Наш солоденький

Складна
розМОВА

Привілей для
чемпіона

Молоде подружжя
започаткувало малий
«медовий» бізнес — почало
готувати крем-мед із різними
смаками

Вивчення
іноземної як
спосіб пізнання
себе і світу

Всесвітня боксерська
рада оголосила про
проведення об’єднавчого
бою за участі іменитого
українського бійця

» стор. 7

Середа, 8 липня 2020 року

» стор. 15

» стор. 11

№60 (5662)

Небезпека
у зоні «зеро»

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,126 грн
1 € = 30,722 грн
1 рос. руб. = 0,377 грн

Намагання
влади вивести
з тіні гральний
бізнес може
породити у
країні ще більші
корупційні
проблеми
» стор.

❙ Українське казино: робіть ставки на бюджет.
❙ Фото з сайта pinterest.ca.
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ІнФорУМ

«Рівень забезпеченості нашої країни до другої хвилі епідемії, і я кажу не тільки про
лабораторні центри або наявність тест-систем, а й про готовність наших лікарень,
готовність наших лікарів до таких викликів, його навіть не можна порівняти з тим,
що в нас було на початку березня».

■ ПОГЛЯД

Я стверджую,
що свобода вас
нагодує
Віктор ЮЩЕНКО,
президент України 2005-2010 років
Ми маємо навчитися демократії. Але, думаю, дві третини нації не
думають про демократію, як про першорядне. Це хибний раціоналізм,
який глибоко сидить у душах багатьох, у кого немає розуміння, що багатий стіл творить свобода, і демократія, як механізм захисту цієї твоєї
свободи. Раб ніколи не міг створити достатку.
Водночас голоду ніколи не було в демократіях. В авторитарних режимах голод був завжди: чи то Радянський Союз, чи то Північна Корея,
чи то низка африканських країн, чи то Куба та Китай. Іншими словами,
демократія — це один із способів множення твого багатства, раціоналізація організації твого господарства. А свобода — це цінність, це вартість №1, з якої починається відповідь на питання, як збудувати твоє благополуччя.
Я це відчував на собі, коли у багатьох аудиторіях ти починаєш говорити про свободу і демократію. Було помітно, як люди, що дивилися на
мене, не надто приховували свої відчуття, на обличчях буквально було
написане: «хлопче, ти десь у хмарках, ми говоримо зараз про зарплати,
про пенсії, а ти нам розказуєш, що свобода нас нагодує!».
Так, я стверджую, що свобода вас нагодує. Якщо ви аж так гіперраціонально мислите, то подумайте: де найвищі стандарти пенсій і зарплат? Найвищі соціальні стандарти дала демократія. Це аксіома.
Аксіоми не дискутуються. Найліпшу пенсію — регулярну, стабільну, суспільно справедливу — знайдеш у країні демократії, а не в країні
комуністичного чи ще якогось іншого авторитарного режиму. Тому, коли
ми говоримо про соціальні стандарти — вони найкращі там, де найкраща демократія. Я хотів би стверджувати, що це пряма кореляція. Кожний має дійти до цього висновку своєю стежкою, своїм розумінням. Я
просто хочу сказати, що демократія — один з обов’язкових інструментів сьогоднішнього суспільного життя.
Якщо ми цього не зрозуміємо і будемо повертатися до демократії
за залишковим принципом, як до останнього, упослідженого пріоритету, якщо хтось скаже собі: «Та, знаєте, давайте демократію поставимо
на останнє місце і зараз не будемо її обговорювати, а будемо обговорювати хліб насущний» — отже, ти не розумієш, як твориться хліб. Бо хліб
— річ наслідкова, а не річ причинна. ■

■ КРИМІНАЛ

Реабілітація поза
законом

Максим Степанов
мністр охорони здоров’я

■ НА ФРОНТІ

Україну не завалити
Окупанти у стані сп’яніння гублять зброю і влаштовують смертельні бійки
Леонід ШКІЛІНДЕЙ
За минулу добу, за офіційними підрахунками, збройні формування Російської Федерації, їхні
посіпаки та найманці 10 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи
калібру 122 мм, 120-мiлiметровi
та 82-мiлiметровi міномети, а також гранатомети різних систем i
великокаліберні кулемети.
На луганському напрямку в
районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу Новгородського противник спершу застосував проти
наших захисників артилерійські
системи калібру 122 мм, а пізніше — 120-мiлiметровi міномети.
На підступах до населених пунктів Зайцеве та Південне ворог також використав міномети 120-го
калібру, а неподалік Хутору Вільний — гранатомети різних систем
i кулемети. Біля Новотошківського противник вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм.
У Станиці Луганській увечері 6 липня 52-річний місцевий
мешканець зруйнував знак «Україна». За інформацією речниці
поліції Луганської області Тетяни
Погукай, затриманий —раніше
судимий, а зараз безробітний. Вiн
пояснив свої дії сп’янінням. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 296
КК України «Хуліганство».
На донецькому напрямку в
районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання
«Схід» агресор відкривав вогонь
біля Старогнатівки — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів i стрілецької
зброї, неподалік Водяного — з
ручних протитанкових гранатометів, кулеметів i стрілецької

❙ Впродовж тижня рятувальники на Донбасі відновили 41 будинок,
❙ обстежили 31 га території та знешкодили 614 вибухонебезпечних предметів.
❙ Фото пресслужби ООС.
зброї.
Укріплення
українських
воїнів неподалік Верхньоторецького окупанти обстріляли їз 120мiлiметрових мінометів. Унаслідок цих обстрілів один український воїн отримав бойове травмування.
Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил.
За підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за тиждень, iз 29
червня по 5 липня, становили:
загиблими — 13 осіб, пораненими та травмованими — 15 осіб.
Окрім того, за минулий тиждень
нашi воїни знищили один автоматичний станковий гранатомет
противника. Також ворог втратив
пост радіоелектронної розвідки,
окремий вузол зв’язку й автомобіль «Урал». З інформації у відкритих джерелах можна зробити

