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музею 222 

роботи Федора 

Кричевського
стор. 11»

Прощання з 

«мажоритаркою». Кількість 
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якість?
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Миттєвості війни
Між двох світів



СЕРЕДА, 5 ЛЮТОГО 20202 ІнФорУМ
«За даними штабу Об’єднаних сил, збройні формування Російської Федерації з початку 
2020 року 93 рази порушували режим припинення вогню із застосуванням забороненого 
Мінськими домовленостями озброєння, випустивши при цьому 1087 боєприпасів».

Пресслужба штабу ООС

УКРАЇНА МОЛОДА

ПРАВО

Полтавська 
битва 
харківського 
мера
Генпрокуратура домоглася 
поновлення справи проти 
мера Харкова 
та його охоронців, яких 
підозрюють у побитті 
активістів Євромайдану
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Геннадій Кернес знову їздитиме на 
судові засідання до Полтави, де кілька 
років поспіль розглядалося криміналь-
не провадження за позовом двох учасни-
ків мирних акцій протесту в січні 2014 
року. Останні, як «УМ» уже повідомля-
ла, звинуватили міського голову та його 
охоронців у незаконному затриманні та 
побитті поблизу харківського готелю 
«Національ».
 Процес тривав до 10 серпня 2018 
року, після чого суддя Київського рай-
суду Полтави Андрій Антонов ухвалив 
постанову, в якій розцінив систематичну 
неявку прокурорів на дебати як відмову 
від обвинувачення і закрив кримінальне 
провадження. Здавалося б, у тій нескін-
ченній історії було остаточно поставлено 
крапку, але днями з’явилося нове пові-
домлення. Полтавський апеляційний 
суд задовольнив апеляційні скарги Офі-
су Генерального прокурора щодо справи 
пана Кернеса та його охоронців, і наразі 
обвинувальний акт у вказаному кримі-
нальному провадженні направлено на 
новий судовий розгляд. Для більшої пе-
реконливості у столичному правоохорон-
ному відомстві нагадали, що «відповідно 
до ст. 62 Конституції України особа вва-
жається невинуватою у вчиненні злочи-
ну і не може бути піддана кримінально-
му покаранню, доки її провину не буде 
доведено в законному порядку і встанов-
лено обвинувальним вироком суду».
 Сам фігурант поновленої справи 
зустрів чергові пертурбації досить оп-
тимістично, про що й повідомив на своїй 
сторінці у «Фейсбуці». «Упевнений, що 
під час повторного розгляду цієї шитої 
білими нитками справи я та мої адвока-
ти зможемо довести мою невинуватість, 
— повідомив він. — Тим паче що проку-
рори, які невміло фальсифікували цю 
справу стосовно мене, виявилися таки-
ми «професійними», що не змогли про-
йти переатестацію в офісі генерального 
прокурора України й були звільнені».
 Він укотре наголосив, що й далі вва-
жає «полтавську» справу замовною, і 
тому має намір домагатися виправдаль-
ного вироку. «Термін давності в цій 
справі давно минув, але я категорич-
но проти того, щоб її було закрито через 
термін давності, — написав він у соціаль-
них мережах. — Мене так само не вла-
штовувало те, що суддя першої інстанції 
закрив її через те, що прокурори відмо-
вилися підтримати своє обвинувачення. 
Я хочу, щоб ця справа закінчилася лише 
одним — рішенням суду про мою невину-
ватість. І заради цього я готовий їздити 
до Полтави, хоч це мені як міському го-
лові Харкова й не дуже зручно».
 Зважаючи на останні судові рішення 
як щодо учасників подій Революції гід-
ності, так і подальших бойових дій щодо 
російської агресії на сході України, оп-
тимізм Кернеса має підстави. ■

■

Порулювати в Туреччині
 Україна підписала Угоду про 
взаємне визнання водійських посвід-
чень iз Туреччиною. Ця угода передба-
чає, що громадяни України, які легаль-
но проживають у Туреччині, та грома-
дяни Туреччини, які законно прожива-
ють в Україні, зможуть обміняти свої 
національні водійські посвідчення 
на аналогічні документи в країні про-
живання. Як повідомила пресслужба 
МВС, обміняти національні посвідчен-
ня водія стане можливо у спрощеному 
порядку — без необхідності повторно 
складати іспити та без додаткових фі-
нансових витрат. Документ підписали 
міністр внутрішніх справ України Ар-
сен Аваков та заступник міністра внут-
рішніх справ Туреччини Мухтерем Інд-

же під час візиту до Києва президен-
та Туреччини Реджепа Ердогана. Очі-
кується, що нові правила запрацюють 
через пів року. Подібні угоди вже дія-
ють між Україною, Італією та Іспанією. 
Також у планах — підписання угоди з 
Францією.

Приймемо Євро-2020
 Найпрестижніші змагання з бад-
мінтону вперше пройдуть у столи-
ці України: навесні приймемо чемпіо-
нат Європи-2020. 21-26 квітня в Києві 
змагатимуться майже 300 найкращих 
спортсменів Європи. Україна зможе 
ще раз довести світові, що вміє до-
стойно приймати змагання найвищого 
рівня, повідомляється на сторінці офі-
су віцепрем’єра з питань європейської 

та євроатлантичної інтеграції. Цьогоріч 
символіка чемпіонату поєднала обри-
си волана та національного герба Ук-
раїни, її розробила дизайнерка з Хар-
кова Віолетта Нагорна. Чемпіонат у 
Києві стане вирішальним змаганням у 
відборі на майбутню Олімпіаду в Токіо. 
В попередні роки такі чемпіонати від-
бувалися в Іспанії, Франції, Великоб-
ританії, Данії, Нідерландах, Швеції та 
Швейцарії.

Не насліди!
 Українська природоохоронна гру-
па (UNCG) разом з El Capitan проведе 
відкриту лекцію «Екологічний слід ту-
риста: як не наслідити?». Туристи — 
чи не найбільш перспективна категорія 
людей, які могли б займатися приро-

доохороною діяльністю, бо живуть від-
чуттям природи і потенційно здатні за-
своїти і передати практичні знання, як 
зберегти природу для майбутніх манд-
рівок, впевнені організатори. 22 лютого 
першу публічну лекцію проведе голо-
ва Української природоохоронної гру-
пи, експерт з охорони природи в НАНУ 
та постійний член усіх робочих груп 
Мінекоенерго у сфері планування за-
повідної справи Олексій Василюк. Ек-
сперт пояснить, як не псувати приро-
ду в поході, спалювати чи не спалюва-
ти на природі сміття, в яких категоріях 
природно-заповідного фонду не мож-
на подорожувати, а які, навпаки, ство-
рені для туристів, як повернути «борг» 
природі і сприяти її збереженню. Вхід 
для слухачів безкоштовний.

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Минулої доби офіційно 
зафіксовано 12 випадків по-
рушення режиму припинен-
ня вогню збройними форму-
ваннями Російської Феде-
рації та їхніми посіпаками. 
Противник нарощує вогне-
ву активність, обстрілюючи 
наші позиції із заборонених 
Мінськими домовленостями 
мінометів калібру 120 мм та 
82 мм, а також гранатометів 
різних систем, великокалі-
берних кулеметів та іншої 
стрілецької зброї. 
 На донецькому напрямку 
в районі відповідальності опе-
ративно-тактичного угрупо-
вання «Схід» противник об-
стріляв захисників України 
неподалік Павлополя з міно-
метів калібру 82 мм, з грана-
тометів різних систем та ін-
шої стрілецької зброї. Поруч 
з Опитним обстріл вівся з про-

титанкового ракетного комп-
лексу. В районі Авдіївки — 
зі станкового протитанково-
го гранатомета та стрілець-
кої зброї; поблизу Пісків 
— iз ручного протитанково-
го гранатомета та стрілець-
кої зброї.
 На луганському напрям-
ку в районі відповідальності 
оперативно-тактичного угру-
повання «Північ» позиції на-
ших захисників були обстрі-
ляні поруч iз Новотошківсь-
ким та Оріховим — iз мiно-
мета калібру 120 мм; у районі 
Новолуганського — з грана-
тометів різних систем i вели-
кокаліберних кулеметів. Тре-
тього лютого внаслідок воро-
жих обстрілів один українсь-
кий захисник був поранений, 
ще один військовослужбо-
вець Об’єднаних сил отримав 
бойове ураження. 
 За даними розвідки, втра-
ти російсько-окупаційних 

військ упродовж січня 2020 
року склали: безповоротни-
ми — 27 осіб, пораненими 
та травмованими — 56 осіб. 
Було виведено з ладу 5 оди-
ниць озброєння та військо-
вої техніки — 2 автомобілi 
«Урал», 2 БПЛА та один мі-
номет.
 Одного бойовика було за-
тримано під час бойового 
зіткнення в зоні проведення 
Операції Об’єднаних сил 27 
січня неподалік Красногорів-
ки наприкінці минулого тиж-
ня. Йому повідомили про пі-
дозру в участі в діяльності те-
рористичної організації (ч.1 
ст. 258-3 Кримінального ко-
дексу України). Досудове 
розслідування встановило, 
що він у липні 2014 року піс-
ля проходження спеціальної 
бойової підготовки ніс служ-
бу на блокпосту терористів на 
околицях Горлівки. А також 
брав участь в охороні військо-

вої техніки та обстрілах пози-
цій Збройних сил України з 
установок «Град» та «Гвозди-
ка». Зокрема, в 2015 році він 
виконував бойові завдання у 
складі 2-го мотострілкового 
батальйону, розташованого в 
місті Єнакієве. Також вико-
нував обов’язки старшого на-
відника мiномета в складі од-
нiєї з мотострілкових бригад 
так званого «ДНР» у районі 
міста Вуглегірськ.
 Тим часом на окупованій 
території зафіксовано смерть 
від грипу. В телеграмкана-
лах з’явилась інформація, 
що в Донецьку чоловік помер 
від вірусу грипу А. В лікарню 
він звернувся, коли почував-
ся вже зовсiм погано. За сло-
вами лікарів, за цей час у ньо-
го вже розвинулася пневмо-
нія. В реанімації чоловік по-
мер. 
 Місцеві прогнозують пік 
епідемії в лютому. ■

НА ФРОНТІ

Бойовиків навчають бити «Градом»
Окупанти продовжують нацьковувати своїх прихвоснів обстрілювати українські позиції

■

Оксана СОВА

 На дорогах державно-
го значення встановлять ка-
мери для автофіксації по-
рушень правил дорожньо-
го руху. Про це повідомив 
міністр інфраструктури Вла-
дислав Криклій. «Ми вводи-
мо автоматичну фіксацію по-
рушень ПДР. У тестовому ре-
жимі система почне працю-
вати в березні 2020 року. Для 
цього вже придбали центр 
автоматизованої обробки да-
них, програмне забезпечен-
ня, 30 комплексів автома-
тичної фіксації порушень. 
250 комплексів автоматич-
ної фіксації порушень про-
тягом 2020 будуть встанов-
лені на дорогах державного 

значення. Залучаємо міста 
до розміщення автофіксації 
на міських дорогах», — за-
значив міністр.
 До реалізації проєк-
ту iз впровадження локаль-
них програм безпеки залу-
чили Київ, Одесу, Харків, 

Кам’янець-Подільський, 
Дніпро і Львів. Ці міста вже 
облаштовують інфраструкту-
ру безпеки: системи знижен-
ня швидкості біля шкіл, ве-
лодоріжки та пішохідні пе-
реходи. У Міністерстві ін-
фраструктури заявили, що 

цьогоріч програма безпеки на 
дорогах передбачає фінансу-
вання 3,2 млрд грн.
 За інформацією очільни-
ка Міністерства інфраструк-
тури, в 2019 році в Україні 
сталося близько 160 тисяч 
ДТП, у яких було травмова-
но понад 32 тисячi людей. 
Тим часом експерт громад-
ської організації LEAD office 
Тарас Гук розповівУкраїнсь-
кому радіо, як працюватиме 
нова система: «Водій пору-
шує, система зчитує номер, 
інформація вноситься в базу, 
надсилається на пошту або 
електронну адресу, якби був 
відповідний вебсайт. І далі, 
зважаючи на тяжкість пору-
шення, — з вас або знімають-
ся бали за порушення, або без-
посередньо приходить штраф 
у вигляді квитанцій. Відпові-
дальність за порушення несе 
власник автівки, навіть якщо 
за кермом був не він. «Це така 
ж схема, як зараз зі штрафа-
ми за паркування у Києві та 
деяких інших містах: інспек-
тор визначає лише власника, 
надсилає штраф на його адре-
су, а той уже знає, хто водій. І 
є час, коли водій має перевес-
ти відповідальність на себе», 
— зазначив експерт. ■

АВТОБАН

Березень пригальмує 
«шумахерів»?
Відповідальність за порушення ПДР покладатиметься на 
власника автівки, незалежно від присутності за кермом

■

НОВИНИ ПЛЮС■
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Лютнева 
весна
Через аномальне 
тепло у Харківському 
ботанічному 
саду почали 
«прокидатися» квіти
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Днями у Харкові був зафік-
сований температурний рекорд, 
оскільки стовпчики термомет-
рів несподівано піднялися май-
же до 10 градусів тепла. Як пра-
вило, в цю пору року на сході 
країни лютують особливо міц-
ні морози, а середній показник 
сягає щонайменше 4,5 градуса 
з мінусовою позначкою. Таку 
зиму синоптики називають ано-
мальною, хоча й не виключа-
ють, що зима може жорстко на-
гадати про себе в березні.
 Тим часом у Харківському 
ботанічному саду почали ожи-
вати рослини. «Це ще не масове 
цвітіння, яке ми можемо спос-
терігати у квітні, — повідоми-
ла біолог Тетяна Орлова. — Ті 
ж шафрани поки що перебува-
ють у бутонах, але їх уже добре 
видно. Звісно, це аномально, бо 
зазвичай вони розквітають у бе-
резні-квітні. Але заради спра-
ведливості треба додати: таке 
вже траплялося на початку лю-
того 2008 року. Тоді ми зафіксо-
вали цвітіння пролісків». 
 Відчули тепло також кроку-
си та інші рослини, що поволі 
показують свої маленькі зе-
лені стебла. Набрякли й брунь-
ки на екзотичних деревах. На-
разі біологи сподіваються, що 
надто сильних морозів уже не 
буде і первоцвіт доживе до стій-
кого весняного тепла. «Ми ба-
чимо, що в деревоподібних 
півоній пагони пішли у ріст, — 
каже Тетяна Орлова. — Низь-
кі температури для них украй 
небажані. Правда, якщо випа-
де сніг, то квіткові рослини мо-
жуть спокійно перебути й моро-
зи». ■

ДО РЕЧІ

Температурні рекорди
 За даними спостережень ме-
теостанції ЦГО імені Срезнев-
ського, 2 лютого після полудня 
стовпчик термометра піднявся 
до максимальних +10,7°С, що на 
1,4°С вище попереднього макси-
мального значення температури 
в Києві для цього дня, зафіксо-
ваного у 2002 році. Окрім того, 
середньодобова температура 2 
лютого досягла +7,9°С, що на 
1,6°С вище попереднього рекор-
ду температури повітря, який 
тримався теж iз 2002 року. «За 
кліматичною нормою таке зна-
чення відповідає температурі 
кінця першої декади квітня», 
— зазначають у ЦГО.

■

■

ВТРАТИ

 Колектив редакції газе-
ти «Україна молода» вислов-
лює глибокі та щирі співчут-
тя власкору видання по Чер-
каській області Нікітенко 
Людмилі з приводу непоправ-
ної втрати — смерті її чолові-
ка Нікітенка Петра Микола-
йовича.

■

Муса ТАЇПОВ
Париж, Франція

 Звістка про загибель Іси 
Мунаєва кілька років тому ста-
ла лише однією з причин, що 
спонукали написати ці рядки. 
В Україні йде повномасштаб-
на війна. Ніяке це не «АТО», 
«ООС», і ніякі це не «сепара-
тисти», «бойовики» чи «випад-
кові терористи». Той, хто нази-
ває так повномасштабне війсь-
кове вторгнення військ против-
ника, спрямоване на ліквідацію 
держави, при вже окупованих 
величезних територіях, — є не 
просто дурником, а посібни-
ком агресора! АТО чи ООС не 
передбачає звільнення захоп-
лених зовнішнім ворогом тери-
торій. Бо не позначається ви-
нуватець агресії, не називаєть-
ся країна, відповідальна за зло-
чини проти народу і держави, 
за руйнування економіки, за 
величезну матеріальну шко-
ду країні, проти якої здійснена 
агресія. Не припускає і загаль-
ну мобілізацію, і зусилля всієї 
країни, народу зі звільнення за-
хоплених територій, залишаю-
чи це завдання приватним осо-
бам. Це, по суті, є частиною 
програми зi здачі території су-
веренної держави ворогові. Не 
знати цього, не бачити наслід-
ків керівництво країни не може. 
Коли країна-агресор нe названа 
— не передбачається припинен-
ня контактів, насамперед в еко-
номічній або бізнес-співпраці з 
країною-агресором. Не потріб-
но арештовувати майно, що на-
лежить агресору (банки, неру-
хомість)... Упевнений, що це 
один iз головних спонукаль-
них мотивів для бізнесменів 
при владі країни, що зазнала 
агресії. Бо для бізнесмена важ-
ливий особистий бізнес, а не ін-
тереси народу, інтереси держа-

ви, і саме таку поведінку ми досі 
спостерігаємо в Україні. Сьо-
годні багатьма урядами на чіль-
не місце поставлені не інтереси 
народу (народ, точніше «насе-
лення», можна завезти ззовні 
— благо знедолених по всьому 
світу багато), а інтереси бізне-
су. Завезене населення зручне 
для «роботодавців» перш за все 
своїм безправ’ям. Воно ні на що 
не претендує. Йому (населенню) 
все одно, хто при владі, таких 
цікавить тільки можливість за-
робити. Їх можна експлуатува-
ти, можна принижувати, і вони 
бувають раді, якщо їх просто не 
принижують, не «пресують»... 
Платити їм можна в рази мен-
ше, а всіх цивільних прав вони 
позбавлені за визначенням. І 
тільки друге або третє поколін-
ня, що виросло на чужій тери-
торії, зможе заявити про які-
небудь права. Саме така ситу-
ація панує майже в усіх краї-
нах пострадянського простору. 
В одних країнах штучно створе-
не безробіття, і їх видавлюють 
зі своєї Батьківщини. В інших, 
зокрема в Росії, величезні тери-
торії і населення, що вимирає, 
дозволяють завозити таких ось 
безправних, по суті, рабів... На 
наших очах створюються «блу-
каючі етноси», безправні міг-
ранти у величезних кількостях, 
і ця доля чекає багатьох.
 Україна, а перед нею Грузія 

й Ічкерія, виявилася на вістрі 
подібного експерименту мос-
ковських упирів, і отже, наше 
завдання — захищати Україну, 
зробити її форпостом боротьби 
добра зі злом, де злом є, безу-
мовно, Кремль і його геноцидна 
політика.
 І ця боротьба водночас і на-
ціонально-визвольна, і надна-
ціональна, бо в Україні сьогод-
ні зійшлися дві несумісні ідео-
логії, де домовитися по-мир-
ному не вийде. Якщо раніше 
агресивна політика Крем-
ля, відтворення імперії в Іч-
керії, а потім у Грузії здавалася 
багатьом віддаленою, то тепер 
очевидно, що Кремль не зупи-
ниться і піде настільки далеко, 
наскільки йому дозволимо всі 
ми. Не Захід чи Схід, а саме ко-
жен iз нас... Піде, несучи з со-
бою ідеологію обидлювання на-
селення і манкуртизацію на-
родів завойованих територій. 
Позбавлення пам’яті, історії, 
гідності та майбутнього. Саме це 
несе сьогодні Кремль народам. І 
отже, це наша спільна війна.
 Іса Мунаєв не був визнач-
ним оратором, робив помил-
ки, але завжди був щирим і чес-
ним. Всі його дії були продик-
товані тільки думкою про як-
найшвидше звільнення рідної 
країни. І в подіях в Україні він 
побачив можливість почати такі 
дії, вважаючи, що рано чи піз-

но уряд України усвідомить по-
милковість своєї попередньої 
лінії і визнає нашу країну, і тоді 
можна буде спільно впоратися з 
імперськими намірами Кремля. 
Ми з ним сперечалися, конфлік-
тували, потім знову сходилися 
в думках. Але наші суперечки 
були спорами людей, стурбова-
них майбутнім нашого народу.
 В останній приїзд Іси до 
Франції ми не побачилися... Він 
тоді висловив підтримку курсу 
президії уряду ЧР Ічкерія і за-
явив, що багато дізнався про 
багатьох колишніх «соратни-
ків»... Зараз сиджу і міркую... 
Наскільки я зможу хоч якось 
замінити Ісу і наскільки я пот-
рібен народу України, нашій 
спільній справі... І я знаю, що, 
ставши представником наро-
ду будь-якої країни, що зазна-
ла російської агресії, при цьому 
залишуся чеченцем. Я знаю, що 
це не війна «Правого сектору» 
чи добровольчих батальйонів. 
Це НАРОДНА ВИЗВОЛЬНА 
ВІЙНА ВСІХ пригноблених на-
родів, і значить — і моя війна. 
Значить, ми всі повинні змуси-
ти уряд України визнати оче-
видний факт і змусити його за-
явити про відкриту військову 
агресію Росії проти суверенної 
держави, заявити про війну, з 
усіма правовими наслідками, 
що випливають звідси.
 Інакше програємо всі ми. І 
народи всього пострадянсько-
го простору в тому числі. За нас 
ніхто нічого не зробить!
 Якщо хтось думає, що тру-
ни, якi відправляють у Росію, 
змінять ситуацію або громадсь-
ку думку в Росії, той помиляєть-
ся. Там уже давно немає суспіль-
ства!
 Народ Росії, з промитими 
мізками, пригнічений і сам пе-
ребуває в рабстві. Для Кремля 
народ  — це сміття... ■

Ірина КИРПА

 Масовий прорив на окупо-
ваний Росією Крим анонсувала 
активісти кримськотатарсько-
го меджлісу. Мирна акція не-
насильницького опору повин-
на відбутися навесні 2020 року 
в районі КПВВ «Чонгар» у Хер-
сонській області. Рефат Чуба-
ров закликав однодумців iз Єв-
ропи приєднатися до мирної 
акції на Херсонщині. Уповно-
важений представник кримсь-
котатарського народу вкотре 
констатував, що серед україн-
ців, які повернулися додому в 
рамках обміну полоненими, не 
було жодного кримського тата-
рина або українця з анексовано-
го Криму, яких кинули за ґрати. 
За словами глави Меджлісу, піс-
ля окупації Криму Росія не ви-
конала жодного міжнародно-
го рішення, а така мирна акція, 
сподіваються, допоможе повер-
нути її у правові рамки. Кримча-
ни не виключають: можливий 
силовий варіант прориву на оку-
пований півострів.
 — Ми зважилися на цей 
крок, щоб міжнародні органі-
зації, які постійно на словах за-
суджують анексію Росією Кри-
му, змогли це підтвердити дія-
ми, долучившись до переходу 
адмінкордону, — заявив Рефат 

Чубаров. — У перших рядах 
iтимуть члени Меджлісу, на-
родні депутати. Формою прове-
дення мирної акції протесту ми 
бачимо організацію ходи з ма-
терикової України до іншої час-
тини Української держави — на 
кримський півострів. Ми йдемо 
до себе додому!
 Напередодні проведення мир-
ної ходи на території Херсонщи-
ни активісти звернулися до пос-
тійних представників 15 країн-
членів Ради Безпеки ООН, пред-
ставників держав-членів Ради з 
прав людини ООН, членів Пос-
тійного форуму ООН iз питань 
корінних народів, а також до 
суддів Міжнародного Суду ООН 
i представників секретаріату 
Міжнародного Суду ООН.
 Про те, що відбуватиметься 
на кордоні з Кримом, повідом-
лять голів i членів Спеціальної 
моніторингової місії ОБСЄ в Ук-
раїні, народних депутатів Ук-
раїни, громадських активістів, 
експертів i волонтерів, які поді-
ляють ідеї міжнародної нена-
сильницької мирної акції «Світ 
проти насильства та окупації. 
Марш гідності».
 Голова Херсонської області 
Юрій Гусєв заявив, що знає про 
ініціативи лідерів кримськота-
тарського Меджлісу:
 — Для мене Крим завжди 

був, є і буде українським. Це бе-
зумовно, що ми повернемо ук-
раїнські державні прапори на ад-
мінбудівлі у Сімферополі та Се-
вастополі, — сказав глава Хер-
сонської ОДА. — Крим може 
та повинен бути частиною між-
народної адженди (актуальна 
повістка дня).
 У Держприкордонслужбі 
України вважають, що в їхньо-
го відомства немає підстав пе-
решкоджати учасникам анон-
сованої акції у вигляді маршу 
на Крим. А ось підконтрольний 
Росії глава Криму Сергій Ак-
сьонов назвав провокацією за-
яву Рефата Чубарова про за-
планований марш. За словами 
Аксьонова, учасників заходу че-
кає «жорстка відсіч». Своє ба-
чення продемонструвала й екс-
прокурор анексованого Криму, 
нині депутат Держдуми Росії 
Наталія Поклонська: «Ну, ми 
вас будемо чекати. І після «вели-
кого» походу на Крим допоможе-
мо влаштувати автопробіг по пі-
вострову. Для цього навіть виді-
лимо святкові автозаки».

