» 
інформпростору
Проєкт Мінкульту є ворожим до 
українських журналістів i має на меті 
контроль над медіа
Людмила НІКІТЕНКО

 Міністерство культури має відверто презентувати свої ре-
альні наміри, а не маскувати законодавчі ініціативи під За-
кон про боротьбу з дезінформацією.
Про це заявив голова Національної спілки журналістів Сер-
гій Томіленко.
 За його словами, в опублікованій Мінкультом порів-
няльній таблиці до проєкту Закону «... щодо забезпечення 
національної інформаційної безпеки та права на доступ до 
достовірної інформації» деталізується посилене державне 
регулювання діяльності українських журналістів, запро-
ваджується посада урядового уповноваженого з блокуван-
ня інформації та медіа, за прискореною судовою процеду-
рою, і запроваджується кримінальна відповідальність — з 
ув’язненням до семи років.
 «Держава надаватиме ЗМІ «Індекс довіри», який діяти-
ме один рік. Про довіру йдеться і в роботі уповноваженого 
з питань інформації. Саме через «електронну систему дові-
ри» він вимагатиме у ЗМІ «спростування дезінформації» та 
лякатиме наступним судовим переслідуванням», — зазна-
чає Сергій Томіленко.
 І додає, в уповноваженого є право просити заблокувати 
доступ в Україні до будь-якого сайта чи, наприклад, телег-
рам-канала, якщо він є анонімний, чим порушуватимуться 
вимоги щодо прозорості поширювачів масової інформації в 
мережі інтернет — це стаття 55, правка до Закону про інфор-
мацію.
 Ключова ідея Мінкульту, наголошує голова Національ-
ної спілки журналістів, — запровадження, по суті, ліцен-
зування журналістської професії. В Україні працювати-
муть журналісти та «професійні журналісти». Закон міс-
тить спеціальний розділ — «Самоврядування журналістів 
України», яким держава у двадцяти статтях регламентує 
діяльність спеціальної «Асоціації професійних журналістів 
України».
 Визнані у такий спосіб чиновниками «професійні жур-
налісти», уточнює Сергій Томіленко, отримують певні пере-
ваги у доступі до інформації та спеціальний порядок розслі-
дувань справ проти них, якщо є кримінальна справа, та атак 
на них у випадку нападу. Також «професійний журналіст» 
отримує право «на щорічну відпустку тривалістю 36 кален-
дарних днів за рахунок суб’єктів у сфері медіа».
 «Проєкт Мінкульту є очевидно ворожим до українських 
журналістів та має на меті контроль над медіа та журналіс-
тами. Боротися з дезінформацією шляхом цензури та «за-
чисток» інформаційного простору від незручних і неручних 
журналістів і медіа — це точно не демократія», — підсумо-
вує голова Національної спілки журналістів Сергій Томілен-
ко. ■

■

Ганна ЯРОШЕНКО 
Полтава

 У Полтаві на час службового 
розслідування відсторонили від 
виконання обов’язків очільницю 
міської дитячої клінічної лікар-
ні Ларису Савченко. Про це пові-
домили під час брифінгу в Пол-
тавській міській раді. Створена 
спеціальна комісія розслідує об-
ставини, пов’язані з ремонтом в 

онкогематологічному відділен-
ні згаданого лікувального закла-
ду, який здійснюється за кош-
ти, зібрані в інтернеті волонтера-
ми та матерями, чиї діти померли 
від онкологічних захворювань. 
Міська влада дізналася про це із 
соціальних мереж і тепер ставить 
за провину керівнику дитячої лі-
кувальної установи те, що вона 
жодного разу не вносила пропо-
зиції виділити кошти на ремонт 

цього відділення.
 Зокрема, як зазначила за-
ступниця начальника міського 
управління охорони здоров’я та 
соціального розвитку Вікторія 
Лоза, за зібрані гуртом гроші за-
мінили пластикові вікна на нові, 
хоч саме на заміну вікон міська 
влада минулого року спрямува-
ла 1 мільйон 600 тисяч гривень, 
а загалом на потреби міської ди-
тячої лікарні у 2019 році з місь-
кого бюджету виділили майже 14 
мільйонів гривень.
 «Ми вважаємо неприпусти-
мими факти збирання грошей з 
людей, якщо на ці цілі виділя-
ють кошти з бюджету. Змінюю-
чи старі підходи до роботи, ми 
прагнемо абсолютної прозорості 
в діяльності медичних закладів, 
за що насамперед мають відпові-
дати їхні керівники», — підсуму-
вала заступниця міського голови 
з питань діяльності виконавчих 
органів Світлана Нестуля. ■

Наталія РЕБРОВА, 
генеральний директор 
Національного історико-
культурного заповідника 
«Гетьманська столиця»,

Наталія ДРОБЯЗКО, 
науковець 
Батурин—Таллінн 

 Чи задавались ви 
питанням, де зберіга-
ються клейноди на-
ших гетьманів, від-
знаки старшини, їхня 
зброя та нагороди? Кон-
статуємо, що доля бага-
тьох цеглинок історії 
нашої держави невідо-
ма, багато речей сьогод-
ні перебувають у закор-
донних колекціях. 
 Чи задавались ви пи-
танням, як бути в тако-
му разі? Сподіваємось, 
відповідь кожному під-
каже історія «повер-
нення» в Україну імені 
Григорія Орлика. 
 Григорій Орлик — 
син гетьмана в еміграції 
Пилипа Орлика. Наро-
дився в гетьманському 
Батурині в 1702 році, 
став маршалом та дип-
ломатом Людовіка XV. 
Його багаторічна діяль-
ність була спрямована 
на реалізацію інтересів 
України і Франції.
 Ще у 2017 році Ук-
раїна не мала жодного 
матеріального підтвер-
дження його життя й 
діяльності. Та колек-
тив Національного за-
повідника «Гетьмансь-
ка столиця» розумів 
необхідність повернен-
ня забутого імені. Зару-
чившись матеріальною 
підтримкою мецената 
Євгена Сура та науко-
вим керівництвом ві-
домого історика та пе-
рекладача Ірини Дмит-
ришин, упродовж двох 
років ми реалізовува-
ли проєкт «Григорій 
Орлик: видатний син 
видатного батька Ук-
раїни. Повернення на 
Батьківщину». І завдя-
ки злагодженій спів-
праці впродовж 2019 
року десятки тисяч 
відвідувачів відкрили 
для себе справжнього 
Григорія Орлика, за-
хисника козацької на-
ції. Тепер важливо те, 
що кожен iз них має ще 
один привід пишатися 
тим, що його рідна Ук-
раїна має таких синів. 

 

У ході підготовки про-
єкту відкрив для себе 
Григорія Орлика і Ва-
лерій Глущук, урод-
женець України, який 
уже довгі роки прожи-
ває в Естонії. До ньо-
го як до знаного колек-
ціонера та засновника 
Талліннського музею 
лицарських орденів ми 
звернулися за порадою, 
а отримали щиру під-
тримку. Григорій Ор-
лик був нагороджений 
найвищими відзнака-
ми наймогутніших ко-
ролів світу: орденом 
Святого Людовика 18 
липня 1744 року коро-
лем Франції Людові-
ком XV та шведським 
орденом Меча 20 вере-
сня 1747 року королем 
Швеції Фредеріком І. 
Орден Святого Людо-
вика в антикварів Па-
рижа віднайшла Ірина 
Дмитришин, а придбав 
для Батурина меценат 
Євген Сур. На жаль, ор-
ден Меча ранiше знай-
ти не вдалося, його на-
віть немає у колекції 
Національного музею 
Почесного легіону і ли-
царських орденів — 
найбільшого світового 
зібрання орденів у Па-
рижі.

 Завдяки Валерію 
Глущуку такий ор-
ден найближчими дня-
ми буде в Батурині, на 
Батьківщині Григорія 
Орлика.
 Сьогоднi, в День 
Соборностi України, 
ми вирушаємо до Тал-
лінна на зустріч iз Ва-
лерієм Глущуком. Мо-
жемо лише уявити, які 
відчуття переповню-
вали Григорія Орли-

ка, коли він отриму-
вав найвищу нагороду 
Швеції. Надзвичайно 
хвилюємося й обіцяє-
мо розповісти про цю 
неймовірну історію: 
поєднання Григорієм 
Орликом України та 
Естонії, Талліннсько-
го музею лицарських 
орденів i Національ-
ного заповідника 
«Гетьманська столи-
ця». ■

РОЗСЛІДУВАННЯ

«Подвійні» вікна
Кошти на ремонт відділення лікарні збирали 
всім миром, хоч їх виділяли на ці цілі з 
міського бюджету

■

НАША СЛАВА

Поєднання Орликом
Клейноди гетьманів повертаються в Україну

■

Учні Батуринської ЗОШ I-III ст. імені Г.Орлика на відкритті  виставки «Григорій Орлик: 
видатний син видатного батька України. Повернення на Батьківщину»  в палаці 
гетьмана України Кирила Розумовського.

❙
❙
❙

Кахля з будинку Пилипа Орлика в Батурині.❙
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Найактивніші — «Слуга народу» 
та «Голос»
 За п’ять місяців відбулося 58 пле-
нарних засідань, кількість законопро-
єктів на одне засідання — 25 докумен-
тів. Найчастіше ухвалені закони під-
тримували депутати «Слуги народу» та 
«Голосу». У середньому під час другої 
сесії ВР за закони голосували 299 на-
родних депутатів. Рекордну підтрим-
ку депутатів отримав закон про скасу-
вання депутатської недоторканності — 
«за» проголосували 373 парламентарії. 
«Проблема законодавчого спаму зали-
шається однією з ключових у Верховній 
Раді. Народні депутати часто реєстру-
ють законопроєкти з метою самопіару. 
Як правило, такі документи є проєкта-
ми і не мають шансів на ухвалення. Од-
нак саме в такий спосіб народні депута-
ти можуть прозвітувати перед виборця-
ми про свою «ефективність», — пояснив 
голова КВУ Олексій Кошель. 

ОПЗЖ та «Батьківщина» серед 
двієчників
 Найактивніше народні депутати 
відвідували засідання на початку сесії, 
згодом активність дещо знизилися. Се-
ред фракцій та груп парламенту най-
вищі показники відвідуваності в депу-
татів «Слуги народу» та «Європейської 
Солідарності». Дещо нижчі показники 
відвідування у групи «За майбутнє» та 
фракції «Голос». У середньому 81% де-
путатів цих політичних сил відвідува-
ли засідання Ради. Нижчий результат в 
«Опозиційної платформи — За життя» 
та ВО «Батьківщина». Так, у середньо-
му на засіданнях Ради було зареєстро-
вано 77% депутатів ОПЗЖ та 72% де-
путатів «Батьківщини». 
 Прогульниками сесії впевнено мож-
на назвати чотирьох депутатів, вони 
пропустили 90% голосувань. Це Ан-
тон Яценко з групи «За майбутнє», Ва-
дим Столар і Юрій Солод з ОПЗЖ та 
позафракційний Андрій Деркач. Най-
вищі показники голосувань серед на-
родних депутатів у Олега Воронька зі 
«Слуги народу», який взяв участь у 
99,39% голосувань. «У середньому по-
казники голосувань Ради є досить висо-

кими. Однак у парламенті є кілька де-
сятків народних депутатів, які голосу-
ють значно рідше за інших. Щоб стиму-
лювати їх виконувати свої депутатські 
обов’язки, в Раді було запроваджено фі-
нансові штрафи за неучасть у голосуван-
нях. «Щоправда, такі методи навряд чи 
покращать відповідну ситуацію, оскіль-
ки для значної кількості нардепів ризик 
втрати певної суми коштів не є вагомим 
стимулом голосувати. Особливо, коли 
мова йде про депутатів мультимільйо-
нерів», — пояснив аналітик КВУ Денис 
Рибачок. «Часто народні депутати не-
формально поділяють голосування на 
важливі та технічні. До останніх нале-
жать голосування за правки, процедур-
ні питання та інші непринципові рішен-
ня. Як правило, депутати їх ігнорують, 
сприймаючи як маловажливі. Однак 
це хибна логіка, оскільки в парламенті 
не може бути не важливих голосувань. 
Крім того, іноді неучасть у голосуван-
нях пов’язана з перебуванням політич-
ної сили в опозиції. Відповідно відмова 
від голосувань розглядається як спосіб 
продемонструвати свою політичну пози-
цію, що, однак, також є маніпуляцією 
і не може бути виправданням для ігно-
рування рішень парламенту», — заявив 
голова КВУ Олексій Кошель.

Відмінниця Ірина Геращенко
 Також КВУ оцінив роботу лідерів 
фракцій. До уваги було взято такі по-
казники роботи, як участь у пленарних 
засіданнях Ради, участь у голосуван-
нях, відвідування засідань комітету та 
успішність законодавчої роботи. Най-
гірші показники мають представники 
«Опозиційної платформи — За життя» 
— Юрій Бойко і Вадим Рабінович. Зок-
рема, Бойко взяв участь лише в 17% го-
лосувань Ради за час роботи другої сесії, 
а Рабінович — в 14%. В Юлії Тимошен-
ко і Давида Арахамії низькі показники 
відвідування засідань комітету. Високи-
ми є показники роботи Ірини Геращен-
ко та Артура Герасимова з «Європейсь-
кої Солідарності» та Сергія Рахманіна з 
«Голосу». Так, пані Геращенко відвіда-
ла 100% засідань Ради і має найвищий 
результат серед лідерів фракцій. ■

ПІСЛЯМОВА

Відмінники та прогульники
Підсумки роботи другої сесії Верховної Ради: море 
законопроєктів, рекордний закон 
та хронічні «двієчники»

■

Фото з сайта nash.live.❙

Соломія БОНДАРЕНКО

1 300 законопроєктів за п’ять місяців. Саме стільки було зареєстровано у парла-
менті за минулу сесію. Комітет виборців України представив результати роботи Вер-
ховної Ради за другу сесію дев’ятого скликання. Ухвалити депутатам вдалося лише 
10% з того, що подали до Ради, а саме 133 закони. Ще 125 законів було ухвалено за 
основу. Тематично більша частина прийнятих законів стосувалися сфери фінансів, 
податкової та митної політики. «Надмірна кількість законопроєктів лише послаблює 
роботу законодавчого органу. При цьому варто враховувати, що 90% законопроєктів 
фактично не мають шансів на ухвалення. У середньому лише 10-12% проєктів стають 
законами. Інші ініціативи припадають пилом у будівлі Верховної Ради», — зазначив 
аналітик Денис Рибачок. 

...«Ну і Натаха!»
 І прізвище в можливого кандидата 
на крісло глави уряду саме те. Бо мати 
Юрія — та сама Наталя Вітренко! Це 
вона після проголошення Україною 
незалежності стала лідером Прогресив-
ної соціалістичної парті, була народ-
ним депутатом 2-го та 3-го скликань, 
кандидатом у президенти України в 
1999 та 2004 роках. У свій час Наталя 
Вітренко активно сприяла просуван-
ню різних цікавих, одіозних осіб на 
високі щаблі влади. Скажімо, у 2006-
му пані Наталя недоштовхала в Раду 
представників нині покійного російсь-
кого олігарха Максима Курочкіна, чиє 
ім’я пов’язували з фінансуванням ук-
раїнської партії «Русь», що входила в 
блок Наталії Вітренко на парламентсь-
ких виборах. Однак вона зуміла заван-
тажити в ступу посланців від — як його 
тоді називали — «загадкового олігарха 
Бені» (в офіційному миру — Коломой-
ського), і на цій тягловій силі, що ре-
активно підіймала ККД мітли, попер-
ла в парламент будувати союз України, 
Росії та Білорусі. Тоді ж за цю силу й 
натиск навіть політичні опоненти май-
же захоплено трактували: «Ну і Ната-
ха, ну і беніна мать!».

Чи Коболєв, чи Вітренко, 
але «Нафтогаз»
 І що вартує Наталії Вітренко зараз 
зарядити в прем’єри сина, поки що за-
лишається за кадром? Але, вочевидь, 
вдається, бо згадаймо спочатку форму-
вання уряду серед кандидатів, у яких 
у ролі прем’єра міг бути зацікавле-
ний Ігор Коломойський, називалось 
ім’я самого глави НАК «Нафтогаз» 
Андрія Коболєва. Такий дивний виб-
ір українські експерти тоді пояснюва-
ли як можливий хабар США, мовляв, 
щоб не розслідували справу Коломой-
ського. Але Зеленський зробив інший 
вибір, а Коломойський почав покращу-
вати стосунки з оточенням Трампа ін-
шими каналами. 
 Не пройшло і пів року, як олігарх 
Ігор Коломойський поміняв пріори-
тет. 
 Після того як прем’єр Олексій Гон-
чарук побував на перемовинах із пре-
зидентом, про цей торговельний про-
цес переговорів поспішили сповістити 
офіційні медіаресурси. Ніхто нікого не 
звільняє! Як відомо, після скандалу з 
прослуховуванням прем’єр написав за-
яву, але президент її не прийняв. Сло-
вом, кадрова куряча сліпота Зеленсь-
кого, що базується на емоційних пори-
вах і незрілому первозданному торжес-
тві («Можу призначити! Можу зняти! 
Можу не зняти!») — це тема окрема, 
хоча вкрай і злободенна. А хіба каб-
мінівські кроки останні півроку не про 
те топчуть? Умовно триголовий уряд 
перманентно бореться за найякісніше 
власне обслуговування окремої своєї 
голови. Це ще та єдність мети. Однак 
до певного часу (можливо, до середи-
ни весни) в Кабміні, хоч і штормити-
ме, але майже всі залишаться на своїх 
місцях.

Системна позафаховість
 Нагадаємо, минулого тижня в ме-
режі було обприлюднено аудіозапи-
си, як нібито прем’єр-міністр Олексій 
Гончарук обговорював із заступником 

голови НБУ Катериною Рожковою на-
раду з президентом Володимиром Зе-
ленським. На запису чути, як прем’єр 
заявляє співрозмовникам, що він сам 
є повним профаном в економіці. Та-
кож записано й те, як нібито прем’єр-
міністр Олексій Гончарук радиться з 
міністром фінансів та заступником гла-
ви НБУ, як пояснити президенту «100 
— мільярдну дірку в бюджеті». 
 У парламентському середовищі де-
путати, котрі представляють інтереси 
Ігоря Коломойського, постійно демонс-
трують зневагу до Гончарука й Кабміну 
та їхніх здібностей хоч щось змінити в 
країні на краще. Тим більше що ситуа-
ція складається таким чином що нічо-
го довго шукати чи особливо винаходи-
ти не потрібно. Не отримує суспільство 
конкретних відповідей на чимало кон-
кретних питань. А тому простір для до-
корів і підозр необмежений. Як і зневі-
ра в те, що президент здатен зібрати 
фахову команду. Тому й легко для та-
кого бувалого гравця, як Ігор Коломой-
ський, реалізовувати окремі пункти 
власних творів, роблячи зливи в ефір 
аудіозаписів. Крім того, є впевненість, 
що яка б нарада не була, що б не записа-
но там було, апріорі буде компроматом. 
Бо те, на якому рівні вирішується доля 
країни, не витримує критики ні аналі-
тичними, ні фактологічними, ні інфор-
маційними рівнями.