На Івано-Франківщині незаконно
«лікували» людей

■ ПРОТЕСТИ

Євген МИЦЬ

Проросійські гойдалки

У приватних будинках в Івано-Франківську та в селі Угринів під приводом реабілітації розмiщували осіб iз наркотичною чи алкогольною залежністю, незаконно та примусово утримували їх упродовж певного періоду часу та «лікували» за гроші, отримані від близьких родичів, повідомляє поліція області, яка викрила ці заклади та припинила їхню роботу.
Керівники даних «реабілітаційних центрів» не мали дозвільних документів на таку діяльність і жодного стосунку до медичної сфери.
У закладах перебувало майже чотири десятки осіб iз різних областей України. З власної волі залишити центр пацієнти не могли, оскільки перебували під постійним наглядом персоналу. Проживали «пацiєнти» в кімнатах по кілька осіб в умовах казарменого стану. Лише інколи
їх випускали у двір. Усі документи, які були у «пацієнтів», відбирали і
зберігали без доступу. Дзвінки та розмови по телефону також контролювали.
Під час обшуків у «реабілітаційних центрах» правоохоронці вилучили установчі документи, штампи та печатки підприємства, документацію на осіб, які проходили «реабілітацію», а також інші речові докази протиправної діяльності — розписки пацієнтів, договори про надання послуг та умови оплати, гроші, комп’ютерну техніку тощо.
У незаконному позбавленні волі людини (ч. 3 ст. 146 ККУ) підозрюють групу чоловіків віком від 30 до 40 років, вихідців зі східних областей, які мешкали в Івано-Франківській області. Поліція встановлює
інших осіб, причетних до вказаної незаконної діяльності. Їм загрожує
від 5 до 10 років в’язниці.
Щоправда, просто закриттям незаконних центрів подолання залежностей масштабну проблему наркотичного й алкогольного одурманення людей не можна вирішити. Й існування таких закладів означає
лише те, що держава не змогла створити умов для діяльності достатньої кількості законних реабілітаційних центрів. ■

Пікетують Кабмін, щоб перешкодити
призначенню на посаду заступника голови
ХОДА кандидатки промосковської орієнтації
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Активісти харківських організацій «Правого сектору», «Спілки
ветеранів АТО», ВО «Свобода» та
«Фрайкору» проводять 8 липня
пікет біля будівлі Кабміну з вимогою не погоджувати на посаду заступника голови ХОДА Валерію
Мураєву. Йдеться про ексдружину лідера партії «Наші» Євгена Мураєва, яка після офіційного
розлучення з чоловіком залишилася з ним в одному політичному
човні.
Як відомо, ця організація у
своїй діяльності використовує риторику московських ідеологів, називаючи Революцію гідності «державним переворотом», а війну на
Донбасі — «громадянським конф-

ліктом». Сам Євген Мураєв є формальним власником кількох промосковських ЗМІ, включаючи телеканал «Наш».
Тож появу серед керівників
прикордонного регіону «потенційного колаборанта» активісти
називають досить тривожним сигналом. Вони вже провели акцію
протесту біля будівлі ХОДА, відправили звернення до офісу президента, а тепер зібралися біля Кабміну.
«Голова облдержадміністрації Олексій Кучер не хоче помічати антидержавницькі та українофобські настрої Мураєвої, — написали в офіційній заяві. — З початку війни вона встигла побувати
у всіх проросійських політичних
проєктах. Цікаво також, що при-

висновок про дуже низький морально-психологічний стан особового складу окупаційних військ РФ. Усе частіше згадується
вживання алкоголю та наркотиків. Багато пишуть про випадки,
коли військовослужбовці у стані
алкогольного сп’яніння гублять
свою штатну зброю, влаштовують
масові бійки, які закінчуються
стріляниною з загиблими та пораненими.
***
Знову відкрився контрольнопропускний пункт в’їзду-виїзду
«Єленівка». У перший день в обидві сторони станом на 10-ту ранку
в черзі на виїзд з окупованої території стояло близько сотні авто та
понад 300 осiб. Виїхати на контрольовані агресором території
бажаючих разів у 10 менше, ніж
було раніше. На КПВВ присутні
представники ОБСЄ. ■
значення відбувається в результаті кулуарних домовленостей, а
не в рамках відкритого конкурсу.
Де ті соціальні ліфти, які обіцяв
президент?»
Говорячи про кулуарні домовленості, учасники акції протесту
мають на увазі той факт, що Валерії Мураєвій часто закидають
тісну співпрацю з міським головою Геннадієм Кернесом, який
у патріотичних колах ніколи не
викликав довіри. Саме тому протестувальники вважають iмовірне призначення «ударом по обороноздатності та політичній стабільності не тільки регіону, а й держави в цілому».
Коментуючи політичний скандал, Олексій Кучер підтвердив, що
вже передав до офісу президента
документи кандидатів на посади
своїх заступників. Серед них дійсно є й Валерія Мураєва. «Я живу
в Україні, і для мене важлива проукраїнська позиція, — сказав він.
— Що ж стосується політичної належності, то я на це, як бачите, не
звертаю увагу. Головне для мене
— професіоналізм. А вона є потужним спеціалістом. У неї є певна концепція розвитку на тих напрямах, де є певні проблеми. Зокрема, це медицина». ■

ІнФорУМ
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■ ЧАС «Т»

■ ВІРА

Коробка і планшет сцени

Бог у школі

Восени після капремонту відкриють драмтеатр

Керівники християнських конфесій
Тернопільщини просять не забирати з
навчальних програм християнську етику

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси
У липні 5 років тому згорів
Черкаський академічний український музично-драматичний
театр імені Тараса Шевченка. Пожежа була такою масштабною,
що навіть впала стеля будівлі.
Відтоді в театрі триває капітальний ремонт. Наразі він вийшов на фінішну пряму — йдуть
завершальні роботи з ремонту та
обладнання сцени, повідомляють
у Черкаській ОДА.
Спочатку після пожежі в театрі провели аварійно-відновлювальні роботи вартістю у понад
22 млн грн, розповідає перший
заступник голови облдержадміністрації Дмитро Ляшов. Поновили дах, зробили піддашшя,
повністю відновили фойє на всіх
трьох поверхах, підвал, глядацьку залу. Обійшлися всі ці роботи
ще у 100 млн грн.
«Сьогодні ставимо перед собою досить амбітну ціль — цього року обов’язково закінчити реалізацію другої черги ремонту в
театрі», — каже Дмитро Ляшов.
За його словами, вже відбулися
тендерні процедури. Уже цього
тижня, коли буде підписано договір генерального підряду, завершальні роботи стартують.
«Вони сконцентровані саме
на коробці сцени: відновленні поворотного механізму, штахетного господарства, влаштуванні нового планшету сцени та її одягу,

Світлана МИЧКО

❙ Черкащани 5 років чекають відкриття театру.
❙ Фото надане пресслужбою Черкаської ОДА.
придбанні та встановленні сучасного обладнання для звуку й освітлення», — веде далі перший заступник голови Черкаської ОДА.
Він каже, що на ці роботи буде
спрямовано половину виділених
коштів на другу чергу. Загалом на
рік передбачено 60 млн грн. Зокрема, з Держфонду регіонального розвитку — 35,5 млн грн, з обласного — 6,4 млн грн та 8 млн
грн субвенції з міського бюджету
Черкас. Обласний центр спрямує
кошти безпосередньо на облаштування театральної площі.
Як наголошує директор теат-

ру Петро Ластівка, дуже важливо дотриматися технологічності
при ремонті та облаштуванні сцени, аби вистави потім проходили на високому рівні. Для цього
драмтеатр отримає сучасне обладнання, необхідне та достатнє для
того, щоб реалізувати свої творчі задуми. Частину з необхідного, вартістю 6,5 млн грн, купили ще два роки тому. «Раніше ми
придбали сучасні пульт звукорежисера та пульт художника з освітлення, а також деяке світлове
та звукове обладнання», — уточнює Петро Ластівка. ■

■ ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Чайковський у стилі джаз
Кам’янка просто неба вшановуватиме 180-річчя
відомого композитора
Людмила КОХАН
Уже третій рік поспіль у Кам’янці на
Черкащині організовують культурологічний
фестиваль просто неба
Kamianka Music Fest. У
непростий карантинний
період 2020-го подія все
ж відбудеться 11 липня. Фестиваль проходить під кураторством
ГО «Центр культурних
ініціатив «Відповідальне майбутнє» та дієвої
підтримки Кам’янської
міської ради.
Це та Кам’янка та
навколишні мальовничі села тепер Черкаської
області, що нерозривно
пов’язані з тривалим перебуванням там і творчістю всесвітньо відомих композиторів Петра Чайковського та Кароля Шимановського.
Кам’янку сміливо можна назвати музичною
Меккою на карті України. Упродовж 28 років,
iз 1865-го по 1893-й,
сюди приїздив уславлений композитор Петро Чайковський літувати в сестри. Саме тут, за
його словами, він жив,
працював, відпочивав,
був щасливим, натхнен-

❙ Петро Чайковський — і український композитор.
❙ Фото надане організаторами KamiankaMusicFest.
ним і написав понад 30
творів, серед яких: опери «Мазепа», «Орлеанська діва», «Євгеній
Онєгін» і балет «Лебедине озеро».
А засновник польської композиторської
школи ХХ століття Кароль
Шимановський
народжений у цих краях. Тут пройшли його
безтурботне дитинство і
молодість.
Kamianka Music Fest
має просвітницьку мету,
яка суголосна цілям сталого розвитку (ЦСР) порядку денного ООН у
сфері сталого розвитку
до 2030 року в частині
11-ї ЦСР «Сталі міста
та громади». Цьогоріч
фестиваль набуває нового маштабу, оскіль-

ки приурочений до 180річчя від дня народження Петра Чайковського,
який походить від козацького роду Чайок.
Простором для проведення музичного фестивалю традиційно стає
парк Кам’янського державного історико-культурного заповідника з
парковою сценою та відомою музичною школою. Варто нагадати,
що 15 років поспіль у
Кам’янці
проводять
Всеукраїнський дитячий конкурс пам’яті
Петра Чайковського.
Тож програму фестивалю відкриють переможці конкурсу з різних куточків України.
Хедлайнером класичної частини фесту

стане оркестр «Віртуози
Києва» — найкращі українські музиканти, переможці міжнародних
конкурсів під керівництвом відомого у світі віолончеліста-диригента Дмитра Яблонського. Лише упродовж року
«Віртуози Києва» взяли участь у понад 100
концертах в Україні,
Ізраїлі, Азербайджані,
Іспанії, Швейцарії.
Джазову сторінку
фестивалю Cosmic Jazz
Night, що відбудеться просто неба під зорями, відкриє тріо піаністки Наталії Лебедєвої
в тандемі з найкращою
співачкою України, за
версією журналу Elle
Ukraine2017, Лаурою
Марті. Тріо — це ще
контрабас Ярослава Товарянського та барабани
Ярослава Бориса.
Також молоді та закохані у джаз черкащани разом із Майком Левтушенком запропонують слухачам свіжий
погляд на традиційний
джаз і власний рецепт
авторської музики.
Для тих, хто зацікавлений побувати на
фестивалі просто неба у
Кам’янці, із Києва від
двох станцій метро організовують автобус із
екскурсоводом для дводенного
перебування
на Черкащині, де, окрім музею Петра Чайковського, приваблює
історією та природною
красою Холодний Яр
з тисячолітнім дубом
Максима Залізняка. ■

Очільники християнських конфесій Тернопільщини
закликали депутатів облради не скасовувати уроки християнської етики в школах області. Як відомо, у травні
цього року Міністерство освіти вирішило виключити їх
зi шкільної програми начебто через звернення багатьох
батьків про те, що предмет суперечить Конституції. Як
повідомила пресслужба Тернопільської обласної ради,
священнослужителі від ПЦУ, УГКЦ i християни-євангелісти звернулись до депутатів під час четвертого пленарного засідання 14-ї сесії Тернопільської облради і висловили велику стурбованість скасуванням таких уроків.
«Нас спонукало прийти хвилювання за майбутнє нашого народу, — сказав, зокрема, у своєму виступі владика
Бучацької єпархії Української греко-католицької церкви Димитрій. — Дуже важливо зараз, як ми виховаємо молодше покоління. Це залежить від родини і від освіти, яка не тільки навчає, а й виховує. Нас турбує те,
що в Києві хочуть усунути з викладання урок християнської етики. Просимо вас не бути байдужими до нашого прохання. Це голос не тільки голів конфесій, а й
наших віруючих». «Ми — християни, але питання, якої
якості це християнство, неодноразово викликало занепокоєння всіх церков. Якщо ми бажаємо мати краще завтра
для нашого народу, то повинні стати на захист сімейних
цінностей. Виховання без моральних основ — ризиковане. Церква закликає підтримати ці навчальні програми»,
— зазначив владика Тернопільської єпархії православної
церкви України Нестор.
На прохання очільників церков, предмет «Християнська етика» у школах Тернопільщини мають викладати з 1-го по 11-й класи, а в старших класах — ще й разом iз предметом «Основи сім’ї». Ініціатори зареєстрували відповідний проєкт рішення, відтак депутати облради
підтримали священнослужителів та, у свою чергу, звернулися до Міністерства освіти і науки України щодо збереження предмету «Християнська етика» у програмі закладів загальної середньої освіти України. ■

■ КРИМІНАЛ

Дідько поплутав
Поліцейський виманив у матері
правопорушника понад мільйон
гривень
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область
Співробітник Управління патрульної поліції в Харківській області має всі шанси відправитися до в’язниці
щонайменше на п’ять років, оскільки не зумів подолати
власну жадібність. Замість того, щоб притягти правопорушника до відповідальності, він влаштував його родині
справжній фінансовий терор.
Як повідомила пресслужба ДБР, усе почалося з того,
що патрульний зупинив на дорозі водія, який керував автомобілем у нетверезому стані. Аби владнати справу «полюбовно», на місце НП приїхала мати затриманого молодика. Жінка одразу ж погодилася сплатити 200 доларів,
які запросив правоохоронець, але той все одно склав протокол про адміністративне порушення.
Увечері того ж дня він приїхав до родини додому й запропонував нову угоду. Цього разу жінка мусила заплатити вже 400 доларів за те, щоб «турботливий» поліцейський не направив документи до суду, але замість очікуваної «свободи» отримала новий клопіт. Через кілька днів нав’язливий візитер запропонував «клієнтам»
вкласти гроші у його приватний бізнес. Він якраз узяв
в оренду автозаправку на території одного з районів і
потребував грошей на розвиток. «Аби знайти необхідну
суму, потерпілій довелося продати ювелірні прикраси,
оформити кредит у банку й позичати кошти у знайомих,
— йдеться у повідомленні пресслужби ДБР. — Таким
чином, поліцейського звинувачують одразу за кількома
статтями кримінального кодексу».
Апетит у здирника справді розігрався нівроку. Для
віртуальної підтримки приватного бізнесу патрульного жінці довелося шукати 1,2 мільйона гривень. За це
знущання над громадянкою та порушення закону шантажист може отримати від 5 до 12 років позбавлення
волі. ■
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ПОЛІТИКА

«Люди, які голосують за невдах, злиднів, зрадників і шахраїв, не їхні жертви.
Вони — спільники».