 Лідер Меджлісу Мустафа 
Джемілєв заявив, що кримсь-
ких татар залякати автозаками 
неможливо.
 — Марш гідності на Крим є 
досить ризикованим для його 
учасників заходом, тому до ньо-
го повинні приєднатися лише ті, 
хто вже пожив, — заявив один iз 
найстарших депутатів Верховної 
Ради України. — Я вважаю, що 
учасники маршу не зобов’язані 
показувати паспорт, коли пе-
ретинатимуть кордон, тому що 
вони йдуть на територію Ук-
раїни. Ми опрацьовували три 
варіанти маршруту: через Ка-
ланчак, Армянськ або Чонгар, 
з яких буде обраний один. Неві-
домість зробить марш більш про-
блемним для російської сторони 
з точки зору витрат.
 Нагадаємо, що 1 листопа-
да 2018 року активісти кримсь-
котатарського Меджлісу Рефат 
Чубаров та Мустафа Джемілєв 
були включені до списку ук-
раїнських фізичних осіб, проти 
яких російським урядом введе-
но санкції. ■

РОКОВИНИ

Чия це війна?
Пам’яті Іси Мунаєва, який загинув на 
передовій борні з російськими окупантами 
Ічкерії й України

■

Досвідчений парламентар і політв’язень Мустафа Джемілєв вважає, 
що ризикувати можна тільки собою.

❙
❙

АКЦІЇ

«Йдемо до себе 
додому!»
Рефат Чубаров анонсував марш гідності на Крим

■
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Тетяна МИХАЙЛОВА 

 Наприкінці літа минулого року в 
столиці вирували пристрасті щодо по-
дальшої долі мера Києва Віталія Клич-
ка. Нагадаємо, що новосформований 
Кабінет Міністрів ініціював розділен-
ня посади мера Києва та керівника 
Київської міської держадміністрації, 
зокрема, звільнення Кличка з остан-
ньої. 
 У відповідь столичний градона-
чальник Віталій Кличко звернувся до 
Окружного адміністративного суду 
міста Києва (ОАСК) із проханням ви-
знати протиправними дії уряду щодо 
внесення президенту України подання 
від 4 вересня 2019 року про його звіль-
нення з посади голови КМДА. Також 
позивач просив ОАСК скасувати про-
позицію прем’єр-міністра, датовану 
тим же 4 вересня минулого року, про 
звільнення позивача з посади голови 
Київської міської державної адмініст-
рації.
 Відомо, що наприкінці минуло-
го року, 17 грудня, Окружний ад-
міністративний суд міста Києва завер-
шив підготовче провадження у справі 

за позовом Віталія Кличка. 
 Дещо раніше, 12 грудня, Ві-
талій Кличко виступив на пленарно-
му засіданні Конституційного Суду 
України, де виклав свою позицію 
щодо здійснення місцевого самовря-
дування у столиці.
 Зацікавлені чекали подальшої 
розв’язки конфлікту. Однак Окруж-
ний адміністративний суд міста Киє-
ва відклав розгляд справи по суті до 
26 лютого, нібито з ініціативи самого 
ж позивача.
 Про це нещодавно повідомив 
офіційний сайт ОАСК: «...Окружним 
адміністративним судом міста Києва 
було задоволено клопотання представ-
ника позивача, що надійшло на адре-
су суду, про відкладення судового за-
сідання, причини неявки визнано по-
важними».
 Одразу ж виникло запитання про 
корінь причин відтягування розгляду 
справи, надзвичайно важливої для ук-
раїнської столиці. Звісно, бої у владі 
за владу під корінь підрубали судову 
гілку влади, а разом з нею підривають 
і, власне, самі засади держави. А це 
вже катастрофічний факт. Однак за-

раз дещо про конкретику іншого ха-
рактеру. 
 І в даному випадку стрілки полі-
тичного компаса вказують, що ситу-
ація з розглядом справ, ініційованих 
Віталієм Кличком, зависає через за-
гострення внутрішнього конфлікту в 
оточенні президента Володимира Зе-
ленського, про що «УМ» уже писала. 
І невизначеність його наслідків. Ідеть-
ся про звичну в коридорах влади тен-
денцію — віддалення від президента 
глави його офісу Андрія Богдана та 
поступове нарощування впливу іншо-
го Андрія — Єрмака. 
 Причому вплив одного почав зро-
стати, упевнено заходячи на тери-
торію іншого. Як, наприклад, у нашій 
ситуації з розстановкою сил у Києві. 
Хоч і на початку своєї каденції, але 
вже з упевненістю у власній всемогут-
ності — наприкінці липня минулого 
року — глава ОПУ пішов на відкриту 
конфронтацію з чинним мером столи-
ці та главою КМДА Віталієм Кличком. 
І саме Андрія Богдана аналітики на-
зивають ініціатором зміщення Клич-
ка і розділення посади мера Києва та 
керівника КМДА. Мета вбачається 
цілком зрозуміла — аби президент міг 
призначити туди свою людину.
 У боротьбі проти Кличка Богдан 
проводив брифінги, жорстко опону-
вав меру Києва у студії Шустера. Тоді 
ж на Банковій таки почали серйозно 
замислюватись про дострокові вибори 
в столиці... 
 Але коли на горизонті з’явився по-
мічник президента Андрій Єрмак, ма-
ховик, запущений проти Кличка, по-

чав зменшувати швидкість обертів. 
Чи то так збiглось, чи справді поміч-
ник президента став на захист мера 
Києва Віталія Кличка, однак знавці 
внутрішньої кухні адміністративних 
хитросплетінь у коридорах нинішніх 
небожителів переконують, що Єрмак 
переконав Зеленського: мера Києва чі-
пати не варто і до осені 2020 року про 
вибори у столиці краще взагалі не ду-
мати. 
 Це був непублічний ляпас керівни-
ку ОПУ, який відкрито на льоту зби-
вав Кличка. Усе тому, що поки Богдан 
намагався зцементувати для прези-
дента владу, Єрмак нарощував вплив 
на самого президента.
 І от тепер, коли перспектива по-
дальшого перебування в кріслі керів-
ника офісу президента Андрія Бог-
дана починає викликати запитання, 
пропорційно спадає необхідність ви-
бивати важливий сектор повноважень 
і вплив на депутатський корпус з-під 
мера столиці Віталія Кличка. У цьому 
ланцюгу знову постає питання посадо-
вого довгожительства ще одного фігу-
ранта «справи Кличка» — прем’єр-
міністра Олексія Гончарука. Адже 
його куратором і є Андрій Богдан. 
 От така байка виходить поки що. 
Як далі закрутиться колесо долі — 
прорахувати логічно не вбачаєть-
ся можливим, бо такі визначення, 
як логічність і послідовність чомусь 
не дуже приживаються у кабінетах 
нинішніх керманичів. Здебільшого 
спостерігаємо емоційність, породже-
ну якимись комплексами та завуальо-
ваними інтересами. ■

КОЛІЗІЇ

Восени буде виднiше
Позовна новела мера Києва проти оточення президента 
Зеленського залишиться незавершеною?

■

Тетяна ГОДОВАНЕЦЬ

Цікавим, навіть з озвученням 
діагнозу, виявися перший робо-
чий день третьої сесії Верховної 
Ради дев’ятого скликання. 
Спочатку депутати з трибуни 
вітали один одного з початком 
роботи чергової сесії, а підсві-
домо, напевне, з тим, що життя 
в Раді для них радісно продов-
жується. А потім понеслось...

Згортання демократії?
 Верховна Рада попередньо 
схвалила законопроєкт про 
скорочення кількості депу-
татів. Цей документ також пе-
редбачає закріплення у Конс-
титуції пропорційної моделі 
виборів в Україні.
 Ця сесія вирізняється від 
інших тим, що нараховує аж 
п’ять законопроєктів, які вно-
сять зміни до Конституції Ук-
раїни. З-поміж усіх — гостро 
постало питання про зменшен-
ня кількісного складу депу-
татів Верховної Ради з 450 до 
300 осіб. 
 Серед обґрунтувань скоро-
чення називалось зменшення 
кількості населення України.  
Однак чинні нардепи розхо-
дяться у поглядах щодо цього. 
Скажімо, мажоритарники з 
групи «Довіра» вважають, що 
за умови зменшення кількості 
народних депутатів у вибор-
ців значно зменшаться i шан-
си на те, щоб догукатись до ос-
новної гілки влади — парла-
ментарiїв. Звісно, у законо-
проєкті для мажоритарників 
закладені невеселі перспек-
тиви. Вони називають законо-
проєкт, за яким «мажоритар-
ка» має зникнути — звужен-
ням демократії та узурпацією 
влади. 

 Зважаючи, скільки коштів 
і сил втрачають мажоритарни-
ки у передвиборчих гонках, то 
їхній праведний гнів можна 
зрозуміти. І крім того, не всі 
мажоритарники апріорі при-
хильні до влади, водночас ма-
ючи певний авторитет у себе в 
округах. А це виявляє їх пев-
ну автономність і змушує шу-
кати до них підхід, подекуди 
шляхом і компромісів. Воче-
видь, зміни спровоковані саме 
цим фактором, а не якимись 
там притягненими за вуха єв-
ропейськими стандартами, що 
їх влада використовує у разі 
власної потреби. 
 Проте, за словами пред-
ставника президента в Консти-
туційному Суді, народного де-
путата Федора Веніславсько-
го, закон у цілому може бути 
прийнятий у вересні. 

Альона Бабак: «Не 
спекулюйте і відпустіть на 
свободу!»
 Після випущеної пари «про 
різне» депутати за скороченою 
процедурою розглянули пи-
тання звільнення Альони Ба-
бак із посади міністра розвит-
ку громад та територій Украї-
ни. Саме це міністерство зай-
мається децентралізацією. 
Нагадаємо, що законопроєкт 
щодо децентралізації повер-
нуто на доопрацювання, ос-
кільки в нього була загорну-
та мета більшої централізації, 
а не самостійності регіонів та, 
що найнебезпечніше для Ук-
раїни в стані війни, — феде-
ралізації. 
 Виступаючи перед депута-
тами, Альона Бабак спочатку 
звинуватила у своєму звіль-
ненні будівельне лобі, буді-
вельну мафію, котра спрутом 

захоплює всі цікаві для себе 
майданчики, незважаючи на 
те, що для забудови чималої 
кількості об’єктів не має пра-
ва — мова про парки, історич-
ні місця, дитячі майданчики, 
набережні та ін. А потім поп-
росила нардепів задовольни-
ти її заяву про звільнення за 
власним бажанням, не спеку-
лювати на її звільненні та від-
пустити «на свободу». 
 Народний депутат від «Єв-
ропейської Солідарності» 
Олексій Гончаренко зазначив, 
що з посади міністра звіль-
няється людина, котра бореть-
ся з мафією, мовляв, значить, 
президент Зеленський підтри-
мує мафію? 
 Депутат від «Батьківщи-
ни» закликав вважати виступ 
міністра Альони Бабак заявою 
про злочин. 
 Зрештою, депутати підтри-
мали проєкт закону про звіль-
нення Альони Бабак із займа-
ної посади. Натомість на цю 
складну, наповнену різними 
протиріччями ділянку роботи 
призначили Дениса Шмигаля, 
котрий раніше очолював Іва-
но-Франківську ОДА. Причо-
му статус цього напряму підви-
щується, бо відтепер Шмигаль 
буде не лише міністром роз-
витку громад та територій Ук-
раїни, а й віцепрем’єр-мініст-
ром. Однак про якісь конкретні 
кроки, плани в цьому напрям-
ку ніхто від новопризначеного 
віцепрем’єра не почув. 

Ні — закриттю лікарень!
 Також тон роботі треть-
ої сесії задало засідання со-
ціальної ради, що проходило 
напередодні засідання ВРУ, 
де визначились законодавчі 
соціальні пріоритети для цієї 

сесії, зокрема: підняти розмір 
мінімальної пенсії (наразі вона 
складає 1638 гривень); заборо-
нити продаж землі та скасува-
ти медичну реформу. Щодо ос-
таннього, то народний депу-
тат від фракції «Опозиційна 
платформа — За життя» На-
таля Королевська зазначила, 
що наступний етап медичної 
реформи починає діяти вже з 
1 березня, і він передбачає пе-
рекваліфікування лікуваль-
них закладів, що, за визначен-
ням Королевської, означає їх 
ліквідацію.
 «Ми маємо діяти негайно, 
аби не дати назавжди зачини-
ти й ліквідувати лікарні та гос-
піталі», — сказала нардеп Ко-
ролевська. 
 Усі баталії щодо цих питань 
ми матимемо нагоду спостері-
гати далі.

«А що, так можна було?»
 Усі ці важливі питання 
першого робочого дня треть-
ої сесії розглядалися на тлi 
того, що правлячій моноко-
аліції було зовсім нецікаво, 
що говорять у залі їхні коле-
ги з інших фракцій. Третина 
місць у сесійній залі пустува-
ла. 
 Не полишало відчуття, що 
члени уряду, котрі були при-
сутні на сесії, прийшли прос-
то потусуватись, щоб виріши-

ти свої лобістські питання, не 
відходячи від «каси». 
 Народний депутат Вадим 
Рабінович зауважив, що від-
тепер завдано удару по ук-
раїнському парламентаризму 
— на вході охорона перевіряє 
депутатів і в самій сесійній 
залі перебувають охоронці. 
 «Янукович сидить у Рос-
тові, спостерігає за цим усім 
і думає: а що, так можна 
було?.. Хочу звернутись до на-
ших «зелених» друзів. Ви все 
робите для того, аби все ла-
мати й нищити — розпродати 
землю, закрити рота ЗМІ, щоб 
люди не знали правду, нехай 
краще сміються, а потім роз-
продають собак, аби було чим 
заплатити за газ», — застеріг 
депутат Рабінович. 
 Вочевидь, подібні засте-
режні заходи застосовують-
ся для того, аби легше діяти 
в турборежимі для прийняття 
принципових для влади й су-
перечливих для суспільства 
законопроєктів. 
 Також на цьому тижні у 
порядку денному заплано-
вано розгляд, підозрюємо й 
прийняття, відповідного за-
конопроєкту із ще одного су-
перечливого й дуже чутли-
вого для суспільства питан-
ня — відкриття ринку землі 
сільськогосподарського при-
значення. ■

ПАРЛАМЕНТ

За що звільнили Альону Бабак? 
Прощання з «мажоритаркою». Кількість депутатів 
буде меншою, а якість? 

■

Учора колеги проводжали Альону Бабак «на свободу».
Фото з сайта ukrinform.com.
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Іран припиняє 
співпрацю 
з Україною
Причиною конфлікту між 
Києвом та Тегераном стала 
розмова іранців про збиття 
літака рейсу PS752 
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Від співпраці з Україною в розслідуванні 
загибелі пасажирського літака авіакомпанії 
МАУ Іран відмовився після того, як програ-
ма «ТСН. Тиждень» на телеканалі «1+1» оп-
рилюднила запис розмови між диспетчером 
аеропорту Тегерана і другим пілотом літака 
іранської компанії Aseman Airlines зранку 8 
січня. Саме цього дня Іран збив літак «Між-
народних авіаліній України», який прямував 
до Києва. На записах пілот розповідає, що ба-
чить у небі світло від ракети, а потім вибух.
 В Ірані засудили публікацію записів і за-
явили, що це була частина конфіденційного 
звіту. Посадовець Організації цивільної авіа-
ції Ірану та глава іранської слідчої групи Ха-
сан Резаїфар сказав, що «ця дія українців 
змушує нас більше не ділитися з ними свід-
ченнями». «Ми більше не надаватимемо жод-
них документів українцям», — заявив Резаї-
фар іранському інформаційному агентству 
Mehr.
 Говорячи про записи, президент України 
Володимир Зеленський в інтерв’ю «ТСН» за-
явив: «Іранська сторона знала від самого по-
чатку, що наш літак збила ракета, це їм було 
відомо вже на момент збиття». Щоправда, ця 
заява Зеленського суперечить його словам 
одразу після катастрофи, коли він закликав 
не поспішати з висновками і зачекати на ре-
зультати розслідування. Зеленський остан-
нім із зацікавлених світових лідерів (вже піс-
ля заяв глав урядів Канади, Великої Британії 
та США) став на позицію, що літак збили іран-
ці. 
 Експерт із міжнародного повітряного пра-
ва Андрій Козлов у коментарі «Радіо «Свобо-
да» заявив, що «з формального боку» публі-
кація записів ні на що не має вплинути. «Є 
констатація певного порушення з боку Ук-
раїни. Вона є, тому що витік на «Плюси» (те-
леканал «1+1». — Ред.) міг відбутися винят-
ково з нашого боку. Це очевидно. Це не поз-
бавляє українську сторону права брати участь 
у розслідуванні, зокрема мати доступ до всіх 
матеріалів розслідування, але під контролем 
уповноваженого або головного розслідувача», 
— вважає Козлов. За його словами, заявив-
ши про відмову передавати Україні матеріа-
ли, Іран «зробив дуже ображені очі». «Це гру-
бе порушення, про яке чомусь говориться від-
крито і радісно. Якщо так дійсно відбудеться, 
це буде друге грубе порушення Ірану. Перше 
взагалі було жахливим: неубезпечення міс-
ця падіння літака, неубезпечення перебуван-
ня його решток у тому стані, в якому вони пе-
ребували. Незбереження слідів на поверхні. І 
взагалі намагання, вочевидь, приховати пев-
ні моменти, що не вдалося», — зазначив Коз-
лов. Він не виключає, що в майбутньому на 
Іран можуть накласти санкції, хоча це «не 
таке швидке й легке рішення».
 Секретар Ради національної безпеки та 
оборони Олексій Данілов у коментарі «Радіо 
«Свобода» наполягає: «Жодна державна інс-
титуція України нікому не передавала жод-
них закритих даних стосовно цього інциден-
ту. Де журналісти беруть інформацію — тре-
ба в них питати». Він наголосив, що Україна 
й Іран співпрацюють у межах розслідування 
під егідою Міжнародної цивільної авіацій-
ної організації (International Civil Aviation 
Organization, ICAO). Україна очікує від 
іранської сторони дотримання всіх міжна-
родних вимог статті 26 Чиказької конвенції у 
розслідуванні авіакатастрофи літака Boeing-
737-800, заявили в Раді національної безпе-
ки і оборони України. Секретар РНБО Олексій 
Данілов заявив, що комісія продовжує робо-
ту в Ірані, її експерти перебувають на постій-
ному зв’язку з Києвом. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Польська влада довго виношувала 
амбіційні плани стати спочатку регіо-
нальним лідером на східному фланзі 
ЄС, а потім і загальноєвропейським. І 
докладала до цього значних зусиль, які 
тепер дали практичний результат. Вар-
шаву 3 лютого відвідав президент Фран-
ції Емманюель Макрон, і це був його 
перший візит до Польщі за сім років пе-
ребування на посаді президента. При-
чини попереднього ігнорування Фран-
цією найбільшої країни на сході Євро-
союзу полягають у польській політиці 
часів перебування при владі націоналіс-
тично-консервативної партії «Право 
і справедливість». Її лідери вдаються 
до нехтування правами опозиції, пра-
вами судової влади та частіше прислу-
ховуються до думки Вашингтона, ніж 
офіційного Брюсселя. Але вихід Вели-
кої Британії з ЄС змушує Брюссель ви-
шукувати та формувати нові комбінації 
керівного ядра Євросоюзу, яке до цьо-
го вибудовувалось на лінії Берлін—Па-
риж—Лондон. Приблизно рівна за на-
селенням iз Польщею Іспанія на роль 
європейського лідера ніяк не претен-
дує, тому вибір автоматично падає на 
Польщу. Ймовірно, Макрон відвідував 
Варшаву передусім iз метою її «примір-
ки» на третього лідера Європи замість 
вибулого Лондона. Хоча офіційно по-
давались інші цілі візиту. Макрон зус-
трівся у Варшаві спершу з президен-
том Ан джеєм Дудою, а потім iз прем’єр-

міністром Матеушем Моравєцьким. А у 
вівторок, другий день візиту, відвідав 
Вавельський замок у Кракові та прочи-
тав лекцію для студентів Яґеллонсько-
го університету. 
 Після розмови з президентом Ем-
манюелем Макроном у Варшаві пре-
зидент Дуда наголосив, що дуже радіє 
візиту французької делегації. Він до-
дав, що під час переговорів підписа-
но Програму польсько-французького 
стратегічного партнерства. «Це дуже 
розгорнутий документ, що регулює 
співпрацю між Польщею і Францією 
майже в усіх сферах: військовій, полі-
тичній, промисловій, економічній, 
суспільній», — повідомив Дуда. Та-
кож польський лідер сказав, що після 
виходу Великої Британії з Європейсь-
кого Союзу роль Франції у межах Єв-
роспільноти зростає. «Я радий, що в 
цю важливу мить президент Франції 
спрямовує свої перші кроки до Поль-
щі і завдяки цьому дає сигнал глибоко-
го зацікавлення нашою частиною ЄС, 
її політикою і тим, як ЄС буде далі роз-
виватися».
 Президент Франції Макрон також 
заявив, що вже до літа нинішнього 
року, після виборів президента у Поль-
щі, він планує зустріч Веймарсько-
го трикутника. Господарем наступної 
зустрічі у форматі Веймарського три-
кутника є Франція. За його словами, 
це важливий формат для опрацюван-
ня стратегічного зближення Франції, 
Польщі та Німеччини.