Де ті маестро президентських інтриг?
 Якщо озирнутись назад, то в нас 
постійно практикувалось створен-
ня лякалок для президентів із метою 
власного виживання і вирішення ін-
ших життєвих проблем. Скажімо, 
творчо цим займався в часи Кучми ге-
нерал Марчук. І це ж був рівень! Ма-
естро! 
 І у Віктора Медведчука теж дещо 
виходило, щоб посилити Кучмину від 
нього залежність і його для Кучми не-
замінність. Здібний, однак! 
 Так, працювали тоді цікаві персо-
нажі на вищих щаблях. Як заварять 
лайно, то вищого ґатунку! Уся країна 
лопатами черпала. Не те, що нинішнє 
адміністративне плем’я. Так, дрібні ви-
конавці. Ремісники. Копіїсти. Той же 
продукт, тієї ж системи. Але рідкий. 
 Банкова, чи довколабанкова, «шеф 
канцелярії», за сумісництвом глава 
ОП, якось намагаються порятувати 
президента Зеленського. Але, м’яко 
кажучи, не гостро. Навздогін, із запіз-
неннями з висмоктаними з пальця кон-
спірологічними історіями та версіями. 
А тоді, коли за нього потрібно заступи-
тись — гонорово тримають паузу, не 
опускаючись до пояснень. 
 А тому, кого Коломойський приве-
де в крісло прем’єра — питання часу, 
причому не далекого в ситуації підві-
шеного за дітородний орган тимчасово-
го уряду. 
 І, можливо, ми зараз будемо спос-
терігати нові кабмінівські старання у 
стилі: до всіх і до кожного має дійти — 
і там, і тут, що прем’єр абсолютно зго-
ден із президентом, а якщо хтось до-
ручення глави держави не виконує — 
наслідки будуть відповідні, оскільки 
лише президент — найвища інстан-
ція ухвалення рішень, він «кругомго-
ловний», «нелох» і взагалі «Закон один 
для всіх»... ■

КОЛІЗІЇ

Плем’я ремісників
Над перманентно тимчасовим урядом
 висить сокира Коломойського?

■

Тетяна ПАРХОМЧУК

Прем’єрська епопея недозвільнення після оприлюдненого запису розмови ніби-
то між прем’єром та кількома співрозмовниками перейшла у стадію публічного 
перепочинку, на поверхні — все спокійно, ніхто нікого не звільнює. А всередині 
нуртують пристрасті, час від часу видаючи «на-гора» різні цікаві версії, варіанти 
й прізвища. От і остання довколаурядова новина про те, що нібито олігарх Ігор 
Коломойський і є автором дискредитації чинного прем’єр-міністра Олексія Гон-
чарука разом з його урядом, і має він на цю посаду свою людину — заступника 
глави «Нафтогазу» Юрія Вітренка.
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Скандально відомий забудовник, екс-
нардеп Максим Микитась знову мусить 
носити електронний браслет стеження. 
Правоохоронці вдягнули браслет підоз-
рюваному в заволодінні майном Нац-
гвардії на 80 мільйонів гривень у понеді-
лок, після того як Микитась спробував 
вилетіти до Лондона нібито на лікуван-
ня. Крім того, в нього знову забрали за-
кордонний паспорт. 

Чуйний прокурор Грищук 
 Очевидно, пан Микитась, перебуваю-
чи в аеропорту «Бориспіль», уже уявляв 
собі оздоровчий променад на набережній 
Темзи під час посадки на рейсовий літак 
до Великої Британії, як ці думки перерва-
ли прикордонники, які не дозволили йому 
вилетіти за межі України. 
 Виникає логічне питання: як підозрю-
ваний у заволодінні державними кошта-
ми міг отримати на руки закордонний пас-
порт і купити квиток до Лондона? Адже, 
відповідно до рішення суду про запобіж-
ний захід, пан Микитась вийшов iз СІЗО 
під заставу в розмірі 5,5 млн гривень, при 
цьому мав прибувати до детектива, проку-
рора, слідчого судді, суду за кожною ви-
могою; не відлучатися із населеного пун-
кту (зокрема, з села Гнідин на Київщині 
— Авт.), у якому він зареєстрований, про-
живає чи перебуває без дозволу детектива, 
прокурора чи суду; повідомляти про зміну 
свого місця проживання та роботи тощо.
 До того ж забудовник здав паспорт для 
виїзду за кордон і носив електронний засіб 
контролю (браслет). 
 Як виявилося, дозвіл Микитасю на 
виліт з України дав неабихто, а заступ-
ник керівника Спеціалізованої антико-
рупційної прокуратури Максим Грищук! 
Максим Микитась скаржився на здоров’я 
і просив дати дозвіл на виліт на лікування 
саме до столиці Сполученого королівства. 

І посадовець САП таки проявив чуйність 
(чи, можливо, в нього були інші мотиви, 
хто знає?) і пішов на поступки підозрюва-
ному. 

Беріть паспорт і лікуйтеся 
 Його адвокат Олександр Лисак навіть 
оприлюднив лист за підписом пана Гри-
щука на офіційному бланку з печаткою, в 
якому, зокрема, йдеться: «Ваше звернен-
ня щодо надання згоди на виїзд за межі те-
риторії України для проведення лікуван-
ня розглянуто. Спеціалізована антико-
рупційна прокуратура не заперечує проти 
вашого виїзду за межі території України, 
а саме до Великої Британії у період часу з 
20 січня 2020 року по 24 січня 2020 року 
для проведення лікування в Сполученому 
Королівстві Великої Британії та Північної 
Ірландії».
 При цьому прокурор Грищук тимчасо-
во надав Микитасю закордонний паспорт 
ледь не «під чесне слово», що той не втече. 
 «Також на зазначений період тимча-
сово надаємо Вам паспорт громадяни-
на України для виїзду за кордон. Разом з 
тим зобов’язуємо вас повернути паспорт 
для виїзду за кордон до НАБУ в строк до 
25 січня 2020 року», — зазначає старший 
прокурор групи прокурорів у криміналь-
ному провадженні — перший заступник 
керівника САП Максим Грищук.   
 Як з’ясувалося згодом, чуйність під-
леглого до підозрюваного не оцінив керів-

ник САП Назар Холодницький, який по-
вернувся з відпустки саме 20 січня i, 
дізнавшись про британські плани Ми-
китася, одразу скасував тому дозвіл на 
виліт. 
 За неофіційними даними, до цього 
керівник САП нібито не знав про наданий 
підозрюваному забудовнику дозвіл. Саме 
тому Микитася одразу зняли з рейсу і зно-
ву вдягнули йому електронний браслет.
 Як повідомляла «УМ», Максима Ми-
китася підозрюють у заволодінні майном 
Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гри-
вень. Оскільки, згідно з угодою, його ком-
панія-забудовник «Укрбуд» мала збудува-
ти житловий комплекс на території війсь-
кової частини в центрі Києва. В обмін на 
земельну ділянку площею близько одного 
гектара Нацгвардія мала отримати в жит-

ловому комплексі 50 квартир та 30 парку-
вальних місць.
 Ці умови неодноразово переглядалися 
сторонами, внаслідок чого компанія Ми-
китася так і не виконала зобов’язань. Тож 
восени 2019 року він певний час провів у 
СІЗО, з якого вийшов під заставу. 
 Водночас ДБР заарештувало шість 
елітних автомобілів скандального забу-
довника. А в січні 2020 року Печерський 
суд Києва за клопотанням Державного 
бюро розслідувань арештував корпора-
тивні права і земельні ділянки компанії-
забудовника «Укрбуд» у Дарницькому, 
Подільському і Печерському районах 
Києва, загалом — 15,4 га землі. Також 
арештовано корпоративні права ТОВ «Ін-
вестиційна компанія «Укрбуд Інвест» і 
ТОВ «Укрбуд девелопмент». ■

ОТАКОЇ!

Фоторамка 
від Суркіса
НАЗК відмовилося перевіряти факт 
отримання дорогого подарунка 
головою СБУ Іваном Бакановим

■Іван ПОВАЛЯЄВ

 Укрзалізниця вкотре опинилася 
в епіцентрі скандалу. Адже на одну 
з ключових і відповідальних посад 
призначили відомого сепаратиста і 
прихильника так званого «русско-
го міра» Ігоря Сагунова, якого кіль-
ка років тому Кремль пропонував 
ватажкам донецьких бойовиків на 
посаду «генпрокурора «ДНР». 
 За даними видання «Оглядач», 
одіозного кандидата лобіює дирек-
тор Південно-Західної залізниці 
Григорій Бевз, який обійняв цю по-
саду в грудні 2019 року. І саме він 
призначив Сагунова три місяці тому 
на посаду в.о. заступника начальни-
ка з безпеки Південно-Західної за-
лізниці.
 Зауважимо, що уродженець 
Макіївки Ігор Сагунов у різні роки 
працював у підрозділах прокурату-
ри Макіївки, міста Донецька й До-
нецької області. А у квітні 2012 року 
його призначили прокурором До-
нецька.
 Показово, що з весни 2014 року 
Сагунов неодноразово демонстрував  
особисту прихильність до так звано-
го «русского міра», його неодноразо-
во бачили на мітингах в окупованому 
Донецьку. Мало цього, вже тоді його 
кандидатуру пропонував Кремль до 
«уряду» терористичної «ДНР» на по-
саду «генерального прокурора» оку-
пованої частини Донеччини.
 Адже прізвище Сагунова як 
кандидата у «генпрокурори «ДНР» 
значиться у відповідному списку, 
знайденому у зламаному хакерами 
листуванні помічника президента 
РФ Владислава Суркова, який не-
гласно від імені Кремля «опікуєть-
ся» Україною.
 Вочевидь, у сепаратиста Сагуно-
ва щось не склалося у взаємовідно-
синах з іншими зрадниками Украї-
ни, тож уже у 2017 році він з’явився 
немов нічого й не бувало на підконт-
рольній Україні території: зокрема, 
починає працювати на держпідпри-
ємстві «Артемсіль».
 Цікаво, що в Укрзалізниці не-
офіційно підтвердили, що Сагунов 

дійсно працює в них і відповідає 
саме за безпеку! Утім не розуміють, 
як такого персонажа могли пра-
цевлаштувати, ще й на такій по-
саді.
 «Він був працевлаштований три 
місяці тому на посаду в.о. заступни-
ка начальника з безпеки Південно-
Західної залізниці. Минулого тиж-
ня його звільнили. Водночас він 
продовжує перебувати у штаті. Але 
вже не Південно-Західної залізни-
ці, а як співробітник відділу безпеки 
Укрзалізниці. Ми теж не розуміємо, 
як таке призначення стало можли-
вим і що взагалі відбувається», — 
на правах анонімності сказали пред-
ставники УЗ. ■

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Лондон не на часі
Підозрюваного екснардепа Максима Микитася зняли 
з рейсу при спробі вилетіти з України

■

Прикордонники зняли Максима Микитася з борту рейсового літака «Київ — Лондон».❙

Іван БОЙКО

 Національне агентство із 
запобігання корупції не заціка-
вилось подарунком, який голо-
ва СБУ Іван Баканов отримав 
від нардепа фракції «Опозицій-
на платформа — За життя» Гри-
горія Суркіса під час святкування 
70-річчя останнього. І саме через 
«відсутність підстав» не ініціюва-
тиме перевірку даного факту. 
 Такою є реакція НАЗК в 
офіційній відповіді на звернення 
«Центру протидії корупції», у яко-
му громадська організація проси-
ла перевірити можливе порушен-
ня керівником спецслужби ан-
тикорупційного законодавства в 
частині обмежень щодо отриман-
ня подарунків.
 Раніше проєкт журналістсь-
ких розслідувань «Схеми» пові-
домив, що голова СБУ Іван Бака-
нов міг порушити статті Закону 
України «Про запобігання коруп-
ції» через отриманий ним пода-
рунок на ювілеї Суркіса 4 вересня 
2019 року. Журналісти зафіксу-
вали, що гості Григорія Суркіса, 
в тому числі голова СБУ Баканов, 
залишали свято в готелі «Інтер-
континенталь» iз жовтими паке-
тами елітного бренду Fendi.
 Від гостей, які також були на 
святі, «Схеми» дізналися, що їм 
подарували книгу про життєвий 
шлях ювіляра під назвою «Епо-
ха Суркіса». А також фоторамку 

бренду Fendi, в яку гості мали по-
містити спільну з господарем свя-
та світлину.
 Цікаво, що вартість саме 
такої фоторамки з натуральної 
шкіри становить 540 євро — це 
близько 15 тисяч гривень. Вод-
ночас відповідно до окремих ста-
тей Закону України «Про запобі-
гання корупції» голова СБУ не 
може прийняти подарунок, який 
коштує більше, ніж прожитко-
вий мінімум для працездатних 
осіб (близько 2 тисяч гривень). 
За порушення цих правил голова 
СБУ може отримати штраф від 
1700 до 3400 гривень i конфіс-
кацію дорогої фоторамки.
 Але у НАЗК вважають, що 
журналістське розслідуван-
ня «Схем» нібито не містить 
«об’єктивних та достовірних ві-
домостей щодо факту отримання 
подарунку головою СБУ». Мов-
ляв, «інформація щодо виду та 
вартості подарунку є лише при-
пущенням журналістів і не міс-
тить посилань на джерела її от-
римання».
 Водночас юрист Центру про-
тидії корупції Андрій Савін вва-
жає, що викладених журналістами 
фактів «більш ніж достатньо» для 
ініціювання перевірки щодо голо-
ви СБУ. Саме тому  в ЦПК сподіва-
юся, що подарунок голови СБУ пе-
ревірить нове керівництво НАЗК. 
Зокрема, новий очільник агентс-
тва Олександр Новіков. ■

Ігор Сагунов (ліворуч) під час 
одного з сепаратистських мітингів 
в окупованому Донецьку.

❙
❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Виконувачка обов’язків директора Де-
ржавного бюро розслідувань Ірина Венедік-
това підписала накази про призначення свої-
ми заступниками Олександра Бабікова та 
Олександра Соколова. Сталося це призна-
чення нібито після проведеної спецперевірки 
відповідною комісією. 
 Показово, що пан Бабіков був призначе-
ний заступником усупереч зверненню адво-
катської дорадчої групи до президента Воло-
димира Зеленського та силовиків із закликом 
протидіяти його призначенню через «очевид-
ний прямий конфлікт інтересів». Адже цей 
новопризначений заступник голови ДБР пра-
цював у юридичній фірмі Aver Lex та захищав 
експрезидента Віктора Януковича. Пан Соко-
лов до призначення був співробітником Служ-
би безпеки в Харківській області.

■

КОЛИШНІ

Сепаратист на залізниці
Прихильника «русского міра» Ігоря Сагунова 
призначили відповідальним за безпеку 
на Південно-Західній залізниці

■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Міжнародний валютний фонд 
своєрідно підтримав ук-
раїнського прем’єр-міністра 
Олексія Гончарука у його  «ка-
сетному скандалі». Заявив-
ши, що політика українського 
уряду назагал правильна, у 
Вашингтоні навіть натякнули 
на ймовірність надання нам 
чергового траншу креди-
ту стенд-бай вже упродовж 
найближчих місяців. І хоча, 
як зазначають експерти, про 
особисту симпатію до пана 
Гончарука чи, тим паче, про 
його «керівництво» економі-
кою країни не йдеться, наші 
основні фінансові донори хо-
чуть бачити в Україні стабіль-
ність і прогнозованість. За які 
навіть здатні платити.

МВФ — за Гончарука 
 Міжнародний валют-
ний фонд підтримує поточ-
ну політику уряду і Нацбан-
ку України, спрямовану на 
зміцнення економіки краї-
ни. Саме так прокоментува-
ли у представництві МВФ у 
Києві нові звинувачення на 
адресу Кабміну і центробан-
ку про їхню некомпетент-
ність. «Розсудлива макро-
економічна політика уряду 
та НБУ сприяла зміцненню 
економіки України, — від-
значили у представництві 
Фонду. — Низький бюджет-
ний дефіцит, зниження від-
ношення держборгу до ВВП, 
низька інфляція і накопи-
чення валютних резервів — 
усе це результат цієї політи-
ки і важливі передумови для 
економічної стабільності і 
зростання». 
 При цьому виконавчий 
комітет МВФ, як повідомив 

уже головний офіс організа-
ції у Вашингтоні, готовий 
розглянути програму Ук-
раїни після виконання по-
передніх умов. Але станеть-
ся це лише після того, як 
Київ виконає всі поперед-
ні умови. «На робочому рів-
ні ми досягли угоди з Украї-
ною, в якому є певні умови, 
які повинні бути задоволені. 
Робота триває, представни-
ки МВФ продовжують взає-
модіяти з Україною. Як 
тільки ці умови будуть ви-
конані, для нас настане мо-
мент податися до Виконав-
чої ради», — сказали у Ва-
шингтоні.
 Сказане лягає у кан-
ву наших взаємин із Фон-
дом, коли 8 грудня дирек-
тор-розпорядник Міжна-
родного валютного фонду 
Крісталіна Георгієва пові-
домила про досягнення уго-
ди про нову програму під-
тримки України обсягом у 
5,5 млрд доларів упродовж 
трьох років. Програма роз-
ширеного фінансування 
має бути затверджена ра-
дою директорів МВФ. При 
цьому сам Гончарук пере-
конаний: Україна отримає 
транш від Міжнародного 
валютного фонду впродовж 
декількох місяців, — упро-
довж зими або, у гіршому 
випадку, у перший місяць 
весни. «МВФ дуже демоні-
зований у нас через олігар-
хічні ЗМІ. Є багато чуток, 
історій про те, що нібито 
вони висмоктують із краї-
ни ресурси. Насправді спів-
праця з МВФ для України 
— це ознака довіри, мож-
ливість доступу до дешевих 
ресурсів», — додав він.
 І проблеми сьогодніш-

ньої України полягають не 
в тому, що ми надто тісно 
прив’язалися до «погано-
го» МВФ, а в тому, що ми 
працюємо з цією структу-
рою надто мало. Саме тому, 
за словами Гончарука, в Ук-
раїні гроші «коштують» до-
рого, в той час як у Європі 
нормальним вважається 
кредит під 3-5%. На його 
думку, така ситуація пояс-
нюється відсутністю довіри 
у інвесторів.
 «В Україну не хоче захо-
дити дешевий капітал. Тому 
для нас стратегічно важли-
во отримати довгострокову 
програму роботи з Міжна-
родним валютним фондом, 
адже це авторитетна міжна-
родна організація. Це сиг-
нал для інвесторів, що мож-
на заходити в Україну, з од-
ного боку, а з іншого боку, 
це можливість мати дешеві 
ресурси», — сказав Гонча-
рук.