Джордж Оруелл
британський письменник

Іван ВАЛЕНЯ, народний депутат
України першого скликання,
Олександр ЗУБКОВ, фахівець
систем зв’язку, Михайло
ХОМОВНЕНКО, фахівець з
інформаційних технологій

Вільні вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування для
більшості громадян України
— єдина можливість особистої
участі в управлінні державними
справами (крім Майдану). Тому
особливо важливою є віра громадян у відповідність результатів виборів їхнім прагненням
та надіям.

Комуністична практика
призначення депутатів
повернулась
Перші в незалежній Україні
вибори депутатів до Верховної
Ради відбулися за зрозумілою
мажоритарною системою, водночас найбільш поширеною у світі.
Вперше у бюлетенях з’явилося
по кілька прізвищ кандидатів.
Громадяни України за поновленим прямим виборчим правом обрали у виборчих округах
своїх народних депутатів. Депутати були підзвітні своїм виборцям. Народні депутати України
I скликання (1990—1994) ухвалили основні закони, що відновлюють та стверджують державність України.
Новообрані депутати, серед
яких більшість були комуністами, одразу почали вирішувати проблему самопризначення у
депутати. Вибори 1998 року проводились за змішаною системою
— половина депутатів обиралась
в 225 одномандатних округах, а
решта 225 депутатів — за пропорційною системою, за списками кандидатів від політичних
партій. Порушення Конституції
України по суті прямого виборчого права пройшло майже не
поміченим.
У новому політичному середовищі партії розмножились,
як амеби. 1 січня 2020 року в
Україні офіційно зареєстровані
349 політичних партій. Кількість партій — суб’єктів виборчого процесу виборів-2019 —
65.
Комуністична практика призначення депутатів на закритих партійних зборах повернулась. Депутати (deputatus), що
за визначенням означає представники місцевої громади в органах влади, перестали ними
бути, а пішли служити господарям політичних партій — казнокрадам. Від того найбільше постраждала стабільність гривні.
Громадяни України ще раз
переконались, що «будь-яка
влада виходить із народу і ніколи в нього не повертається».
Представники народу, отримавши владу, стали від неї психологічно залежними до незворотного — наркотичного стану. Таким
чином «метою влади стала влада». А «мета виправдовує засоби». Що в трактуванні бацьки
Лукашенка звучить «грубо-зримо»: «Возле кормушки, имя которой власть, все хрюкают одинаково: и красные, и белые».
Наслідки застосування пропорційної виборчої системи iз закритими списками кандидатів:
iз 1998 року — жодної працездатної каденції парламенту. Українська ВР не поповнила світову інтелектуальну скарбницю державотворення жодним
законом, придатним для використання за межами України за

■ ПРАВИЛА ГРИ

Вибирай, але не кота в мішку
«Українська виборча система» може стати значним інтелектуальним внеском у розвиток
світової демократії
весь період свого існування.

Про барана і нові ворота
На останніх виборах політики не було ніякої. Це були вибори між «новим» і «старим». І
якщо проаналізувати результати по всіх округах, то побачиш,
що «старе» було розтягнуте, а
«нове» — мобілізоване. От і весь
секрет.
Відповідно, новий парламент
не має шансів стати працездатним, бо норми Конституції України відносно загального, рівного і прямого виборчого права для
більшості депутатів не існують
(ст. 71 Конституції України).
Доказ тому цитати з «Виборчого Кодексу України», прийнятого
19 грудня 2019 року № 396-IX:
«Стаття 154. Порядок висування кандидатів у народні депутати України
8. Із числа кандидатів, включених до загальнодержавного
виборчого списку, окрім кандидатів, включених під першими
дев’ятьма номерами до загальнодержавного виборчого списку, партія на тому самому з’їзді
(зборах, конференції) формує і
затверджує регіональні списки
кандидатів у депутати в кожному
виборчому регіоні, передбаченому статтею 138 цього Кодексу».
Де-факто партію очолює
самопризначене
невмируще
дев’ятиголове політбюро ЦК
партії, яке само себе призначило депутатами ще до виборів. А
невмируще, — від скликання до
скликання. Політбюро ЦК КПУ
відродилось. Назва і епітети можуть бути іншими, суть лишилась.
«11. Черговість (порядкові
номери) кандидатів у загальнодержавному виборчому спис-

❙ Українські вибори щоразу — як лотерея...
❙ Фото з сайта glavcom. ua.
тів державного бюджету плакати, що роз’яснюють порядок голосування та відповідальність за
порушення законодавства про
вибори депутатів.
2. У приміщенні для голосування на виборчій дільниці у
місцях, доступних для виборців,
розміщуються:
1) інформаційні буклети партій — суб’єктів виборчого процесу;
2) інформаційні плакати
кожної партії — суб’єкта виборчого процесу у відповідному виборчому регіоні.
Інформаційні плакати партій розміщуються у порядку розміщення назв партій у виборчому бюлетені.
3. Розміщення матеріалів,
зазначених у частинах першій та другій цієї статті, повинно забезпечувати їх доступність
для ознайомлення, у тому числі
для осіб з інвалідністю».
Отож, скільки треба якісного паперу на плакати, що
роз’яснюють порядок голосуван-

Наслідки застосування пропорційної виборчої системи
із закритими списками кандидатів: з 1998 року —
жодної працездатної каденції парламенту.
ку та в регіональних виборчих
списках визначається на з’їзді
(зборах, конференції) партії під
час висування кандидатів у депутати та формування відповідного
списку. Рішення з’їзду (зборів,
конференції) партії про висування кандидатів у депутати підписується керівником партії і
скріплюється печаткою партії».
А яка тут роль виборців з їх
прямим виборчим правом, якщо
кандидати рівності вже позбавлені (стаття 13 цього Кодексу, «Пряме виборче право», ст.
71 Конституції України). Черговість (порядкові номери) кандидатів у загальнодержавному
виборчому списку вже виставлені на продаж. А то й продані.
Ще одна цікава цитата:
«Стаття 171. Облаштування
приміщення для голосування
1. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед
ним дільнична виборча комісія
в обов’язковому порядку розміщує виготовлені окружною виборчою комісією за рахунок кош-

ня та відповідальність за порушення законодавства про вибори депутатів, якщо перемножить
оте все на загальну кількість виборчих дільниць — 29981 та на
кількість партій — суб’єктів виборчого процесу — 65.
Та де ж ті стіни, на яких можливо розмістити інформаційні плакати кожної партії? Існуючі виборчі дільниці замалі. А
демократії не стане більше. До
того, виборці не мають часу для
читання 65 інформаційних плакатів i списків партій. Згадується українська притча про «барана і нові ворота».
Очевидно, в авторів «Виборчого Кодексу України» забракло особистого досвіду участі у виборчих комісіях та не склалось
iз комп’ютерним моделюванням
можливих ситуацій на виборчих дільницях. Тому пропонуємо побудувати навчальну виборчу дільницю в маштабі 1:1. Розмістити інформаційні буклети та
плакати кожної партії у порядку
розміщення назв партій у вибор-

чому бюлетені. Навчальне голосування провести силами депутатів, які голосували «за» порушення Конституції України по
суті прямого виборчого права.