 Анджей Дуда після зустрічі з Ем-
манюелем Макроном повідомив, що 
Франція є одним iз найближчих еконо-
мічних партнерів Польщі. За його сло-
вами, торговельний оборот між Поль-
щею та Францією сягає 20 млрд євро. 
А польський прем’єр Моравєцький під-
твердив, що й Польща для Франції є де-
сятим найважливішим ринком збуту 
французьких товарів, в той час як Росія 
— дванадцятим, а Японія — чотирнад-
цятим.
 Найбільш дражливою темою пере-
мовин Дуди і Макрона було зближен-
ня Франції з Росією. «Я не наївний, 
але розумію, що в інтересах безпеки 
Європи, Франції та Польщі — встано-
вити вимогливий політичний діалог з 
Росією», — заявив президент Фран-
ції Емманюель Макрон під час спіль-
ної пресконференції з президентом 
Анджеєм Дудою у Варшаві. «Цей діа-
лог, навіть якщо і важкий, є необхід-
ною умовою поступу у справі Украї-
ни», — додав він. Макрон запевнив, 
що «Франція не стала, попри звучан-
ня голосів, проросійською». «Франція 
не є ані проросійською, ані антиросій-
ською, Франція є проєвропейською», 
— заявив він.
 Те, що Польща, яка є безпосереднім 
сусідом України, стає після «Брекзиту» 
одним iз трьох лідерів ЄС, відкриває ба-
гато нових можливостей і для нашої 
країни. Якщо лиш теперішня українсь-
ка влада усвідомить це та використає 
новий шанс. ■

СОЮЗИ

Переформатування європейського 
«трiумвірату»
Після «Брекзиту» Варшава займає місце Лондона у керівній трійці Євросоюзу

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Прокуратура Нідерлан-
дів висунула звинувачен-
ня чотирьом підозрюваним у 
справі щодо збиття літака рей-
су МН17 у небі над Донбасом в 
липні 2014 року. Як повідом-
ляє «Укрінформ» iз посилан-
ням на речницю міжнародної 
Спільної слідчої групи (JIT) 
Брехтьє ван де Мосдейк, пріз-
вища підозрюваних назвала 
Спільна слідча група зі вста-
новлення причин катастрофи 
«Боїнга». «Прокуратура Ні-
дерландів вважає дуже важ-
ливим, щоб під час судового 
процесу всім сторонам було 
приділено достатньо уваги, 
тому сподіваємось, що всі пі-
дозрювані або, можливо, їхні 
адвокати будуть присутні», — 
зазначила вона.
 Судовий процес над чо-
тирма підозрюваними в при-
четності до збиття рейсу 
MH17 розпочнеться 9 берез-
ня, повідомляє «Радіо «Сво-
бода». На лаві підсудних ма-
ють опинитися колишній 
«міністр оборони «ДНР» Ігор 
Гіркiн (Стрєлков), генерал-
майор Сергій Дубинський (на 
прізвисько «Хмурий»), пол-

ковник Олег Пулатов (позив-
нi «Халіф» та «Гюрза»), а та-
кож громадянин України 
Леонід Харченко («Крот»). 
Припускається, що підозрю-
вані не приїдуть на судові за-
сідання.
 Раніше прізвища підозрю-
ваних назвала Спільна слідча 
група зі встановлення при-
чин катастрофи «Боїнга». За 
даними JIT, оприлюднени-
ми в червні 2019 року, обви-
нувачений Сергій Дубинсь-
кий відповідав, iмовірно, за 
перевезення ракетно-зенітно-
го комплексу «Бук», iз яко-
го був збитий літак. Дубинсь-
кий, як повідомляє російська 
«Новая газета», був главою 
військової розвідки так зва-
ної «ДНР». Обвинувачений 
Олег Пулатов «безпосередньо 
супроводжував «Бук». Окрім 
того, в момент запуску раке-
ти Пулатов, iмовірно, перебу-
вав поруч з установкою. Ле-
онід Харченко, який, за дани-

ми «Новой газеты», очолював 
один iз підрозділів ГРУ, разом 
iз Пулатовим супроводжував 
«Бук» в околиці міста Сніж-
не, звідки був здійснений пос-
тріл. 
 Обвинувачений Ігор Гір-
кін одразу після катастрофи 
опублікував у соцмережах 
повідомлення про знищен-
ня силами «ДНР» українсь-
кого військового літака, на-
звавши це «черговом пта-
хопадом» (після того, як 
з’ясувалося, що збили паса-
жирський літак, повідом-
лення видалили). В 2018 році 
американський суд задо-
вольнив позов родичів 25 за-
гиблих у катастрофі до Ігоря 
Гіркіна і присудив кожному 
подавачу по 20 млн доларів 
компенсації. Гіркін заявив, 
що не збирається виплачува-
ти компенсації. 
 Наприкінці січня ста-
ло відомо, що інтереси одно-
го з чотирьох підозрюваних 

представлятиме нідерланд-
ська юридична фірма SVS. Із 
двома її адвокатами, в одній 
команді, працюватиме адво-
кат iз Москви Олена Кутьї-
на (колегія «Ковлер і партне-
ри»). В інтерв’ю російській 
агенції ТАСС вона назвала 
ім’я свого підзахисного — це 
Олег Пулатов. Нідерландсь-
кі адвокати заявили видан-
ню Advocatenblad, що вва-
жають свою участь у процесі 
дуже важливою для забезпе-
чення верховенства права. 
Вони повідомили, що матеріа-
ли справи налічують 30 тисяч 
сторінок. За їхніми словами, 
російський адвокат Кутьїна 
не має повноважень діяти від 
імені підозрюваного в Нідер-
ландах, вона лише надає ін-
формацію для його захисту.
 Advocatenblad зазначає, 
що адвокатська контора SVS 
взялася надати юридичну до-
помогу одному з чотирьох пі-
дозрюваних, але що стосуєть-
ся інших, то про них немає да-
них, чи зверталися вони до ні-
дерландських адвокатів. 
 Літак «Боїнг-777» «Ма-
лайзійських авіаліній», що 
виконував рейс MH17 з Амс-
тердама в Куала-Лумпур (Ма-
лайзія), був збитий над зоною 
збройного конфлікту на сході 
України 17 липня 2014 року. 
Загинуло 298 людей — всі, 
хто був на борту.
 При узгодженні з Украї-
ною, на території якої сталася 
трагедія, міжнародне розслі-
дування очолили Нідерлан-
ди, громадян яких найбіль-
ше серед загиблих. У Між-
народну слідчу групу (JIT), 
яка з’ясовує причини катас-
трофи MH17, входять пред-
ставники Нідерландів, Бель-
гії, Австралії, Малайзії та Ук-
раїни. ■

Перші обвинувачені радісно хизувалися в соціальних 
мережах власним злочином, а перед судом звично 
прикидаються «іхтамнєтами».
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СУД

Убивць знають за псевдо
Нідерланди 
висунули 
звинувачення 
фігурантам справи 
про збиття літака 

■



І. ШІМАНЧУК
Рівне

 Наші правоохоронні орга-
ни виявляють людей, які нібито 
своїми діями мають на меті  де-
стабілізувати порядок в Україні. 
Нова влада наробила чимало га-
ласу довкола вбивства журналіс-
та Павла Шеремета, звинувачу-
ючи в його вбивстві волонтерів, 
учасників АТО і навіть дитячо-
го хірурга. Від здобуття неза-
лежності українська влада так 
і не бачить основних «дестабілі-
заторів» — «п’яту колону», яка 
здала Крим і Донбас, а зараз слу-
жить Путіну, пропонуючи капі-
туляцію перед Росією.
 Головними дестабілізатора-
ми в Україні були більшість пре-
зидентів та їхні політичні сили. 
Неправильні, антинародні дії 
Кучми призвели до руху «Ук-
раїна без Кучми», який тільки 
підсилився після «кольчужно-
го» скандалу та плівок майо-
ра Мельниченка. Непідписан-
ня асоціації з ЄС Януковичем 

та побиття студентів призвели 
до Революції гідності. Прийнят-
тя закону про особливий статус 
Донбасу і намір записати це в 
Конституції України Порошен-
ком призвело до спротиву пат-
ріотів країни. Продаж українсь-
кої землі Зеленським, не питаючи 
народу, спровокував широкий рух 
спротиву цим намірам нової вла-
ди. Правильно чинять національ-
но-патріотичні сили, коли перед 
доленосними переговорами для 
України керівників держави за-
стосовують запобіжні заходи, про-
водячи мітинги на площах і перед 
дер жустановами, застерігаючи 
від перетину червоних ліній. 
 Якби такі дії пройшли в дні 
підписання асоціації Янукови-
чем у Вільнюсі, можливо, він не 
наважився б не підписати цей до-
кумент і уникнув би революції і 
втрати наших територій. Черво-
ною лінією для президента Крав-
чука був референдум 1 грудня 
1991 р.
 На порозі сьомий рік війни з 
агресивною імперсько-шовініс-

тичною Росією, а Захід так і не 
вжив кардинальних заходів, не-
зважаючи на Будапештський ме-
морандум, проти агресора, який 
порушив усі міжнародні догово-
ри. Ці заходи прості, але дош-
кульні для агресора — виклю-
чення з членів ООН та повна 
економічна й політична блокада 
Росії.
 Сучасні керівники західних 
держав не мають політичної волі 
на такі дії.
 З огляду на це Верховна Рада 
України повинна звернутись до 
підписантів Будапештського 
меморандуму з вимогою надати 
Україні кошти для відновлен-
ня ядерного потенціалу, оскіль-
ки наша країна є і залишається 
останнім форпостом для оборони 
західної демократії. Путін пова-
жає тільки силу і ніколи не пос-
тупиться своїми імперськими 
інтересами, тож ніякі політично-
дипломатичні заходи на нього не 
діють і до перемоги нас не приве-
дуть. Путіна зупинить лише но-
вий Нюрнберзький трибунал. ■

Василь КЛІЧАК

Вони вмирають уві сні,
коли вертаються додому
Чи із окопів на війні,
Чи із роботи з-за кордону.
Ще перших можна зрозуміть,
А других треба просто знати.
Проходять колами жахіть
задля омріяної плати.
В страшенну спеку на дахах,
спітнілі, втомлені і спраглі, 

покрівлю клали попри страх,
простоволосі і засмаглі.
Коли вже термін той минав,
І поверталися з грошима.
Не відав дехто, що постав 
перед Господніми дверима.
Було подібне і у тих,
Хто повернувся із Берліна.
Весь організм тоді притих,
Завдання виконав сумлінно.
В умовах миру, по війні,
Наперекір жаданій волі 
вмирали хлопці уві сні.

Ніхто не ждав такої долі.
Подібне зараз є також
із тими, хто вернувсь зі сходу.
Помер вві сні. Удома. Що ж,
уже ні пільг, ні нагороди.
Національною стає
ота невизнана хвороба. 
Кажу по правді. Так, як є.
Не варт нічого той заробок,
якщо вмирають уві сні
ті, що вертаються додому
чи із окопів на війні,
чи із роботи з-за кордону.

І. СОЯ
Коломия, Івано-Франківська область

 У 2019 році народи світу і дер-
жави відзначали 80-річчя початку 
Другої світової війни. Ця страш-
на пожежа почалася на території 
Польщі 1 вересня 1939 р. Мені на 
той час виповнилося дев’ять років, 
і тепер, коли мені дев’яносто, я по-
своєму відзначав цю дату і ті події, 
які закарбувалися в моїй пам’яті. Я 
просто став пригадувати і розмір-
ковувати про пережите.
 Пам’ятаю, що ще до першого 
вересня того страшного року се-
ред селян точилися розмови про 
суперечки між Польщею та Німеч-
чиною через Данциг (вільне місто 
Данциг — місто-держава та авто-
номний балтійський порт, зі стату-
сом вільного міста, що був нада-
ний 10 січня 1920 року відповідно 
до частини III секції XI Версальсь-
кого договору 1919 року. Згідно з 
рішенням Паризької мирної кон-
ференції, місто було відокремле-
не від Німеччини разом із сусід-
німи територіями. Нині Гданськ 
(Польща). — Ред.). Мій тато пе-
редплачував газету «Громадський 
голос», у якій друкувалося про ці 
події, і тато про них розказував і 
вдома, і селянам, з якими зустрі-
чався.
 Початок війни селяни сприйня-
ли не байдуже, але й без страху і 
паніки, видно, що ще не розуміли 
наслідків цих подій. У час початку 
війни ніяких заходів мобілізаційно-
го порядку не відбувалося. У поль-
ському війську на той час служили 
два наші сільські хлопці. Вони так 
і не повернулися додому.
 Мені початок війни запа м’я-
тався тим, що я вперше побачив 
літак, а ще через наше село по 
шосе проїхали біженці на автома-
шинах — це тривало кілька днів. 
Казали, що їдуть у Румунію. Учи-
телька нашої школи Барбара Анд-
жієвська, яка в школі була одна, 
тому й навчала нас усіх «наук», 
разом із чоловіком і сином Леше-
ком вибула із села.
 17 вересня 1939 р. було со-
нячним днем. У церкві близько 
опівдні закінчилася служба Божа, 
парафіяни вже розійшлися, тіль-
ки біля хати-читальні залишилося 
з десяток чоловіків. Раптом із-за 
рогу з’явилася колона автомашин 
із солдатами. Машини не зупиня-
лися. Чоловіки біля читальні мов 
оніміли. Вони дивилися на колону 
і своїм виглядом виражали здиву-
вання: звідки це взялося? Тут тре-
ба сказати, що наше село розта-
шоване за 25 км від Збруча і про 
життя зазбручан наші люди трохи 
знали з розповідей, а також із га-
зет та книжок. Ніхто тут не чекав, 
що «визволення» буде з-за Збру-
ча. Більшість вважала, що прий-
дуть німці.
 Через кілька днів на стіні чи-
тальні з’явилося оголошення про 
те, що ввечері там виступатиме 
товариш Слонь. Невеличкий зал 
хати-читальні був заповнений. 
Оратор з’явився сам, без супро-
воду, його ніхто не представляв. 
Одягнений був у цивільне. Став на 
край сцени і заговорив українсь-
кою. Змісту виступу не пам’ятаю. 
Товариш Слонь закінчив промову 
і спитав у присутніх, чи є запитан-
ня. Всі мовчали. І тут одна жінка 
спитала, чи будуть у продажу сір-
ники. Тут уже посипалися питання 
і про дріжджі, і про гас, і про інші 
товари. Доповідач відповідав, а 

потім і каже: все буде, «не беспо-
койтесь». Оце я запам’ятав.
 У грудні 1940-го вночі нас роз-
будив мамин брат Юрій. Коли за-
йшов у хату, став з азартом говори-
ти до батька про якесь повстання, 
яке чи-то проходить, чи має відбу-
тися. Тато слухав-слухав, а потім і 
каже: «Юрку, йди додому і лягай 
спати, ти не знаєш більшовиків». 
Треба сказати, що тато знав дещо 
про більшовиків — він у 1919 р. у 
складі Української галицької армії 
був на Великій Україні.
 Ранком стало відомо, що в 
селі енкаведисти затримують лю-
дей. Дехто плакав. У приміщення 
школи нікого не впускали, та ніх-
то й не намагався туди зайти. Було 
тоді затримано чотирьох чоловіків 
і вивезено в райцентр Нове Село. 
Дядько Юрко не раз казав, що мій 
тато врятував йому життя.
 У 1941 р. німці ввійшли, точ-
ніше в’їхали, в наше село 3 лип-
ня. Дехто зустрічав їх із квітами. 
Наш сусід Петро Хомик казав: ви 
не знаєте німців, вони тільки себе 
люблять. Треба сказати, що він зі 
своєю дружино Зофією ще до Пер-
шої світової були на заробітках у 
Пруссії, тож він знав, як кажуть, 
почім пуд лиха.
 Приблизно через тиждень по 
сусідству з нашою хатою на го-
роді розташувалися три вели-
кі автомашини з німцями. У той 
день прийшов до нас німецький 
офіцер і став розглядати кімнати 
(у нас їх було дві), потім сказав до 
тата по-німецьки про те, що хоче 
винаймати одну з кімнат. Тато 
знав по-німецьки, оскільки на-
родився за часів Австро-Угорщи-
ни та був начитаний. Офіцер вия-
вився культурним та без вибриків. 
Одного разу в неділю тато досить 
довго був в офіцера, а ввечері 
розповів мамі: офіцер сказав, що 
вони (німці) програють війну. По-
думавши, тато зробив висновок: 
певно, офіцер не німець, а авс-
трієць. Нагадаю, то був лише ли-
пень 1941-го.
 Другого березня 1944 року в 
суботу староста села зобов’язав, 
щоб у неділю, третього березня, 
з кожного двору села направи-
ли одного чоловіка копати окопи 
і протитанкові ями. На ту роботу 
від нашої сім’ї пішов я — мені 
вже виповнилося чотирнадцять 
років. Приглядав за виконанням 
робіт один німець із гвинтівкою. 
Близько 14-ї години ми почули, 
як у північно-східній стороні за-
гриміло. Німець став прислуха-
тися, але пост не покинув. Че-
рез годину ми завершили роботу, 
а наглядач пішов до комендату-
ри. Слід сказати, що за німецької 
окупації свій статус мала Галичи-
на і окремо — Волинь (розподіл 
ішов по колишніх кордонах, які 
існували за Австро-Угорщини та 
Росії до 1914 р., а от за Польщі 
такого поділу не було). 
 Четвертого березня, в понеді-
лок, зранку біля нашого будинку 
з’явилися два вершники на конях 
— це були червоноармійці. Піз-
но ввечері в селі вже були колони 
солдатів, техніки. Де ділися нім-
ці з комендатури — не знаю, але 
стрільби не було чути. Через два 
дні я зайшов у комендатуру — 
вона була порожня, двері повід-
ривані, на підлозі валялися папе-
ри... 
 А війна продовжувалася ще 
рік... ■

На крутій горі Бона (397 м) височіють над Кременцем (Тернопільська область) замкові мури потужної фортеці, яку не 
могли здолати свого часу ні угорський король Андраш ІІ у 1226 р., ні монгольський хан Батий у 1240-41 рр., який тримав 
замок в облозі понад рік, ні його воєвода Куремса. Тому ханський намісник Бурундай наказав Теребовлянському князю 
Васильку знести замок. Відновити дитинець взялися литовські князі Гедиміновичі — Любарт, Вітовт, Свидригайло. Роботи 
тривали понад 200 років. Архітектурний ансамбль замку оформився лише у XVI сторіччі, тоді ж власницею його стала 
дружина польського короля Сигізмунда І — королева Бона Сфорца, на честь якої і називають гору, на якій стоїть замок.
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Кожна третя клієнтка 
притулку лікується у 
відділенні неврозів 
психіатричної лікарні
 Наймолодшій клієн-
тці притулку для жінок 
— 23 роки (молода мату-
ся вже має трьох діток), 
над нею систематично зну-
щався чоловік. Найстар-
шій — 68, і вона тривалий 
час потерпала від насилля 
з боку свого сина. Жінка 40 
років пропрацювала муля-
ром, одержала від держа-
ви квартиру, а на старості, 
переживши інсульт, зму-
шена поневірятися: уже 
тричі працівники поліції 
привозять її до притулку 
із синцями на обличчі. На 
сина ж — рецидивіста й 
п’яницю — правоохоронці 
вплинути ніяк не можуть. 
Тож єдине, що «світить» 
літній жінці, — оформ-
лення до Горбанівського 
геріатричного пансіонату. 
У притулку пригадують, 
що коли вона сюди прибу-
ла, то весь час тільки пла-
кала. За два місяці ж, про-
ведені тут, почала посміха-
тися, причепурилася (у пе-
рукарні зробила стрижку), 
стала краще розмовляти. 
Син за весь цей час жодно-
го разу не зателефонував і 
не поцікавився, як живеть-
ся неньці.
 «Усім відомо, що жін-
ки нерідко потерпають від 
домашнього насильства. 
При цьому вони терплять 
знущання тривалий час, 
адже коли ти у шлюбі 10-15 
років і в тебе є діти, то прос-
то так не розвернешся й не 
підеш. До того ж  багато 
хто не знає, куди піти. Це 
іноді призводить до дуже 
сумних наслідків. Ми мали 
чимало випадків, коли жі-
нок привозили до притул-
ку з тяжкими тілесними 
ушкодженнями: після по-
биття чоловіком їм вида-
ляли селезінку чи санти-
метри кишковика, — роз-
повідає директор єдиного 
в Полтавській області при-
тулку для жінок БО «Світ-
ло надії» Олена Чикурова. 
— У бага тьох тут безсон-
ня. Здавалося б, потрапив-
ши в безпечні умови, люди-
на мала б спати. Натомість, 
дещо оговтавшись, вона 
починає обмірковувати, 
чому з нею це трапилося і 
що робити далі. Кожна тре-
тя наша клієнтка лікуєть-
ся у відділенні неврозів 
психіатричної лікарні — 
насильство просто так не 