Домашнє завдання 
виконане. Частково... 
 При цьому Україна, за 
словами представників на-
шої влади, активно йде на-
зустріч донорам і старанно 
виконує домовлені пункти 
про співпрацю. «Рада на ви-
могу МВФ зробила податко-
ву і митну службу єдиними 
юридичними особами, а та-
кож виконала низку умов 
для старту нової трирічної 
програми з Міжнародним 
валютним фондом, — заяви-
ла перший заступник голови 

Національного банку Украї-
ни Катерина Рожкова і дода-
ла: — Існує велика кількість 
попередніх заходів. Велику 
кількість iз них Україна вже 
виконала».
 За словами Рожкової, го-
ловне на сьогоднішній день 
— це досягнення домовле-
ності з МВФ про нову про-
граму на рівні персоналу 
та відсутність принципо-
вих розбіжностей iз креди-
тором. При цьому перший 
заступник голови Націо-
нального банку України не 
назвала конкретні терміни 
старту нової програми.
 Сам прем’єр-міністр 
Олексій Гончарук останнім 
часом переконаний: спів-
праця з Фондом дозволить 
йому не лише прискорюва-
ти розвиток економіки, а 
й отримувати всі необхід-
ні похідні від цього проце-
су. Наприклад, домогтися 
зниження ставки іпотечних 
кредитів до 10-11% річних 
уже в нинішньому році.
 «Щоб економіка роз-
вивалася інтенсивно, нам 
потрібно, щоб у бізнесу був 
доступ до максимально де-
шевих ресурсів. Звичайно, 
«мінус один відсоток ми не 
зробимо найближчим ча-
сом. Але дійти до 10-11% 
по іпотеці в цьому році — це 
дуже амбітне, але важливе 
завдання. Ми з Національ-
ним банком над цим пра-
цюємо. При інфляції 4% це 
складно, але реально», — 
сказав Гончарук. ■

ТІЛЬКИ ЦИФРИ

 Час платити борги 
 Цьогоріч Україна має заплатити Міжнародному ва-
лютному фонду круглу суму — за раніше отримані кре-
дити. Загальна сума становить близько 1,4 млрд до-
ларів у 2020 році.
 Перший платіж МВФ заплановано на 1 лютого в 
розмірі майже 55 млн спеціальних прав запозичень, а 
вже 4 лютого необхідно заплатити ще 98,5 млн СПЗ. 
Найбільші виплати призначені на 13 березня і 11 вере-
сня — по 295,5 млн СПЗ. Останні платежі в поточному 
році заплановані на 1 листопада, це майже 50 млн СПЗ. 
Таким чином маємо у сумі 999,648 млн СПЗ, що за кур-
сом НБУ на початок січня становить близько 1,4 млрд 
доларів.
 Розраховуємося ми за кредитну програму для Украї-
ни, підписану в критичному для нас 2014 році, на 17,01 
млрд доларів, а перший транш кредиту ми отримали у 
травні цього року на суму 3,19 млрд доларів.

А ТИМ ЧАСОМ...

 Про гривню — із Вашингтона 
 Перекази коштів від українців на заробітках, рекор-
дні врожаї і підвищення попиту на національні облігації, 
на думку представника Міжнародного валютного фон-
ду в Україні Йоста Люнгмана, є головними причинами 
зміцнення гривні, яке ми спостерігаємо впродовж остан-
ніх місяців. 
 «Так, має місце продовження досить істотного при-
пливу коштів від українців, які перебувають на заробіт-
ках за кордоном. Ціни на традиційні товари українського 
експорту високі, але водночас ціни українського імпор-
ту, наприклад на газ, знизилися», — сказав він.
 Утiм економіст не розглядає таку ситуацію через 
призму лише рожевих окулярів. «Для споживачів, які 
мають на меті придбати імпортні товари, — це виграш. 
Оскільки ці товари для них будуть дешевшими. Це саме 
для компаній, які хотіли б оновити свої виробничі фон-
ди, і якщо вони імпортні, то придбання цих імпортних 
виробничих фондів буде дешевшим», — додав він, за-
значивши, що експортери, коли вони конвертують свою 
валютну виручку, потерпають, оскільки отримують мен-
ше в гривнях.

БАНКІВСЬКА СФЕРА

 Збитки через надійність
 Державний Ощадбанк, за словами заступника го-
лови Національного банку України Катерини Рожкової, 
у нинішньому році може зазнати серйозних збитків че-
рез свою участь у Фонді гарантування вкладів фізич-
них осіб.
 Як пояснила Рожкова, банк має кожен квартал 
виплачувати кругленьку суму в 330 мільйонів гривень, 
а це може якимось чином заморозити його операційну 
ефективність. Адже така сума значно перевищує квар-
тальний прибуток фінансової установи. Наприклад, за 
останні три місяці вона становила всього 224 мільйони 
гривень. Саме такі цифри дають підстави вважати, що 
Ощадбанк може стати банкрутом. Утім якщо державний 
банк перейде на комерційні умови залучення вкладів, 
тоді у нього додасться шлях до інвестицій Європейсько-
го банку реконструкції та розвитку. 

■

■

■

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

 Сумні події у світовій та ук-
раїнській авіації спричинили 
часткове зменшення кількості 
маршрутів для вітчизняних паса-
жирів. Першою була албанська 
бюджетна авіакомпанія з італій-
ською реєстрацією «Ернест», 
яка активно літала з України до 
Італії і з 13 січня нинішнього 
року припинила польоти. Авіа-
ційна влада Італії призупинила 
дію ліцензії лоукоста на пере-
везення пасажирів та вантажів. 
Тим, хто купив квитки, авіаком-
панія обіцяє компенсувати їхню 
вартість, для цього пасажирам, 
рейси яких скасували, необхід-
но заповнити форму на повер-
нення коштів.
 Із 2017 року «Ернест» 
встиг перевезти півмільйона 

пасажирів із Києва, Львова, 
Харкова та Одеси в італійські 
міста Неаполь, Бергамо, Бо-
лонью, Венецію, Рим, Геную, 
Мілан за ціною від 45 євро в 
одну сторону. Втім «албаноі-
талієць» поводив себе у небі 
напрочуд непунктуально: за 
даними Державіаслужби Ук-
раїни, без затримок «Ернест» 
виконав лише 44% рейсів.
 Трагедія в небі над Те-
гераном призвела до при-
пинення польотів із Киє-
ва до Об’єднаних Арабських 
Еміратів. З 1 лютого українсь-
ка авіакомпанія SkyUp Airlines 
призупинить виконання регу-
лярних рейсів у Шарджу (ОАЕ) 
із Запоріжжя, Львова та Хар-
кова. Припинення польотів 
пов’язане із забороною вико-
нувати польоти у повітряному 

просторі Ірану і Іраку, запро-
вадженого Державіаслужбою 
України з 9 січня 2020 року.
 Необхідність облітати те-
риторії Ірану і Іраку виклика-
ла збільшення тривалості по-
льотів, а також потребу робити 
зупинку на шляху для дозап-
равки. «Щоб зробити наші по-
льоти безпечнішими, ми змі-
нили ці маршрути: тепер ми 
літаємо через території Єгипту 
та Саудівської Аравії, а також 
робимо зупинку для дозаправ-
ки в Анталії. Така необхідність 
збільшує час польоту щонай-
менше на три години. Це ство-
рює незручності для наших 
пасажирів, а також провокує 
зміни в розкладі інших рей-
сів в аеропортах прильоту — 
Запоріжжі, Львові, Харкові», 
— прокоментували в авіаком-
панії. При цьому SkyUp гото-
вий відновити польоти в ОАЕ, 
якщо заборону скасують.
 Свій новий регулярний 
рейс до Коломбо (Шрі-Ланка) 
компанія продовжить викону-
вати, але вже з додатковою по-
садкою в Анталії на зворотно-
му шляху. МАУ заявили, що, 
ймовірно, через «іранську» за-
борону закриють рейси в Банг-
кок (Таїланд). ■

Українським пасажирам скоротили можливість добиратися на 
Апенніни та у країни Азії.

❙
❙

ПОВІТРЯНІ КОРИДОРИ

Перешкоди у небі
Через форс-мажори авіакомпанії змушені 
скасовувати частину рейсів до українських 
летовищ

■

ПРЕЦЕДЕНТ

 Штраф за Крим 
 Казахська авіакомпанія Euro-Asia Air заплатила в бюджет України 136 
тис. доларів за політ у межах забороненої зони — у закритий нашою де-
ржавою аеропорт Сімферополь. 8 серпня 2019 року літак авіакомпанії вико-
нав політ у межах забороненої зони над окупованим півостровом, а 7 листо-
пада Державіаслужба винесла постанову про накладення штрафу. Казахські 
авіалінії визнали свою провину і добровільно сплатили 136 000 дол.
 Як відомо, Україна заборонила зліт-посадку з аеропорту Сімферополь 
усім авіакомпаніям і закрила повітряний простір над територією Криму ще 
в березні 2014 року. Вiдтодi кількість порушень перевищила 200 тисяч, 
але ніхто не поніс фінансової відповідальності. Найбільшу суму нам 
заборгували росіяни: величина штрафів тільки цивільними повітряними 
суднами російських авіакомпаній уже досягла 13 млрд грн.

■

НАШІ ГРОШІ 

Ставка на Г
МВФ публічно підтримав прем’єра 
Олексія Гончарука, зробивши вибір 
між «соросятами» і «коломойцями»

■

 Міжнародний валютний фонд підтримав прем’єра Гончарука 
як найменше зло і сподівання на прогнозованість курсу держави.

❙
❙



Боксер і Патріарх...
Розчарування року...
Так, різний в них 
«зашквар»,
якщо дивитись збоку...

Святіший — це табу!
Сказати б, no comments!
А от Василь... Він був
і є не просто хлопець.

Герой на рингу! Так!
Але в житті — «промазав»,
обожнивши «друзяк»
з російського спецназу.

Ще й «строкі» накропав
як «критиканам» відсіч...
Ні, не пропав цей пан,
але питання: звідки

сміття це в голові?
Цей «русскій мір» махро-
вий? 
Ці танці на крові?
Наш хлопчику здоровий!

Васильку! Лиш збагни,
кого ти кличеш «братом»!
Чи хочеш шмат вини
«братів» на себе взяти?

П. КАРПЕНКО, пенсіонер
Кропивницький 

 Еліта, ідеологи релігії в несамовитім 
прагненні зберегти за собою непохитну 
владу над людьми, будучи консерватив-
ними, розгубилися у своєму розвитку. 
Затіявши війну з наукою, релігія не по-
мітила, що деградувала, перестала бути 
провідною силою в розвитку суспільс-
тва. Все живе на планеті задовольняє ін-
стинкт втамування голоду своєю влас-
ною працею. І якщо хто-небудь у фауні 
користується чужою працею, то він є па-
разитом. У процесі розвитку цивілізації 
релігія проповідувала принципи, що за-
перечували паразитизм. Суспільство ви-
мушене було шукати у своєму середовищі 
принципи узгодженості, що задовольня-
тимуть усіх, творитимуть громаду. Але 
ж голод сильніший від заповідей, сильні-
ший за страх. Треба було знайти гаранта. 
Людина спостереженням, розумом своїм 
усвідомила, що існує незвідана сила, яка 
керує розумно й логічно всіма процесами, 
що відбуваються у природі та суспільстві. 
Так виник у свідомості людей образ Бога, 
який усе бачить, усе знає. Де він? На не-
бесній тверді. Суспільство створило де-
ржаву, давши їй право насильства. Проте 
не було придумано засобів дієвого контро-
лю з боку релігії. Еліта розгубила принци-
пи релігії не командувати над людьми, а 
формувати зі стада громаду, узгоджувати 
співжиття. Наука, промислова революція 
змінили та розширили форми приватної 
власності, методи добування засобів ви-
живання, продовження роду, а релігія 
всього цього не помітила. Продовжувала 
йти старою колією.
 Прочитав в «Україні молодій» (№ 143, 
16 — 17 грудня 2019, с. 13): «Хворі люди 
міленіали мають значно слабше здоров’я, 
ніж представники інших поколінь.(...) 
Асоціація BlueCrossBlueShield опублі-
кувала звіт, (...) у найближчі 10 років 
здоров’я покоління міленіалів поміт-
но погіршиться. (...) Через більш слабке 
здоров’я їхній внесок в економіку буде 
нижче можливого. За найпесимістичні-
шим прогнозом, слабке здоров’я дорого 
обійдеться міленіалам: у понад 4 тис. 500 
доларів реального доходу на душу насе-
лення за рік порівняно з представниками 
покоління Х того ж віку». (Y — поколін-
ня, що народилося після 1981 року, Х — 
1964—1981). 
 Як повинна реагувати релігія, як на-
ука, як суспільство й особа на повідом-
лення газети? Вірити — не вірити? А ще 
є арбітр у війні між релігією й наукою — 
держава.
 Перш за все: вірити чи не вірити пові-
домленню преси? З погляду війни релігії 
з наукою, виникає низка запитань, на які 
не існує відповідей. Які сили роблять 
слабким здоров’я людства в планетарно-
му масштабі? Чи ми скажемо — Бог, чи 
— недостатньо інформації, чи — закони 
природи планетарного масштабу. Від-
повіді будуть рівнозначні. Люди розріз-

няються рівнем знань і вподобань. Якщо 
зовнішні сили не будуть збурювати від-
носини, то нікому не буде вади, якщо я 
вважатиму, що зробив це Бог.
 Які заходи повинна прийняти релігія, 
щоб якнайбільше згладити співвідно-
шення поколінь Х та Y? Адже різні по-
коління вимушені деякий час спілку-
ватися. Питання науці: чого чекати в 
майбутньому? Яких заходів слід вжи-
ти, щоб не допустити серйозних збочень 
у формуванні громад і суспільства?
 Будучи арбітром у суперечках релігії 
з наукою, держава не повинна бути сто-
роннім спостерігачем. Вислухати своє ба-
чення проблеми між релігією та наукою і 
допомогти їм знайти відповіді на викли-
ки невідомих сил.
 Треба думати, що релігія поки що не 
цікавиться проблемою поколінь, якщо 
звернути увагу на публікацію газети «Ук-
раїна молода» (№ 142, 18 грудня 2019) 
«Святе письмо напам’ять» (не буду на-
зивати прізвище автора та його регалії). 
Автор пише: «Своєю працею я переслі-
дую декілька цілей: виконати її на сла-
ву Божу, на славу України: відродити 
давню традицію монахів, вивчати Святе 
Письмо, особливо Псалтир напам’ять: 
ґрунтовно дослідити витоки християнс-
тва, процес його становлення і розвитку; 
глибше пізнати Бога...».
 Релігія зародилася і розвивалася не 
для того, щоб вивчати напам’ять релігій-
ні трактати. Релігія — засіб гуртувати 
натовп людей у структуровану громаду, 
яка, зосередивши особисті сили, спря-
мує їх на досягнення мети, яка дасть 
можливість підвищити продуктивність 
праці. Таким чином, релігія не повин-
на зупинитися у своєму розвитку. Нові 
форми добування засобів виживання 
поро джують нові форми власності, нові 
форми взаємовідносин між людьми ста-
да. Узгодити індивідуальні інтереси з 
громадськими — задача релігії. Свя-
те Письмо не для того, щоб його вивча-
ли напам’ять, а щоб знайти для себе під-
казку, яка допоможе вирішити виниклу 
проблему в господарюванні, у стосунках 
між людьми громади. Традиція монахів 
зародилася і зміцніла при феодалізмі, 
коли в несамовитім прагненні підкори-
ти народ релігійній еліті й феодалу не 
взяла до уваги нові форми здобування 
засобів виживання, появи доступніших 
засобів комфортного життя, нові фор-
ми взаємовідносин між індивідуумами. 
Сакраментальне питання: якщо вивчати 
напам’ять Святе Письмо, частіше читати 
Біблію, то де брати час на здобуття при-

земленого продукту харчування? Де 

брати час вивчати нові віяння в суспільс-
тві, на які потрібно звернути якнайуваж-
ніший свій погляд? 
 Вірян закликають вивчати напам’ять 
Псалтир — не заздрю Україні, не заздрю 
Богу, не заздрю послідовникам, усім тим, 
хто вважає автора щойно сказаного іс-
тинним вірником. Він, швидше, «книго-
чей».
 Франклін Рузвельт зробив у релігії 
більше, ніж усі монахи, що вивчали 
напам’ять Святе Письмо. Він зробив те, 
що пропонував укоренити в суспільство 
Ісус, навіть більше. Призвавши на допо-
могу не Святе Письмо, а звідані наукою 
та незвідані людиною закони природи, 
що діють за невідомим для людини прин-
ципом: людині самій переконатися про 
свої природні, рефлексаторні, творчі за-
датки, а неегоїстично ворожої заздрості 
по відношенню до людини, що має біль-
ше речової й інтелектуальної приватної 
власності. Кому антимонопольний закон 
заважав стати поряд із Біллом Гейтсом за 
приватними статками? Гейтс не закли-
кав дати голодному вудку ловити рибу 
— він громадив спіймані рибки. Люди 
знали, кому потрібні піймані ними риб-
ки, — вони несли їх Біллу, який купував 
програми, що розширяли програмне за-
безпечення комп’ютерів. 
 Неузгодженість між наукою та 
релігією, які не хотіли бачити, що капі-
талістичний устрій не може жити за ста-
рими законами суспільства, призвела до 
Великої депресії в 1929 році. Вихід з якої 
впровадив Франклін Делано Рузвельт. 
Його, з точки зору християнської релігії, 
слід вважати продовжувачем релігійно-
го віровчення. Він не шукав Бога, не за-
кликав бути атеїстом — він шукав мето-
ди впровадити заповіді Ісуса Христа в 
життя суспільства, що формувалося при 
капіталістичному устрої життя.
 Ісус пропонував голодному дати вудку 
ловити рибу, а Рузвельт своїми законами 
видав нові заповіді співжиття. «Перший 
його розділ зосереджувався саме на індус-
тріальній відбудові» (Дарон Аджемоґлу, 
Джеймс Робінсон, Чому нації занепада-
ють, Київ 2019, с. 283). Індустріальна від-
будова давала майже всьому суспільству 
— і багатому, і бідному — вудку-роботу. 
Причому процес ризикований і відчайдуш-
ний, тому що для запуску в роботу підпри-
ємства потрібні гроші: заплатити авансом 
витрачену енергію робітника до передбачу-
ваного прибутку. Гроші перестають бути 
товаром, а оцінкою витраченої енергії при 
виробленні продукту праці.
 Наступним етапом було провадження 
нових запові- дей співжиття — «За-

кону про соціальне забезпечення». Від-
повідно до нього Сполучені Штати запро-
вадили модель державного всезагального 
добробуту: пенсії після відставки, допо-
мога у зв’язку з безробіттям, допомога 
сім’ям із дітьми, котрі перебувають на 
утриманні, а також деякі пільги у сфері 
охорони здоров’я і у зв’язку з інвалідніс-
тю. (...) Закон про національні трудові 
відносини, який ще більше зміцнював 
права робітників створювати профспіл-
ки, брати участь у колективних перего-
ворах і організовувати страйки проти 
своїх роботодавців». (Дарон Аджемоґ-
лу, Джеймс Робінсон. Там же).
 Рузвельт практично змусив власників 
запустити свої фабрики й заводи в роботу, 
що давало голодному «вудку» здобувати 
засоби виживання. Рузвельт не тільки 
закликав багатих поділитися достат-
ком зі знедоленими, а законодавчо вста-
новив, хто скільки може дати (податок), 
та визначив, кому треба дати і скільки. 
Навіть більше: призначив допомогу для 
батьків, щоб ростити й виховувати своїх 
дітей, оскільки діти — майбутня вироб-
нича сила держави. Ф. Рузвельт не тіль-
ки закликав шанувати батьків, а й дав 
допомогу шанованим батькам (пенсії). 
Запровадив обов’язкову безплатну осві-
ту для всіх дітей, щоб виявити серед них 
талановитих.
 Сучасна людина вивченням напам’ять 
догми релігії закопує в землю фізичний 
та розумовий потенціал як непотріб, а ко-
ристується всіма благами, що нагрома-
дило людство в процесі розвитку цивілі-
зації.
 Наука й промислова революція поро-
дили економіку, соціологію, психологію 
та інші гуманітарні науки. Гуманітарні 
науки — релігія — робота людей iз людь-
ми. У психології, наприклад, немає міри 
відрізнити хвору людину від маніяка, 
який свідомо прагне досягти своєї мети. 
На допомогу повинна прийти релігія. Вер-
ховна Рада приймає закон про насильство 
в сім’ї. А які критерії визначення, хто 
кого насилує? Побутує думка: чоловік на-
силує свою жінку, своїх дітей. Я, як пе-
дагог, можу свідчити, що перед законом 
жертва насилля може бути представле-
на насильником і навпаки. Саме в гумані-
тарних науках найбільше, найнахабніше 
«трудяться» всякого роду шарлатани, зна-
харі. Релігія зобов’язана виявляти істину 
в суспільних відносинах. Представники 
релігії найтісніше спілкуються не тільки 
з громадою, а й з індивідуумом.
 Багато говориться про відродження 
села. А обов’язок відроджувати його по-
винна взяти на себе релігія. Закликати 
уряд на допомогу, щоб запровадити на 
селі промислове виробництво. М. Хру-
щов спробував, але комуністи злякали-
ся. І злякалися тому, що промисловість 
дає людині більший заробіток. Нікому 
в полі працювати. Чого люди тікають у 
місто? За комфортом. Людина на селі в 
побутовому плані живе нині так, як і сто 
років тому. ■

Різдвяні свята скінчилися, а з ними українці позбуваються й окраси новорічно-різдвяних свят — ялинок (хоча під 
цим словом варто розуміти всі хвойні деревця). Сумно спостерігати , як ці ще вчора красуні перетворюються сьогодні 
на голі стовбури, яких купи біля сміттєвих баків. Та дбайливі господарі міст і сіл знаходять способи, як подовжити 
«життя» цим деревам, а саме: перетворюють їх на компост, переробляють на тирсу або ж на пелети для обігріву 
приміщень.