Привели дітей в парламент,
наче в дитсадок
На нашу думку, головна проблема пропорційної виборчої системи полягає у тому, що наші виборці (навіть маючи вищу освіту) психологічно не сприймають
жодного іншого формату виборчого бюлетеня, крім мажоритарного. У виборчому бюлетені пропорційної виборчої системи виборці також голосують за кандидата, який очолює виборчий
список. Тому за плечима харизматичного лідера партії до ВР та
представницьких органів влади
потрапляє «оптом» багато «депутатів», далеких від законодавчої
діяльності. Наприклад, молоді
таланти : — Азаров О. М. (1971),
Добкін Д. М. (1975), Пшонка В.
В. (1976), Янукович В. В. (1981),
Порошенко О. П. (1985), Аллахвердієва І. В. (1978), Беленюк Ж. В. (1991), Безгін В. Ю.
(1990), Брагар Є. В. ( 1994р), Загоруйко А. Л. ( 1991), Бардіна М.
О. (1992) і т. д. Але саме цей контингент (залежний, неосвічений,
недосвідчений) робить Верховну
Раду України непрацездатною
від каденції до каденції.
«Всяка влада розбещує. Абсолютна влада розбещує абсолютно». Тож батькам, які привели
своїх дітей у парламент, наче в
дитячий садок, слід пам’ятати:
пора забирати малих додому.
Ми повністю солідарні з народними депутатами України,
обраними виборцями відповідно
до прямого виборчого права, а не
призначеними партійними лідерами) в тому, що можливості
мажоритарної виборчої системи досі не вичерпані. А чинна
виборча система збирає в одному законодавчому (представницькому) органі влади абсолютно випадкових людей, кожен з
яких переслідує свої цілі.
Перед виборами-2012 та,
повторно, перед виборами-2014
та виборами-2015, нарешті, перед виборами-2019 ми пропонували багатьом народним депутатам України (в тому числі головам ВР) модель «Української виборчої системи», яка зберігає за
виборцями конституційне право

формувати персональний склад
законодавчого (представницького) органу влади при конституційній ролі політичних партій як
загальноукраїнських носіїв політичних програм розвитку держави і суспільства.
Кожному кандидатові гарантуються рівні стартові можливості у змаганнях за перемогу в
одномандатному виборчому окрузі та за «прохідне» місце у партійному списку (ст. 71 Конституції України).
Виборцям надається можливість у звичному (мажоритарному) форматі виборчого бюлетеня голосувати за конкретного кандидата, тобто зробити усвідомлений вибір. Просто і всім
зрозуміло: один виборець — один
голос за одного кандидата. Кожен
голос виборця враховують послідовно у трьох демократичних
та математично коректних виборчих процедурах. По-перше,
у визначенні переможців у виборчих округах (225) за регламентом мажоритарної виборчої системи. По-друге, у розподілі другої половини кількості мандатів
(225) між політичними партіями за регламентом пропорційної виборчої системи у загальнодержавному (регіональному)
багатомандатному виборчому
окрузі. По-третє, визначенні черговості кандидатів на одержання
мандатів, здобутих партією за
регламентом пропорційної виборчої системи у загальнодержавному (регіональному) багатомандатному виборчому окрузі.
У цьому її парадокс та водночас світова новизна.
Сучасний світ живе за двома
аксіомами. Перша аксіома: все
відбувається набагато швидше,
ніж учора. Друга аксіома: усе,
що необхідне та ефективне, буде
зроблено, і, якщо цього не зробимо ми, це зробить хто-небудь інший, в іншому місці.
А шанс прославитись на весь
світ мали три голови Верховної Ради України, починаючи з
Гройсмана, якби вчасно прийняла Закон про «Українську виборчу систему», яка поєднує переваги відомих виборчих систем
(пропорційної, мажоритарної,
змішаної) та гарантує інтегрований (солідарний) результат виборів. А головне — зберігає зрозумілий для виборця формат виборчого бюлетеня мажоритарної
виборчої системи.
Зважаючи на світову новизну та переваги над існуючими виборчими системами, «Українська виборча система» може стати
значним інтелектуальним внеском Верховної Ради України в
розвиток світової демократії. А
при належному патентному захисті може бути предметом експорту інтелектуальної власності
у країни, де до сьогодні застосовують будь-який варіант мажоритарної, пропорційної або змішаної виборчих систем.
А поки що український парламент експортує лише власних депутатів. Від кримінального переслідування. У комфортні країни... ■
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■ ХТО КОГО?

Мінський формат: від «Парижа» до
«Берліна»
Москва все гучніше заявляє Києву про свої
«хотєлки» щодо ОРДЛО перед майбутніми
перемовинами «нормандської четвірки»
Іван ПОВАЛЯЄВ

Вітчизняний політикум не полишають розмови про можл и в у « з р а д у » , я к а п о л я г а є у б а ж а н н і ке р і в н и ц т в а д е р ж а ви піти на поступки Кремлю і надати певний правовий
с т а т у с О РД Л О . Н і б и т о н а о с т а н н і х п е р е м о в и н а х с т о р і н у
Б е р л і н і н а п о ч а т к у л и п н я р о с і я н и н а в і т ь п о с т а в и л и ул ь т и м а т у м К и є в у : п р о є к т п о п р а в о к д о Ко н с т и т у ц і ї Ук р а ї н и ,
які б окреслили так званий «особливий статус» Донбасу,
має бути представлено до 6 липня. Інакше Москва проі г н о р у є н а с т у п н і п е р е м о в и н и у ф о р м а т і « н о р м а н д с ь ко ї
четвірки».