минає… Наш притулок 
працює цілодобово, і жін-
ки приходять сюди самі 
або ж їх привозять праців-
ники поліції чи «швидка». 
А буває, про їхній приїзд 
повідомляють по телефону 
голови ОТГ, сільської ради 
— ми тісно співпрацюємо 
з усіма державними струк-
турами. І оскільки наша 
установа не державна, по-
трапити до нас значно про-
стіше: тих, хто потребує до-
помоги, прихистку, навіть 
без будь-яких документів 
тут радо зустрінуть у будь-
який час доби».
 Задля безпеки тих, хто 
перебуває у притулку, у 
мене просять не вказува-
ти в газеті його адреси. Бо 
іноді кривдники прихо-
дять сюди слідом за свої-
ми жертвами й воліють із 
ними поговорити чи забра-
ти їх силоміць. При цьому, 
бува, ламають або й зовсім 
вибивають вхідні двері. Ос-
таннього разу, якраз напе-
редодні Нового року, був 
особливо неприємний ви-
падок: чоловік 23-річної 
клієнтки (до речі, абсолют-
но тверезий) не лише ви-
бив плечем вхідні двері, а 
й зайшов до притулку з но-
жем. 
 «Із допомогою «три-
вожної» кнопки ми викли-
кали правоохоронців, тож 
тут були, мабуть, вісім на-
рядів поліції, — прига-
дує очільниця притулку. 
— Аби захистити життя і 
здоров’я молодої жінки та 
дітей від подальшої загро-
зи, стосовно агресивного 
глави сімейства поліцей-

ські запровадили терміно-
вий заборонний припис. Та 
попри це він сидів отут нав-
проти притулку, тримаючи 
всіх у страху. Наші клієн-
тки боялися навіть відвес-
ти дітей у дитсадок — і я їх 
прекрасно розумію». 
 Про все це Олена Чику-
рова розказала тоді своїй 
близькій подрузі Альоні 
Гончаренко, котра очолює 
ГО «Полтавська платфор-
ма», а та розмістила «пост» 
на своїй сторінці у «Фейс-
буці», в якому окреслила 
згадану проблему. Відтак 
менш ніж за добу завдяки 
небайдужим полтавцям 
вдалося зібрати майже 13 
тисяч гривень. 
 «Звичайно, притулку 
допомагають фінансово як 
міська, так і обласна рада, 
проте на якісь неперед-
бачені витрати кошти до 
бюджету не закладаються. 
Тож, відверто кажучи, ми 
навіть не сподівалися, що 
завдяки людям, котрі пе-
реймаються чужою бідою, 
вдасться зібрати таку суму 
грошей, — зізнається пані 
Олена. — Багато хто теле-
фонував і пропонував до-
помогу. Ми знайшли доб-
ротні двері, що вже були 
у використанні, на плат-
формі онлайн-оголошень 
OLX, аж тут один підпри-
ємець запропонував нові 
за ціною виробника. А го-
лова ГО «Сила і розум» 
Вікторія Герасименко по-
обіцяла прислати брига-
ду спеціалістів, які вста-
новлять ці двері. Сам про-
цес хочемо зняти на відео, 
аби люди, котрі пожерт-

вували гроші, знали, що 
вони ви трачені за призна-
ченням». 

Спокійна безпечна 
обстановка діє на жінок 
та дітей краще за будь-
які ліки
 Проживання у притул-
ку безплатне, і це велика 
підмога, коли не по трібно 
витрачати кошти на орен-
ду житла. Є тут і знач-
ний вибір вживаного одя-
гу, який знесли полтавці 
(баки для збору речей для 
жінок, котрі змушені ря-
туватися від домашнього 
насильства, стоять у бага-
тьох точках міста), тож і на 
цьому можна зекономити. 
Єдине, на що витрачають 
кошти клієнтки, — самі 
купують продукти харчу-
вання і власноруч готують 
їжу. Загалом для комфор-
тного проживання тут є всі 
умови: кухня, три пральні 
машини, три туалети, ду-
шові й навіть гральна кім-
ната для дітей із телевізо-
ром та піаніно (а невдовзі 
в ній з’явиться ще й орган, 
який віддала подруга ди-
ректора притулку, котра 
виїхала жити в Данію). І 
щодо терміну проживання 
немає жодних обмежень. 
За словами Олени Чикуро-
вої, тим, у кого сильніший 
характер, буває достатньо 
й місяця, а декому — мало 
й року. 
 «От вам приклад: 
Марія, котра стала жерт-
вою насилля з боку свого чо-
ловіка і прожила у притул-
ку разом із малою дитиною 
п’ять місяців, вирішила не 

повертатися до села Лелю-
хівка Новосанжарського 
району, де проживала. За 
цей час вона зібрала пев-
ну суму коштів і, скоопе-
рувавшись з іншою клієн-
ткою Ольгою, котра також 
не захотіла повертатися до 
райцентру Чутове, винай-
няла квартиру в Полтаві. 
Обидві вже знайшли й робо-
ту, — продовжує свою роз-
повідь пані Олена. — Про-
блема ще й у тому, що чима-
ло жінок жили за рахунок 
чоловіків. Ми залучаємо їх 
до оплачуваних громадсь-
ких робіт — для багатьох 
це стає першим трудовим 
досвідом. Водночас тимча-
сова зайнятість може ста-
ти стартом для постійної 
роботи. Наше завдання й у 
тому, аби колишні жертви 
насилля, вийшовши звід-
си, не губили одна одної з 
виду. У них є групи в соц-
мережах, де вони не лише 
спілкуються, а й допома-
гають тим представницям 
слабкої статі, які терплять 
домашнє насильство й поки 
не готові піти із сім’ї, зокре-
ма дають контакти нашого 
психолога Світлани Боль-
шевої, котра нікому не від-
мовляє в допомозі».
 «Є жінки, які поверта-
ються в сім’ю, причому не-
одноразово, сподіваючись, 
що чоловік зміниться, — 
зазначає пані Світлана. — 
Тим паче, що деякі чолові-
ки й самі в це вірять, пуска-
ючи в хід усілякі маніпуля-
ції. Звичайно ж, я завжди 
попереджаю клієнток, що 
насильство має циклічний 
характер, що воно пов-
торюється, збільшуючи 
свою інтенсивність. В Ук-
раїні через домашнє на-
сильство щороку гинуть 
понад 600 жінок (це дві 
жінки на день), а статис-
тика стосовно того, скіль-
ки стають каліками, осо-
бами з інвалідністю, уза-
галі не ведеться. Значним 
є й відсоток жінок, які пе-
ребувають у в’язницях че-
рез те, що в момент самоза-
хисту вбили чи покалічили 
кривдника. І надзвичайно 
малий відсоток кривдни-
ків, котрі звертаються до 
психолога, вдаються по 
допомогу до сімейної тера-
пії, намагаючись справді 
змінитися, — таких мож-
на перерахувати на паль-
цях однієї руки. Зазвичай 

вони перекладають прови-
ну на жертву, переконую-
чи, що саме вона спровоку-
вала агресію. Хоч насправді 
немає жодного виправдан-
ня насиллю. І у кривдни-
ка завжди є вибір: скажі-
мо, замість того, щоб під-
няти руку, можна глибоко 
вдихнути, вийти, гримнув-
ши дверима».
 Додам, що разом із ма-
терями у притулку нині 
проживають восьмеро дітей 
(найменшій дитині — усьо-
го півтора року, а найстар-
шій  невдовзі виповниться 
13), котрі були свідками до-
машнього насильства. Діти 
ж, як відомо, всотують наші 
емоції, слова, реакції, наче 
губка. Відтак, за словами 
психолога, існує висока 
ймовірність того, що ті, хто 
сильніший, приймуть мо-
дель поведінки кривдника, 
а ті, хто слабший, — жерт-
ви. І це чи не найжахливі-
ше.
 «Надаю безплатні кон-
сультації не лише тим, хто 
проживає у притулку, а й 
будь-кому, хто цього по-
требує. За останні три мі-
сяці до нас звернулися 60 
жінок. Часто телефонують 
із районів, — інформує 
Світлана Большева. — Я 
завжди цікавлюся, звідки 
вони дізналися про наше 
існування. І мене дуже ті-
шить те, що багато хто — 
із позитивних відгуків 
наших колишніх клієн-
ток. Приємно, коли люди 
не лишаються з пробле-
мою домашнього насил-
ля сам на сам, а знають, 
куди звернутися по допо-
могу. За 2,5 року існуван-
ня нашого притулку тут 
побували понад 200 осіб. 
І ми весь цей час бачимо, 
в якому емоційному стані 
вони прибувають сюди і в 
якому полишають ці сті-
ни. Безперечно, спокійна 
безпечна обстановка діє на 
жінок та дітей із психоло-
гічними травмами краще 
за будь-які ліки. Ми й піс-
ля того, як наші клієнтки 
міцно стають на ноги, під-
тримуємо зв’язок, стежи-
мо за тим, як складають-
ся їхні долі. І я часто ду-
маю: якби жінки в певний 
час не знайшли прихистку 
в нашому притулку, неві-
домо, які наслідки могло 
б мати домашнє насильс-
тво». ■

СТОП НАСИЛЬСТВУ!

Без надії сподіваються
За час існування притулку для жінок він став прихистком для понад 
200 осіб, котрі опинилися у складних життєвих обставинах

■

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава 

Із 32-річною Лесею з Козельщинського району розмовляємо на кухні, де вона варить кашу у величенькій каст-
рулі: молода жінка перебуває у притулку для тих, хто постраждав від домашнього насильства, разом із чотирма 
малолітніми синами. 
«Я тут уже вдруге. Торік уперше втекла з дому, бо чоловік систематично піднімав руку, ображав і мене, і дітей. 
Після того як потрапила до притулку, він нібито щиро просив пробачення. Я повірила й повернулася до нього. 
Однак після цього він почав вдаватися до психологічного насильства: знаходив будь-який привід для скандалу, 
обзивав усілякими словами, — розповідає свою сумну історію Леся. — Урешті-решт терпець мені увірвався: я з 
дітьми зібралася і знову приїхала сюди. Не хочу, аби мої сини, у яких колись будуть свої сім’ї, постійно спостері-
гаючи за тим, як батько ображає матір, думали, що можна отак поводитися з жінками. Поки що планую назбирати 
трохи коштів: якщо вдасться винайняти житло, лишуся в Полтаві, якщо ні — повернуся в райцентр до мами, там 
можна й роботу знайти. Повертатися до чоловіка не збираюся в жодному разі. Хоч він щодня телефонує й запев-
няє, що усвідомив свою провину, що на руках мене носитиме й ноги митиме, я йому більше не вірю».

В ігровій кімнаті притулку.
Фото Ганни ЯРОШЕНКО.

❙
❙

Очільниця притулку для жінок БО «Світло надії» 
Олена Чикурова. На світлинах — колишні клієнти притулку.

❙
❙
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Тетяна УРИСЬ 

Факультет спеціальної та інклюзивної ос-
віти Національного педуніверситету імені 
М.П. Драгоманова (вишу зі 185-річною іс-
торією) цьогоріч також відзначає вагомий 
ювілей — 100 років! Чим живе і як роз-
вивається факультет, яку лепту вносить 
у розвиток суспільства — про це та ба-
гато іншого розповідає декан факультету 
— доктор педагогічних наук, професор, 
почесний академік НАПН України, заслу-
жений працівник освіти України Марія 
Шеремет. 

«Це єдина спеціальність, яка не 
обмежується однією галуззю»
 ■ Маріє Купріянівно, ви очолюєте 
особливий факультет, адже фахівці, 
яких він випускає, для деяких людей 
є найважливішими у їхньому житті: 
вони допомагають особистості не лише 
розвинутися фізично і психологічно, а 
й соціалізуватися. Розкажіть, будь лас-
ка, про унікальність і важливість цієї 
професії та непросту роботу, яку вико-
нують фахівці, яких готуєте.
 — Про важливість такого факульте-
ту, як спеціальна та інклюзивна освіта, 
годі й говорити, адже у розвитку сус-
пільства упродовж усієї історії були й 
будуть діти, які потребують спеціаль-
ного навчання й виховання. Якісна ос-
віта має бути доступною кожній ди-
тині, зокрема і з особливими освітніми 
потребами. Їм необхідна додаткова нав-
чальна, медична і соціальна підтрим-
ка. Коли йдеться про таких дітей, ми 
розуміємо, що їм потрібен особливий 
підхід до навчання, зокрема індивіду-
альний план розвитку, спеціально об-
лаштоване місце, належні умови, але 
забуваємо про те, що важливим аспек-
том у цьому процесі є вчитель, який 
працює з дітьми, що мають особливості 
психофізичного розвитку, його знання, 
вміння, навички і компетенції роботи 
з дітьми з порушенням мовлення, слу-
ху, зору, інтелектуального розвитку 
тощо.
 Ми насправді готуємо унікальних 
спеціалістів. Нині на факультеті функ-
ціонує шість кафедр, які забезпечують 
підготовку фахівців для освіт ньої та ре-
абілітаційної психолого-педагогічної 
роботи з дітьми та дорослими з обмеже-
ними можливостями здоров’я різних но-
зологій: кафедра логопедії та логопси-
хології; психокорекційної педагогіки; 
офтальмопедагогіки та офтальмопсихо-
логії; сурдопедагогіки та сурдопсихоло-
гії імені Миколи Ярмаченка; спеціаль-
ної психології та медицини; ортопеда-
гогіки, ортопсихології та реабілітології. 
Останні чотири згадані кафедри є єди-
ними в Україні, які готують фахівців 
відповідного профілю. 
 ■ Які особливості підготовки фахів-
ців на вашому факультеті?
 — Для спеціальної освіти як само-
стійної спеціальності зі всіма її скла-
довими важливою є єдність спеціаль-
ної педагогіки і спеціальної психології, 
медицини, фізіології та інших галузей. 
Це єдина спеціальність, яка не обме-
жується однією галуззю, а є багатоск-
ладовою за змістом підготовки фахів-
ців. Студенти мають оволодіти вміння-
ми встановлювати емоційний контакт 
з учнем, корегувати його пізнавальну 
діяльність, формувати уявлення про 
навколишній світ, розвивати комуні-
кативні навички, формувати навички 
орієнтування в просторі тощо. Тоді та-
кий вчитель-дефектолог зможе ввести 
особливих діток у соціум.
 Готуючи фахівців, ми завжди 
пам’ятаємо, що наші спеціалісти не 
лише навчають і виховують, а й надають 
консультативно-корекційну допомогу, 
тому ми намагаємося готувати праців-
ників для закладів освіти (дітей як до-
шкільного, так і шкільного віку) з різ-

ними організаційними формами, а та-
кож фахівців для інклюзивного просто-
ру — вчителів (асистентів учителя) чи 
спеціальних педагогів. 
 Викладачі факультету, представ-
ники інших українських та зарубіж-
них університетів, науково-дослідни-
цьких та практичних освітньо-реабілі-
таційних установ з усіх регіонів Украї-
ни об’єднані у п’ять наукових шкіл, 
які функціонують на факультеті під 
керівництвом провідних учених-дра-
гоманівців: академіків Віктора Синьо-
ва, Віталія Бондаря, професорів Марії 
Шеремет, Людмили Фомічової, Євгенії 
Синьової. Вони підготували фахівців 
високого професійного рівня, дослідни-
ків означеної галузі.

«Наші випускники виконують важливу 
соціальну місію»
 ■ Цю професію аж ніяк простою не 
назвеш. А чи багато абітурієнтів зго-
лошується виконувати таку соціально 
важливу роль у суспільстві? Наскіль-
ки вмотивованими йдуть до вас май-
бутні студенти? Це старшокласники чи 
переважно студенти коледжів із краще 
сформованим усвідомленням своєї по-
дальшої діяльності?
 — Наші абітурієнти — це випускни-
ки шкіл і коледжів. І більшість із них 
справді має усвідомлений вибір своєї 
професії.
 Ми запрошуємо студентів на спе-
ціальність 053 Психологія (спеціальна, 
клінічна) та різні спеціальності напря-
му 016 Спеціальна освіта. Нині на фа-
культеті здійснюємо підготовку логопе-
дів, логопсихологів, психокорекційних 
педагогів, сурдопедагогів, сурдопсихо-
логів, офтальмопедагогів, офтальмопси-
хологів, ортопедагогів, ортопсихоло-
гів, спеціальних (клінічних) психоло-
гів тощо. І так, справді, наші випускни-
ки-фахівці у цих напрямах виконують 
надзвичайно важливу місію, оскільки 
працюють із дітьми, що мають пробле-
ми із зором, із слухом, з інтелектуаль-
ними порушеннями, з усіма видами мо-
вленнєвих порушень, з порушеннями 
опорно-рухового апарату тощо.
 Гарний професіонал у цій справі — 
це знахідка для батьків кожної окремої 
дитини та й зрештою для суспільства за-
галом. Власне, цей соціально важливий 
аспект і спонукає більшість абітурієнтів 
ставати студентами нашого факультету, 
проте є, звичайно, й інші, особисті, при-
чини.
 ■ Яких ви хотіли б покращень у сфері 
навчання спеціальних педагогів? Чи що 
хотіли б змінити? 
 — Так, є багато планів і задумок 
для покращення системи підготовки 
фа хівців означеної галузі. Це насам-
перед практична підготовка логопедів, 

сурдопедагогів і фахівців інших нозо-
логій. Необхідно змінити самі підхо-
ди до організації та проходження сту-
дентами практики. Крім цього, варто 
переглянути і зміст теоретичної підго-
товки (базовими мають бути дисциплі-
ни фундаментальні, зокрема медичного 
спрямування). Важливими аспектами 
є питання обладнання процесу навчан-
ня сучасними технологіями подачі ма-
теріалу, а також реалізації (відповідно 
до нововведень Закону «Про вищу ос-
віту») програм обміну студентами між 
країнами на навчання з одержанням 
відповідних дипломів та сертифікатів. 
 Зрозуміло, що студенти мають добре 
знати іноземну мову, зокрема і специфі-
кацію своєї галузі, тому ми активно пра-
цюємо у цьому напрямі, аби викладан-
ня спеціальних дисциплін велося й ан-
глійською мовою. Наприклад, на ка-
федрі спеціальної психології і медицини 
та логопедії підготовлені відповідні ма-
теріали для впровадження такого ново-
введення на рівні магістерської підго-
товки.
 Думаю, доцільно було б іще створи-
ти університетський центр колектив-
ного користування, де б поєднувались 
діагностично-консультативна, корек-
ційно-реабілітаційна та профілактич-
но-упереджувальна складові змісту 
підготовки фахівців. Саме тут студен-
ти могли б одержувати практичні про-
фесійні навички.

Інклюзія проникає 
в усі сфери нашого життя
 ■ Нині про інклюзію говорять стосов-
но не тільки шкіл, а й закладів вищої ос-
віти та місць роботи, тобто інклюзія по-
тихеньку проникає в усі сфери нашого 
життя. Як ви оцінюєте цей процес?
 — Проблематика розвитку, навчан-
ня і соціалізації осіб з особливими ос-
вітніми потребами є актуальною. Це 
засвідчила і робота ІІ з’їзду корекцій-
них педагогів України «Актуальні про-
блеми навчання та виховання дітей із 
особливими освітніми потребами в ос-
вітніх реаліях України», присвяченого 
185-річчю НПУ імені М.П. Драгомано-
ва та 100-річчю факультету спеціальної 
та інклюзивної освіти, який відбувся 7 
листопада 2019 року. Пленарна робота 
з’їзду була продовжена на засіданнях 
шести «круглих столів», які стали май-
данчиками для дискусій і обговорень, 
зокрема наголошувалося на тому, що 
реформа спеціальної освіти в Україні 
повинна йти не шляхом модернізації, 
а шляхом інновацій, у т.ч. і в професій-
ній підготовці фахівців. У межах з’їзду 
було проведено 13 майстер-класів, в 
ході роботи яких учасники мали змогу 
ознайомитися із сучасними психолого-
медико-педагогічними і нейропсихоло-

гічними технологіями та набути важ-
ливих професійних навичок.
 Суспільство (маю на увазі заклади 
середньої та вищої освіти, а також інші 
установи-роботодавці) має бути готовим 
прийняти кожну дитину на навчання чи 
дорослого на роботу, створивши макси-
мально сприятливе середовище для роз-
витку їхнього потенціалу.
 ■ Які виклики стоять нині у зв’язку 
з цим перед нашим суспільством зага-
лом? Які, на вашу думку, плюси і міну-
си цього явища? І чим, власне, ви, ваші 
колеги, випускники можуть допомогти 
у реалізації реформ із впровадження ін-
клюзії?
 — Під час реформування і модерніза-
ції освіти, що відбувається нині в нелег-
кий час різних суспільних трансформа-
цій, так чи інакше стикаєшся з багатьма 
проблемами, які необхідно вирішувати: 
суспільне ставлення, відповідальність, 
недостатня облаштованість місць і за-
безпечення необхідним устаткуванням, 
недостатнє фінансування тощо. Але го-
ловним усе ж залишається доступ до за-
гальноосвітнього простору та надання 
якісної освіти дітям, що мають певні 
особливості розвитку та особливі освіт-
ні потреби.
 Реформування освітньої системи Ук-
раїни передбачає впровадження інклю-
зивної форми навчання у межах «Нової 
української школи», а це, у свою чергу, 
зумовило суспільний запит на підготов-
ку спеціалістів, які спроможні реалізу-
вати і якісно включитися в систему ін-
клюзивного освітнього середовища.
 Досвід інших країн (Великобри-
танія, США, Ізраїль, Литва, Фінляндія 
тощо), які успішно впроваджують інк-
люзивну освіту в загальноосвітній про-
стір, засвідчує, що в системі інклюзив-
ного навчання має обов’язково бути про-
фесіонал зі спеціальної та інклюзивної 
освіти. Результати вітчизняних науко-
вих розвідок, дотичних до впроваджен-
ня та забезпечення якості інклюзивної 
освіти, свідчать про необхідність запро-
вадження в закладах освіти посади спе-
ціального педагога за фахом «Спеціаль-
на освіта», здатного здійснювати про-
фесійний супровід дітей з особливостя-
ми розвитку. 
 Насамперед необхідно розуміти, що 
інклюзивна форма навчання не є можли-
вою для всіх дітей без винятку. Це особ-
лива форма, притаманна лише відповід-
ним категоріям дітей, тому у визначенні 
форми навчання дітей з особливостями 
розвитку мають брати участь і фахівці, 
які дадуть обґрунтовані професійні реко-
мендації, і власне батьки. ■

ДО ЮВІЛЕЮ

«Ми готуємо унікальних фахівців»
Хороший професіонал-дефектолог — це знахідка для батьків кожної окремої дитини та й суспільства загалом

■

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

 В Україні підготовка кваліфікованих вчителів 
для навчання дітей з особливими освітніми по-
требами розпочалася восени 1919 року у Києві 
при Вищих педагогічних курсах ІІ Товариства про-
фесорів і навчателів, коли відкрився факультет 
лікарської педагогіки. Згідно з розпорядженням 
Управління вищими школами м. Києва (31 серп-
ня 1920 р.) та постановою Наукової ради при ньо-
му, факультет лікарської педагогіки почав функ-
ціонувати на правах факультету Вищого інституту 
народної освіти (ВІНО) імені М. П. Драгоманова з 
15 липня 1920 року. В повному складі відбулося 
переведення студентів зі збереженням залікових 
книжок і навчальних планів з одного закладу в ін-
ший. Першим деканом факультету, на якому фун-
кціонувало відділення підготовки педагогічних 
кадрів для роботи з різними категоріями дітей 
із порушенням психофізичного розвитку, у 1920 
році було призначено дитячого лікаря-психіатра 
Фішеля Шнеєрсона.
 З 1964 року дефектологічний факультет пра-
цює як самостійний факультет Київського держав-
ного педагогічного інституту імені О. М. Горько-
го (нині — факультет спеціальної та інклюзивної 
освіти Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова).