РЕЗОНАНС

Чого злякалися комуністи
І чого ми чекаємо від релігії?

■

ПОЛІТПАРНАС

Розчарування року

■

Микола ЦИВІРКО
Київ
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Тут сидів Шевченко
 На сьогодні у Конотопсь-
кому міському краєзнавчому 
музеї імені О.М. Лазаревсько-
го зберігається майже 26 ти-
сяч експонатів основного фон-
ду, серед яких колекції флори 
та фауни, стародавні худож-
ні твори західноєвропейсько-
го, українського та російсько-
го мистецтва, нумізматичні та 
археологічні зібрання, зраз-
ки давньої зброї XVII—XIX 
століть і періоду Другої сві-
тової війни, документи та ма-
теріали, які містять історич-
ні відомості, духовні та ма-
теріальні надбання Конотоп-
щини. 
 Серед усього цього багатс-
тва є й справді унікальні речі. 
Наприклад, саме тут можна 
побачити дерев’яну канапу з 
написом, зробленим особис-
то рукою історика Олександра 
Матвійовича Лазаревського 
«На сем месте сідел Т. Г. Шев-
ченко року 1859». 
 На почесному місці — 
Євангеліє 1707 року, надруко-
ване за кошти гетьмана Івана 
Мазепи друкарнею Києво-Пе-
черської лаври.
 Два крісла: генерального 
судді Василя Кочубея та остан-
нього гетьмана України Кири-
ла Розумовського.
 У залі «Видатні діячі Ко-
нотопщини» є два унікальних 
рамкових вулики та особисті 
речі видатного українського 
бджоляра Петра Прокопови-
ча.

Багатства краю
 У музеї загалом є 9 залів 
для відвідування екскурсан-
тами, в тому числі дві вистав-
кові, зокрема так звана мала 
виставкова зала, де постійно 
проводяться виставки і пре-
зентації творів місцевих ху-
дожників та аматорів, приват-
них осіб, виставки з фондів му-
зею та зібрань інших установ. 
У семи залах з постійною екс-
позицією розкриваються при-
родні й людські багатства Ко-
нотопського краю, висвітлено 
складну й насичену подіями іс-

торію Конотопа і Конотопщи-
ни, звитягу місцевого населен-
ня у складні історичні періоди, 
етнографічні й культурні особ-
ливості краю, розповідається 
про славетні постаті, пов’язані 
з містом і районом, демонстру-
ються витвори мистецтва різ-
них епох і країн. 
 У фойє краєзнавчого музею 
представлені художні твори 
українського та західноєвро-
пейського мистецтва. 
 Зал «Природа рідного 
краю» зазвичай найбільше за-
цікавлює школярів. Експози-
ція зали розповідає про клі-
мат, природні копалини, ґрун-
ти, водні ресурси, пори року, 
розмаїття флори та фауни Ко-
нотопщини, охорону навко-
лишнього середовища. В залі 
представлені: черепи печер-
ного ведмедя та дикого бика-
тура, частини бивнів, кістки 
та щелепа мамонта, знайдені 
біля села Шаповалівки у 1877-
1878 роках. Представлені тут 
і пори року з опудалами тва-
рин та зразків рослин. У сухо-
му акваріумі — види риб, які 
водяться у водоймах Конотоп-
щини. 
 Про Лизогубівську, Чер-
няхівську культуру, Київсь-
ку Русь, козаччину, релігійне 
і культурне життя краю розка-
жуть в залі «Історичне минуле 
краю». 
 Однією з родзинок музею є 
зала «Оборона Конотопа. Коно-
топська битва 1659 року». Про 
цю одну з найяскравіших та 
героїчних сторінок минувши-
ни України знавці своєї спра-
ви розповідають із гордістю та 
любов’ю. В експозиції пред-
ставлені: козацька зброя, тро-
фейний посуд, замок та ключ 
від конотопського укріплення, 
та своєрідні обереги — козаць-
кі люльки. 

І... про Конотопську відьму
 Славиться земля Конотоп-
щини й видатними діячами, 
які залишили для нащадків 
неперевершені праці, закла-
ли духовні і культурні підва-
лини сьогодення та залишили 

помітний і яскравий слід в іс-
торії міста.
 В одному із залів музею 
можна ознайомитись із жит-
тям та діяльністю історика, 
археографа Олександра Лаза-
ревського, відомого бджоляра 
Петра Прокоповича, генералів 
Василя Костенецького та Ми-
хайла Драгомирова.
 Місто Конотоп оспіване в 
піснях, віршах, художніх тво-
рах. Хто не читав Григорія 
Квітки-Основ’яненка «Коно-
топську відьму»? Автор тво-
ру майстерним та колорит-
ним словом переказав історію 
та уславив на віки «славне со-
тенне містечко Конотоп» із 
його «калавурним козацтвом 
хваброї Конотопської сотні». 
В експозиції зали «Конотоп-

ська відьма в персонажах» 
відтворені образи головних 
героїв повісті, жорно, яким 
випробовували у старовинно-
му Конотопі жінок на чистоту 
помислів, національний одяг 
кінця XIX століття.
 Працівники музею розпові-
дають, що молодь любить по-
довгу затримуватися в залі 
«Українська хата». В експози-
ційній залі їх цікавить усе: по-
бут, звичаї і обряди земляків, 
одяг, вироби сільських реміс-
ників, знаряддя праці, твори 
сакрального мистецтва.

Місце зустрічей, спілкувань і 
пленерів
 Музей — це прекрасне міс-
це для зустрічей та спілкуван-
ня. Та не було б тут так люд-

но й затишно, аби не госпо-
дарі, досвідчені наукові спів-
робітники Шаміль Акічев, 
Валентина Шульга, Ніна Не-
свідоміна, Ірина Капустіна, 
Альона Смаглюк.
 Музей є центром краєзнав-
чих та народознавчих дослід-
жень, привертає увагу жителів 
та гостей міста, які знайом-
ляться з історією Конотопщи-
ни. На базі музею проводять 
оглядові та тематичні екс-
курсії, бесіди, лекції, тематич-
ні виставки, науково-практич-
ні конференції, презентації та 
інші культурно-масові захо-
ди. 
 У 2007-2008 роках було від-
крито два відділи Конотопсь-
кого краєзнавчого музею імені 
О. М. Лазаревського: музей-са-
диба генерала М. І. Драгоми-
рова та Музей авіації.
 Наталія Верба з великою 
любов’ю розповідає про Ко-
нотопщину: «У нас мальовни-
чі краєвиди, безмежне синє 
небо, золоті ниви. Отож що-
року з усіх куточків України 
— Києва, Запоріжжя, Одеси, 
Сум — до нас радо приїздять 
художники на Конотопський 
міський пленер «Барви Мале-
вича». До слова, Малевич два 
роки (1894-1896) проживав у 
Конотопі та, ймовірно, свою 
першу роботу «Місячна ніч» 
написав саме тут».
 Щороку до музею приїз-
дять науковці з Києва, Пере-
яслава, Кролевця, Глухова, 
Ніжина, Путивля, Чернігова, 
Одеси, Середино-Буди, Сум, 
Батурина. Їх об’єднує науко-
во-краєзнавча конференція 
«Конотопські читання».
 Директорка музею Наталія 
Верба не уявляє своє життя без 
улюбленої роботи. Вона всюди, 
де буває, відвідує музеї. Якось 
у розмові так і сказала: «Музей 
для мене — це не лише місце 
збереження історії, а й макси-
мальне її поширення шляхом 
інтерактивних технологій». 
 Наприкінці минулого року 
в музеї запустили веб-сайт. Це 
перший етап у створенні ін-
формаційної платформи му-
зею. Прикрашає приміщен-
ня музею прекрасний мурал 
— портрет Олександра Лаза-
ревського. 
 У ці дні в музеї відкрила-
ся виставка «Подих мину-
лих літ» за сприяння земляка 
— художника Сергія Яреш-
ка. На виставці представлено 
27 робіт київських художни-
ків. За ініціативою члена На-
ціональної спілки художни-
ків України Сергія Ярешка 
організовано передачу картин 
краєзнавчому музею. До речі, 
це не перші картини, які Сер-
гій Павлович люб’язно пере-
дає рідному місту. І в кожній 
є частинка його душі, його не-
перевершеного таланту, його 
мрій та сподівань. ■

ВАРТО ПОБУВАТИ

«Музей — це не лише місце 
збереження історії»
Мазепине Євангеліє, Шевченкова канапа, Прокоповичеві вулики та інші «причини» 
відвідати Краєзнавчий міський музей імені О. М. Лазаревського в Конотопі

■

Фрагмент зали «Українська хата».❙

Людмила ЧЕЧЕЛЬ
Сумська область

У невеликих містах і селах є музеї, багаті на цінні експонати та 
гучні імена. Вони не менш цікаві й важливі, ніж столичні. Серед 
таких — Конотопський міський краєзнавчий музей імені О. М. Ла-
заревського.
«Конотопський музей  — один із найстаріших музеїв Сумщини, 
— розповідає Наталія Верба, директорка музею. — Це скарбни-
ця історії Конотопщини з сивої давнини до сьогодення. Наприкінці 
XIX століття у Конотопі місцеве земство й управа вперше почали 
займатися створенням музею історії міста. У 1899 році спеціаль-
на комісія обрала своїм членом історика, відомого дослідження-
ми Лівобережної України Олександра Матвійовича Лазаревського, 
на той час гласного Конотопської думи. За його проєктом сесія 
земського зібрання доручила управі опрацювати документ, який 
ініціював створення при конотопському земстві історичного музею 
та архіву. У першій половині 1900 року проєкт Конотопського пові-
тового земського історичного музею надрукував часопис «Киевс-
кая старина», згідно з яким у музей мали увійти не лише історичні 
пам’ятки, а й мистецькі твори: ікони, картини, вироби декоратив-
но-ужиткового мистецтва. На початку вересня того ж року земське 
зібрання схвалило проєкт, відтак 26 вересня 1900 року в одній з 
кімнат земського будинку був відкритий перший конотопський му-
зей.

Мурал, який прикрашає музей.❙

Директорка музею Наталія Верба.❙

Канапа, на якій сидів Тарас Шевченко.❙
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Валентина САМЧЕНКО

 Світова прем’єра фільму 
«Номери» українських режи-
серів Олега Сенцова та Ахтема 
Сеїтаблаєва відбудеться 18 лю-
того в рамках одного з найпре-
стижніших європейських кіно-
фестивалів Berlinale 2020. Це 
розповідь про ув’язнене сус-
пільство, яке намагається по-
бороти свої страхи та отрима-
ти свободу. У світі Номерів усе 
підпорядковується суворій сис-
темі й верховному правителю — 
Нулю. Десять героїв уже звик-
ли бігти по колу і робити все 
відповідно до книги Правил. У 
цьому коловороті немає можли-
вості вибирати, як жити, відчу-
вати, любити. 
 Утім завжди зміни за певних 
обставин невідворотні. Коли 
з’являється новий герой, якому 
невідомі чинні закони чи він їх 
не визнає. Спочатку це руйнує 
спокій самовдоволеної влади, 
якій вибудуваний світ безаль-
тернативності для інших давав 
змогу спокійно та безтурбот-
но жити. І згодом розколюєть-
ся на шматки покірність Но-

мерів: вони хочуть самостійно 
вирішувати свою долю, отри-
мати імена і створити свій світ. 
Номери відмовляються від ста-
рої системи, але чи буде нова 
краща за попередню?
 Фільм «Номери» був створе-
ний за однойменною п’єсою ре-
жисера Олега Сенцова, який є 
й автором сценарію кіностріч-
ки. «Номери»  унікальні для 
української кіноіндустрії тим, 
що фільм був зрежисований 
дистанційно. 
 Над стрічкою працював 
тандем двох режисерів — Оле-
га Сенцова, який під час робо-
ти над фільмом ще перебував 
у колонії суворого режиму на 
півночі Росії, та Ахтема Сеїтаб-
лаєва, який допомагав втілюва-
ти задум на знімальному май-
данчику разом iз продюсеркою 
фільму Анною Паленчук, яка в 
одному з інтерв’ю так охаракте-
ризувала «Номери»: «це буфо-
нада, гротеск». Робочий про-
цес Олег і Ахтем обговорюва-
ли у листах, яких, за словами 
Анни, було більше сотні.
 Текст п’єси «Номери» 
Олег Сенцов написав ще до 

ув’язнення, у 2011 році. На-
гадаємо, кримський режисер і 
сценарист у 2012-му дебютував 
зі своїм першим повнометраж-
ним фільмом «Гамер» на між-
народному фестивалі в Роттер-
дамі. Наступного року на кіно-
фестивалі в Одесі Олег Сенцов 
презентував новий проєкт — 
«Носоріг», який навіть потім 
виграв премію в 25 тисяч гри-
вень для зйомок. Утім дозніма-
тися це кіно буде лише тепер. Бо 
стався Євромайдан й Олег Сен-
цов став його активним учас-
ником. А після початку анексії 
Криму Росією часто їздив у рід-
ний Сімферополь, де намагався 
організувати мітинги «За єдину 
країну», а також постачав про-
дукти та все необхідне для ук-
раїнських військових, які пе-
ребували на уже окупованому 
півострові. 10 травня 2014 року 
активіста затримали у Сімфе-
рополі службісти ФСБ Росії. 
25 серпня 2015-го засудили за 
притягнутим за вуха звинува-
ченням у тероризмі до 20 років 
позбавлення волі з відбуванням 
покарання у колонії суворого 
режиму. Повернувся в Україну 

7 вересня 2019-го у рамках об-
міну ув’язненими.
 У 2018-му, взявши за осно-
ву п’єсу «Номери», режисер-
постановник Тамара Труно-
ва та художник-постановник 
Юрій Ларіонов, відомі своїми 
роботами як в Україні, так і за 
кордоном, створили в Києві од-
нойменну театральну виставу. 
Того ж року було оголошено і 
про початок виробництва філь-
му.
 Фільм «Номери» вперше по-
кажуть у рамках спеціальних 
показів, які присвячені ювілею 
Берлінського міжнародного кі-
нофестивалю. Нині ще можна 
придбати квитки на цей показ 
18 лютого у рамках Berlinale. 
Опісля глядачі зможуть поста-
вити питання Олегу Сенцову в 

рамках Q&A сесії.
 Прем’єра фільму «Но-
мери» в Україні запланова-
на на осінь 2020 року. Стріч-
ка — це копродукція України 
(435 Films) та Польщі (Apple 
Film Production) за підтрим-
ки Міністерства культури Ук-
раїни та Польського інститу-
ту кіно. Бюджет — близько 16 
млн гривень. 
 Серед виконавців ролей 
— Олександр Ярема, Віктор 
Жданов, Денис Роднянський. 
Пластично-музичну стилісти-
ку стрічки створювали сербсь-
кий композитор Мілош Єліч, 
який, зокрема, готував аран-
жування відомих пісень «Оке-
ану Ельзи», та українська хо-
реограф-постановник Олена 
Шоптенко.

Ольга ГУРКОВА,
кандидат мистецтвознавства

 У Колонному залі імені 
Миколи Лисенка Націо-
нальної філармонії Ук-
раїни днями відбувся кон-
церт пам’яті «На березі 
вічності. Іван Карабиць», 
присвячений 75-річчю від 
дня народження видатно-
го українського компози-
тора, диригента, педаго-
га, музично-громадсько-
го діяча Івана Карабиця.
 Його можна назвати 
трубадуром українського 
мистецтва. Адже, як відо-
мо, впродовж усього свого 
насиченого, іноді навіть 
тернистого, блискавич-
ного творчого життя Іван 
Карабиць продовжував ос-
півувати красу і відкрива-
ти мистецькі здобутки Ук-
раїни, Києва, своєї малої 
Батьківщини — Донбасу, 
за кордоном і в Україні. 
Шукав і новаторськи від-
кривав, як у тлумачно-
му значенні французько-
го слова troubadour, нові 
шляхи розвитку сучасно-
го українського мистецтва 
через важелі посад голови 
журі Міжнародного кон-
курсу молодих піаністів 
пам’яті В. Горовиця чи ху-
дожнього керівника Між-
народного музичного фес-
тивалю «Київські літні 
музичні вечори», чи арт-
директора і художнього 
керівника Міжнародно-
го музичного фестивалю 
«Київ Музик Фест», не за-

буваючи про власний твор-
чий доробок, у якому він 
теж ішов у ногу з часом, 
іноді навіть значно випе-
реджаючи його.
 Вечір пам’яті відбув-
ся за сприяння лауреа-
та Премії імені М. В. Ли-
сенка Національного ан-
самблю солістів «Київсь-
ка камерата» на чолі з 
художнім керівником і 
головним диригентом — 
народним артистом Ук-
раїни, лауреатом Націо-
нальної премії Украї-
ни імені Тараса Шевчен-
ка Валерієм Матюхіним 
і родини Івана Караби-
ця. Вся драматургія кон-
церту, майстерно вибуду-
вана режисером Оленою 
Савчук, втілює неглас-
ні заповіти, закладені у 
творчих проєктах ювіля-
ра, зокрема «Київ Музик 
Фесті» — окрім музично-
го мистецтва у фестива-
лях мають бути представ-
лені виставки сучасного 
живопису та скульптури, 
театральні вистави, твор-
чі діалоги та зустрічі з іно-
земними гостями, майс-
тер-класи, наукові конфе-
ренції та «круглі столи». 
 Першу вимогу Караби-
ця-організатора виконав 
відеофільм, присвячений 
життю і творчості митця, 
змонтований і режисова-
ний його дочкою Іванкою 
Карабиць. Друга наскріз-
на ідея творчості Івана 
Федоровича — введення 
«Форуму музики моло-

дих», що дозволив би по-
бачити нові перспективи 
розвитку сучасної музич-
ної культури України та 
всього світу. Такими мо-
лодими обличчям вечора 
стали  подруга родини Ка-
рабиців — Єлизавета Гес-
се, член Спілки компози-
торів Німеччини, випус-
книця Національної му-
зичної академії України 
імені П. І. Чайковсько-
го (клас скрипки Б. Кото-
ровича) і Віденської ака-
демії мистецтв; лауреат 
ІХ Відкритого конкурсу 
української фортепіанної 
музики імені Івана Ка-
рабиця (м. Бахмут), сту-
дентка Харківського на-
ціонального університету 
мистецтв імені І. П. Кот-
ляревського Єлизавета 
Степаненко (фортепіано).
 У двох відділах кон-
церту висвітлені різ-
ні жанрово-стильові 
іпостасі композитора, 
об’єднувальною ланкою 
яких стає всеохоплююча 
ліричність. Інтимна лі-
рика віршів циклу «Сива 
ластівка» Б. Олійника, 
щемлива ніжність музи-
ки І. Карабиця, беззапе-
речно викликали сльози у 
слухачів під час звучання 
двох пісень із вокального 
циклу «Мати» і, на жаль, 
несправедливо мало ви-
конуваної естрадної піс-
ні «За рікою тільки виш-

ні» у виконанні лауреата 
міжнародних конкурсів 
Мар’яни Головко (яку я б 
назвала другою Квіткою 
Цісик за почуттєвою ау-
рою). Тема матері пред-
ставлена у Івана Караби-
ця в образі Матері, Бать-
ківщини, про що свідчать 
його власні слова з одно-
го інтерв’ю. На питан-
ня журналіста «Що таке 
жінка у вашому житті?» 
І. Карабиць відповів: «Це, 
по-перше, мати. Із цим об-
разом пов’язані поняття 
«Батьківщина», «дім», 
«земля». Ідеал жінки — 
дружина, з нею пов’язані 
добро, любов, ніжність, 
краса, гармонія».
 Ліричність виявляєть-
ся й у творі для мішаного 
хору та альта соло на на-
родні вірші «Ой, засвіти, 
місяць», присвяченому 
пам’яті Миколи Леонто-
вича. Пісня, немов хоро-
ва фреска, закарбувалася 
мелодійним різнобарв’ям, 
складною поліфонізова-
ною фактурою, народною 
імпровізаційністю пар-
тії альта (Анни-Марії Ми-
ронової, солістки дівочо-
го хору диригентсько-хо-
рового відділу Київської 
середньої спеціалізова-
ної музичної школи імені 
М. В. Лисенка). До речі, 
принцип звернення до 
текстів народних пісень 
як стильова тенденція 
проявився і у «Трьох піс-
нях» на народні тексти 
того ж 1969 року і вия-
вив у творчості І. Караби-
ця риси «неофольклорної 
хвилі».
 Та ж ліричність вплете-
на й у музичну тканину во-
кального циклу «Пастелі» 
на вірші П. Тичини для го-
лосу і оркестру (солістка — 
заслужена артистка Украї-
ни Тамара Ходакова) через 
неоімпресіоністичну зву-
козображальність образів 
часу доби (ранку, дня, ве-
чора і ночі).