Жодних ультиматумів
Утiм про цей «ультиматум» повідомляли лише
російські ЗМІ, посилаючись на власні анонімні джерела у Кремлі. Але
жоден високопосадовець
Білокам’яної офіційно цього не підтвердив. Вочевидь,
росіянам потрібен був «інформаційний галас» навколо питання, яке їм навіть у
звичній агресивній манері
не вдається зрушити з місця.
Хіба що учасник перемовин у Берліні, заступник
глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак
сказав, що до проведення
зустрічі в «нормандському
форматі» на вищому рівні
Україні необхідно прийняти й погодити з Донбасом
десятки законів.
У відповідь на це президент Володимир Зеленський
заявив, що від України ніхто не може нічого вимагати
на міжнародній арені, зокрема й прийняття закону
про «особливий статус Донбасу».
Нинішню позицію Києва з цього дражливого питання дещо роз’яснив учасник берлінської зустрічі
віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій Олексій Резніков.
За його словами, у столи-

ці Німеччини представники
Росії жодним словом не згадували про «особливий статус» ОРДЛО.
«Я тут свідок, я вам абсолютно свідомо засвідчую
перед усією аудиторією —
ніяких ультиматумів (щодо
«особливого статусу». —
Ред.) протягом 12 годин я
особисто не почув і не побачив. А я там був усі 12 годин», — сказав пан Резніков у ефірі програми «Свобода слова».
І додав, що московську
делегацію найбільше цікавило, як Київ планує виконувати 11 пункт комплексу заходів Мінських угод, в
якому йдеться про правові
аспекти врегулювання конфлікту, де йдеться про низку
законодавчих актів тощо.
«Ми їм вкотре розповіли,
що ніякого «особливого статусу» в Конституції України
бути не може», — наголосив
урядовець.
А щодо зустрічі «нормандської четвірки» на найвищому рівні — Меркель,
Макрон, Зеленський і Путін,
то, на припущення Резнікова, вона може відбутись у
серпні.
«Можливо, наступний
«Берлін» (нормандська зустріч. — Ред.), уже як зустріч
політичних лідерів чотирьох
країн «нормандського формату» за великим рахунком

❙ Кремлю не вдається просунути на перемовинах «хотєлку» про «особливий статус» Донбасу в Конституції України.
має відбутись після того, як
буде зрозуміло, що виконаний «Париж» (домовленості, укладені у Парижі у грудні 2019 року. — Ред.). Але я
переконаний, що впродовж
серпня така зустріч можлива. При умові, що ми дійсно рухаємось назустріч», —
сказав віцепрем’єр.
І зауважив, що «наші
опоненти» (мається на увазі
Росія. — Ред.), можуть спеціально затягувати час або
навпаки, в разі, якщо їм
щось буде потрібно на цих
перемовинах.

Представники Донбасу з
українським паспортом
Цікаво, що віцепрем’єрміністр з питань реінтеграції
тимчасово окупованих територій Олексій Резніков «зізнався», що був одним з авторів
створення Консультативної
ради за участі представників
ОРДЛО як дорадчого органу,
але з іншою назвою.
«Я почав про це думати,
коли мене запросили експертом поїхати в Мінськ у серпні минулого року. І коли я
прочитав пункти 11, 12 і 9
(Мінських угод. — Ред.), у
яких сказано, що потрібно
«проводити консультації,
обговорення та погодження
з представниками окремих
районів Донецької та Луганської областей», я поставив запитання П’єру Мо-

релю (координатор робочої
групи з політичних питань.
— Авт.): «А хто ці люди?
Де вони беруться, і хто їх
призначає», — каже урядовець.
За його словами, в Мінських угодах не прописано,
хто саме має представляти
ОРДЛО. Тому Резніков ухопився за цей шанс, щоб інтегрувати в цей процес наших
представників окупованого
Донбасу, а не відвертих сепаратистів, які давно мають
у кишені російські паспорти.
Відтак iз червня у засіданнях політичної підгрупи тристоронньої контактної групи по Донбасу беруть
участь четверо вимушених
переселенців із Донецька і
Луганська, які не зрадили
Україні: журналісти Сергій
Гармаш, Денис Казанський,
лікар-травматолог Костянтин Лібстер і юрист, голова
ГО «Луганське земляцтво»
Вадим Горан.
Не дивно, що таке залучення до перемовин у Мінську переселенців iз Донбасу
позитивно сприйняла міжнародна спільнота.

Вибори лише під
українським прапором
Днями щодо «особливого статусу» Донбасу, на
якому не втомлюється наполягати Кремль, висло-

вився й секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій
Данілов, який просто не
уявляє проведення виборів
в ОРДЛО без українського
прапору і не за українським законодавством.
За його словами, вибори там рано чи пізно відбудуться, але лише за українським
законодавством, за участю української
Центрвиборчкому,
українських партій та зас обі в м ас ової і нформ аці ї.
«Що стосується виборів
на Донбасі — мають відбутися певні умови, щоб вони
там відбулися. На сьогодні я не бачу, як там можуть відбуватися вибори.
Якщо будуть якісь зміни,
якісь процеси, рано чи пізно там будуть вибори відбуватися», — заявив секретар РНБО в інтерв’ю «Українській правді».
Пан Данілов наголосив,
що вибори мають відбуватися на українській території, а над виборчою дільницею має бути український прапор, але поки що
йому «складно уявити такі
умови».
За його словами, зараз робочі групи в межах
мінського та нормандського процесів працюють над
цим питанням, водночас «є
межі, через які Україна ніколи не переходитиме». ■

■ ПРОТИДІЯ

Терор iз московським оскалом
Постпред України при ООН Сергій Кислиця нагадає світові про російських
терористів на Донбасі
Іван БОЙКО
Цього тижня в ООН
основною темою дискусій стане протидія
тероризму й злочинному екстремізму в
умовах
глобальної
пандемії. Зокрема, в
організації планують
обговорити широкий
спектр викликів — від
збройних, кібер- i біологічних загроз до фінансування тероризму.

Тож
постійний
представник України
при ООН Сергій Кислиця вже готується до
участі у дискусіях, під
час яких обов’язково
нагадає країнам-членам про «терористичний компонент» російської агресії.
За його словами,
представники урядів,
а також експерти держав-членів ООН і неурядових організацій
говоритимуть iще й

про підтримку жертв
тероризму під час «коронакризи», запобігання радикалізації
молоді,
важливість
соціальної
згуртованості, роль громадянського суспільства й ЗМІ для запобігання та протидії тероризму.
«Українська сторона теж буде представлена в обговореннях
і, безумовно, нагадає державам-членам

ООН, що агресія Росії
проти України також
включає терористичний компонент. ООН
має бути свідомою,
що необхідність припинення зловмисної
діяльності
державспонсорів тероризму
повинна бути одним
із першочергових питань порядку денного міжнародної безпеки», — повідомив Сергій Кислиця в коментарі Укрінформу.