■

Марія Шеремет.❙
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«Найреспектабельніша 
парубоцька газета!»
 — Василь Симоненко — 
то була могутня постать в ук-
раїнській літературі! — наго-
лошує Петро Петрович. — Знав 
Василя ще зі студентських 
років: він учився на факультеті 
журналістики, а я — на філо-
логічному. Ми товаришували й 
бачилися постійно, адже на той 
час в Київському університеті 
ім. Шевченка був єдиний нав-
чальний корпус («Червоний»). 
Єдиним був від університету й 
гуртожиток на Солом’янці, на 
вул. Освіти, 4, де ми мешкали. 
Саме в ті безтурботні студент-
ські часи почали писати, дру-
куватися. 
 Мама Василя була кравчи-
нею. Вона пошила йому корич-
невий костюм, у якому він хо-
див студентом. Часи тоді були 
дуже важкі. Ми «попробива-
лися» в Київський університет 
iз далеких сіл i хуторів. Яка 
тоді була злиденність! Жили 
на одну стипендію, якось iз го-
рем навпiл перебивалися... Але 
молодість брала своє. У нас не 
було прагнення «вибитися в 
люди» заради того, щоб бага-
то заробити. Натомість була 
відповідальність, на яку доро-
гу ми ступали: на стежку твор-
чості, на стежку, пов’язану з 
літературою! 
 Тоді ми вже трошки знали, 
що таке українська літерату-
ра 1920—30-х років, знали про 
наших попередників — «Роз-
стріляне відродження»! Але, 
вважаю, що нам десь і потала-
нило, бо на літературну студію, 
що функціонувала в універси-
теті (й яку ми постійно відві-
дували), запрошували час від 
часу Тичину, Сосюру, Малиш-
ка, Гончара. А вони були нам 
як батьки: передавали ази май-
стерності, творчості. І найго-
ловніше — були з нами відвер-
ті, тобто не байдужі до нашого 
покоління! Вони вболівали за 
долю літератури й вважали, що 
в літературу мають приходити 
не заробітчани, а таланти! 
 Після закінчення універси-
тету Симоненко поїхав працю-
вати у газету «Черкаська прав-
да». Потім було організовано 
газету «Молодь Черкащини», в 
яку він і перейшов. Ми підтри-
мували зв’язок, продовжували 
товаришувати, частенько зуст-

річалися. Під час однієї з таких 
зустрічей він жартома говорив 
про «молодіжку»: «Найрес-
пектабельніша парубоцька га-
зета Черкащини!» Василь був 
своєрідний у висловлюваннях. 
Згодом його кандидатуру вису-
нули на спецкора всеукраїнсь-
кої багатотиражки «Робітнича 
газета». 
 У 1966 році, коли вже Ва-
силя не було і його ім’я потра-
пило в опалу, а творчість за-
боронили, я працював у сто-
личному видавництві дитя-
чої та юнацької літератури 
«Молодь» i вирішив... видати 
книжку з його віршами. Видав-
ництво тоді підпорядковувало-
ся Державному комітету Ради 
Міністрів УРСР по пресі й пра-
цівники ЦК комсомолу «не 
дуже» сприйняли мою ініціа-
тиву — натякали, що не варто 
цього робити.
 Але я поїхав у Черкаси до 
Василевої мами, а з Ганною 
Федорівною ми зналися. Вона 
віддала мені всі синові архіви, 
з яких згодом я відібрав вірші 
для друку: скомпонував їх, і 
в тому ж році вийшов вибір із 
його творчості — «Поезії». Але 
вихід збірки у світ був непро-
стим, багато що передувало по-
яві цих віршів, зокрема жорс-
тка цензура. 

Не хотів бути посереднім 
«рифмачем» 
 Василь не спішив у літера-
туру... Його однокурсниками 
були Микола Сом, Тамара Ко-
ломієць. Вони почали рано ви-
давати книжки, а Симоненко 
начебто сам себе стримував (у 
мене склалося таке враження). 
Ми з ним говорили на цю тему: 
він не хотів бути якимось посе-
реднім «рифмачем», аби лише 
друкуватися, видавати книж-
ки. Він себе готував, глибоко ус-
відомлюючи, що таке «храм лі-
тератури», адже там були такі 
глиби, як Шевченко, Франко, 
Рильський та інші. І писати 
абищо й абияк Василь не хотів.   
 Симоненко надзвичайно 
працював над собою, вдоско-
налював слово — готував вір-
ші серйозно, як людина, що 
відповідальна як перед собою, 
так і перед літературою та на-
родом. Він воістину народний 
поет саме за своєю глибинною 
суттю! Чого лише вартий його 

вірш «Баба Онися»: 
У баби Онисі було три сини.
У баби Онисі синів нема.
На кожній її волосині
морозом тріщить зима.
Я горя на світі застав багато.
Страшнішого ж горя нема,
ніж те, коли старість мати
в домівці стрічає сама...
 Її сини не повернулися з вій-
ни. Я знав цю жіночку — вона 
хрещена мати Василя. Саме та-
кими віршами Симоненко при-
ріс душею до свого народу.
 Наскрізною була правда в 
його творчості. Тому він і його 
творчість були заборонені, зок-
рема у 1970-х роках. Але в Чер-
касах Симоненка знали й ша-
нували, ним жили. Тож місце-
ва влада у «піку Симоненку», 
щоб розвіяти й пам’ять про 
нього, зробила «хід конем», 
заснувавши так званий «Пое-
тичний жовтень». Це поетичне 
свято на той час отримало ста-
тус Всесоюзного, на нього за-
прошували письменникiв, по-
етiв звідусіль. Про Симонен-
ка там не згадували й словом, 
більше того, згідно з розпоря-
дженням черкаського секрета-
ря обкому Лутака, суворо за-
боронялося всім, хто приїжд-
жав на ці літературні читання, 
відвідувати могилу Симоненка, 
навіть виставляли на цвинтарі 
«сторожу».
 Я тоді частенько бував у 
Молдавії й знав близько півто-
ра десятка молодих місцевих 
письменників і поетів, часто 
розповідав їм про Симоненка. 
Вони почали перекладати його 
вірші молдавською мовою. А 
згодом забажали приїхати в 
Черкаси: «Петро, сделай, что-
бы мы приехали на «Поетичний 
жовтень!» — просили мене. Че-
рез Спілку письменників Украї-
ни я їм організував приїзд десь 
на зламі 1970—80-х років. Тоді 
приїхали, зокрема, молдавсь-
кі письменники Георгій Воде, 
Іон Ватаману. Після урочис-
тостей і кажуть: «Петро, пока-
жи нам могилу Симоненка!» А 
як ти покажеш, коли було по-
переджено, що, не дай Боже, 
хтось з’явиться до могили Си-
моненка, то матиме великі не-
приємності!

«Коммунист не должен так 
писать!»
 Постать Симоненка не вига-

дана й не рядова в нашій літера-
турі — це могутній талант, мо-
гутній поет, Громадянин і вели-
кий Українець! На жаль, зараз 
мало про нього говорять і зга-
дують. Хоча після смерті зага-
лом чимало видано його книг. А 
перша книжка, «Тиша і грім», 
вийшла ще в 1962 році, це єди-
на збірка поезій, видана при 
його житті (застав він iще свою 
віршовану казку «Цар Плаксій 
та Лоскотон», видану в 1963 
році, незадовго до смерті пое-
та). Друга його книга, «Земне 
тяжіння», побачила світ у 1964 
році. У 1966-му вийшла третя, 
про яку я вже розповідав, але то 
вже з таким скрипом і такою по-
тугою вдалося її «протягти»... А 
потім цілих 15 років Симоненка 
не видавали!   
 До речі, Василь мав... пар-
тійний квиток: десь iще в армії 
став членом Компартії. Коли 
він потрапив в опалу, його 
буквально роздирали номен-
клатурники: «Да это же ком-
мунист, он не должен так пи-
сать!...» Але, незважаючи на 
формальне членство в КПРС, 
за натурою він був Українцем, 
у широкому сенсі цього слова, 
і Патріотом. 
 У світі Симоненко знаний: 
наприклад, в Австралії є Това-
риство ім. Василя Симоненка, 
а у США — видавництво його 
імені, а ось ми його недооці-
нюємо! 
 ...Василевим «ґанджем» 
була пристрасть до куріння. 
Пригадалась кумедна історія, 
пов’язана з цим. У книжці 
1966 року з віршами Симонен-
ка на підготовчій стадії розміс-
тили фото Василя у профіль. І 
от Віталій Пойда, художник 
із видавництва, де друкувала-
ся книжечка, знаючи Василе-
ву пристрасть, узяв і майстер-
но, дуже природно домалю-
вав у його ліву руку... цигарку 
(сміється).
 Проте Василь не лише ку-
рив, а й чарку пив, але не «хво-
робливо», а в міру. Якось при 
зустрічі питаю: «Ну що, Васи-
лю, по чарці вип’ємо?» А він 
посміхаючись, із «бісиками» 
в очах: «Чому б і ні? Я не п’ю 
тоді, коли грошей немає!» За 
характером Василь не «вистав-
лявся», а був сумний, мовчаз-
ний, але дуже дотепний. 

«Тату, ти пізно з’явився!..»
 Симоненко — плоть від плоті 
нашого народу, тим він і силь-
ний. У нього немає «вигадок». 
Його обрана система поезії до-
сить промовиста і своєрідна, 
але без якихось там модерних 
«заковичок», «зривів», екс-
травагантності. У його віршах 
немає словесних ребусів — він 
«вільний», але водночас є на-
вантаження слова правди, на-
вантаження образу, зрозуміле 
читачу.  

 Це людина від землі. Його 
мама, Ганна Федорівна, біль-
ше дітей не мала — виховува-
ла Василя без чоловіка, бо той 
кинув її, коли сину було десь 
півтора року. Більш ніж через 
два десятиліття, коли Василь 
мав уже власну сім’ю, до нього 
в Черкаси завітав... батько. Ва-
силь привітав його, нагодував, 
поговорили, а наступного дня 
вранці сказав: «Тату, ти пізно 
з’явився, ти мені так був потрі-
бен!» І на прощання сказав ли-
шень: «До побачення!»   
 На Полтавщині в селі Біїв-
ці, де народився Василь, досі 
стоїть убога хатина, в якій він 
жив iз мамою та дідусем. У тій 
хатині, вкритій очеретом, дуже 
бідували, особливо потерпа-
ли від страшних злиднів після 
війни. Василева мама була, я б 
сказав, свята жінка! У нього є 
кілька віршів, присвячених їй, 
один з яких, написаний iще у 
студентські роки, називається 
«Лист»:
Знов листа мені прислала 
мати,
Невеличкий лист — на кіль-
ка слів.
Пише рідна, що навколо хати
Наш садок вишневий забілів.
Наче вчора бігав я до школи
І садив ті вишеньки малі,
А тепер гудуть над ними бд-
жоли
І поважні пустуни-джмелі.
Слів таких і треба небагато,
Та вони, як весняні пісні,
Принесли в гуртожиток в 
кімнату Теплі-теплі спога-
ди мені.
 Один із літературних кри-
тиків, український емігрант 
Іван Кошелівець, який жив у 
Німеччині, випустив книжку 
«Берег чекань» із досить гли-
бокою передмовою, де писав: 
«...Мати Василя Симоненка 
була неграмотною колгоспни-
цею...» Але це брехня! Вона за-
кінчила десять класів і навіть 
вступала до інституту, але «зрі-
залась» на іспиті з математики. 
А потім уже й не до вступу було 
— народився Василь. 
 Дід Федір, материн батько, 
був грамотним i мудрим сіль-
ським чоловіком. Брав участь 
у вихованні Василя, переда-
вав йому ту сільську мудрість. 
Внук присвятив згодом і йому 
вірша «Дід умер». 
 Василь був беручкий до 
навчання й мав прекрасну 
пам’ять. Спершу він ходив до 
чотирирічної школи у рідно-
му селі, а з п’ятого класу дове-
лося ходити до сусіднього села 
Тарандинці, яке було аж за 
дев’ять кілометрів. Долаючи 
щоденно туди й назад цю чима-
лу відстань, Василь не засмучу-
вався, бо якось розповідав мені: 
«Та що мені та відстань — йду 
полем, співаю — усіх пісень пе-
респіваю, які знав від мами й 
діда. А ще дорогою повторюю 
всі уроки, які задавали!» Ось 
таким він був хлопчиком! 
 Василь був схожим на братів 
Тютюнників. Вони жили в од-
ному часі й усі були «дітьми 
війни». Але так трапилося, що 
в житті їм не довелося побачи-
тися-зустрітися. І бувало, що 
Григір Тютюнник, із яким ми 
теж дуже товаришували, ін-
коли казав мені: «От, Петю, 
якби було зустрітися з Симо-
ненком та погомоніти! От вид-
но, чолов’яга був!?» Григір мав 
великий жаль, що не зустрівся 
з таким однодумцем. До речі, 
і характерами, і творчістю во-
ни були схожі теж: вимогливі 
самі до себе, болісно сприйма-
ли брехню, сприймали жит-
тєву правду! Вони були рідні 
душею! ■

СПОГАД

«15 років Василя 
не видавали» 
За радянських часів навіть ходити до могили поета Симоненка 
було заборонено

■

Василь Симоненко.❙

Тарас ЗДОРОВИЛО 

Ще з дитинства пам’ятаю, як на старенькій магніторадіолі «Казань-2» батько крутив бобіни, з яких 
лунав незнайомий, але приємний голос — то звучали вірші поета-шістдесятника Василя Симоненка в 
авторському виконанні, які на татове прохання записала Надія Світлична. Згодом почав розпитувати 
тата про Симоненка: він, будучи у відрядженні в Черкасах, пішов на могилу поета, де застав його 
матір... Симоненко відійшов у засвіти 28-річним у грудні 1963 року. Його здоров’я стало погіршува-
тися після того, як улітку 1962-го Василя жорстоко побили працівники міліції на залізничній станції 
в містечку Сміла, куди його доправили із Черкаського вокзалу, де він проводжав товариша й покон-
фліктував із буфетницею через її хамство й відмову продати цигарки. Про це вперше я теж дізнався 
від батька...
На творчість Симоненку доля відміряла неповних десять років, упродовж яких з’явилися не тільки 
яскраві ліричні поезії, а й віршовані казки та прозові твори. Олесь Гончар назвав Симоненка «витязем 
молодої української поезії».
Час невблаганно плине, тож я картав би себе, якби не скористався можливістю записати спогади 
людини, яка особисто знала Симоненка. Про непросту долю поета, 85-річчя якого відзначили в січні, 
згадує його друг, поет i перекладач Петро Засенко.
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Євдокія ФЕЩЕНКО

 «Київ Модерн-балет» представив 
прем’єру балету-антиутопії на одну дію 
«1984. Інша» за мотивами відомого ро-
ману Джорджа Орвелла. Утім це нове 
прочитання відомої історії. Постановни-
ки й артисти доводять: якщо ти в мен-
шості і навіть сам — це не означає, що 
ти божевільний. 
 «1984. Інша» — це нові пластич-
ні рішення, що поєднали в собі body 
percussion, фізичний театр i сучасну хо-
реографію. У виставі задіянi дев’ять ар-
тистів театру «Київ Модерн-балету»: 
Ілля Мірошніченко (Він), Катерина Куз-
нецова (Вона); всі: Владислав Добшинсь-
кий, Катерина Курман, Роман Кушне-
ревич, Олександра Максимчук, Валерія 
Мельничук, Віолетта Петролай, Дмитро 
Погрібніченко.
 Балет-антиутопія на музику ісланд-
ської віолончелістки Гільдур Ґудна-
доттір (авторка саундтреків до серіалу 
«Чорнобиль» від HBO та фільму «Джо-
кер», номінантка на премію «Оскар») 
та німецького композитора та піані ста 
Hauschka (номінант премії «Золотий 
глобус» за музику до фільму «Лев», ав-
тор музики серіалу «Патрік Мелроуз»). 
Сценічне оформлення — декорації з па-
перу, 300 м ланцюгів; 65 кв. м агрово-
локна та 45 кв. м металевої сітки. Сце-
нограф — Володимир Чумаченко. 
 Постановка солістів Академічного те-
атру «Київ Модерн-балет» Іллі Мірошні-
ченка та Катерини Кузнецової. Іллю ми 
попросили відповісти на кілька запи-
тань.
 ■ Чи варто ототожнювати Його та 
Уїнстона Сміта і Її та Джулію із «1984. 
Інша»  та Орвеллівської першооснови? 
 — Ні, не варто ототожнювати Його та 
Уїнстона Сміта і Її та Джулію. Працю-
ючи над постановкою, ми розуміли, го-
ловний сюжет роману «1984» за Джор-
джем Орвеллом неможливо поставити 
у форматі пластичного театру. Це саме 

той розряд творів, які можуть існувати 
лише в оригіналі. Дуже подібна історія 
із фільмом «Шоу Трумена», де життя 
головного героя є утопією його внутріш-
нього світу і виявляться суцільним обма-
ном. Цю історію неможливо поставити у 
театрі. У цьому і була перша складність 
нашої постановки. Тому ми зрозумiли, 
що не маємо права псувати оригінал ро-
ману «1984» за Джорджем Орвеллом, і 
вирішили використовувати концепції, 
структури Орвелла та створити нову іс-
торію, яка могла б відбуватися паралель-
но з життям Уїнстона Сміта. 
 Головна героїня із самого початку 
вистави — Інша. Вона сліпа, тому дія 
світла на неї не поширюється, Партії 
для неї не існує. Значить, для всіх вона 
є лише предметом знущання. 
 Головний герой — справжній іде-
аліст, абсолютний фанатик Партії з не-
примиренною жагою щоразу ковтати 
побільше пігулок щастя, що дарує сис-
тема. В результаті чого втрачає слух і, 
відповідно, стає інакшим та поступово 
руйнує власні ідеали. 
 Далі все за Орвеллом — сумнів в існу-
ванні «Старшого Брата», визнання своєї 
незначимості у світі, відмова від систе-
ми і зрада єдиній людині, яка його ро-
зуміє.
 ■ Чи варто розуміти, що у постанов-
ці акцентовано на Міністерстві любові, 
яке, за Орвеллом, є одним із чотирьох 
складових Міністерства правди?
 — У балеті-антиутопії «1984. Інша» 

на сцені Міністерство любові відсутнє, 
але воно не виключене з тематики виста-
ви. В нашій історії ми торкнулися бага-
тьох актуальних тем: від класової не-
рівності до проблем беззаперечної віри 
у свого лідера, від фанатичного патріо-
тизму до докорів сумління за зраду влас-
ним принципам та єдиній близькій лю-
дині...
 Головна героїня не просто сліпа, вона 
перш за все є образом нескорених, не-
зручних людей для Партії. Ми назвали 
її Іншою, щоб дати людям надію, а далі 
все залежить від вибору кожного.
 ■ Які найголовніші образи й посили 
постановки?
 — У дію «прийом пігулок» ми вкла-
дали певний сенс — пігулка і є тими бла-
гами, якими Партія наділяла своїх під-
леглих (в Орвелла: огидний джин, брид-
кі цигарки, несмачна кава, мерзенний 
шоколад...). Ми ж вирішили все уза-
гальнити в «прийом пігулок», розумію-
чи, що це є хореографічним прийомом. 
 Образ телевізорів, за допомогою 
яких «Старший Брат» за всіма слідкує, 
ми показали через один великий екран, 
що висів і опускався на сцену. Розумію-
чи ідею автора про неосяжність сили і 
впливу Партії, ми вирішили зробити го-
ловним антагоністом вистави сценічне 
світло. Відповідно, неіснуючого «Стар-
шого Брата» ми показали через тінь на 
тому самому екрані. Це не останні обра-
зи з роману, які трансформувалися під 
формат сучасної балетної вистави.