 Неофольклорне спря-
мування, крізь призму 
концертності й театраль-
ності у камерно-інстру-
ментальному жанрі ха-
рактерне і для «Музики» 
для скрипки соло (1974) 
у виконанні першого ін-
терпретатора композиції 
Анатолія Баженова, на-
родного артиста Украї-
ни, лауреата Національ-
ної премії України імені 
Тараса Шевченка. Теат-
ральна дія типу театр-
«представлення» для од-
ного актора розгортається 
у формі рондо з рефреном 
і п’ятьма рівновеликими 
епізодами. Елементи на-
родної підголоскової полі-
фонії, принципи діало-
гічності та імпровізацій-
ності, ладова мінливість 
(думний і дорійський 
лади), звукозображення 
та цитування (зокрема, 
української народної піс-
ні «Ой, на горі, та й жен-
ці жнуть»), висока тех-
нічна складність, — усе 
це є свідченням того, що 
твір справедливо увійшов 
до скарбниці скрипкових 
шедеврів ХХ століття.
 Концертино для 
дев’яти виконавців за ти-
пом театралізації жан-
ру демонструє змішаний 
варіант, який поєднує 
як традиції театру-«пе-
реживання», так і при-
нципи театру-«представ-
лення», є зразком зріло-
го оркестрового концерт-
ного стилю 1980-х років. 
Це виявляється у май-
стерному володінні авто-
ра принципами сучасної 
інструментовки, вмілому 
використанні сучасних 
композиторських технік 
(алеаторики). Твір мож-
на вважати яскравим ви-
разником постмодерніст-
ських явищ в українській 
музиці. Це виявляється: в 
іронії, сарказмі, карика-
турному перебільшенні 
форми (вальсовий фраг-

мент у другій частині); 
поверненні до традицій, 
але на якісно новому рів-
ні — в систему художньо-
го мислення композито-
ра включаються всі попе-
редні стилі, форми і жан-
ри, які іноді набувають 
знакової, символічної се-
мантики (стильові знаки 
А. Шнітке, О. Скрябіна, 
Дж. Гершвіна); виявленні 
спільного в традиціях різ-
них культур: постмодер-
нізм одночасно прагне до 
тісного їхнього контакту, 
активного міжнаціональ-
ного діалогу, де афроаме-
риканська музична тра-
диція вступає в діалог з 
європейською, а однією з 
найбільш популярних ви-
являється східна модель 
світу з її потягом до меди-
тації як особливої форми 
існування людини. І. Ка-
рабиць тонко передчуває 
цю тенденцію у крайніх 
медитативних частинах 
циклу. Принцип концер-
тності виявляється у ро-
зумінні кожного інстру-
мента ансамблю як соль-
ного. Такий характерний 
прийом застосував компо-
зитор вперше в українсь-
кій композиторській 
школі того часу в концер-
тах №№ 1, 2, 3 для оркес-
тру.
 Тенденцію концер-
тності продовжує у ве-
чорі пам’яті І. Караби-
ця Концертна сюїта для 
ансамблю скрипок (до 
речі, рідкісний квартет-
ний склад виконавців у 
світовій музичній тради-
ції), Концерт-триптих для 
струнного оркестру і Vio-
Serenade для струнних. 
 Цікавим  режисерським 
рішенням стало завершен-
ня концерту піснею «Мій 
Києве» на вірші В. Гера-
симова у виконанні діво-
чого хору і «Київської ка-
мерати», що іще раз нага-
дало слухачам про любов 
композитора до Києва. ■

ВИСОКА НОТА

Заповіти Маестро
Композитора Івана Карабиця можна 
вважати трубадуром українського 
мистецтва

■

Іван Карабиць.❙

ПРЕМ’ЄРА

Розірвати коло страхів
У Берліні вперше покажуть фільм Олега Сенцова «Номери»

■

Ахтем Сеїтаблаєв на зйомках «Номерів».
Фото надане пресслужбою фільму.

❙
❙
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Донедавна й начитаний читач 
мало що знав про Джозефа Кон-
рада. Навіть радянські філологи, 
котрі у 1960–1970-ті вже мали 
змогу познайомитися з перекла-
дами Кафки, Пруста і Джойса, 
— не відали, що четвертим ат-
лантом модернізму літератур-
ний Захід вважає саме Конрада. 
Тож, коли 1979-го спалахнула 
кінозірка «Апокаліпсису сьогод-
ні» Френсіса Форда Копполи, 
вітчизняний читач-глядач назагал 
«не помітив», що то була пря-
ма алюзія на Конрадове «Серце 
пітьми»; блискуча інтерпретація 
чи не найглибшого у світовому 
письменстві роману-досліджен-
ня самої імперської суті.

 Українською «Серце пітьми» 
з’явилося лишень під кінець 
2015-го у філософськи орієнто-
ваній львівській «Астролябії». 
Фішка Конрада на світовій літе-
ратурній мапі — такий собі аран-
жувальник популярних жанрів, 
перетворювач масового читва 
на інтелектуальну прозу. Почи-
наєш читати, і пам’ять послуж-
ливо видає класичну базу порів-
няння: Роберт Льюїс Стівенсон, 
Генрі Райдер Гаґґард, Луї Буссе-
нар. Та коли там пригода є чистим 
покликом адреналіну, то у Конра-
да вона перетворюється з мети на 
інструмент. На скребачку архео-
лога, мисливця за смислами. 
 І хоч як дивно — екшн не 
зникає. В цьому й чар Конрада, 
котрий вважав, що автор пише 
тільки половину твору, інша поло-
вина — завдання читача. Тож на 
поверхні завжди магнетична при-
года, як-от у «Серці пітьми», де не-
відривно стежиш за небезпечною 
мандрівкою. Отже, читачеві зад-
ля розваги можна й не замислю-
ватися над причинно-наслідко-
вим механізмом багаторівневого 
квесту. Але завжди замислюєть-
ся головний Конрадів персонаж 
— і вже ваша воля, чи дослухати-
ся його позірно-хаотичного внут-
рішнього монологу, а чи просто  за-
хоплено плисти поруч нього, як це 
чинить решта персонажів (і чита-
чів), гарантовано отримуючи свою 
адреналінову частку.
 Зрештою, Конрадовому тек-
сту байдуже, якою екзотикою 
плисти — африканською, азійсь-
кою чи південноамериканською. 
Декорації «Серця пітьми» геогра-
фічні хіба з фасаду; за лаштунка-
ми вони всуціль ментальні. Так, 
це та сама Кіплінгова теза про не-

можливість зійтися цивілізаціям. 
Та коли Кіплінг наголошує расо-
ву несумісність, Конрад тестує он-
кологічний процес усередині од-
нієї раси-цивілізації. Руйнування 
людської оболонки імперським 
канцерогеном.
 Так, ми бачимо руйнуван-
ня первісного баунті колоніаль-
ним втручанням — але то на пе-
риферії, фіксація бічних ефектів. 
Конрада цікавить анамнез самої 
імперської хвороби. Зверніть ува-
гу: попри буйні екваторіальні де-
корації «Серця пітьми», дієвцями 
історії є білі імперці — спецназів-
ця відряджають знешкодити по-
льового командира, що вийшов 
з-під контролю. Того, що збагнув 
і скористався з відкриття: «Там, з 
місцевими, виникає спокуса ста-
ти богом».
 Але то не кінцевий, а лише 
проміжний екзистенційний ви-
сновок Конрадового персонажа 
— Курца. Спочатку він усвідом-
лює, що колоніальною інтервен-
цією керують «обличчя, сповнені 
глупства і пихи». І тоді прихо-
дить «огидне задоволення» від 
виконання безґлуздих наказів. 
А що це накази воєнного стану, 
окупаційні — життя «мирно-
го населення» знецінюються до 
нуля. На адміністративну повер-
хню спливають збоченці. Всіля-
кі муравйови-гіві-мотороли, для 
котрих рабське прагнення тубіль-
ців «миру за будь-яку ціну» — 
живильний розчин для садистсь-
кої реалізації.
 Коли на екрани вийшов фільм 
Копполи, його попервах зараху-
вали до «антивоєнних». Направ-
ду він глибший, як і його Кон-
радова основа, — просто війна є 
невід’ємним і головним складни-
ком імперської ідеології. Причо-
му обидвох авторів цікавили не 
так геополітичні наслідки самої 
агресії, як незворотні психічні 
зміни у свідомості вояків-напад-
ників, а надто — їхніх ватажків-
надихачів.
 Власне, уперше опубліковане 
1899 року «Серце пітьми» — пох-
муре прозріння, передбачення по-
яви лєніних-сталіних-гітлерів, 
«найстрашніша метафора Джо-
зефа Конрада» (Гаролд Блум. За-

хідний канон: книги на тлі епох. 
— К.: Факт, 2007). Та наступний 
реал перевершив апокаліптич-
ні картини цієї, вважай, анти-
утопії — Конрад іще припускав, 
що необмежена диктатура здатна 
до самогубства. Його Куртц таки 
спромігся «зазирнути за грань» і 
побачити там «незбагненний об-
раз правди» — «хитросплетін-
ня безжалісної волі задля безсен-
сової мети». Він «пережив свій 
кошмар до кінця»; пізнав самого 
себе майже як в античній трагедії 
і збагнув, що розуміння «при-
ходить занадто пізно і несе віч-
ну скорботу». Тож його хвороба, 
котрій не опирається, — чистий 
суїцид (у Копполи полковник 
Курц вважай добровільно стає під 
ніж посланця). Не випадково по-
вище згаданий Г.Блум згадує піз-
ніших авторів, що також «вивча-
ли» самовбивчу тему «що більше 
знання — то більше скорботи»: 
«Трьох найбільших американсь-
ких романістів Хаотичної епо-
хи — Гемінґвея, Фіцджеральда 
й Фолкнера — мало не на інтим-
ному рівні об’єднує залежність 
їхнього письма від манери Джозе-
фа Конрада».
 Так, «Серце пітьми» — архе-
типний текст. Тому він так «лег-
ко» ліг на партитуру В’єтнамської 
війни у Копполи. І неважко уяви-
ти щось подібне, зафільмоване у 
декораціях радянського вторг-
нення до Афганістану. Чимало 
серйозних політологів твердять, 
що та есесесерівська агресія зру-
шила процес глобалізації теро-
ризму, породила всілякі таліба-
ни-алькаїди. Певне, вони читали 
Конрада, для котрого проблема 
тероризму була важливіша, аніж 
набагато ширше розтиражована 
видавцями тема його морських 
пригод. Можна сказати, що ідео-
логія державного тероризму, що 
зародилася в Росії, була фаміль-
ним фатумом Коженьовських 
— справжнє прізвище Джозефа 
Конрада.
 Народився майбутній класик 
у Бердичеві. Батько — польський 
драматург, перекладач, політич-
ний активіст. 1861 року сім’я пе-
реїздить до Варшави, де батька 
заарештовують за антиросійську 

змову. Сім місяців у КПЗ, а тоді 
усю родину засилають у Вологду. 
Першого ж року помирають  Кон-
радів дід і старший дядько, а мо-
лодшого запроторюють ще далі, 
до Сибіру. 1863-го решті сім’ї доз-
воляють перебратися до Черніго-
ва. Невдові помирає мати. 1868-го 
Конрад із батьком перебираються 
до Львова, а ще за рік опиняються 
у Кракові, де відходить батько. На 
його надгробку напис — «Жертва 
московитської тиранії».
 Далі дванадцятирічним хлоп-
цем опікувався дядько по мате-
риній лінії. Коли виповнилося 
сімнадцять, влаштовується юн-
гою на корабель, що прямує на 
Мартініку. Десять років мандрів 
усіма океанами — і складає іспит 
на капітана та отримує британсь-
ке підданство. 1895-го, у трид-
цятисемирічному віці, публікує 
перший роман і відтоді осідає в 
Англії. «Серце пітьми» — п’ята 
книжка Конрада.
 Торік сталася неабияка подія 
— київське видавництво «Тем-
пора» розпочало видрук повного 
зібрання творів Джозефа Конра-
да. Первісток — книжка «Очи-
ма Заходу. Самодержавство і вій-
на». У «Серці пітьми» знаходимо 
чимало ілюстрацій терористич-
ної технології «оволодіння маса-
ми»; пропаганди, що базується 
на беззастережній вірі. Авжеж, 
аби наелектризувати юрбу, тре-
ба самому вірити. Не те, щоб Кон-
рад схилявся перед фанатиками, 
— намагався їх зрозуміти. Роман 
«Очима Заходу» (1911) — сюжет-
но-захоплива реконструкція по-
чатків російського державного те-
роризму; дискусія з Достоєвскім, 
котрого Конрад вважав відпові-
дальним за поширення небезпеч-
них ідей. І то була не так полі-

тична, як естетична дискусія: на 
Конрадове переконання, реаліз-
мові у мистецтві ніколи не осяг-
нути справжньої реальності — на 
те здатен лише модернізм, «при-
множення правди аби наблизи-
тися, якщо це взагалі можливо, 
до неї через поліфонію голосів та 
перспектив» (Англомовні пись-
менники. — Тернопіль: Богдан, 
2009). Але про все те — наступно-
го разу.
 Тим часом львівська «Аст-
ролябія» далі здійснює власний 
ренесанс Конрада: напередодні 
Нового року вийшов роман «Нос-
тромо», котрий професор Лон-
донського університету Роберт 
Гемпсон позначає, як «можливо, 
найвеличніший твір Конрада» (з 
передмови до «темпорівського» 
видання). І далі сучасний англій-
ський літературознавець пише: 
«Сто років самотності» (1967) 
й «Осінь патріарха» (1975) 
Ґабріеля Ґарсії Маркеса мають 
явну спорідненість із «Ностро-
мо». Приклади можна множити 
по різних країнах і мовах».
 Зрештою, архетипність Кон-
радового письма уможливлює 
чимало подібних порівнянь. 
Скажімо, «сяйливий пекельний 
потік пітьми» («Серце пітьми») 
— це пріоритет «нового» Стіве-
на Кінга, яким знаємо його від 
середини 2000-х. Одна з безпере-
чних подій минулого літератур-
ного сезону — переклад роману 
Жана-Крістофа Ґранже «Конго. 
Реквієм» (К.: BookChef) — це та-
кож парафраз «Серця пітьми». 
Навіть фінал чи не найкращо-
го українського роману-2019 — 
«Ноги» Владислава Івченка (К.: 
Темпора) — алюзія на Конрадо-
вого Курца. І про все це — також 
далі. ■

ХРЕСТОМАТІЯ

Джозеф Конрад:
серце російської пітьми

■

 Але то були не захоплені про-
мови-відгуки, на які ця книжка 
безперечно заслуговує, — то був 
пам’ятний концерт Державного 
симфонічного оркестру під ору-
дою Володимира Сіренка, який 
виконав різдвяні сюїти Івана 
Небесного та Мирослава Ско-
рика. Фрагменти цих компози-
торських творів уміщені у зга-
даному виданні, і за допомоги 
QR-коду їх може слухати кож-

ний власник книжки.
 Позаду оркестру — чарів-
ні картини-ілюстрації з книж-
ки. Бенефіціантом, звісно, був 
художник Андрій Потурайло 
(котрий перед тим «оживив» Го-
голеву «Пропалу грамоту» — 
одне з найяскравіших видань 
минулого року, здійснене тою са-
мою «А-БА-Бою»). Потурайлові 
візії — відновлення української 
аристократичної традиції. Жи-

вописної і світоглядної. Музичні 
інтерпретації Скорика та Небес-
ного ідеально лягли на цю візу-
альну основу.
 У книжці «Нова радість ста-
ла» є також декілька картин Рос-

тислава Попського і Владислава 
Єрка — звісно, ці знані художни-
ки підсилили резонанс видання, 
що претендує на статус «книжки 
року» сезону-2020.
 Через запізнення, перше від-

ділення мала спостерігати з най-
вищого ярусу. Але саме тут діс-
тала найяскравішого «бічного 
ефекту» — поруч сиділи і стояли 
всуціль молоді люди. Розхитува-
лися у такт і навіть пританцьо-
вували — ця музика щось про-
мовляла до них, збуджувала. А 
перед входом до Оперного почу-
ла призабуте «Чи не маєте зайво-
го квиточка?».
 В антракті ж можна було по-
бачити двох українських пре-
зидентів — Віктора Ющенка та 
Петра Порошенка; популярного 
політичного коментатора Віталія 
Портнікова; депутатів Ірину Гера-
щенко, Володимира В’ятровича, 
Миколу Княжицького, котрий 
посприяв реалізації цього дійс-
тва; авторів «А-БА-БА-ГА-ЛА-
МА-Ги» — від Марії Матіос до 
Андрія Кокотюхи. ■

ДИТЯЧЕ СВЯТО

Візуальна музика:
композитори презентують книжку

■

Галина РОДІНА

На Водохреще в Києві відбулася небачена досі книжкова презентація: в 
Оперному театрі візуалізували збірку «улюблених колядок та щедрівок» 
від видавництва А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА «Нова радість стала» (2020).
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Поезія з тіста 
 «Ніколи б не робила це 
з-під палки, ніколи б не мі-
сила-не пекла, якби «по-
винна». Бо найбільша на-
солода в тому, коли «хо-
четься».
 За що я його так люб-
лю? За оцю свободу дії, без-
кінечні експерименти і ча-
сом непередбачуваність, 
за релакс і забуття... За оці 
неймовірні аромати і від-
чуття його структури — ча-
сом воно покірне мов дитя, 
і знаєш уже наперед кож-
ну його трансформацію — 
від крихких, розсипчатих 
цукринок між пальців до 
липкого грайливого міси-
ва, що за мить у руках ста-
не ніжним, еластичним і 
слухняним. А часом тісто 
бере верх наді мною, вип-
робовує терпіння і показує 
свій норов — мовляв, не за-
дирай так носа і не думай, 
що вхопила бика за роги. 
І скручує в баранячий ріг 
мене. Та я уперта, просто 
так не здаюся... Сьогодні 
душі моїй було солодко. 
Не знаю тільки для чого 
шукала ту книгу рецеп-
тів, усе одно спекла пиріг, 
імпровізуючи (це коли за-
мість яєць була «піна ко-
лада». Головне, аби масла 
було вдосталь, усе за кла-
сиком. Тоді будь-яка імп-
ровізація вийде», — так 
поетично описує процес 
замішування тіста Окса-
на.
 Не знаю, як вам, а мені 
захотілося так само потво-
рити з тістом, відчути та-
кий же релакс. Рецептів 
коржиків у Оксани чима-
ло, але я взяла свій улюб-
лений, дуже рекомендую 
спробувати. 