❙ Сергій Кислиця нагадає ООН про терористів iз Росії на Донбасі.
Український дипломат додав: «Сподіваємося, що ці обговорення сприятимуть інклюзивності й транспарентності процесу
підготовки до огляду Глобальної контр-

терористичної стратегії ООН. Для нас важливим є об’єктивне відображення сучасних
терористичних загроз,
а також готовності держав протидіяти їм
практично». ■
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■ ВСЕ ЖИТТЯ — ГРА

Небезпека у зоні «зеро»
Намагання влади вивести з тіні гральний бізнес може
породити у країні ще більші корупційні проблеми
Олег ГАНСЬКИЙ

Україна намагається впорядкувати гральний бізнес. Сфера, яка свого часу приносила дохід у державну казну, із 2009 року перетворилася на потужне джерело
тіньових доходів. Як наслідок — держава тільки підсилює тіньовий сектор, дозволяючи певним людям заробляти на порожньому місці, позбавляючи при цьому
бюджет своїх законних надходжень.
Утім і новий законопроєкт зовсім не обов’язково вирішить проблему, а, навпаки, може стати інструментом для відмивання коштів. Адже закон про легалізацію
грального бізнесу набуває чинностi з моменту його ухвалення, але встановити
контроль над організаторами такого бізнесу в Україні зможуть тільки тоді, коли
запрацює система онлайн-моніторингу. А її запуск може тривати до двох років.

Ключ до успіху — в Податковому
кодексі
Законодавці продовжують розглядати законопроєкт №2285-д «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор»,
який передбачає легалізацію грального бізнесу в Україні. Документ передбачає запровадження кримінальної
відповідальності за організацію азартних ігор без ліцензії і дозволяє розміщувати зали з ігровими автоматами
тільки в готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок. Також документ
передбачає регулювання «класичних»
лотерей, запроваджує вікові обмеження і дозволяє грати в азартні ігри лише
особам, яким виповнився 21 рік. Передбачено також обмеження щодо реклами гральних закладів: зокрема, забороняється рекламувати азартні ігри як
спосіб легкого збагачення. Також резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території
України.
Усього до другого читання депутати зареєстрували майже 3,5 тисячі
правок. Це лише незначно менше, ніж
було запропоновано для торпедування знаменитого законопроєкту про неможливість повернення «ПриватБанку» його колишнім власникам.
Головне завдання документа —
дати друге дихання ринку азартних
ігор в Україні, а також вирішити безліч проблем, які накопичилися за весь
період заборони з 2009 року. Для держави важливими є легалізації азартних ігор, вирішення соціальної та регуляторної проблем, а також наповнення бюджету, створення нових робочих
місць і залучення іноземних інвестицій.
Утім лише один цей закон не зможе
розв’язати всі проблеми, і держава змушена буде взяти на допомогу і зміни до
Податкового кодексу щодо оподаткування діяльності, пов’язаної з азартними іграми. І нещодавно Комітет ВР з
питань фінансів і податків рекомендував для ухвалення відповідний законопроєкт, який мусить змінити Податковий кодекс у розділі оподаткування доходів від організації і проведення азартних ігор.
Як стверджують експерти, до ухвалення змін до Податкового кодексу
не варто очікувати запуску грального
ринку і реального заходу інвесторів в
Україну, а отже, і надходжень до бюджету. Адже без чітких правил для іноземних інвесторів це буде такий собі
«кіт у мішку» і вони не зможуть розрахувати фінансову модель розвитку свого бізнесу в Україні.

Або ліцензія, або податок
Для розуміння, як варто діяти, нашій державі радять розглянути досвід
iнших країн. Наприклад, у країнах ЄС
використовується досить простий підхід: «дорогі» ліцензії — низькі податки або «дешеві» ліцензії — високі податки. Ось, наприклад, ліцензія на відкриття казино коштує у Польщі близько 290 тис. євро, а ліцензія на право
букмекерської діяльностi — 18 тис.

євро, при цьому податок з обороту становить 12%. У Бельгії відсоткова ставка становить 11%, вартість ліцензії казино — 15 тис. євро, ліцензія для ігрових залів — 7,5 тис. євро.
В Угорщинаі ставка — 15%, для відкриття казино необхідно лише сформувати капітал у розмірі 180 тис. євро й
отримати дозвіл вартістю 16 євро, плата за ліцензію взагалi відсутня. У середньому в Європі ставка на податок
з обороту тановить 15%, але запровадили її вже тоді, коли ринок встав на
ноги. Раніше ж використовувалася
стимулююча ставка 5-7%.
В Україні ж основним законопроєктом встановлено плату за ліцензії, яка
є найвищою у світі. Це означає, що необхідно запровадити знижену ставку
податку. До речі, саме адміністрування цього податку при плановій наповненості бюджету у 4,5 млрд грн викликає питання у фахівців. Адже фактично це новий податок, iз яким раніше не
мали справи. Що, безумовно, відлякуватиме іноземних інвесторів, які можуть не захотіти, аби податкова вчилася його адмініструвати на їхньому
бізнесі.
Саме тому, ймовірно, у законопроєкті передбачено перехідний період до
2024 року. У цей період ставка податку
дорівнюватиме нулю, однак ліцензійні
платежі оплачуватимуться в триразовому розмірі. Останнє дозволить ринку і податковим органам розібратися з
адмініструванням податку до моменту створення державної системи моні-

❙ У казино не лише програють статки, а й можуть відмивати хабарі.
❙ Фото з сайта vgorode.ua.
раїнців–гравців, а й приверне іноземців.
«Якщо Україна відкриє гральний
бізнес, то потоки потечуть в Україну.
У сусідніх країнах найбільш навчений
персонал — це українці, колишні співробітники індустрії розваг. Швидше за
все, їм буде цікавіше жити на батьківщині і заробляти ті ж гроші. Наша нація готова до того, щоб стати світовим
Лас-Вегасом, грубо кажучи, в історії
Європи. Сюди будуть їхати: білоруси, росіяни, грузини, турки, європейці. Тут життя дешевше, їжа якісніша,
і якщо тут з’явиться індустрія розваг у
вигляді казино, ігрових залів, то природно, що пазл склався», — наголошує
експерт.
Утім песимістів також вистачає.
Скажімо, народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк каже: офіс президента тисне на парламентську монобольшість і профільний комітет для
того, щоби ухвалити законопроєкт
про гральний бізнес. «Напевно, в такому вигляді, який зараз є. Вони вважають, що це допоможе їм, можливо, під
час місцевих виборів, можливо, є якісь
власні бізнес-інтереси. Але, відверто, я
бачу тиск», — резюмував нардеп.

Ще більшу небезпеку несе відсутність контролю за грою, яка
дозволяє легалізувати тіньові доходи депутатам і чиновникам.
торингу, покликаної контролювати
діяльність організаторів азартних ігор
в онлайн-режимі.
Що ж стосується реальності отримати заплановані показники, то деякі
експерти заявляють, що подібна цифра
є навіть трохи песимістичною, і якщо
держава підійде до питання виважено,
можна прогнозувати, що реальний економічний ефект перевищить усі очікування.