 Головним девізом роботи над виста-
вою було використати не лише весь по-
тенціал виконавських якостей артистів, 
а й розкрити та задіяти кожен шматок 
наших декорацій та сюжетної лінії. 
Одне з одного випливає: якщо є світло, 
отже, є і тінь; якщо є тінь, то ми повин-
ні змусити цю тінь грати за правила-
ми театру; якщо головний герой втра-
чає слух, то перед цим на сцені потріб-
но кричати. Мистецтво дуальне, кожна 
дія має свою протидію. ■

Катерина САМЧЕНКО, 
Григорій ТУРШУКОВ

 Театр юного глядача в Києві 
вирізняється нестандартним 
поглядом на, як здавалося б, од-
нозначні твори. Постановка ур-
баністичного роману Валер’яна 
Підмогильного «Місто» не стала 
винятком. У 2017 році 
ТЮГ уперше дав змо-
гу глядачам поринути 
в історію життя моло-
дого парубка з села, що 
мріяв підкорити міс-
то. Чи зможе хлопець 
вистояти перед нови-
ми спокусами? Чи збе-
реже свої ідеали? Під-
корить чи підкориться 
сам?
 В епіграфах до ро-
ману автор твору дає 
нам підказки. «Шість 
прикмет має людина: трьома 
подібна на тварину, а трьома 
на янгола: як тварина — лю-
дина їсть та п’є; як тварина — 
множиться і як тварина — ви-
кидає; як янгол — вона має ро-
зум, як янгол — ходить просто 
і як янгол — священною мовою 
розмовляє». (Талмуд. Трактат 
Авот.) І ще: «Як можна бути 
вільним, Евкріте, коли маєш 
тіло?». (А. Франс. Таїс.)
 За сюжетом роману, 24-річ-
ний Степан Радченко (актор 
Любомир Валівоць) приїжджає 
до Києва. Хлопець усе життя 
йшов до цієї мети: не шкодував 
часу на навчання, був комсо-
мольцем та членом профспілки, 
написав 5 дисертацій, прочитав 
не одну сотню книг. До міста він 
ставиться дещо вороже, сумує 
за рідним селом, а містян вва-
жає штучними. І життя у вели-
кому місті виявляється не та-
ким гарним та простим.
 Особливу увагу Валер’ян 
Підмогильний приділяє жін-
кам у житті головного героя. 

Із села Степан приїжджає зі 
своєю коліжанкою Надійкою. 
Вона по-наївному прекрасна, 
щира та проста. У романі Надій-
ка є втіленням ідеалів, з якими 
парубок приїздить до міста. 
 Другою коханкою Степа-
на була Тамара Василівна — 
дружина дядька Луки, чолові-
ка, у якого, за проханням сво-

го батька, жив Степан. Наступ-
ною була Зоська — молоденька 
киянка, що вразила Степана 
своїм соціальним статусом, 
загадковістю та непередбачу-
ваністю. Роблячи типові для 
містян речі, молодий чоловік 
використовував її як спосіб 
призвичаїтися до київського 
життя й не більше. Рита — ба-

летна танцівниця, яка живе в 
Харкові, в неї Степан Радчен-
ко закохується лише напри-
кінці роману. За думкою літе-
ратурознавців, кожна з жінок є 
«умовною сходинкою» і уособ-
лює певний етап у житті голо-
вного героя.
 Режисер «ілюстрації до ро-
ману на 3 дії» (а саме так він 

називає свою постанову) Ар-
тур Артіменьєв разом iз коман-
дою майстерно відтворив образ 
Києва 1920-х часів НЕПу. Кос-
тюми героїв, їхній грим та за-
чіски — усе це допомагає гля-
дачам відчути атмосферу, що 
панувала в Києві в ті часи. Ти-
сячі молодих людей iз села 
приїжджали тоді до міста, щоб 
змінити його, своє село, увесь 
світ! Молодь об’єднувалася в 
численні мистецькі угрупо-
вання після падіння цензури 
царату, щоб вільно займатися 
творчістю. Люди навкруг праг-
нули здобути освіту, опанува-
ти науки, культурно збагатити 
себе, знайти своє місце у вели-
кому місті.
 Антураж тогочасного Киє-
ва, відтворений художника-
ми-постановниками, змушує 
нас опинитися на місці голо-
вних героїв твору — молодих 
людей і не тільки, що шукають 
свою долю, своє призначення, 
самих себе серед сірих вули-
чок міста. Відчути весь цей ко-
лорит допомагають й історичні 
місця Києва, і радянські вивіс-
ки часів НЕПу, цитати та агі-
таційні заклики того часу. Ве-
ликого символізму постанов-
ці надають величезні колеса з 
двигуна пароплава, що стоять 
на сцені позаду акторів. Вони 
постійно працюють, тим са-
мим створюючи образ невпин-
ного руху людей, техніки, ду-
мок, інформації всередині міс-
та, руху, який ніхто не в змозі 
зупинити. ■

Степан Радченко — Любомир Валівоць.
Фото з сайта tuz.kiev.ua.

❙
❙

ЧАС «Т»

Місце у великому місті 
Урбаністиний роман Валер’яна Підмогильного на сцені ТЮГу

■

Ілля Мірошніченко — Він 
та Катерина Кузнецова — Вона.
Фото надане Академічним театром 

«Київ Модерн-балет».

❙
❙
❙
❙

ПРЕМ’ЄРА

Інші пігулки щастя
У Києві показали балет за романом Джорджа Орвелла 
«1984»

■
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Музичний код
У Києві звучала музика 
американського 
композитора з 
українським корінням 
Джорджа Гершвіна 
Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 У Театрі оперети у Києві прозвучав 
концерт «Код Гершвіна». Це проєкт, 
котрий реалізований за підтримки По-
сольства США в Україні та Національ-
ної спілки театральних діячів Украї-
ни. 
 Під диригуванням Девіда Чарльза 
Абелля (США) звучали твори відомо-
го американського композитора з ук-
раїнським корінням Джорджа Гершві-
на. «Я щасливий, що на сьогоднішній 
день ми змогли реалізувати чудовий 
культурний проєкт. Для нас він є сим-
волічним, оскільки Гершвін має ук-
раїнське коріння. Тобто українець ввів 
джазові стандарти у світовій музиці. 
Це своєрідна гордість. Назва цього про-
єкту «Код Гершвіна» говорить про те, 
що ми маємо звертатися до речей, які 
є об’єднавчими. Наприклад, музика є 
саме таким кодом. Джордж Гершвін і 
його музика — це код двох націй: аме-
риканської та української», — сказав 
генеральний директор-художній керів-
ник театру, народний артист України 
Богдан Струтинський.
 Джордж Гершвін народився в Нью-
Йорку в єврейській родині емігрантів з 
Одеси. Краса українських мелодій на-
дихнула Маестро на створення хітів, 
які стали світовими шедеврами. У 
1935 році Гершвін написав арію «Літня 
пора» (Summertime) для опери «Поргі 
та Бесс». На створення цієї композиції 
його надихнула українська колискова 
«Ой ходить сон коло вікон», яку Герш-
він вперше почув у Нью-Йорку у вико-
нанні Українського національного хору 
на чолі з Олександром Кошицем у 1929 
році. Композиція Summertime дуже по-
пулярна і нині.
 «Я думаю, що для України важли-
во співпрацювати зі своїм партнером — 
Сполученими Штатами Америки — на 
різних рівнях: політичному, бізнесо-
вому, релігійному, культурному, осві-
тянському. Чим більше зв’язків у різ-
них сферах, тим краща співпраця, і тим 
більше обидві країни можуть допомага-
ти одна одній. Тому я вважаю, що куль-
турні відносини дуже важливі, адже 
музика, література та мистецтво дають 
можливість спілкуватися на такому рів-
ні, який формальні виступи не здатні 
забезпечити, не кажучи вже про те, що 
мистецтво надає чудові можливості для 
співпраці. Мистецтво — це емоції. Тому 
й важливо, щоб ми спілкувалися на ін-
телектуальному, емоційному рівнях», 
— сказав перед початком концерту пер-
ший секретар, аташе з питань культу-
ри та освіти Посольства США в Україні 
Шон О’Хара. 
 Концерт складався з двох відділень. 
У першому лунали твори Гершвіна з мю-
зиклів та опер, друга частина була при-
свячена композиціям маестро, які лу-
нали у відомих фільмах. Спеціальниим 
гостем став Флоріан Файльмайр (фор-
тепіано, Австрія).
 Українська публіка була в захваті 
від вишуканої музики у професійному 
виконанні українських та закордонних 
артистів, а іноземні гості ділилися по-
зитивними враженнями від перебуван-
ня в нашій країні. «Я в Україні впер-
ше. Перебуваю тут лише 10 днів. Проте 
надзвичайно вражений, який ентузіазм 
є у людей, з якими я працював. Артис-
ти працювали по сім годин на добу, що 
ніколи не дозволили б собі американці. 
Мені приємно, що тут розуміють твори 
Гершвіна», — розповів диригент Девід 
Чарльз Абелль. ■

■

Валентина ГРИГОРЕНКО

 Фільм «1917» британсь-
кого режисера Сема Менде-
са за його сценарієм, написа-
ним за участі Крісті Вілсон-
Кернс, обростає номінація-
ми, нагородами і відзнаками. 
Отримав «Золотий глобус» у 
категоріях «Кращий фільм» 
та «Кращий режисер». Стріч-
ка стала володаркою пре-
мії Гільдії продюсерів Аме-
рики у головній категорії 
— «Кращий фільм», Гіль-
дії режисерів Америки в 
категорії «Кращий режи-
сер повнометражного філь-
му». На церемонії BAFTA 
Британської академії кіно і 
телевізійних мистецтв був 
представлений у 9 номіна-

ціях і отримав 7 нагород, се-
ред яких «Кращий фільм», 
«Кращий британський фільм» 
і «Найкраща режисура». Цей 
фільм номіновано за 10 пози-
ціями на «Оскар», результати 
якого будуть відомі уже 9 лю-
того. 
 Реліз фільму відбувся 25 
грудня 2019 року. В Україні 
у широкий прокат «1917» 
вийшов 30 січня. Кіно, бюд-
жет якого $90 млн, уже змог-
ло отримати у світі збори 
$208 млн. 
 Стрічка розповідає про 
один день Першої світової вій-
ни — 6 квітня 1917 року. Бри-
танська армія планує наступ 
на лінію Гінденбурга. Німці 
підозріло швидко ретирува-
лися із добре облаштованих 

зайнятих позицій. Це не мог-
ло не насторожити. Зйомка з 
повітря показала, що против-
ник відступив, щоб заманити 
англійців у пастку. Тому два 
молоді солдати Блейк та Ско-
філд мають доставити на пе-
редову наказ про скасуван-
ня наступу. Інакше 1 тис. 600 
солдатів, серед яких і брат 
одного з молодших капралів, 
потраплять у ворожу засаду.
 Для Сема Мендеса фільм 
«1917» — проєкт, який має 
родинну історію. Бо в осно-
ву сценарію лягли розповіді 
його дідуся, який юнаком 
пройшов війну. 
 «Мендес зняв величну і 

щемливу історію, яка пора-
дує чоловічу аудиторію, від-
лякуючи при цьому сімейну 
— видовище гранично реаліс-
тичне. 9 із 10 з тегом #ПРО 
— Правда Ріже Очі», — так 
відгукнувся про «1917» му-
зикант Олександр Сидорен-
ко (Фоззі).
 Головні ролі виконали ма-
ловідомі Дін-Чарльз Чепмен 
і Джордж Маккей. Залучен-
ня кінозірок першої величи-
ни Бенедикта Камбербетча, 
Коліна Ферта і Марка Строн-
га, буквально на кілька хви-
лин кожного, має трохи не ви-
нятково промоційно-марке-
тингову мету для стрічки. ■

Валентина САМЧЕНКО

 В українській історії ХХ століття по-
мітні кілька митців із прізвищем Кри-
чевський. Один із засновників і перший 
ректор Української академії мистецтва 
— Федір Кричевський. Це його трип-
тих «Життя» («Кохання», «Сім’я» й 
однойменна третя частина), «Автопор-
трет у білому кожусі», «Катерина». Це 
йому випала нагода молодим у 1902-му 
в складі делегації побувати на коронації 
Едварда XVII у Лондоні, де замалював 
церемонію і відвідав музеї. На закордон-
не відрядження за рахунок Академії до 
Західної Європи. А трохи пізніше, під 
час річного перебування в Європі (Фран-
ції, Італії, Австрії, Німеччині) за раху-
нок Петербурзької художньої академії 
навчався у Відні в Ґустава Клімта. Тоді 
творчим звітом про відрядження стала 
картина «Весільний обряд в Україні» 
(«Молодиці»). Російська імперія не про-
минула за це покритикувати: «проявил 
слабость любить все родное». Через цю 
зухвалість Федорові Кричевському було 
відмовлено в утриманні.
 Із 1913-го працював у Києві: спо-
чатку викладав у художньому учили-
щі, а вже через рік став його директо-
ром. У 1917-му взяв участь у створен-
ні Української академії мистецтва, яка 
спочатку містилася у приміщенні при 
Центральній Раді, й був обраний її пер-
шим ректором. Коли більшовики в січ-
ні 1918-го захопили Київ, закрили Ака-
демію. Тож Федір Кричевський пробув 
ректором Академії лише один рік. 
 Зухвалої підтримки УНР радянсь-
ка влада не пробачить після кількох де-
сятиліть. Незважаючи на те, що у чер-
вні 1939 року Федору Кричевському 
було присвоєно (одночасно з братом Ва-
силем) ступінь доктора мистецтвознав-
чих наук, а в 1940-му (також разом із 
братом) — звання заслуженого діяча 
мистецтв УРСР, в останні роки життя 
Федора Кричевського принизили. (До 
речі, брати були першими в Україні, хто 
одержав такі вчений ступінь і звання).
 У фондах Національного художньо-
го музею України донедавна були 35 
одиниць його графіки, 55 живописних 
робіт, архів художника і навіть моль-
берт Федора Кричевського. Буквально 
днями завдяки групі меценатів Націо-
нальний художній музей поповнився 
ще 222 графічними роботами майстра з 
приватної колекції Ольги Гершуні, чия 
родина отримала архів художника від 
його вдови, Наталії Павлівни Кричевсь-
кої.
 Вперше в українській практиці ме-
ценати — їх 29 зі спільноти Alumni 
kmbs (групи РМВА-14, ЕМВА-27) — та 
друзі не просто придбали за власні кош-
ти твори для музею, а й дбають про їх до-
слідження та видання на їх основі мо-

нографії (українською та англійською 
мовами). 1 березня музей із мецената-
ми оголосять відкритий конкурс для до-
слідників переданої колекції.
 На першому поверсі музею з 1 лютого 
експонується частина переданих робіт. 
Скажімо, ескізи костюмів до постанов-
ки «Тарас Бульба» (1933) Харківсько-
го театру опери і балету і картин «Гу-
цульське весілля» (кінець 1930 — поча-
ток 1940р.) та «Шахтарське кохання» 
(1935); начерки 1908-1909 років; ескіз 
портрета сина Романа 1925 р.; підготов-
чі рисунки до найвідоміших циклу «Ка-
терина», триптиху «Життя».
 Мистецтвознавиця Зоя Чегусова, 
якій 30 років тому пощастило особис-
то спілкуватися із Наталією Павлівною 
Кричевською, зауважує, що було бага-
то мисливців, які полювали за цією 
колекцією. Президентка Української 
секції Міжнародної асоціації арт-кри-
тиків АІСА під егідою ЮНЕСКО каже: 
«Подію передачі музеєві 222 робіт Фе-
дора Кричевського можна порівняти з 

тим, як ікона повертається у храм».
 Нагадаємо, 2017-му у НХМУ відбу-
лася масштабна ретроспектива «Федір 
Кричевський. Майстер і Час». Тоді по-
руч із відомими та призабутими полот-
нами глядачі мали змогу побачити гра-
фіку митця — ескізи картин, студії-на-
тури, дизайнерські й архітектурні на-
черки. Переважну частину експозиції 
графіки на виставці становили рисунки 
зі збірки Ольги Гершуні. Вона люб’язно 
подарувала музеєві у 2018 році доку-
ментальну частину, пов’язану з жит-
тям Федора Кричевського та його ро-
дини.
 «Поки не побудуємо нашу культу-
ру — не відбудуємо нашу економіку», 
— ці слова, сказані Андрієм Мельником 
від імені дієвих підприємців-меценатів 
дуже обнадіюють. Як і бажання віднай-
ти основи нашої української історії.
 Ще дуже слушний рецепт від меце-
натки Людмили Зубко. На запитання: 
«Де брати сили?». Вона відповідає: «Іти 
в музей!». ■

ТАКЕ КІНО

Випередили смерть
Британський режисер Сем Мендес зі 
стрічкою «1917» перемагає

■

Cолдати Блейк та Скофілд.
Фото надане B&H film distribution.

❙
❙

Презентація переданих меценатами робіт Федора Кричевського.
Фото надане організаторами.

❙
❙

АРТ-ПРОСТІР

Підтримувати культуру — 
щоб розвивалася економіка               
29 доброчинців викупили для музею 222 роботи 
Федора Кричевського

■
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УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин РОДИК

Станіслав Комарек здобув докторську 
ступінь з біології у Карловому універси-
теті Праги ще 1982-го. Тоді емігрував із 
застійно-соціалістичної Чехословаччини 
до Австрії, де так само зійшов на статус-
ні висоти — тепер уже в царині філосо-
фії, психології та психоаналізу. Потому, 
як упала «залізна завіса», повернувся 
до альма матер, де заснував кафедру 
філософії природничих наук. Щойно 
перекладена українською його остання 
книжка «Чоловік як еволюційна іннова-
ція?» (Л.: Апріорі, 2019) — філософу-
вання з проблеми реалізації чоловічої 
біології в соціумі.

 Коли С. Комарек пише: «Спільна для 
всіх приматів тенденція все порозкида-
ти, понадкушувати, а потім втекти», 
— це не вправи зі стилю, а спільний зна-
менник із польових спостережень у ди-
ких кутках усіх континентів. Тобто  його 
науковій компетенції можна довіряти.
 А стиль — так: феєрверковий, па-
радоксально-провокативний. Якось, 
порівнюючи міжвидову статеву відмін-
ність, він написав: «Якщо застосувати 
цю пропорцію до світу людей, то чолові-
ки були б не більше 15 сантиметрів за-
ввишки і надавалися б до носіння у дам-
ських сумочках». Здавалося б, просто 
вдалий жарт, ораторський бантик. Аж 
ні. Як пригледітися, в цьому вся суть 
«Чоловіка...» із проблемою: він, вона і 
соціум. І сучасний соціум підозріло точ-
но нагадує дамську сумочку.
 Авжеж, та «дамська сумочка» — про 
зачовгане до втрати будь-якого сенсу 
протиставлення «патріархат–матріар-
хат». Комарек намагається модернізу-
вати поняття: «Мутерлянд, не здатний 
в чомусь відмовити своїм дітям, а в ре-
зультаті заледве здатний захистити 
себе... Якщо Фатерлянд був небезпечним 
для інших, Мутерлянд небезпечний для 
самого себе... Як далі розвиватиметься 
євроамериканська цивілізація у затін-
ку тем, про які «не можна говорити»?» 
 Вище наведено останню фразу книж-
ки. А перед тим — шокуючі аналогії, 
які й наштовхнули його на такий драс-
тичний термінологічний апґрейд: «Сьо-
годні соціологія через ґендеризм, свою 
радикальну гілку, робить те, що нама-
галися зробити біологія через євгеніку у 
нацистській Німеччині... Фемінізм ви-
ростає з того самого ідеологічного ко-
реня... Боротьба проти «патріархату» 
дуже сильно нагадує боротьбу з «капі-
талізмом»... Якщо так піде й далі, лег-
ко можна собі уявити, як у недалекому 
майбутньому наявність пеніса ста-
не чимось на кшталт жовтої зірки на 
одязі в Німеччині тридцятих років».
 Звісно, науковець рівня Комарека 
не здатен опуститися до кухонно-порів-
няльного розгляду антитези «пеніс–ва-
гіна». Він повсякчас покликається на 
древню космологічну, сказати б, кон-
цепцію «інь/янь», знаходячи їй щораз 
нові потвердження у нинішній науці. І 
не бачить жодних науково-історичних 
обґрунтувань для маніпуляцій, коли 
перверсійна «андрогінність просуваєть-
ся на роль суспільного ідеалу». 
 Комарекові філіппіки супроти 
фемінізму вражають не лише відвертою 
конфронтаційністю, а й блискучою аргу-
ментацією: «Спортивні досягнення чо-
ловіків і жінок оцінюються окремо — до 
речі, чомусь ніхто з бійців за «рівність» 
не виступає проти цієї «сегрегації»... 
Також цікаво, що чемпіонати світу з 
шахів проводяться окремо для чоловіків 
та жінок, хоча, на відміну від інших 
спортивних дисциплін, тут не має зна-

чення фізична сила і розміри тіла... Не 
платити за однакову працю однакові 
гроші — це ганьба, але як щодо поширен-
ня військової служби на всіх громадян? 
Чи не мала би стать, яка живе довше і 
є здоровішою, виходити на пенсію пізні-
ше, а не раніше?»
 Хоч як емоційні є його висловлюван-
ня, вони завжди базуються на статисти-
ці, котра свідчить: «Із зникненням поді-
лу праці нерозривно пов’язана і криза 
традиційного шлюбу, над якою заведено 
побиватися... Репродукція перетворила-
ся на забаганку, що перешкоджає саморе-
алізації та споживанню... Цю тенденцію 
могло би змінити, мабуть, лише знижен-
ня розміру пенсії до абсолютного мініму-
му, до якого б доплачувалися відсотки від 
зарплатні дітей». Зрештою, те саме со-
ціологічне сканування свідчить: «Хоч як 
дивно, більшість жінок при теперішньо-
му суспільному устрої почуваються пе-
реобтяженими, а не звільненими, й нарі-
кають на занепад маскулінності більше, 
ніж самі чоловіки».
 Що заважає це бачити пересічному 
громадянинові? На думку Комарека, до 
цього призвела ідеологічна концепція, 
що породила «всезагальне кріпацтво: 
фатальну залежність від інших» — 
так звана політкоректність, яка «з часом 
витворила щось на кшталт «генераль-
ної партійної лінії... Євроамериканські 
кпини про недолуге ісламське суспільс-
тво, яке втрачає гроші через те, що по-
ловина населення не працює, а сидить з 
дітьми, незабаром застрягнуть у горлі 
— поки всі трудоголіки працюють, на-
селення помалу вимирає... Влада мулл і 
влада ґендерних експертів була би схо-
жою за формою, але протилежною за на-
слідками: перша забезпечує подальше іс-
нування суспільства, а друга рубає його 
під корінь».
 Отака-от напруга. І якби-то лише у 
політикумі. Руйнуються, гадає Кома-
рек, самі наукові засади: немов степо-
ва пожежа поширюється «науковий ви-
мисел», заснований на «мета-онанізмі 
духу», здатний хіба «удавати «точний 
розрахунок» при презентації думок рад-
ше інтуїтивних... До арсеналу методів 
такої непрямої парасвященницької вла-
ди часто належить і кучерява обрядова 
мова з різноманітними неологізмами 
й зміщенням значень слів... коли хит-
ромудрими словами переказуються ба-
нальні істини... Прикрашання реаль-
ності у стилі pseudologia phantastika».
 У вступі до книжки автор тверезо зна-
чить: «Можливо, ідея написати книж-