Коржики з глазур’ю
 Печивка виходять 
просто неймовірні: тонень-
кі, хрумкі, запашні, оригі-
нальні, аж тануть у роті. 
 Потрібно: 2 яйця, 100 г 
масла вершкового (82,5%), 
половина склянки цукру, 
400 г борошна, 2-3 повні 
столові ложки меду, по-
ловина чайної ложки ко-
риці, 2 чайні ложки какао 
(20-22%), цедра полови-
ни лимона, по чайній лож-
ці темного рому і лікеру (в 
Оксани — ще й «піна ко-
лада», але це — за бажан-
ням). Можна інші спеції 
за смаком (кардамон, бадь-
ян, гвоздика), чайна лож-
ка соди.
 Цукор змішати зі спе-
ціями. Від одного яйця від-

ділити білок (він буде для 
поливи). Розтерти яйця з 
цукром, додати масло, мед. 
Поставити на водяну баню. 
Як розтопиться — вкинути 
соду, гарно розмішати.
 Зняти суміш, хай трохи 
охолоне, приблизно 7 хви-
лин, додати борошно, за-
місити м’яке тісто. На ніч 
покласти в холодильник. 
Випікати 6-7 хвилин при 
180 градусах.
  «А глазур, — каже Ок-
сана, — я роблю на око. Роз-
мішую виделкою білок із 
цукровою пудрою, доки не 
відчую потрібної мені кон-
систенції. Має бути, як гус-
та сметана. Додаю барвник 
харчовий Americolor. Кор-
жики заливати глазур’ю 
лише на наступний день, 
вони мають вистоятись і 
взяти форму. Тому в жод-
ному разі не глазурувати 
одразу після випікання. 
Глазур теж має обсохнути, 
я ставлю коржики десь на 
30 хв. у духовку при темпе-
ратурі 40 градусів, і лише 
на наступний день розпи-
сую. Так само роблю глазур 
і насипаю в кондитерські 
мішечки. Отож як мінімум 
процес займає 4 дні. На на-
ступний день запакувати в 
герметичну упаковку — і 
можна зберігати півроку, 
бо мед і кориця — то є при-
родні консерванти».

Гарбузовий хліб-коровай
 І не зупиняйтеся! Особ-
ливо ті, хто через брак часу 
не встиг спекти хліб-коро-
вай. Волинянка Ольга Пи-
рогова розповість, як його 
спекти навіть тим, хто зро-
ду ще не пік. 
 «Такий хлібчик печеть-
ся у вигляді великого ко-
роваю. Виглядає святко-
во і має небуденний вишу-
каний смак, а смак гарбу-
за зовсім не відчувається. 
Шматок такого хліба ста-
не чудовим перекусом на 
полуденок з молоком, ря-
жанкою, киселем та ка-
као. Його можна намазати 
джемом, вершковим мас-
лом, солодкою горіховою 
пастою, сирковою солод-
кою масою або вершковим 
сиром. Такий хліб можна 
подати і до перших страв», 
— розповідає пані Ольга. 
 Ось що буде потріб-
но для такого короваю. 
Усі складники зважую на 
електронних вагах — це 
важливо!
 Розчина: 32 г суміші 
пшеничного і житнього 
борошна у співвідношенні 

1:1, 126 г житнього борош-
на (допустимо взяти пше-
ничне борошно 1-го ґатун-
ку), 126 мл води, чайну 
ложку сухих дріжджів.
 Тісто: готова розчи-
на, 340 г гарбузового 
пюре (взяти 370 г сирого 
або замороженого гарбу-
за), можна і гарбузові ви-
жимки, 700 г пшенично-
го борошна вищого ґатун-
ку (або суміш пшеничного 
борошна вищого ґатунку 
та пшеничного борошна 1-
го ґатунку 2:1), 8 г оливко-
вої олії або олії виноград-
ної кісточки (можна і со-
няшникової — експери-
ментуйте), 30 г цукру, 2 ч. 
л. звичайної солі (можна 
морської), 30 г гарбузового 
насіння (або будь-якого ін-
шого), 180 г води, 0,5 ч. л. 
меленого мускатного горі-
ха або інші спеції, але мож-
на не додавати. Добре дода-
ти 1 ч. л. меду.
 Приготування. 
 1. Розчину постави-
ти в тепле місце на 3 годи-
ни. Не обминати! Тим ча-
сом підготувати гарбузо-
ве пюре. До 370 г потерто-
го гарбуза додати невелику 
кількість води і потушку-
вати під кришкою до готов-
ності. Дати охолонути і зби-
ти блендером до однорідно-
го пюре. 
 2. З’єднати гарбузо-
ве пюре з маслом, цукром, 
сіллю, мускатним горіхом. 
Всипати просіяне борош-
но, додати розчину, гарбу-
зове насіння (його можна 
злегка підсушити на ско-
ворідці), воду. Тісто міси-
ти руками хвилини 3-4 до 
однорідності, залишити на 
5-10 хвилин і ще раз міси-
ти 3-4 хвилини. Його важ-
ливо не перемісити, інак-
ше тісто буде погано під-
ходити і хліб не виросте. 
Миску прикриваємо плів-
кою. Ставимо тісто в мисці 

на 3,5-4 години в тепле міс-
це підрости за температу-
ри 25-26 градусів (тісто не 
рухаємо, слідкуємо лише, 
щоб воно не осіло). За цей 
час тісто має збільшитися в 
2-2,2 раза.
 3. Формуємо хліб на 
столі, злегка змоченому во-
дою (можна і олією, олією 
можна змочити і руки, так 
зручніше брати хліб для 
формування) — стіл борош-
ном не посипаємо, його слі-
ди залишаться на готовій 
буханці). Тісто трохи об-
минаємо і надаємо йому 
форми круглої паляниці 
та з’єднуємо по колу «в за-
мок» — робимо буквально 
4-6 рухів. «Замок» як слід 
закріпляємо пальцями. 
Вистилаємо форму харчо-
вою плівкою (краще не в 
один шар, а в два, в цьому 
випадку вже спечений хліб 
після перевертання кра-
ще збереже форму), зверху 
плівку змащуємо вершко-
вим маслом. За бажанням, 
для цього можна також ви-
користати фольгу. Борти-
ки форми змащуємо олією. 
Укладаємо тісто «замком» 
вниз. Зверху форму при-
криваємо харчовою плів-
кою. Ставимо в тепле місце 
піднятися протягом 1 год. 
15 хв. (температура 25-26 
градусів).
 Після чого знімаємо 
плівку, хліб збризкуємо во-
дою і ставимо у формі в ду-
ховку. Випікаємо за тем-
ператури: 1. 230 градусів 
— 15 хв. з парою: Режим з 
«парою»: виливаємо непов-
ну склянку (3/4 об’єму) ок-
ропу на широку сковорід-
ку і ставимо її на низ ду-
ховки, також потрібно поб-
ризкати і стінки духовки. 
За 15 хвилин вода випаро-
вується і виймати сковорід-
ку не треба, щоб зайвий раз 
не відкривати дверцята ду-
ховки. 2. 200 градусів — 20 

хв. без пари, 3. 180 градусів 
— 25 хв. без пари.
 Готовий хліб виймаємо з 
духовки, кладемо на решіт-
ку, зверху рясно збризкує-
мо водою, залишаємо його 
так на 5-7 хв, потім загор-
таємо в подвійний шар тон-
кого лляного рушника і за-
лишаємо вистигати міні-
мум на 12 годин для оста-
точної ферментації. Цей 
хліб ніколи не репається і 
завжди вдається! Паляни-
ця виходить велика — ва-
гою 1,5 кг. Смакуйте і при-
гощайте!

Пляцок «Святкова 
смакота»
 Як кажуть, хочеш свята 
— створи свято! Приміром, 
спечи пляцок з одноймен-
ною назвою, і це вже свято. 
За рецептом Ольги Пирого-
вої він вдається пишним, 
особливо смачним, справ-
ді святковим. 
 Тісто: 2 жовтки, пачка 
маргарину (250 г), 3 пов-
них склянки (по 250 г) бо-
рошна,  склянка цукру, 
ч. л. соди (згасити оцтом), 
ч. л. порошку для печи-
ва, 3-4 ст. л. сметани, ст. л. 
какао (для однієї третини 
тіста дати в кінці). Білко-
ва маса: на кожен корж — 
по 2 білки і по 1/2 склянки 
цукру. Крім того: склянка 
волоських горіхів,  склян-
ка абрикосового джему.
 Крем: 200 г вершкового 
масла, банка вареного згу-
щеного молока. Помадка: 
150 г масла 2 ст. л. какао, 3 
ст. л. цукрової пудри 2 ст. л. 
молока
 Замішуємо з компонен-
тів тісто, ділимо його на 3 
частини. До однієї частини 

додаємо ст. л. какао, пере-
мішуємо і кладемо на го-
динку в морозилку. Інші 
дві частини на 45 хвилин 
кладемо до холодильника. 
Беремо два дека, застеляє-
мо пергаментним папером, 
змащеним маргарином. 
Дістаємо з холодильника 
тісто і кожну частину, вик-
лавши на окрему бляшку, 
розподіляємо, розминаю-
чи руками або розкачуємо. 
Кому як зручніше. Звер-
ху на тісто намазуємо аб-
рикосовий джем або густе 
варення. Кожен корж по-
сипаємо половиною посі-
чених горіхів. Збиваємо 
білки з цукром накруто і 
намащуємо на два коржі. 
Виймаємо з морозилки тіс-
то з какао, розділяємо на 2 
частини — по одній час-
тині на кожен корж. Нати-
раємо зверху на білок через 
крупну тертку. 
 Випікаємо коржі за 
температури 180-200°С 
приблизно 30 хвилин — 
до зарум’янення білка. Ос-
тудити випечені коржі. З 
масла зі згущеним моло-
ком збити крем. Змастити 
збитим кремом один корж 
і накрити другим так, щоб 
рівненький низ коржа став 
верхом пляцка. Для помад-
ки змішати на водяній бані 
всі інгредієнти. Переміша-
ти до отримання однорід-
ної маси. Пензликом рів-
номірно покрити поверхню 
пляцка. Дати застигнути. 
Прикрасити за бажанням. 
Нарізати наступного дня 
— пляцок повинен просо-
читися. Виходить надзви-
чайно смачний!
 Смачного вам хліба на 
столі та здоров’я родині! ■

ЧУДО-ПІЧ

Післясвятково-святкова випічка
Як здивувати свою родину після щедрих застіль

■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Що вам сказати? Зимові свята завершилися, а з ними, 
здавалося б, мав би трохи уповільнитися кухонний 
марафон неймовірної випічки, до якого ми добровіль-
но приєдналися, щоб власними руками творити свято 
рідним. Та де там! Кухня — вона така: якщо є мотива-
ція, є для кого — то хочеться творити і творити. Ось, 
приміром, з таким завзяттям і натхненням, як у Оксани 
Дорошенко, засновниці «Котелевського коржика» (про 
який завдяки її старанням знають у світі) мами малень-
кого Серафимка — першого дегустатора й «експерта 
краси» маминої випічки. 
«Це моє тісто, що лиш за хвилини
Народжує ранок, лине одразу в ніч...
В ритмі зі мною...»  — так лірично описала свій після-
святковий процес випічки Оксана Дорошенко. 

Оксана Дорошенко...❙

та її чепурненькі коржики.❙

Секрет цього рум’яного хліба — гарбуз.❙

Пляцок Ольги Пирогової.❙
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«Хочу виграти в 2020 році турнір «Великого шолома». У мене є також 
цілі трохи меншого масштабу, й сподіваюся, що скоро їх можна буде 

побачити”.
Даяна Ястремська
українська тенісистка

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Уже кілька років очікуван-
ня від виступів прими вітчизня-
ного тенісу Еліни Світоліної на 
турнірах iз серії «Великого шо-
лома» сягають максимальних 
висот. І хоча ще жодного разу 
здобути почесний трофей їй не 
вдалося, з кожним новим стар-
том на «гранд слемах» перша 
ракетка України все сміливіше 
наближається до омріяної мети. 
У 2019 році Світоліна вперше в 
своїй кар’єрі дійшла до півфі-
налів найпрестижніших теніс-
них змагань — на Уїмблдоні та 
«Ю-Ес оупен».
 Новий тенісний рік Еліна 
розпочала з розгромної пораз-
ки американці Даніель Кол-
лінз (1:6, 1:6) в Брісбені, після 
чого повністю сконцентрувала-
ся на підготовці до Відкритої 
першості Австралії, заявивши, 
що в Мельбурні сподівається 
показати достойний результат. 
Маючи на цьогорічному «Ауст-
реліен оупен» високий п’ятий 
номер посіву, в суперниці на 
старті турніру Еліна Світоліна 
отримала скромну за рейтин-
гом Кеті Бултер із Великої Бри-
танії, котра в табелі про ранги 
WTA посідає 315-ту позицію.
 Водночас легкої прогулян-
ки в першому колі в української 
прими не вийшло. 23-річна бри-
танська тенісистка гідно вигля-
дала в матчі з його фавориткою, 
змусивши опонентку докласти 
чимало зусиль для подолання 
стартового кола — 6:4, 7:5. Як 
свідчить статистика, Світоліна 
всьоме поспіль подолала стар-
товий бар’єр на «Аустреліен оу-
пен» і в наступному раунді зуст-
рінеться з Лорен Девіс iз США.
 А от друга ракетка України 
— 19-річна Даяна Ястремська — 
немов метеор, промчала до дру-
гого раунду змагань, розбивши 

на своєму шляху Кайю Юван зі 
Словенії — 6:1, 6:1. «Хочу виг-
рати в 2020 році турнір «Вели-
кого шолома». У мене є також 
цілі трохи меншого масштабу, й 
сподіваюся, що скоро їх можна 
буде побачити. У четвер зустрі-
чаюся з Каролін Возняцьки», — 
написала в «Твіттері» Ястрем-
ська після успішного старту на 
«АО».
 Вочевидь успішне прохо-
дження дуелі з Возняцьки — 
колишньою першою ракеткою 
планети з Данії, котра анонсу-
вала, що «АО»-2020 стане для 
неї останнім турніром у спор-
тивній кар’єрі, якраз і є одним 
iз тих маленьких кроків, які по-
винні привести Ястремську до 
великого звершення. При цьо-
му досвід нещодавньої участі у 
фіналі представницького тур-
ніру в Аделаїді для амбітної ук-
раїнки має стати доброю підмо-
гою.
 Ветеран українського тені-
су Катерина Бондаренко лише 
нещодавно повернулася на корт 
після народження другої ди-
тини, проте кількох проведе-
них у 2020 році матчів вияви-
лося замало, аби відчути ритм 
великої тенісної гри. До осно-
ви цьогорічного австралійсько-
го «шолома» Бондаренко-мо-
лодша потрапила як власниця 

«уайлд кард» і мала всі шанси 
на успішний старт.
 У поєдинку проти госпо-
дарки кортів Арини Родіоно-
вої Катя кілька разів наближа-

лася до переможної позначки, 
проте, ведучи перед у матчі 6:3, 
5:3, змарнувала в другому сеті 
не одну нагоду для підсумково-
го тріумфу. Зрештою, Родіоно-

ва на «тай-брейку» зрівняла ра-
хунок по сетах, після чого взя-
ла у пригніченої невдалими під-
ходами українки шість геймів 
поспіль — 6:3, 6:7 (5:7), 0:6. ■

Еліна Світоліна всьоме поспіль подолала стартовий раунд на «Аустреліен оупен».
Фото з сайта twitter.com.

❙
❙

ТЕНІС

Маленькими кроками — 
до великої мети
Дві перші тенісистки України вдало стартували на Відкритій першості Австралії

■

Григорій ХАТА

 Із наближенням старту кваліфікацій-
ного турніру чемпіонату Європи-2021 се-
ред чоловіків скаути національної збірної 
України дуже активно вивчають закор-
донні чемпіонати в надії сформувати мак-
симально боєздатний колектив для успіш-
ного початку кваліфікації.
 Вочевидь новий наставник «жовто-
синіх» — латвієць Айнарс Багатскіс — 
має відмінне від свого попередника Євге-
на Мурзіна бачення ігрового малюнка, під 
який, власне, й підбиратимуть потрібних 
виконавців.
 Приміром, як свідчить президент Феде-
рації баскетболу України Михайло Бродсь-
кий, у ролі «плеймейкера» в синьо-жовтій 
команді Багатскіс хоче бачити свого аме-
риканського підопічного з «Київ-Баскета» 
Кейсі Шеферда. «Із усіх можливих канди-
датур тренер обрав саме Шеферда, наполя-
гаючи, що він оптимальний кандидат для 
позиції розігруючого в збірній України. 
Тож ми вже готуємо документи для його 
натуралізації, адже в усіх країнах амери-
канці грають на позиціях плеймейкера», 
— пояснив Бродський.
 Що стосується приїзду до табору ук-
раїнської збірної легіонерів, то президент 
ФБУ відзначив певні складнощі в питан-
ні виклику українців з  окремих клубів, 
особливо тих, які виступають у Євролізі. 
 Так, один iз фаворитів цього найрей-

тинговішого в Європі клубного турніру, 
«Барселона», категорично проти поїзд-
ки до національної збірної Артема Пус-
тового. Не хочуть відпускати на матчі 
єврокваліфікації українського новачка 
Олександра Мішулу керівники турець-
кого «Меркезефенді». Однак, як наголо-
шує Михайло Бродський, федерація про-
довжує вести перемовини з незговірливи-

ми клубами. Приміром, іспанська «Уні-
каха» вже дала згоду на участь українця 
Володимира Геруна в одному з трьох мат-
чів лютневого «вікна» відбору.
 Відзначимо, що суперниками збірної 
України за путівки на Євробаскет-2021 
в групі «F» будуть команди Австрії, Сло-
венії та Угорщини. Вочевидь група не над-
то складна, та й потрапити до фінальної 

частини змагань буде доволі просто, адже 
перепустки на ЧЄ отримають одразу три 
кращі команди квартету.
 Утім навіть у таких умовах багато 
що залежатиме від кадрового потенціа-
лу збірної України. При цьому зрозумі-
ло, що в майбутній єврокваліфікації, для 
матчів котрої передбачено три календар-
ні «вікна» — лютий поточного, а також 
наступного року та листопад 2020-го), не 
гратимуть наші легіонери з НБА — Олек-
сій Лень i Святослав Михайлюк, хоча, без 
сумніву, вони б суттєво підсилили гру ук-
раїнської національної команди.
 До слова, Михайлюк, який захищає 
кольори «Детройта», днями двічі онов-
лював свій рекорд результативності в най-
сильнішій лізі планети. У грі проти «Бос-
тона» він заробив 21 пункт, «Атланті», за 
яку грає Лень, закинув 25 очок. Згідно зі 
статистикою, Свят входить до п’ятірки 
кращих у НБА за влучністю триочкових 
кидків.
 «Михайлюк проводить у Лізі всього 
лише другий сезон. У нього все ще є бага-
то можливостей для зростання, при цьо-
му він уже робить успіхи. Головний ас-
пект його прогресу — гра в захисті. Він 
іще не повністю готовий, але для успіш-
ного виступу в «плей-оф» уся команда по-
винна зробити крок уперед і викладатися 
в захисті», — так оцінив свого українсько-
го підопічного наставник «Детройта» Ду-
ейн Кейсі. ■

Український легіонер «Детройта» Святослав Михайлюк на пристойний рівень підняв 
планку своєї результативності в НБА.
Фото з сайта xsport.ua.