ку про маскулінність та її зміни в часі 
— це приблизно такий самий політич-
ний опортунізм, як видати в Німеччині 
1930-х років альманах про давні єврей-
ські звичаї... Я чудово розумію, що в кон-
тексті нашого часу в мене не та стать, 
вік і колір шкіри, проте залишаюся оп-
тимістом — наші чорні брати в Алаба-
мі теж колись так просто не здалися».
 Станіслав Комарек — геть не жено-
ненависник. Здає собі справу, що «мало 
в яких суспільствах жіночий компо-
нент зазнав такого гноблення, як у Єв-
ропі другої половини ХІХ ст. — хіба що 
в античній Греції». Але то проблеми 
конкретної історичної ситуації. Помс-
та-ресентимент аж ніяк тут не помічні. 
Нинішнє суспільство «дамської сумоч-
ки» існувало, зрештою, завжди: «Незва-
жаючи на те, що у традиційних суспіль-
ствах жінки рідко брали безпосередню 
участь у політиці, їхній влив на неї як 
дружин, коханок і матерів завжди був 
надпотужним».
 За всієї легкої яскравості книжка Ко-
марека у своєму осерді похмура, — як, 
наприклад, фільми Тарантіно. Це інте-
лектуальна проза a la Лютий, Кебулад-
зе, Єрмоленко; Забужко зрештою — хоч 
як парадоксально це виглядає. «Чо-
ловік...» — це посібник з медіаграмот-
ності для усіх, хто малює завіконня на 
чорно-біле. Для тих, кому чоловіки «кра-
щі» за жінок (чи навпаки). 
 Як і кожний серйозний науковець-
людинознавець, Комарек добре знаєть-
ся на історії письменства й залюбки за-
лучає літературні приклади-ілюстрації, 
бо «література є чутливішою до віянь 
епохи, ніж будь-що інше». Чимало тут 
про Фройда, котрий починав саме з інтер-
претації літературної класики: «Фройд, 
безперечно, був великим реформатором 
європейських душ і одним з найуспішні-
ших інтелектуальних пророків взагалі 
(саме пророків, а не вчених, як вважав 
він сам)». А науково-професійний висно-
вок з «персональної міфології Фройда» та-
кий: «Геніально-пубертатний вереск, що 
лунає з його книжок». І «починати свій 
шлях до святості з наслідування друго-
рядної ознаки — так само безґлуздо, як 
починати штудіювання творів Фройда 
з купівлі ящика сигар».
 Цей матеріал щедро інкрустований 
цитатами, й не лише тому, що вони афо-
ристичні. Станіслав Комарек мислить, на 
відміну від багатьох академічних дослід-

ників, глобально. Віднаходить суголосні 
своїм думкам прояви часом у геть відда-
лених від «теми» царинах. Наприклад, 
про занепад університетського пануван-
ня: «Університети утримували свою мо-
нополію аж до зламу тисячоліть, поки 
не припустилися фатальної помилки, 
допустивши, щоб неймовірно впливові 
інтернет-енциклопедії на зразок Вікі-
педії виникали без їхньої участі, зусил-
лями анонімних аматорів». Або про 
нинішню метаморфозу футболу як видо-
вища — «легалізована ненависть». Чи 
про «політкоректно неприйнятне» пор-
но: «Після повсюдного поширення пор-
нографії кількість злочинів, пов’язаних 
із сексуальним насильством, виразно 
зменшилася». Про гомосексуалізм як 
про «інтенсивнішу форму дружби». Про 
колишній осуд і заборону мастурбації, 
що за антинауковим безґлуздям нагадує 
«ситуацію з наркоманією у наш час — це 
проблема приблизно того ж ґатунку». 
Тобто тепер, у часі вільного доступу «до 
посібника для підлітків із детальним 
описом технік мастурбації та рекомен-
дацією досягати щонайменше одного ор-
газму на день, що його видало британсь-
ке міністерство охорони здоров’я 2009 
року».
 А ще є про булінг: «Цькування, ос-
новна проблема навчальних закладів, 
або дідівщина в армії первісно є вродже-
ним явищем», чимало про саму армію, а 
надто — про «нерегулярні армії... Лише 
від симпатії чи антипатії залежить те, 
як ми їх називаємо — патріотами, пов-
станцями, бунтівниками, партизана-
ми, розбійниками, опришками чи теро-
ристами». Є навіть про целібат: «Поза 
сумнівом, однією з головних причин було 
прагнення запобігти спокусі «розбаза-
рювання» церковного майна на користь 
власних нащадків». Не кажучи вже про 
«пиятики або інші психотропні поси-
деньки... і притаманну чоловікам лю-
бов до «ігор» і загалом непрактичних за-
нять».
 Та висновок сумний: «Хтозна, що нас 
чекає попереду... Чи людських самців ко-
лись замінить медсестра з пипеткою 
у поєднанні з вібратором?». А головне 
— «чи знайдеться хтось, хто їх зупи-
нить?».
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Капустяники з фаршем
 Почнемо з них. «Це дуже смачна, еко-
номна і дієтична страва! — каже госпо-
диня. — Хто не їсть смаженого — запе-
чіть у духовці! Вихід із цієї порції — 16 
штук».
 Потрібно: фарш (у мене курячий) — 
500 г, капуста білокачанна — 700 г (на-
шаткувати), 1 склянка окропу, сіль, пе-
рець, цибулина (натерти), 4 ст. л. манки 
(сухої), 2 яйця.
 Капусту нарізану залити окропом, 
підсолити, відварити під кришкою 15 хв. 
Відцідити, холодну з’єднати з фаршем, 
яйцем, цибулею, спеціями і додати ман-
ку. Має постояти 15 хвилин, щоб манка 
розбухла. Тоді формуємо котлетки і об-
смажуємо або запікаємо! Це смакота! 

Піца з мисливськими ковбасками
 Бездріжджова — і також смакота, не 
сумнівайтеся! 
 За рецептом Вероніки Степанченко 
потрібно: 400 г кисломолочного сиру, 2 
яйця, 4 ст. л. олії, 2 ст. л. м’якого марга-
рину, 2 склянки борошна,1 ч. л. соди, 1 
ст. л. оцту, дрібка солі. Вихід — 2 коржі, 
начинка розрахована на 1 корж.
 Начинка: 2 мисливські ковбаски, 
=помідор, половина червоного перцю, 2 
ст. л. кукурудзи, петрушка, кріп, 100 г 
голландського сиру.
 Корж змащуємо соусом: 1 ст. л. кетчу-
пу, 1 ст. л. майонезу — вимішати і змас-
тити. На соус викласти кружечками ков-
баски, овочі, зелень, затерти сиром. Пек-
ти в духовці, розігрітій до 180 градусів, 
15-20 хвилин.

Запечена курочка з картоплею 
 «Це дуже смачна, ароматна і найго-
ловніше — швидка страва, до того ж і 
гарнір, і м’ясо готуються разом, смак — 
неперевершений!» — розповідає про свій 
черговий кулінарний шедевр Вероніка.
 1 кг курятини замаринувати: майо-
нез, кетчуп — по 1 ст. л., сіль, цукор, спе-
ції — за смаком, 2 цибулини — кружеч-
ками. Має постояти зо дві години. Кар-
топлю нарізати на частинки. На деко 
викладаю картоплю, зверху — м’ясо, пів 
склянки окропу. Пекти в духовці 1 год. 
при температурі 180 градусів. Буде дуже 
смачно!

Неймовірний яблучний пляцок
 «Дуже смачний, ароматний, ніжний 

пляцок, просто тане в роті... Гармоній-
не поєднання горіхів, маку та кокосу з 
яблучним кремом — це божественно!» 
— каже Вероніка. Вихід — 3 кг, форма 
18х26 см.
 Тісто: маргарин м’який 120 г, цукор 
100 г, сметана 100 г, олія 160 г (8 ст. л.), 
борошна 450 г, розпушувача 20 г. Заміси-
ти м’яке тісто, на годину в холодильник. 
Розділити на 6 частин.
 Начинка: 700 г яблук потерти, 100 г 
цукру проварити 10 хвилин, розділити в 
3 каструльки, по 200 г пюре, до 1-ї додати 
100 г кокосової стружки, до 2-ї — 100 г січе-
них горіхів, до 3-ї 100 г маку. Кожну начин-
ку проварити ще 2 хвилин. Коли охолоне, 
робимо коржі. Розкачати тісто , викласти 
першу начинку, зверху знову тісто, про-
колоти вилкою, і так іще 2 коржі. Пек-
ти 25 хвилин при температурі 180 гра-
дусів.
 Крем: яблука — 700 г (натерти), цу-
кор — 80 г (проварити), додати 60 г смета-
ни. Остудити, окремо збити 250 г масла, 
додати 1 ст. л. цукрової пудри, додати яб-
лучне пюре, збити разом. Холодні коржі 
перемастити, зверху шоколад або глазур. 
І ваша яблучна насолода готова!

Веселка на столі
 Ніжні бісквітні коржі, легкий завар-
ний крем та смачнющі яблучні прошар-
ки — це гармонія смаку та задоволення 
під назвою «Веселка»!
 Печемо 3 бісквітні коржі (форма 25 на 
30 см).
 Перший — ванільний: 4 яйця, 4 ст. л. 
цукру, ванілін збити на пишну масу, 4 ст. 
л. борошна (просіяти), додати 1 ч. л. по-
рошку до печива, з’єднати. Випікати при 
температурі 180 градусів 20 хвилин.
 Другий корж такий самий, тільки 3 
ст. л. борошна і 1,5 ст. л. какао. 
 Третій корж такий самий, але до 3 ст. 
л. борошна додати 1 п. польського кисе-
лю (вишневого сухого).
 Заварний крем: 0,5 л. молока, 0,5 ст. 
цукру, 2 ст. л. крохмалю, 2 ст. л. борош-
на, ванілін. Заварити крем помішуючи, 
остудити, окремо збити 250 г масла і 2 ст. 
л. цукрової пудри, по ложці додавати за-
варний крем.
 Яблучна маса: 1 кг почищених яб-
лук потерти на грубій терці, додати 0,5 
ст. цукру проварити 5 хв., розділити на 2 
частини, до 1-ї додаємо суху червону га-
ларетку (вишневу, тобто желе), до 2-ї до-

даємо суху галаретку зелену (ківі або аг-
рус), до гарячої яблучної маси всипаємо 
та вимішуємо до повного розчинення (не 
варити, зняти з вогню!). Коли яблучна 
маса охолоне і почне застигати, збирає-
мо пляцок. 
 Крем розділити на 4 частини. На низ: 
білий бісквіт — крем — зелена маса — 
крем — чорний бісквіт — крем — роже-
ва маса — крем — рожевий бісквіт. Звер-
ху — шоколадна глазур. Пляцок поста-
вити в холодильник на 6 годин.
 Крім неймовірного смаку — це так 
красиво! Спечіть собі на свято!

Чиста «Насолода»
 «Пляцок «Насолода»— це ніжні пух-
кі бісквіти, хрусткий мак та ароматне 
неймовірно смачне суфле», — не зупи-
няється на досягнутому Вероніка і ра-
дить спекти насолоду — у прямому ро-
зумінні. 
 Печемо за її рецептом! Форма 20х30. 
 Насамперед слід спекти 2 бісквіти: 4 
яйця, 4 ст. л. цукру, ванільний цукор, 
збити міксером, тоді додати 4 ст. л. бо-
рошна і 1 ч. л. розпушувача. Зробити та-
ких два. Пекти при температурі 200 гра-
дусів 15 хвилин.
 Маковий: 5 яєць, 5 ст. л. цукру, 
ванілін, збити, тоді 5 ст. л борошна, 1 ч. 
л. розпушувача, 200 г сухого маку (мож-
на змолоти в кавомолці).
 Суфле: 600 г жирної сметани або вер-
шків, 4 ст. л. цукрової пудри, окремо 
розчинити 2 червоних желе в 500 г води, 
коли желе почне гуснути, збити сметану з 
пудрою і потрохи вливати густіюче желе. 
Суфле розділити на 2 частини. Пляцок на 
ніч поставити в холодильник. Може бути 
як пляцком, так і тортом!

«Персиковий аромат»
 «Це мій авторський рецепт! — по пра-
ву пишається власним кулінарним шедев-
ром майстриня. — Дуже ніжний, смач-
ний, легкий сирно-персиковий торт, в 
якому чудово поєднуються ванільний біс-
квіт, крем-чіз і шматочки персика». 
 Рецепт: до 3 яєць додати 3 ст. л. цукру, 
1 пакетик ванільного цукру та збити на 
пишну масу. Потім додати 3 ст. л. просія-
ного борошна і 1 ч. л. розпушувача. Спек-
ти 2 такі коржі. Форма — 26 см, темпера-
тура — 180 градусів, час — 20 хв.
 Крем-чіз: 1 кг кисломолочного сиру 

перебити блендером, додати 100 г цук-
рової пудри (можна більше), ванільний 
цукор чи есенція — до смаку, 200 г зби-
тої сметани (з’єднати з пудрою і ваніль-
кою). Окремо перед цим розчинити 30 г 
желатину у 150 г води чи молока (холод-
ного, щоб набух), потім желатин розтопи-
ти у мікрохвильовці, щоб повністю роз-
топився, і з’єднати зі сметаною і сиром. 
Бісквіт просочити ванільною водою, на 
нього викласти половину сирної маси, 
розрівняти і поставити в холодильник на 
пару хвилин. Іншу частину сиру тримає-
мо в теплому місці, бо застигає швидко!
 Окремо перед цим готуємо персикову 
прослойку: 1 банку консервованих перси-
ків (велика, 850 г) порізати на шматочки, 
100 г рідини зцідити, до них додати 2 ч. л. 
( з гіркою) агар-агару. Маса має постояти 
30 хвилин. Далі шматочки персиків і рі-
дину, що залишилась, довести до кипін-
ня, а коли закипить, влити розчинений 
агар-агар і проварити 3-5 хвилин на се-
редньому вогні. Охолодити помішуючи, 
коли почне гуснути — викласти на корж 
із сиром, розрівняти. Відправити знову 
в холодильник на 5 хвилин. Після цього 
викласти 2-гу частину крем-чізу і зверху 
притиснути бісквітом. Бісквіт просочи-
ти. Прикрасити на ваш смак. Має посто-
яти в холодильнику не менше 6 годин. 
 Скоро весна, нагадують нам наші 
кулінарні майстрині, зокрема Вероніка 
Степанченко, творіть смачні страви по-
весняному! Натхнення і смачного! ■

МАЙСТЕР-КЛАС

Маленький рай: 
діти, квіти, кухня
Особливі рецепти Вероніки Степанченко зі Львівщини

■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Коли слухаєш розповіді господинь про кулінарну творчість, укотре пересвідчуєшся 
у тому, що гармонія на землі існує. І що не треба шукати її за тридев’ять земель, а 
у власній родині, у власній душі. Вероніка Степанченко зі Львівщини, рецепти якої 
ми сьогодні публікуємо, якраз цю гармонію в собі втілює: творча в усьому, за що 
береться, швидка, як кажуть — моторна, миловида і дуже доброзичлива. Вероніка 
вирощує квіти, каже, що вони в неї всюди. «Їх у мене безліч, та мені хочеться щора-
зу нові види та сорти. Це мій «маленький рай», у якому я відпочиваю душею і тілом. 
Також люблю читати, захоплююсь психологією».
Мама двох синочків — восьмирічного Владика та десятирічного Тарасика — на кух-
ні творить насамперед для них. «Для мене кулінарія — як мистецтво! Приготовані 
страви мене надихають на нові звершення. Особливо коли діти та чоловік із задо-
воленням ласують! — каже вона. — Мої сини мені дуже допомагають, особливо 
старший Тарас, часто звертаюсь до нього за порадою назви нової випічки чи страви. 
Це так прекрасно, коли тебе можуть навчити твої діти!».
Так, до речі, і є: кулінарія — це та ниточка, яка пов’язує всі наші покоління: смачні 
рецепти передаються з покоління в покоління, а з ними — й історія. «Любов до кулі-
нарії у мене проявилася ще в ранньому дитинстві, — продовжує Вероніка. — Мале-
сенькою ліпила з мамою вареники, вирізала печиво, крутила рогалики. І хоч часто 
не виходило, але мене це не зупиняло! Вже в 12 років я місила паску та пампушки! 
Потім пішли пляцки, тортики. Освіту, звичайно, я теж отримала кулінарну: спочат-
ку середню — кухаря-кондитера, а потім вищу— технолог харчування. Працювала 
кондитером. Опорою, підтримкою та моїм натхненням є мій коханий чоловік Назар! 
Коли я не встигаю чи маю багато роботи, він залюбки мені допомагає! Для мене 
це і є проявом любові. Я дуже щаслива! У мене чудова сім’я, займаюсь улюбленою 
справою, яка приносить задоволення не лише мені, а й іншим! У цьому, напевне, і 
є сенс життя!». 
Бачите, якою красивою і натхненною буває домашня кулінарія, і не лише. Отож на-
дихаймося порадами Вероніки і створюймо власну гармонію!

Вероніка Степанченко. ❙

Піца без дріжджів.❙ Курка з картоплею — швидка страва. ❙

Торти у Вероніки — особливі.❙

Капустяники.❙
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Юлія КОСИНСЬКА, Олег КРУК
Київ — Мале — острів Маафуші — острів Фіхалхохі

Рай на землі — кажуть про ці острови. 
І то не метафора з люб’язності. Маль-
дівський архіпелаг — концентрація при-
родної краси, від якої перехоплює подих 
і зупиняється час... 

Нереальний куточок планети
 Мальдівська Республіка — одна з неба-
гатьох країн у світі, розташованих на ко-
ралових островах-атолах. Її протяжність 
— 1200 кілометрів iз півночі на південь. 
Водночас це — одне з найменших держав-
них утворень світу, ще менші за неї лише 
8 країн. Із майже 1200 островів тільки 
200 — заселені. Для подорожі архіпела-
гом віза українцям не потрібна, в аеропор-
ту без зайвих запитань ставлять штамп на 
30 днів перебування. Заборонено ввозити 
алкоголь, усі речі при виході просвічу-
ють, пляшки відбирають, при відльоті їх 
повертають. 
 «Сонце, схиляючись на захід, кидало 
на острови тепле проміння, і здавалося, 
що ліворуч від борту пливуть водою клум-
би з квітами. Чітко видно низку пальмо-
вих крон, які немовби утворюють пара-
сольку, сліпучо-білий пляж, будинки в 
глибині острова, колоритно вбраних лю-
дей серед пишної рослинності, що нагадує 
парковий ландшафт. Справжня театраль-
на декорація, а не реальний куточок на-
шої планети. Зачарований спогляданням 
цього земного раю, я занотував у запис-
нику: Мальдіви красивіші за будь-який 
із атолів Полінезії», — так описав архіпе-
лаг легендарний мандрівник Тур Хейєр-
дал, який кілька десятиліть тому прово-
див тут розкопки. 
 І справді, Мальдіви — унікальні. За-
вдяки екваторіальному клімату темпера-
тура повітря тут цілий рік — плюс 25-30 
градусів. Теплий океан. Бар’єрні рифи не 
пускають до берегів високих хвиль. Вода 
неймовірних бірюзових і блакитних кольо-
рів та відтінків. Білий кораловий пісок. 
Багатий підводний світ. Яскрава тропіч-
на рослинність. Із цього неймовірного 
природного ряду випадає лише один ос-
трів — Мале, на якому розташована сто-
лиця республіки. Це єдине місто країни. 
Із 395 тисяч населення островів 100 ти-
сяч проживають у столиці. Туристи зазви-
чай оминають Мале, поспішаючи на свій 
тропічний острів-курорт. А даремно. Щоб 
відчути настрій країни, слід пройтися ву-
личками її столиці. Почути її голос. Зло-
вити погляд. Запам’ятати запахи і кольо-
ри. Побувати в будь-якій країні і не відві-
дати її столицю — це як прийти в дім і не 
привітатися з господарем. 

Мальдівський характер
 Вони відкриті, щирі і простодушні. Ні-
коли й нікуди не поспішають. Насолоджу-
ються кожною хвилиною життя. Вміють 
радіти простим речам і не переймаються 
тим, що про них думають інші. Так каже 
про мальдівців наша землячка, яка трива-
лий час живе на острові Маафуші. Авжеж, 
світ тісний. Євгенія, студентка Харківсь-
кого університету, працює на рецепції в 
готелі, де ми зупинилися. «Спосіб життя 
— ось що відрізняє мальдівців, — Женя 
ділиться з нами своїми спостереженнями. 
— Мальдівці живуть у раю, живуть у мрії 
— там, де багато хто просто мріє побувати. 
А вони живуть і почуваються справді щас-
ливими. Розуміють, що Мальдіви — міс-
це, куди приїжджають гості з усього сві-
ту, тож завжди готові поділитися частин-
кою своєї культури, частинкою себе... »
 «Зазвичай у мальдівців великі роди-
ни. Вони віруючі мусульмани. Часом тро-
хи ледачкуваті, — посміхається Женя. 
— Всю важку роботу на острові викону-
ють заробітчани. Переважно це бангла-
дешці. Іноземні робітники працюють на 
будівництві, прибирають у готелях, готу-
ють їжу. Основне заняття мальдівців — 
риболовля. Дуже люблять підводне пла-
вання — відкривають школи дайвінгу, 
працюють у туристичному бізнесі. Ка-
жуть, що мальдівці не цікавляться зов-
нішнім світом. Це не так. Молодь актив-
но користується інтернетом, стежить за 
міжнародними новинами, має сторінки 
в соціальних мережах, де виставляє кра-
сиві фото. Кожен, хто має можливість, на-
магається відправити своїх дітей здобува-
ти вищу освіту за кордон — переважно до 

Індії та Шрі-Ланки. Але після завершен-
ня навчання вони повертаються додому... 
Знаєте, що цікаво? Кого б із молодих лю-
дей я не запитала, дуже рідко хто відповів, 
що мріє про еміграцію. «Я маю благосло-
вення жити на цій землі, — кажуть вони. 
— І нікуди звідси не поїду... »

Світанки, заходи і підводний світ
 За стінами бунгало звучать голоси не-
відомих птахів. Птахи кличуть, наполег-
ливо натякають, що проспати світанок на 
острові — неприпустимо, тож прокидаєш-
ся легко... Є така прикмета на Мальдівах: 
якщо ні світ  ні зоря до берега ідуть дивні 
люди з фотокамерами, значить — невдов-
зі світанок. Для тих, хто любить знімати, 
як сонце прокидається і як лягає спати в 
океан, острів — унікальне місце. На одно-
му березі зустрічаєш схід сонця, на проти-
лежному — його захід. Між ними — кіль-
ка сотень метрів і один день. Один день, 
як мить, за яку треба встигнути «зібрати» 
найдорожчі подарунки — враження і спо-
гади, які залишаться з тобою. 
 А вдень туристи пливуть в океан на різ-
ні екскурсії. Майже всі вони передбачають 
занурення в блакитні океанські глибини. 
Першого дня нашими морськими друзя-
ми стали дельфіни, черепахи, риби, скати 
та інша живність. У такій компанії втра-
чається відчуття часу і простору. Важко 
повірити, але під водою черепахи плава-
ють швидше, ніж люди. В обід туристів ви-
саджують на крихітному безлюдному ос-

трові. Навколо лише безмежна лагідність 
сонця, бірюзова далечінь, що зливається 
з небом, та розімлілі від сонця чайки... 
 Наступного дня нам порадили поп-
лавати з акулами. Ми засумнівалася... 
«Це мирні акули, вони людей не їдять. Не 
бійтеся! На Мальдівах немає хижаків!» 
— заспокоював наш провідник. А коли 
ми вийшли в океан, доводив на власно-
му прикладі: «Ось я ж плаваю з акулами, 
погляньте! І живий... Enjoy the sharks! — 
насолоджуйтеся акулами!» — повторював 
мальдівець. 