❙
❙
❙

БАСКЕТБОЛ

Особливості кадрового питання
У баскетбольній федерації України готують документи для натуралізації американського «плеймейкера»

■



КАЛЕЙДОСКОПСЕРЕДА, 22  СІЧНЯ 202016

Читайте 
в наступному 
номері:

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №7■

ПОГОДА■

УКРАЇНА МОЛОДА

1 
2

 3
 4

 5
 6

 7
 8

 9
 0

Редактор Михайло Дорошенко

Засновник i видавець —

ПП «Україна молода»

Свідоцтво про реєстрацію:

КВ №3386 вiд 29.08.98

© Дорошенко М.І., 2013

Передплатні індекси: 60970, 1555

Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50

Телефони редакції: 044-361-62-61;

з мобільного: 094-926-32-61

Електронна пошта редакції:
ukrmoloda@ukr.net

Рекламне бюро: 

reklama-umoloda@ukr.net

Вiддiл реалiзацiї: 

454-84-41

sale_umoloda@ukr.net

«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kyiv.ua

Відділи:

економіки  — wagmer@ukr.net

 культури, історії, суспільних проблем —

vsamchenko@i.ua

Газета друкується 
у видавництвах:

«Преса України» — у Києвi
 Зам. 3009007

«Видавничий дім 
«Високий Замок» — у Львові

Зам. блок № 7 
 Верстка та виготовлення 

фотоформ — 
комп’ютерний центр  

редакції «УМ», 
Газета виходить 

у вівторок, середу, 
п’ятницю—суботу (спільний номер)

Тираж 86734

При використаннi наших публiкацiй посилання на  «УМ» обов’язкове.

Рукописи не рецензуються i не повертаються

Вiдповiдальнiсть за змiст реклами несе рекламодавець. 

Комерційні публікації виходять під рубриками: 

«Український виробник», «Позиція», «Банківська справа», 

«Фінансова експертиза», «Здоровенькі були», «Це — працює!»,

«Знайомтеся — новинка», «Партнерство», «Програми», 

«Проекти», «Альма-матер», «Продукт», «Протистояння», 

«Вітаємо», «Любов і шана». 

Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

ПРИКОЛИ■
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 Насправді чоловіки визнають 
жiночу інтуїцію, але називають її 
по-своєму — «накаркала».

* * *
 Гардероб для жінки — це 
ліки, а на здоров’ї економити не 
можна.

* * *
 — Чи є у тебе мрія?
 — Є.
 — Яка?
 — Хочу кинути пити.

 — Так кинь.
 — А як потім жити без мрії?

* * *
 До кабінету директора банку 
входить прибиральниця.
 — Дайте мені ключ від схови-
ща, — каже вона.
 — Тільки я і мій заступник 
маємо право відкривати ці двері.
 — Шкода, мені вже набридло 
щоранку колупати шпилькою, щоб 
відкрити двері й прибрати там.

Геній місця
Як киянка, оселившись разом із сім’єю у малому селі, почала змінювати навколо себе життя

По горизонталі:
 1. Невелика кімнатна або дворо-
ва собачка. 5. Собача хата. 8. Вовча 
нора. 9. Французьке місто, батьків-
щина Шарля де Голля. 10. Спів аль-
пійських горян, який нагадує пта-
шині рулади. 11. Французька націо-
нальна валюта до введення євро. 12. 
Кетяг винограду. 13. Сільськогоспо-
дарський інструмент, на який у Біблії 
радять перекувати мечі. 15. Газова-
ний напій, з яким асоціюють поколін-
ня 1980-х. 17. Чеський письменник. 
Автор романів «Процес» і «Замок». 
23. Воскоподібна речовина, що ви-
соко цінується в парфумерії, яка 
стала причиною масового винищен-
ня кашалотів. 26. Зібрані разом гео-
графічні карти. 27. Агент таємної 
поліції, що стежить за кимось. 28. 
Звернення до священника у като-
лицькій церкві. 29. Почесне зван-
ня в мусульман, яке давалося при-
дворним, представникам духівниц-
тва, купецтва; герой східного фоль-
клору, мандрівник і дотепник. 30. 
Порода службових собак. 31. Аме-
риканський пластун. 32. Японська 
фірма, лідер на ринку музичних інс-
трументів.
По вертикалі:
 1. Людина, що пише лівою ру-
кою. 2. Місто в гирлі Дунаю, ук-
раїнська Венеція. 3. Чоловік, який 
живе за рахунок багатої жінки. 4. Ве-
лика американська ящірка, що живе 
на деревах. 5. Представник однієї з 
етнічних груп західноукраїнських об-
ластей. 6. Музичний інструмент, під 

який танцюють не з власної волі. 7. 
Ніша у стіні для ліжка. 14. Позивний 
рок-музиканта і сержанта ООС Анд-
рія Антоненка, якого звинувачують у 
вбивстві Шеремета. 16. Титул вищо-
го британського аристократа, який 
не належить до королівської роди-
ни. 18. Державний устрій, прихиль-
ником якого був Нестор Махно. 19. 
Пісня про народження Ісуса Хрис-
та, яку діти співають на Різдво. 20. 
Смужка тканини, нашита збоку на 
штанах. 21. Біблійна жінка, яка за-
брала силу в Самсона, відрізавши 
його волосся. 22. Те, що залишаєть-
ся, якщо число не ділиться на ціло. 
24. Духовний вчитель, легендарний 
засновник однієї з трьох світових 
релігій, «просвітлений». 25. Стан 
надзвичайного нервового збуджен-
ня, коли людина перестає контролю-
вати себе. ■

Кросворд №6
від 21 січня

Дара ГАВАРРА

 Новина про те, що у французь-
кому містечку Фіжак відкрито пер-
шу персональну виставку «кар-
тин» Брітні Спірз, викликала не те 
щоб здивування, а певний шок. По-
перше, чому у Франції, по-друге, 
хто відкрив цей талант у співачки і 
спонсорував цю виставку в галереї 
Sympa? Назва виставки проста і не-
вибаглива, як і самі пісні поп-зірки, 
— «Іноді потрібно просто пограти-
ся». Те, що заняття живописом для 
Брітні це просто гра, зрозуміло вже з 
першого погляду на її, з дозволу ска-
зати, картини. Про це свідчать і до-
писи підписників соцмереж зірки: 
«Сподівають, це жарт?» — один із 
нейтральних коментів, бо інші прос-
то саркастичні й убивчі: «Це вже за-
надто!», «Ха-ха, приїхали...», «Для 
чого ви заохочуєте це?» тощо.
 Та цікавіше те, що одна з картин 
співачки, на якій зображено фіо-
летові квіти з її саду, була раніше 
виставлена на доброчинному аук-
ціоні в Лас-Вегасі і її придбав теле-
ведучий Робін Лінч за 10 тисяч до-
ларів (йшлося, що виручені кошти 
будуть передані жертвам стріляни-

ни на музичному фестивалі Root 91 
Harvest). Проте це все одно не є під-
твердженням таланту живописця 
у Спірз, бо, вважають її фоловери, 
таке може намалювати і трирічна 
дитина. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 У західноавстралійському містеч-
ку Наннапа поселилися... ему — «роди-
чі» страусів. Це великі птахи (заввишки до 
двох метрів), що не вміють літати, які здав-
на проживали довкола містечка, але бояли-
ся з’являтися на вулицях поселення. Пере-
важно вони ховалися від людей у кущах, а 
тепер їх можна побачити не лише на вули-
цях передмістя, а й у центрі Наннапа. Як 
повідомив голова міської ради Тоні Дін, 
птахи й не думають покидати містечко, в 
якому проживає 1300 осіб. Жителі ж стур-
бовані такими сусідством, адже ему спус-
тошують або ж просто витоптують їхні го-
роди й поля та просто засмічують містеч-
ко своїм послідом і пір’ям. Мешканці на-
магалися відлякувати птахів струменями 
води, проте на захист стали зоозахисники, 
тож гарячі суперечки могли б зайти у глу-

хий кут, якби місцева влада не ухвалила со-
ломонове рішення. Оскільки птахи не є не-
безпечними для людей, але можуть стано-
вити загрозу виникнення дорожньо-транс-
портних пригод, то проблема вирішується 
за допомогою розміщення дорожніх знаків, 
які б попереджали водіїв про загрозу.
 Наразі не відомо, чи покинуть птахи 
містечко і коли. Цікаво, що схожа ситуа-
ція виникла в сусідньому покинутому міс-

течку Кемпіон, яке також постраждало від 
окупації ему. Ще у далекому 1932 році вла-
да міста не змогла взяти ситуацію під кон-
троль і птахи знищили весь урожай місце-
вих фермерів. Розлючені селяни вимага-
ли втрутитися, тож довелося запросити ав-
томатників, які винищили значну кількість 
птахів, проте згодом вони знову поверну-
лися в Кемпіон. Відтоді жартують, що ему 
виграли війну. ■

КИШ, ПЕРНАТІ!

Нашестя ему
Австралійське містечко потерпає 
від засилля страусів

■

ПОП-АРТ

Брітні Спірз художниця
Правда, дехто це сприймає за жарт

■

Брітні Спірз.❙

Так малювати вміє кожен, 
ніби промовляють «картини» Брітні.

❙
❙

23 сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, мiсцями невеликий мокрий снiг. На дорогах по-
декуди ожеледиця. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с. Темпе-
ратура вночi та вдень близько 0.

Курорти Карпат: хмарно, без iстотних опадiв. Славське: 
вночi +1...+3, удень +1...+3. Яремче: вночi 0...+2, удень 0...+2. 
Мiжгiр’я: вночi 0...-2, удень +1...+3. Рахiв: уночi -1...+1, удень 
0...+2.

21 сiчня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — 3 см, Плай — 15 см, 
Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — немає, Іва-
но-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия — 
немає, Пожежевська — 2 см.
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Зовнішня політика: світове панування
 «Её методы, её тактика, ее приемы мо-
гут изменяться, но путеводная звезда этой 
политики — мировое господство — оста-
ется неизменной. Только изворотливое 
правительство, господствующее над мас-
сами «варваров», может в настоящее вре-
мя замышлять подобные планы», — писав 
Карл Маркс. (2)
 Але, маючи необмежені людські та фі-
нансові ресурси, цей, за висловом Маркса, 
монгол творить свою чорну справу в усій 
Європі.
 Фрідріх Енгельс зазначає, що Євро-
па вимушена боротися «не на жизнь, а на 
смерть с русским царизмом». (3)
 Один із аспектів Росії — зовнішня полі-
тика, «а внешняя политика — это безу-
словно та область, в которой царизм силен, 
очень силен. Русская дипломатия образу-
ет своего рода современный орден иезуи-
тов, достаточно мощный, чтобы преодо-
леть, в случае необходимости, даже цар-
ские прихоти и коррупцию... Именно это 
тайное общество, набиравшееся в начале 
из иностранных авантюристов, и подня-
ло Российскую империю до ее нынешнего 
могущества... Шагая через миллионы сол-
датских трупов и по меньшей мере через 
один царский труп, — эта шайка настоль-
ко же бессовестная, насколько и талант-
ливая, содействовала больше, чем все рус-
ские армии, расширению границ Росии от 
Днепра и Двины за Вислу, до Прута, Дуная 
и Черного моря, от Дона и Волги за Кав-
каз, к истокам Оксуса и Яксарта; это она 
способствовала тому, чтобы сделать Рос-
сию великой, могущественной, внушаю-
щей страх и открыть ей путь к мировому 
господству. Но тем самым она укрепляла 
царскую власть и внутри страны. В глазах 
вульгарно-патриотической публики слава 
побед, следующие одно за другим завоева-
ния, могущество и внешний блеск царизма 
с избытком взвешивают все его грехи, весь 
деспотизм, все несправедливости и произ-
вол; шовинистическое бахвальство с лих-
вой вознаграждает за все пинки». (3)
  Але, не зважаючи ні на що, «действует 
этот иезуитский орден..., никогда не упус-
каемой из виду цели — мирового господс-
тва России». (3)
 «По мере необходимости Россия дура-
чит падких до фраз западноевропейских 
«образованных» филистеров и их так на-
зываемое «общественное мнение». (3)
 А далі, зазначає Енгельс, кожен росій-
ський цар ставав «...пожизненным слугой 
иезуитской шайки дипломатов».
 І, як наслідок, «глупая Европа была 
одурачена». (3)
 Така політична сліпота Європи та Аме-
рики дозволила Росії відібрати у Японії Ку-
рильські острови, у Китаю — Амурський 
та Усурійський краї (4), завойовувати Тур-
кестан, Бухару та Хіву, загарбати Грузію 
та Крим, «прибрать к рукам» Україну, 
придушити у крові повстання і поневоли-
ти Польщу, відібрати у Німеччини Кеніг-
сберг, загарбати країни Прибалтики та 
відібрати 20% території у Фінляндії. Тоб-
то загарбання чужих сусідських територій 
по всьому периметру уламка Золотої Орди 
— Росії.
 Особливо потерпіла Україна. «Столы-
пин объявляет борьбу с украинством госу-
дарственною задачей, лежащей на России 
с XVII столетия», — писав академік Воло-
димир Вернадський. (13) У той час лідер 
російських комуністів Володимир Ленін 
відзначав, що «царизм робив iз велико-
росів катів українського народу». (14)
 Споконвіку українець, вільний за 
своєю ментальністю лицар-козак, веде бо-
ротьбу за свою незалежність, а йому про-
тистоїть, намагається його знищити «жа-
люгідна нація, нація рабів, зверху до низу 
— всі раби». (15)

Правителі Орди
 Як показує історія, сама ця «єзуїтська 
шайка» керувала правителями Росії, які 
за своїм походженням та ментальністю ні-
коли не були росіянами.
 Петро I. Як відомо, Романови були 
дещо пришелепкуватими, і, щоб бути 
справжніми володарями Московії, бояри 
обрали на престол 16-річного Міхаїла. Не 
розумнішим був і його син Алєксєй.
 Як важають грузинські історики, Пет-
ро I народився від грузинського царя Ірак-
лія II, який був у потрібний момент при 
дворі російського царя, та цариці Наталі 
Наришкіної, розпутної, як і всі жінки 
царської сім’ї.
 Як відомо, Петро I, який згнив від си-
філісу, вбивши свого сина Алєксєя, не за-
лишив після себе чоловіче потомство і на 
престол зійшов Карл Голштинський, піз-
ніше Петро III, і його дружина Софія — 
Августа Ангальт-Цербстська, Катерина 
II. Далі всі царі (Павло I, три Олександри 
та два Ніколаї) одружувалися з німкеня-
ми, австрійськими чи датськими принце-
сами.
 Отже, до революції 1917 року Росією 
керували не росіяни.

Для зграї пройдисвітів, яка завжди 
«правила балом» у Росії, були протипока-
занi й будь-які прояви демократії.
 Лютнева революція 1917-го, яка на-
віть за визначенням більшовиків була де-
мократичною, «викликала значне пож-
вавлення національно-визвольного руху 
пригноблених народів Росії, зокрема на 
Україні», зазначає Радянська енциклопе-
дія історії України. (22)
 Але «шайка», якій демократія була 
не властива, готувала державний перево-
рот. Ось що про це пишуть «Большая Со-
ветская Энциклопедия» (1928 р.) і «Малая 
Советская Энциклопедия (1930—32 рр.) 
(23, 24). «Октябрьский переворот и ЦК 
партии. Решающее заседание состоялось 
23 (10) октября. На нем присутствовали: 
Ленин (Ульянов), Сталин (Джугашвили), 
Свердлов (Гаухманн), Троцкий (Бронш-
тейн), Зинов’ев (Радомыльский), Каменев 
(Розенфельд), Сокольников (Брилиант), 
Урицкий, Бубнов, Ломов, Дзержинский, 
Коллонтай (Домонтович).
 У подальшому «шайка» зменшила-
ся у кількості її членів. Після жовтнево-
го перевороту виконавча влада перейшла 
до політбюро ЦК. У нього війшли: Ленін, 
Зінов’єв, Каменєв, Троцький, Сокольни-

ков, Сталін, Бубнов.
 Слід відзначити, що ця «шайка» 
(політбюро), яка ніколи не обиралась наро-
дом, керувала країною аж до 1991 р. Змі-
нювались її члени, але політбюро залиша-
лося. 
 Отже, в лютому — революція, а в жовт-
ні — державний переворот, організований 
«шайкою».
 Ця шайка, як і раніше, «настолько же 
бессовестная, насколько и талантливая».
 Її главар — Ленін. Російський радянсь-
кий історик Д. Волкогонов так характе-
ризує «вождя мирового пролетариата»: 
Предками Ленина были русский, калмык, 
еврей, немка:
 — прадед Ленина по материнской ли-
нии Мойше Цукович Бланк родился и 
проживал в городе Староконстантинове, 
а затем в Житомире. Его синовья Абель и 
Сруль (Израиль) приняли християнство и 
в соответствии с этим изменили имена на 
Дмитрия и Александра; (25)
 — злой был человек и глаза у него вол-

чьи, злые; (25)
 — Ленин без тени смущения называ-
ет своих соотечественников (росіян) «ду-
раками» и «идиотами», которые способны 
лишь на элементарно-примитивную рабо-
ту; (25)
 — Ленин стал главой правительства 
страны, которую едва ли любил. Он не был 
патриотом России; (26)
 — ленинская система монополии на 
власть вполне способствовала, даже благо-

приятствовала появлению на самой верши-
не государственной власти людей бесцвет-
ных, посредственных, полуграмотных, с 
низким уровнем интелектуального разви-
тия. (26) (Чи не наша це сучасність?)
 Після жовтневого перевороту до сере-
дини 20-го століття при владі були євреї 
Ленін, Троцький, Сталін.
 Геніальний кінорежисер і письменник 
Юрій Іллєнко у своїй книзі. «Доповідна 
Апостолові Петру» пише, що Джугашвілі 
з грузинської перекладається як джуга — 
іудей, швілі— син. (5)
 А навколо цих правителів завжди була 
«зграя єзуїтів», яка формувала «коро-
ля».

Пошкребіть росіянина — і знайдете 
татарина
 Повернімося знову до Енгельса. Така 
загарбницька політика Орди «возможна 
лиш до тех пор, пока народ остается совер-
шенно пассивным, не имеет другой воли, 
кроме воли правительства, и призван толь-

ко поставлять солдат и платить налоги для 
осуществления целей, преследуемых дип-
ломатами» (3).
 Огидна потвора, російська держава, 
викликає відразу не тільки у жертв її аг-
ресії, а й у прогресивної частини її інтелі-
генції: «Мы не можем привыкнуть к этой 
страшной, кровавой, безобразной, наглой 
на язык России, к этой литературе фиска-
лов, к этим пленникам в генеральских эпо-
летах, к этим квартальным на универси-
тетских кафедрах. Ненависть и отвраще-
ние поселяет к себе эта Россия». Так ха-
рактеризує сучасну йому Росію Олександр 
Герцен (7). 
 А хіба тепер Росія стала кращою?
 Наслідки такої політики жахливі. «Это 
самая несчастная,— продовжує Герцен, 
— самая порабощенная из стран земного 
шара. Москва спасла Россию, задушив все, 
что было свободно в русской жизни» (7).
 Уже в наші часи сучасники, як, нап-
риклад, Олександр Солженіцин відзна-
чав що «...русские стали самой ненавист-
ной нацией во всем мире».
 Українці, як ніхто інший, ще з момен-
ту «воссоединения» оцінили ментальність 
московитів. Дамо слово знову Олександ-
ру Герцену: «Хмельницкий не из любви 
к Москве, а из нелюбви к Польше отдал-
ся царю. Москва или лучше Петербург об-
манули Украину и заставили ее навидеть 
москалей. (7)»
 На ненависть українців до москалів 
звертали увагу іноземні історики та спос-
терігачі. «Добрий чоловік — а москаль» 
(як протиставлення), матері лякають своїх 
дітей словом «москаль». Це пише А. Лев-
шин у своїх «Отрывках из письма о Мало-
россии» (1816). Георг Коль у своїй книж-
ці «Україна, Малоросія», 1841 р., писав: 
«Відраза українців до росіян, їх гноби-
телів, є така велика, що це можна назва-

ВУСТАМИ КЛАСИКІВ...■

Імперія з 
шайкою» 

Маркс, Енгельс та Європа — +про Росію та чого боявся 
Лейба Бронштейн (Троцький)

Борис ВАСИЛЬЧЕНКО, 
учасник Другої світової війни
Боярка Київської області

Країна Моксель, Московія і, нарешті, остаточна назва, вкрадена у нас, — Росія. Чому 
вона веде безперервні війни з усім світом, а тепер це, за визначенням російського 
письменника Віктора Єрофєєва, труп, що розкладається, країна, яка, «не впорав-
шись зі світом, паскудить у світі», країна, яка, за словами Віктора Ющенка, 24 рази 
збройно нападала та нищила Україну? (1) Чому Росія викликає стільки стурбованос-
ті в усьому світі і, в першу чергу, в нас, українців?

Ще на початку 90-х років Дмитро Павличко писав: «Прийде 
знахабнілий москаль і в Париж, як зруйнує Чечню!». Бо ж до нас уже 
прийшов!

Уся російська ментальність — за плечима цього ведмедя.❙



9УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 22 СІЧНЯ 2020МИНУЛЕ І ДУМИ

ти ненавистю». (8) Зрештою, Шевченкове: 
«Москалі — лихі люди!».
 Зрештою, де ступав чобіт окупанта —
москаля чи то в Польщі, чи в Прибалтиці, 
чи в Грузії чи в Середній Азії — відношен-
ня до москаля було однозначним.
 Яскраво охарактеризував ставлен-
ня чеченців до москалів Лев Толстой. В 
період першої чечено-російської війни у 
повісті «Хаджи-Мурат» читаємо про ко-
лись квітучий аул після набігу на нього 
москалів:
 «Мальчик был мертвым. Он был про-
ткнут штыком в спину.
 Были поломаны и обожжены посажен-
ные и выхоженные абрикосовые и вишне-
вые деревья, и, главное, сожжены все ульи 
с пчелами. Вой женщин слышался во всех 
домах и на площади, куда привезли еще 
два тела. Малые дети ревели вместе с ма-
терями.
 Ревела и голодная скотина, которой не 
было чего дать.
 Фонтан был загажен, очевидно нароч-
но, так что воды нельзя было брать из него. 
Так же была загажена и мечеть.
 О ненависти к русским никто не гово-
рил. Чувство, которое испытывали все че-
ченцы от мала до велика, было сильнее 
ненависти. Это была не ненависть, а не-
признание этих русских собак людьми, и 
такое отвращение, гадливость и недоразу-
мение перед нелепой жестокостью этих су-
ществ, что желание истребления их, как 
желание истребления крыс, ядовитых па-
уков и волков, было таким же естествен-
ным чувством, как чувство самосохране-
ния». (9)
 Особливо жорстоким був монгол—мос-
каль в Україні. Ось деякі факти. 1169 рік, 
Київ вирізано та розграбовано. Те ж саме 
сталося й у 1918-му. 1708 — Батурин. 
1944—54 Волинь, Галичина. Винищено 
цілі села. А Голодомор? А репресії? А ко-
лективізація? «Чи буде суд, чи буде кара»? 
(Т. Шевченко) А таки буде!
 Російський письменник Віктор Єро-
фєєв, знана у світі постать, пише:
 — Росія — ганебна нація;
 — росіяни змішалися з татарами;
 — росіяни — справжнісінькі паразити, 
кожен начальник — самодур;
 — чи потрібна Росія для нового одкро-
вення: чи потрібна вона взагалі? Якби вона 
пропала завтра, цілком, чи хто-небудь за-
сумував би за кордоном?
 — росіяни — страшенно заздрісні;
 — анекдот — це російська церква;
 — Росія — історично нечесна країна;
 — росіянин славиться 
необов’язковістю, пообіцяє — не зробить;
 — історії росіяни зовсім не знають;
 — пошкребіть росіянина — і ви знайде-
те татарина, — кажуть французи;
 — Росія... не пишається розумом. Вона 
його топить... тому, що розум заважає 
життю;
 — похмурий народ, запійний;
 — важко собі уявити народ, який біль-
ше схильний до мордування себе й ін-
ших;
 — «наші»... традиційно не поважають 
сусідів;
 — автомат Калашникова — головний 
персонаж російської культури другої по-
ловини ХХ століття (12).
 Ось така вона ментальність Орди, як 

влучно визначив свого часу Євген Гуцало. 
(6)

 Не так мосховські воші, як українські 
гниди
 Ці слова Симона Петлюри завжди 
були на часі, як сто років тому, так і те-
пер. Тримаю в руках книгу Петра Ше-
леста «Україно наша Радянська». Вида-
но в Києві у 1970 році, коли автор був пер-
шою особою в Україні та членом політбю-
ро ЦК КПРС. Автор з гордістю, як щирий 
українець, пише про Запорозьку Січ. «У 
Січі при оцінці людей брались до уваги 
хоробрість, розум, досвід, кмітливість і 
безмежна відданість батьківщині — Ук-
раїні. Січ відігравала велику прогресив-
ну роль в історії українського народу. 
Демократичний устрій Січі дав підста-
ву К. Марксу назвати її «християнською 
козацькою республікою». Дух козацтва 
розлився по всій Україні, підкреслював 
Маркс». (10)
 Але навіть посилання на «основопо-
ложника» не врятувало автора від укусів 
своїх «гнид». Незабаром у журналі «Раду-
га» якийсь О. Носенко розкритиковує кни-
гу Шелеста і його оцінку козацтва: «автор 
значно ідеалізує українське козацтво і За-
порізьку Січ». (11) Далі йшла критика 
ставлення Шелеста до письменників Ук-
раїни: «ряд книг Р. Іваничука, С. Плачин-
ди, І. Білика, для яких характерна ідеалі-
зація патріархальщини». (11)
 У галузі мистецтва зачистка України 
від українців велась дуже активно, зокре-
ма в кіно.
 Згадує Маріетта Шагінян: «Перебуваю-
чи в Руані (Франція), прочитала у журналі 
«неабычайно хвалебную речь по адресу 
изумительного советского фильма «Огнен-
ные кони». Подлинное название «Тени за-
бытых предков». ...Над рецензией об «Ог-
ненных конях» стоят три звездочки, боль-
шая буква А (высшая оценка фильма), а в 
самой рецензии фильм аттестован как «не 
имеющий себе подобного, не похожий ни 
на какой другой, — все в нем свет, жизнь, 
краска — праздник для глаз и сердца.
 Позднее в Руане я увидела очередь на 
него перед кассой кино». (16)
 Поетичне кіно... краса і гордість, золо-
та перлина в нашому і світовому мистецтві. 
А, крім «Тіней», ще були «Криниця для 
спраглих», «Ніч на Івана Купала», «Бі-
лий птах з чорною ознакою», «Кам’яний 
хрест» та інші. За «Тіні забутих предків» 
постановники та виконавці основних ро-
лей отримали в Аргентині в 1963 р. на кі-
нофестивалі нагороду «Золотий хрест».
 Але... Слово Юрію Іллєнку: «З кіно 
було покінчено. Так сказав перший сек-
ретар ЦК КПУ Володимир Щербицький 
у звітній доповіді черговому з’їзду КПУ. 
Сказав дослівно (я користуюсь стеногра-
мою) на «чистому руському єзику» Пуш-
кіна — Жириновського...: «Дорогие това-
рищи Коммунисты! С гордостью могу до-
ложить съезду Коммунистической партии 
Украины, что с так называемым поэтичес-
ким кино наконец окончательно поконче-
но».
 Я і був тим самим поетичним кіно, ца-
пом-відбувайлом.
 Параджанов сидів у зоні.» 
 А до того була заборона фільму Ю. Іл-
лєнка «Криниця для спраглих». Нова-

торства у «Криниці» виявилось стільки, 
що воно зірвало дах ЦК КПУ». (5).
 Помаранчева революція... Славет-
на сторінка в історії України. Але ще не 
встиг Віктор Ющенко стати президентом, 
як один із секретарів ЦК КПУ Л. Кравчук 
разом iз В. Медведчуком створюють пар-
тію СДПУ (о) з лозунгами:
 — «Не так» (на противагу ющенково-
му «Так»);
 — НАТО — ні;
 — союз із Росією.
 Саме Кравчук носився з ідеєю імпіч-
менту Віктору Ющенку.
 Президент Петро Порошенко. Чи не 
найуспішніший з усіх президентів Украї-
ни.
 Головна зброя проти нього у всіх «гнид» 
була брехня. Метод старий, але дієвий.
 Майстер «клеветы» Дон Базіліо в опері 
Россіні «Севільський цирульник» радить, 
як можна знищити будь-яку, хай найшля-
хетнішу людину:
 Клевета. Потихоньку, полегонько
 И из уст в уста летает,
 И из уст в уста летает,
 И как бомбу разрывает, клевета!
 Тот же, кто есть цель гоненья,
 Претерпевь все униженья,
 Погибает в общем мненьи
 Пораженный клеветой!. (17)
 Згадаємо сорок кандидатів у президен-
ти, а що вони тільки не телепали про Пет-
ра Порошенка! І тепер із телеканалів, пе-
рекуплених Медведчуком, іде «клєвєта» 
на українських політиків. Це ті «гніди», 
які на «єзикє» Путіна запускають черго-
ву «клєвєту» на Україну, на українців.
 Яскравий приклад — Андрій Портнов. 
Уродженець тепер сепаратистського Лу-
ганська, колись народний депутат за спис-
ком БЮТ (блок Юлії Тимошенко), потім 
один «iз птєнцов гнєзда» Віктора Януко-
вича, один з авторів драконівських законів 
від 16 січня 2014 р. на телеканалі Медвед-
чука закликає до розправи з активними 
учасниками Революції гідності. (21)

Тривоги Лейби Бронштейна
 У наших умовах маємо справу з потуж-
ною п’ятою колоною.
 «Зазвичай п’ятою колоною охрещу-
ють людей, чиї дії викликають тривогу у 
країні, а їх зв’язки із закордоном залиша-
ються таємницею для широкого загалу» — 
пише кандидат технічних наук, професор 
І. В. Діяк. (27)
 Академік Борис Олійник зазначав, що 
у всіх країнах п’яту колону нещадно ни-
щать. У нас же п’ята колона, керована 
Кремлем, відверто нищить нашу Вітчиз-
ну.
 Відзначаючи боротьбу всього цивілізо-
ваного світу проти варварської Московії, 
аналізуючи роль Польщі у цій боротьбі в 
XIX столітті, Карл Маркс наголошував: 
«Для Европы существует только одна аль-
тернатива: либо возглавляемое московита-
ми азиатское варварство обрушится, как 
лавина, на ее голову, либо она должна вос-
становить Польшу, оградить себя таким 
образом от Азии двадцатью миллионами 
героев, чтобы выиграть время для завер-
шения своего социального преобразова-
ния». (2)
 Отже, XIX століття — поляки, XXI — 
українці захищають Європу від «азіатсь-
кого варварства».
 Леся Українка, говорячи про Шотлан-
дію, але маючи на увазі Україну, писала: 
«Є ще в країні шотландський народ, не 
звик він носити кайдани». (18)
 Характеризуючи українців, які ста-
ли проти світового панування червоного 
фашизму, один із його верховодів Лейба 
Бронштейн (Троцький) так повчав агі-
таторів-комуністів в Україні під час ук-
раїно-московської війни 1917— 22 рр.: 
«Вы, товарищи, отправляетесь на Ук-
раину... Коммуну, чрезвычайку, продо-
вольственные отряды, коммисаров-евре-
ев возненавидел украинский крестьянин 
до глубины своей души. В нем проснул-
ся спавший сотни лет вольный дух запо-
рожского казачества и гайдамаков. Этот 
страшный дух, который кипит, бурлит, 
как сам грозный Днепр на своих поро-
гах, и заставляет украинцев творить чу-
деса храбрости. Это тот самый дух воль-
ности, который давал украинцам нече-
ловеческую силу в течение сотни лет вое-
вать против своих угнетателей: поляков, 
русских, татар и турок и одерживать над 

ними блестящие победы».
 Схоже, що не тільки Америка, а й «ста-
ра Європа» починають розуміти загрозу від 
Москви. Ще на початку 90-х років Дмит-
ро Павличко писав: «Прийде знахабнілий 
москаль і в Париж, як зруйнує Чечню!». 
(20) Бо ж до нас уже прийшов!
 Як бачимо, від часів Маркса і до наших 
днів Польща, а тепер Україна — це щит від 
московської навали на весь світ.

Епілог. Козак не без долі 
 Розказував мені батько. Сто років тому, 
під час війни з більшовицькою ордою, оку-
панти прийшли в містечко Широке, що на 
Дніпропетровщині, де жили мої предки. 
Колись козацьке військове поселення Ши-
роке стало на захист України. Тому, взяв-
ши Широке, окупанти негайно заходили-
ся розстрілювати всіх, хто був причетний 
до захисту своєї Вітчизни.
 Схопили і друга мого батька Івана. 
Зв’язали хлопцю руки і везуть його до міс-
ця страти, горланячи:
 «Вот, хахол, будет тебе и самостийная 
Украина и твоя мова. Будет во всем мире 
только русский язык, а товарищ Ленин бу-
дет председателем Всемирного совета на-
родных комиссаров».
 «Мені стало якось байдуже, — згаду-
вав Іван, — і я відповів: «Знаєте що, мос-
калі, у нас в Україні говорять: «Бог не без 
милості, козак — не без долі!».
 Як тільки я це сказав, санчата переки-
нулися (справа була взимку, сніг покрив 
землю, і один полозок від саней потрапив у 
канаву), руки в мене розв’язалися і я чим-
дуж драпанув».

«Стой, стой» — заверещали москалі. 
Бах, бах, але — мимо. 
 «Ну й що далі?» — питаю батька.
 «І досі Іван живе!» — почув у відповідь. 
Розмова відбулась у 70-х роках.
 Отож, Бог — не без милості, ми — не 
без долі, а світ не без добрих людей.
 Віримо і діємо з Україною в серці. ■

Література
1. Віктор Єрофєєв. Енциклопедія російської 
душі. «Ярославів вал». Київ. 2010. Стор. 29, 85.
2. К. Маркс и Ф. Энгельс. Т. 16. Госполитиздат. 
М. 1960. Стр. 206, 208.
3. К. Маркс и Ф. Энгельс. Т. 22. Госполитиздат. 
М. 1960. Стр. 13, 14, 15, 22, 26, 27, 34, 40.
4. Малая советская энциклопедия. Том первый. 
М. 1930. Стр. 215.
5. Юрко Іллєнко. Доповідна Апостолові Петру. 
Тернопіль. Богдан. Книга I. 2008. Стор. 77, 250, 
251. Книга II. Стор.205, 208.
6. Євген Гуцало. Ментальність Орди. Просві-
та. Київ. Стор. 142, 143.
7. А. И. Герцен. Сочинения. Т. 7. Госиздат. Мос-
ква. 1958. Стр. 193.
8. В. Січинський. Чужинці про Україну. «Ярос-
лавів вал». Київ. 2011. Стор. 120, 249.
9. Л. Н. Толстой. Повести и рассказы. М. Худ. 
Литература. Т. 14, 1983 г. Стр. 98, 99.
10. П. Ю. Шелест. Україна наша радянська. 
Політвидав України. Київ. 1970. Стор. 20.
11. Радуга. Київ. 1972. Стор. 22.
12. Віктор Єрофєєв. Енциклопедія російської 
душі. «Ярославів вал». Київ. 2010. Стор.31, 
44,45, 49, 52, 66, 71, 84, 106, 113, 116, 126, 127, 
145, 162, 163, 164, 175.
13. В. И. Вернадский. Украинский вопрос и рус-
ское общество. «Дружба народов». Орган союза 
писателей СССР. М. 1990 г. Стр. 250, 390.
14. В. І. Ленін про Україну. Київ. 1957. Стор. 407, 
431.
15. М. Г. Чернишевський. Повне зібрання творів. 
Т. XIII 1949. Стор. 197.
16. Мариэтта Шагиян. Т.6. Худ. література. 
Москва. 1974. Стор. 404.
17. Россіні. Севільський Цирюльник.
18. Леся Українка. Роберт Брюс. Хресто-
матія.
19. Журнал Київ № 12, 1990. Стор. 114.
20. Д. Павличко. «Прийде знахабнілий мос-
каль».
21. Телеканал 112. Щонедільна програма 
А. Портнова.
22. Радянська енциклопедія історії України. 
Київ. 1971. Т. 3. Стор. 45-46.
23. Большая советская єнциклопедия.  Акцио-
нерное общество «Советская Энциклопедия». 
ОРГИЗ РСФСР. Москва. Т.28. Стр. 430.
24. Малая советская эциклопедия. М. ОГИЗ 
РСФСР. 1930—32.
25. Дмитрий Волкогонов. Ленин. Книга I. Ново-
сти. Москва. 1994. Стр. 30, 31, 49, 50.
26. Книга II. Стр. 401, 423.
27. І. В. Діяк. П’ята колона в Україні. Київ. 2006. 
Стор. 4.

«єзуїтською

Малюнок з сайта blackseatv.com.❙


	UM001-06.indd
	UM007-01.indd
	UM007-02.indd
	UM007-03inf.indd
	UM007-04.indd
	UM007-05.indd
	UM007-07.indd
	UM007-10.indd
	UM007-11.indd
	UM007-12.indd
	UM007-13.indd
	UM007-14.indd
	UM007-15.indd
	UM007-16.indd
	UM007-8-9.indd