Статуї і черепки
 Свою книгу про експедицію на Маль-
дівські острови Тур Хейєрдал назвав 
«Мальдівська загадка». Невтомний нор-
везький дослідник і мореплавець приїхав 
сюди на початку 1980-х у пошуках від-
повідей на запитання, які ніколи не дава-
ли йому спокою: переселення і походжен-
ня давніх народів світу. Розкопки на ос-
тровах архіпелагу і подальше вивчення 
питання показали, що Мальдіви до нашої 
ери населяли редини, які поклонялися 
Сонцю. Пізніше тут жили вихідці зі Шрі-
Ланки та Індії, які спочатку поклоняли-
ся індуїстським богам, а потім — Будді. 
1138 року сюди прибув мусульманський 
проповідник і навернув місцевих в іслам. 
Відтоді це панівна релігія на островах. 
Про складну історію архіпелагу свідчить 
і той факт, що острів’яни й досі користу-
ються трьома різними календарями, один 

з яких сонячний — iз 27 місяцями. 
 Отримати дозвіл на проведення архео-
логічних робіт Туру Хейєрдалу було не-
просто. Місцева влада довго пручалася і 
чути не хотіла про жодні «статуї і череп-
ки», які належать іншій культурі. Зреш-
тою поступилися: ввічливий, делікатний, 
однак наполегливий Тур зумів перекона-
ти мальдівців, що такі дослідження важ-
ливі. Та, коли через рік знову приїхав про-
довжувати розкопки, виявилося, що знай-
дені його експедицією статуї місцеві жи-
телі розбили... Замість скульптур — купа 
каміння. Мусульманська культура — ор-
наментальна, зображення людських об-
личь, а також тварин, риб — жодної живої 
істоти в ній недопустимі. Тур цього не вра-
хував... Аби попередити наступне варварс-
тво, відразу домовився з національним му-
зеєм у столиці країни Мале про збережен-
ня нових знайдених артефактів. 

Нові можливості
 ХXI століття і культурний розвиток 
внесли свої корективи. Нині на островах 
архіпелагу можна зустріти і статуетки, і 
малюнки із зображенням тварин, риб, лю-
дей, і рекламу з усміхненими обличчями 
жінок чи політичних лідерів. Власне, ек-
спедиція Тура Хейєрдала і відкрила сві-
тові цей райський куточок в Індійському 
океані. Після розкопок і виходу книжки 
про Мальдіви заговорили. Сюди почали 
активніше приїжджати науковці, дослід-
ники і мандрівники. Розпочався розви-
ток туризму. Щоправда, донедавна це був 
елітарний і дуже дорогий відпочинок, до-
ступний лише на так званих островах-ку-
рортах. 
 Ситуація змінилася 10 років тому, 
коли влада країни відкрила для туристів 
острови, де живуть місцеві. Відтоді на 
них триває будівельний бум: тут актив-
но зводять готелі, гест-хаузи, в яких за 
помірну ціну можна купити нічліг. Бага-
то хто так і організовує мандрівку: кіль-
ка днів на островах з місцевими жителя-
ми, а далі — екскурсії або переїзд на ост-
рів-курорт. Так зробили й ми. Прилетів-
ши в столицю Мале, дісталися катером 
до острова Маафуші. За кілька днів до-
слідивши цей прекрасний куточок і по-
знайомившись з місцевими жителями, 
перебралися на острів-курорт Фіхалхохі. 
На островах-курортах зазвичай місце-
вих немає, навіть обслуга — приїжджа. 
Тож якщо все як слід обдумати і сплану-
вати заздалегідь, мандрівка на Мальдіви 
не коштуватиме космічну суму. А вра-
жень, спогадів і пригод подарує... цілий 
космос. Реальність тут так схожа на сон, 
що не хочеться «прокидатися». ■

Жінка з острова Маафуші.
Фото Юлії КОСИНСЬКОЇ.

❙
❙

НА ВЛАСНІ ОЧІ

Блакитний колір мрії
На Мальдівських островах на мандрівника чекають фантастичні світанки і заходи 
сонця, плавання з акулами та черепахами, а також можливість усамітнитися 
на безлюдному острові, втративши відчуття часу

■

Острів-курорт Фіхалхохі: мрія в чистому вигляді. ❙

«Черепахо, ти куди?» Підводний світ на Мальдівах обіцяє багато пригод...❙
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Шановні гравці!
 Повідомляємо про припинення державної грошової миттєвої лотереї «ЗОЛОТИЙ КУБОК» з 14 лютого 
2020 року.
 Граничним строком прийняття ставок (сплати участі / продажу лотерейних білетів) в державній грошовій 
миттєвій лотереї «ЗОЛОТИЙ КУБОК» є 23:59:59 годин 13 лютого 2020 року.
 Дякуємо вірним гравцям за участь у державній грошовій миттєвій лотереї «ЗОЛОТИЙ КУБОК» та пропо-
нуємо звернути увагу на інші лотереї, що проводяться Українською Національною
Лотереєю.
 Останнім днем дії посвідчень виданих Підприємством «Українська Національна Лотерея» для розпов-
сюдження державної грошової миттєвої лотереї «ЗОЛОТИЙ КУБОК» є 04 лютого 2020 року.
 Всі договори доручення розповсюдження державної грошової миттєвої лотереї «ЗОЛОТИЙ КУБОК» уже 
припинено, в тому числі всі договори передоручення.

вул. Саксаганського, 119, 9 поверх
01032 Київ, Україна
Тел. (044) 332 77 77

www.unl.ua

НАКАЗ

№ 10                                    м. Київ
Від 03 лютого 2020 року

Щодо дострокового припинення державної 
грошової миттєвої лотереї «ЗОЛОТИЙ КУБОК»

 1. Достроково припинити проведення державної грошової миттєвої лотереї «ЗОЛОТИЙ КУБОК» (реєст-
раційний номер 121 у Єдиному реєстрі державних лотерей, запроваджених в Україні) з 14 лютого 2020 року.
 2. Граничним строком прийняття ставок (сплати участі / продажу лотерейних білетів) в державній грошовій 
миттєвій лотереї «ЗОЛОТИЙ КУБОК» є 23:59:59 годин 13 лютого 2020 року. 
  3. Анулювати всі посвідчення розповсюджувача державних лотерей, видані Підприємством «Українсь-
ка Національна Лотерея» для розповсюдження державної грошової миттєвої лотереї «ЗОЛОТИЙ КУБОК» та 
вважати видані посвідчення недійсними із 04 лютого 2020 року.
 4. Опублікувати повідомлення про припинення проведення державної грошової миттєвої лотереї «ЗОЛО-
ТИЙ КУБОК» в офіційному друкованому виданні та на сайті www.unl.ua. 
 5. Нереалізовані білети державної грошової миттєвої лотереї «ЗОЛОТИЙ КУБОК» знищити протягом двох 
місяців з дня опублікування інформації про дострокове припинення проведення лотереї.

Генеральний директор                      А. С. Бочковський

вул. Саксаганського, 119, 9 поверх
01032 Київ, Україна
Тел. (044) 332 77 77

www.unl.u

НАКАЗ

№ 11                   м. Київ
Від 03 лютого 2020 року

Щодо дострокового припинення державної 
грошової миттєвої лотереї «ЛОТО ПЛАТИНУМ»

 1. Достроково припинити проведення державної грошової миттєвої лотереї «ЛОТО ПЛАТИНУМ» 
(реєстраційний номер 122 у Єдиному реєстрі державних лотерей, запроваджених в Україні) з 14 лютого 
2020 року.
 2. Граничним строком прийняття ставок (сплати участі / продажу лотерейних білетів) в державній 
грошовій миттєвій лотереї «ЛОТО ПЛАТИНУМ» є 23:59:59 годин 13 лютого 2020 року.
 3. Анулювати всі посвідчення розповсюджувача державних лотерей, видані Підприємством «Ук-
раїнська Національна Лотерея» для розповсюдження державної грошової миттєвої лотереї «ЛОТО ПЛА-
ТИНУМ» та вважати видані посвідчення недійсними із 04 лютого 2020 року.
 4. Опублікувати повідомлення про припинення проведення державної грошової миттєвої лотереї 
«ЛОТО ПЛАТИНУМ» в офіційному друкованому виданні та на сайті www.unl.ua. 
 5. Нереалізовані білети державної грошової миттєвої лотереї «ЛОТО ПЛАТИНУМ» знищити протя-
гом двох місяців з дня опублікування інформації про дострокове припинення проведення лотереї.

Генеральний директор            А. С. Бочковський

Шановні гравці!
 Повідомляємо про припинення державної грошової миттєвої лотереї «ЛОТО ПЛАТИНУМ» з 14 лютого 2020 
року.
 Граничним строком прийняття ставок (сплати участі / продажу лотерейних білетів) в державній грошовій мит-
тєвій лотереї «ЛОТО ПЛАТИНУМ» є 23:59:59 годин 13 лютого 2020 року.
Дякуємо вірним гравцям за участь у державній грошовій миттєвій лотереї «ЛОТО ПЛАТИНУМ» та пропонуємо 
звернути увагу на інші лотереї, що проводяться Українською Національною
Лотереєю.
 Останнім днем дії посвідчень виданих Підприємством «Українська Національна Лотерея» для розповсюд-
ження державної грошової миттєвої лотереї «ЛОТО ПЛАТИНУМ» є 04 лютого 2020 року.
 Всі договори доручення розповсюдження державної грошової миттєвої лотереї «ЛОТО ПЛАТИНУМ» уже 
припинено, в тому числі всі договори передоручення.

Григорій ХАТА

 По завершенні фінальної 
частини футзального чемпіо-
нату Європи-2018 керівники 
УЄФА оголосили, що зміню-
ють частоту проведення кон-
тинентальних форумів, збіль-
шуючи міжтурнірний промі-
жок із двох до чотирьох років. 
Окремі збірні Старого світу, 
що мають найнижчий рей-
тинг, уже зробили перші кро-
ки в кваліфікаційному турнірі 
Євро-2022, однак основна фаза 
його відбіркової кампанії за-
планована на наступний рік. 
Водночас найкращі збірні єв-
ропейського континенту нині 
зосереджені на боротьбі за пе-
репустки на цьогорічний «мун-
діаль», котрий прийматиме 
Литва.
 У чотирьох містах конти-
ненту наразі тривають матчі 
еліт-раунду кваліфікації ЧС-
2020, після котрих визначать-
ся чотири володарі прямих 
путівок до Литви (їхніми влас-
никами стануть переможці чо-
тирьох квартетів), а також чет-
вірка учасників стикових мат-
чів (збірні, що другими фінішу-
ють у своїх «пульках»).
 В одному з таких еліт-квар-
тетів перебуває й збірна Украї-
ни. Її турнірне майбутнє в кон-
тексті ЧС-2020 мало визначи-
тися в баталіях зі збірними 
Франції, Іспанії та Сербії.
 І хоча на підопічних Олек-
сандра Косенка в сербському 
місті Ніш іще чекає поєдинок 
заключного туру проти фран-
цузів, жодного турнірного зна-
чення для «синьо-жовтих» він 
уже не матиме.
 Дві поразки українських 
футзалістів на старті групово-
го турніру з паралельними ус-
піхами сербів та іспанців пов-
ністю позбавили команду Ко-
сенка шансів навіть на стикові 
матчі. Відтак у грі з Францією 
збірна України матиме мож-
ливість відстояти хіба що честь 
прапора, адже жодних турнір-

них завдань вирішити в матчі 
не вдасться.
 Слід визнати, що з жереб-
куванням еліт-раунду ук-
раїнській збірній не пощасти-
ло, адже наявність у квартеті 
семиразового чемпіона Євро-
пи — збірної Іспанії — серйоз-
но зменшувало шанси інших 
учасників групи на здобуття 
прямої перепустки на «мун-
діаль». Тож під час підготов-
чого збору тренерський штаб 
Олександра Косенка основний 
акцент зробив на матч із госпо-
дарями «пульки». 
 «Мививчали супер ни ків,  пе-
реглядали відео. У вівторок роз-
бирали сербів, у середу дивили-
ся їхній матч із французами в 
основному раунді відбору. Пе-
реглянули одночасно двох су-
перників. Звісно, основний ак-
цент — на балканцях, з яки-
ми ми проведемо перший матч 
еліт-раунду», — пояснював де-
талі підготовки очільник ук-
раїнської збірної.
 Відзначимо, що національ-
на команда нинішнього зраз-
ка зібрана з гравців трьох кра-
щих команд українського чем-
піонату — херсонського «Про-
дексіму», київського «ХІТа» 
та іванофранківського «Ура-
гану». До слова, столичний ко-
лектив був останнім спаринг-
партнером «синьо-жовтих» пе-
ред їхнім відльотом до Сербії. 
У поєдинку в Броварах «ХІТ» 
завдав збірникам мінімальної 
поразки (4:3), вказавши Олек-
сандру Косенку на слабкі міс-
ця в його команді.

 

Для успішного проходження 
кваліфікації в Ніцці «синьо-
жовтим» потрібно було ввій-
ти у змагальний ритм без роз-
качки. «Якщо справді грати, 
а не боятися й думати про те, 
хто твій суперник, то резуль-
тат прийде», — підбадьорю-
вав свою команду Косенко. 

Однак у стартовому поєдинку 
українські футзалісти зазна-
ли розгрому від сербів — 2:5. 
У наступній грі — проти іспан-
ців — права на поразку «синьо-
жовті» взагалі не мали. Проте, 
пропустивши від титуловано-
го суперника вже на стартовій 
хвилині, вітчизняні збірники 

не знайшли можливостей, аби 
змінити перебіг двобою (1:3), 
втративши таким чином усі 
шанси на участь в майбутньо-
му «мундіалі». Зауважимо, що 
це перший за останні 20 років 
кваліфікаційний прокол «си-
ньо-жовтих» на шляху до пла-
нетарного форуму. ■

Іспанці позбавили футзальну збірну України останніх сподівань на потрапляння до фінальної частини ЧС-2020.
Фото з сайта xsport.ua.

❙
❙

ФУТЗАЛ

«Не думати, а грати»
Уперше за багато років футзальної збірної України не буде 
у фінальній частині «мундіалю»

■
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Південь -2…-7
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 — Ви, Моню, не думайте за 
мій вік. Я ще дуже навіть нічого. 
Досить тільки свиснути, і жінки 
просто падають до моїх ніг.
 — Науме Марковичу, ви тіль-
ки подивіться, яка розкішна блон-
динка йде.
 — Я ж тверезо оцінюю свої 
сили. У цьому місяці я вже свис-
тів.

* * *
 — Як ти можеш терпіти свою 
дружину? Вона ж у тебе вічно бур-
чить, пиляє, чіпляється до кожної 
дрібниці. У неї коли-небудь узагалі 
буває гарний настрій?
 — Та не дай Бог! Коли в неї 

гарний настрій, вона ще й співає.

* * *
 — Фастфуд дуже шкідливий.
 — А мені його лікар пропи-
сав.
· — Не може бути.
 — Вiн скуштував, як моя дру-
жина готує, і прописав.

* * *
 Пересунув диван до іншої сті-
ни, тому що там розетка. Додав у 
резюме: «Фахівець з інтер’єру».

* * *
 — Познайомлюся з серйоз-
ною жінкою, яка готова розділити 
зі мною відповідальність за вели-
кий кредит.

Олів’є з кутею і Снігурка з Козою, 
або Чи варто «посувати» Різдво?

По горизонталі:
 1. Почуття незручності за по-
рушення моральних норм. 5. Мис-
ливський хижий птах. 8. Суп із риби. 
9. Гормон, який вживають при цукро-
вому діабеті. 10. Ім’я лідера селянсь-
кого повстання на Буковині у 1840-х 
роках, «короля Карпат». 11. Гостре 
запалення червоподібного відрос-
тка сліпої кишки. 13. Ім’я головно-
го героя роману Маргарет Мітчелл 
«Звіяні вітром». 14. Крупа, яку асо-
ціюють із підкупом на виборах. 16. 
Відбиток на папері чи тканині зоб-
раження, зробленого самим худож-
ником або гравером. 20. Вірусне за-
хворювання. 21. Ватажок козацько-
го повстання проти польської шляхти 
1594—1596 років. 24. Крок уперед у 
фехтуванні. 25. Козацька чорниль-
ниця. 26. Хутряний чобіт народів 
Півночі. 27. Гора в Криму, біля під-
ніжжя якої був збудований «Артек». 
28. Хліб, корж або млинець, спече-
ний із ячмінного борошна.
По вертикалі:
 1. Місто на Черкащині. 2. Ні-
мецький письменник, автор історій 
про барона Мюнхгаузена. 3. Місяць-

серпик. 4. Хижий звір, з яким 
порівнюють наречену в обряді 

сватання. 5. Свят-
ковий феєрверк. 6. 

Формений знак на го-

ловному уборі, переважно у військо-
вих чи службовців. 7. Друкарський 
верстат, який дозволяв складати 
і відливати суцільні рядки тексту. 
12. Земля, яку залишають незасія-
ною, для перепочинку. 14. Неконт-
рольоване скорочення діафрагми в 
людини. 15. Давньогрецький поет і 
драматург. 17. Італійське місто, де 
жив Фігаро з відомої комедії Бомар-
ше. 18. Квітка, що стала символом 
пам’яті про загиблих у війні. 19. Дав-
ній український пристрій для прання 
одягу за допомогою попелу. 21. Хво-
роба, слабкість. 22. Дрібний земле-
власник у феодальній Англії, особис-
то вільний, що самостійно обробляє 
землю. 23. Фіксований податок у се-
редні віки.■

Кросворд №12
від 4 лютого

Дара ГАВАРРА

 Про постійні депресивні стани ві-
домої виконавиці Леді Гаги преса пові-
домляє, як про прогнози погоди, мало 
не щотижня. Такий стан душі співачки 
провокує і професійне вигорання, адже 
концерти, спілкування з публікою та 
пресою вимагають чимало емоцій, і не-
влаштованість особистого життя. А ще 
причина душевного неспокою криєть-
ся в дитячих психічних травмах, про 
які розповіла громадськості мама зір-
ки — Сінтія Джерманотта (нагадає-
мо, справжнє ім’я Леді Гаги — Сте-
фані Джоан Анджеліна Джерманот-
та). Дівчина завжди вирізнялася серед 
однолітків своєю оригінальністю, нез-
вичністю, а таких у колективі скрізь, 
м’яко кажучи, недолюблюють. Тож 
проблеми у спілкуванні з ровесника-

ми, як і статус «білої ворони» у 
дитинстві дуже непокоїли дів-
чинку, яка впадала через це в 
депресію. Яскрава індивіду-
альність створювала пробле-
ми у підлітковому віці, про-
те дуже допомогла Стефані 
у професійній кар’єрі, адже 
саме самобутність співачки 
вирізняє її серед незлічимо-
го числа інших талановитих, 
але не таких яскравих виконав-
ців.
 Мама співачки ще в 2012 
році створила організацію 
Born This Way, яка надає 
психологічну підтримку лю-
дям із хронічною депресією. 
Фонд допомагає людям роз-
крити свої таланти і реалі-
зувати себе в житті. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Ще свіжі в пам’яті кадри, на яких 
відомий авантюрист, у найпозитив-
нішому контексті, Ілон Маск на пре-
зентації чергової версії свого дітища 
— «Тесли» — у Китаї виконав танець 
з елементами стриптизу. Танцюваль-
ні па були дещо незграбними і нерит-
мічними, проте виконання — щире 
та іронічне. Те, що Маск — ще той ме-
ломан, відомо давно. Згадати хоча б 
запуск розкішної червоної «Тесли» 
на космічну орбіту, який супровод-
жувався піснею Девіда Боуї «Спейс 
одіті».
 Цього разу Ілон потішив своїх ша-
нувальників випуском музичного 
треку з танцювальною композицією 

у стилі електронної музи-
ки під назвою «Не сумнівай-
ся у своїх емоціях». Мільяр-
дер і глава компаній «Тесла» 
та SpaceX виступив не лише в 
ролі виконавця, а й компози-
тора. До слова, це вже друга 
пісня авторства Маска, першу 
він презентував у квітні 2019 
р., і вона розповідала про гори-
лу Харамбе, яку застрелили в 
зоопарку.
 Ілон Маск узяв собі псев-
донім E «D» M, який сим-
волізує його ініціали, а та-
кож жанр електронної тан-
цювальної музики. Тож вар-
то, мабуть, чекати наступних 
композицій у цьому ж стилі. ■

СУПЕРСТАР

Депресія — стан душі
Леді Гага страждає цією недугою з дитинства

■

Леді Гага.❙

МУЗА

Ілон Маск записав 
танцювальний трек
Композитор і виконавець в одному «флаконі»

■

6 лютого за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий снiг. На дорогах 
ожеледиця. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с. Температура 
вночi -5...-7, удень -1...+1.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, помiрний снiг. 
Славське: вночi -6...-8, удень -1...+1. Яремче: вночi  -7...
-9, удень 0...+2. Мiжгiр’я: вночi -4...-6, удень 0...+2. Рахiв: 
уночi -7...-9, удень -1...+1.

4 лютого висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай — 16 
см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — немає, 
Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия 
— немає, Пожежевська — 17 см.
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