Українські казино — «крутіші» за
європейські
Тим паче, що нині світова
кон’юнктура складається на користь
легалізації в Україні грального бізнесу. На думку експерта грального ринку
Ігоря Романюка, на сьогоднішній день
гральний бізнес відчуває божевільну
кризу. «Виставляються на продаж казино в Білорусі, Грузії, в Росії закриваються гральні зони. Україна є перетином двох історично торгових шляхів.
Природно, що через нашу територію
проходять транзитні траси з півночі на
південь, зі сходу на захід і назад. Все
життя основними гравцями були водіїдалекобійники, таксисти, потім поліцейські й усі інші», — каже Романюк,
зазначаючи, що легалізація грального
бізнесу не тільки поверне в Україну ук-

Назагал же фракцію «Голос» законопроєкт не влаштовує через те, що він
пропонує встановлювати ігрові автомати в три- і чотиризіркових готелях.
Железняк вважає, що «це фактично означає залишити ігрові автомати на вулиці». Серед інших, на його думку, недоліків законопроєкту — відсутність
права у органів місцевої влади самим
вирішувати, відкривати гральний бізнес чи ні. «А також те, що прибрали розумні обмеження, наприклад, про розміщення грального залу за 500 метрiв
від школи. Зрештою, це відкладення
питання оподаткування на невизначений термін, — оскільки там хитро прописано, що, поки не буде впроваджена система моніторингу, а вона може
бути впроваджена в будь-який час, немає оподаткування», — зазначив Железняк.

Взяв хабар?! Виграв у казино!
Проте провладна більшість залишається оптимістичною. Мовляв, якщо
законопроєкт і не розв’яже в одну мить
усі проблеми в цій сфері, але допоможе
визначити, чи направляє Україна зусилля в бік легалізації грального бізнесу, чи ні.
«Я не скажу, що законопроєкт досконалий. І точно не скажу, що він ви-

рішить питання в цілому, коли ми ухвалимо його: із незаконним гральним
бізнесом і щодо всього, що перебуває
в тіні, — ні, так не буде. Але якщо ми
не наведемо ладу з мільярдами в тіні,
якщо треба буде вносити зміни — будемо їх вносити», — заявила голова
підкомітету з державної безпеки та
оборони Комітету Верховної Ради з
питань національної безпеки, оборони
та розвідки Ірина Верещук. Зазначивши: так, вона погоджується із висновком Національного агентства з питань
запобігання корупції про наявність у
законопроєкті корупціогенних чинників, пов’язаних, зокрема, з невизначеністю процедури внесення плати
й отримання ліцензії. За словами Верещук, задля усунення цих недоліків
Кабінет Міністрів створить спеціальну комісію.
Хоча скептики стверджують: не
все так просто. Відстрочка з моніторингом, мовляв, автоматично нівелює
антикорупційну суть законопроєкту.
Зокрема, контроль за самообмеженням залежних гравців. А якщо немає
централізованого контролю, то ніщо
не заважає пустити гравця в салон.
Ще більшу небезпеку несе відсутність контролю за грою, яка дозволяє
легалізувати тіньові доходи депутатам
і чиновникам. У декларації гроші, надбані незаконним шляхом, просто можна вписувати як виграші, тим паче що
податками вони не обкладаються. Такий досвід — не новина. Адже свого
часу, як ми пам’ятаємо, українці ставали свідками дивних виграшів у лотерею колишнього народного депутата Олега Ляшка.

Татарбунари сльозам не вірять
...Тим часом потенційні гравці ринку вже шукають можливості заробити, маючи в руках такий інструмент.
Величезну гральну зону планують
відкрити у південно-західній частині
Одеської області, у Татарбунарському районі, де вже ведуться підготовчі
роботи, бізнесмени планують курорт
«Дунайя» — велику геймерську зону
із сучасним концертним залом, готелями різного рівня. Ймовірно, вона
працюватиме як вільна економічна
зона. Проєкт передбачає залучення
2,5 млрд доларів приватних інвестицій. За ці гроші побудують готелі на
20 тисяч номерів і створять 25 тисяч
нових робочих місць.
Курорт можуть збудувати на косі
між озером Сасик і Чорним морем на
площi понад 500 гектарів. Тут виникне набережна довжиною понад 10 кілометрів. Збудують понад 80 готелів:
найменший — на 150 номерів, а найбільший — на тисячу номерів. Стверджується, що проєкт — особиста ініціатива президента Зеленського.■
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■ ВЛАСНА СПРАВА

Наш солоденький
Молоде подружжя започаткувало малий «медовий» бізнес —
почало готувати крем-мед із різними смаками
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

Представляти це подружжя, мабуть, зайве. Олександру Сиротенко в Полтаві багато хто знає
завдяки волонтерській діяльності:
вона одна зі співзасновників Полтавського батальйону небайдужих, не лише збирала, а й багато
разів возила гуманітарну допомогу нашим воякам на фронт. А
Роман Чабановський побував і
заступником голови Полтавської
облдержадміністрації, і головою
Шевченківської ради в місті Полтаві, зараз є депутатом цієї ради
від ВО «Свобода». Нині обоє намагаються розвивати власний малий «медовий» бізнес.

На пасіці ніхто не ділить роботу
на чоловічу й жіночу
— Ну, бізнесом це ще важко
назвати, — уточнює Роман. — Бджільництво для нас — швидше,
хобі, що дає невеликий заробіток. Хоча Саша в нас оформлена як підприємець, отже, мабуть,
усе ж таки бізнес, але ду-уже маленький. У нашій родині так повелося, що завжди була пасіка, а на
обідньому столі весь час стояв мед.
Бджільництво було хобі обох моїх
дідів, а мені воно передалося, мабуть, від батька. Знаєте, як один
із моїх дідів став пасічником? Він
страждав на артрит, тож лікар порадив йому завести пасіку, аби лікуватися… укусами бджіл. Дід дослухався поради — і справді, прописані «ліки» почали йому допомагати. Та одного разу на нього
напав цілий рій бджіл. У підсумку
— бабуся витягла з його тіла понад
200 жал. Отримавши велику дозу
бджолиної отрути, дід важко це
переніс. Однак після того випадку його хворобу мов рукою зняло.
Так сталося, що дідова пасіка дісталася мені, так би мовити, у спадок, тож із 2012 року я опікуюся
нею. Спочатку вона складалася з
кількох вуликів, а зараз маємо їх
близько двадцяти.
Пасіка розташована в селі
Тахтаулове Полтавського району. На ній Роман господарює удвох з Олександрою. Причому подружжя не ділить роботу на чоловічу й жіночу.
— У моїй родині прабабуся
була пасічницею. Вона лишилася вдовою з двома дітьми, яким
весь час хотілося солоденького, от і мусила освоїти секрети
чоловічого ремесла, — розповідає родинну історію Олександра. — Тож, можливо, любов до
бджільництва передалася мені на
генному рівні. Я зовсім не боюся
бджіл (хоч у мене й алергія на їхні
укуси — одного разу через це довелося навіть звертатися до «швидкої допомоги»), легко заглядаю
до вуликів, залюбки фотографую
цих корисних високоорганізованих комах. Разом із Ромою займаємося й викачуванням меду.
Отже, все розпочалося із захоплення бджільництвом. А вже
потім виникла ідея крафтового виробництва крем-меду. Раніше зібраний за сезон мед Роман та
Олександра споживали самі, а також роздавали родичам та друзям.
Проте все одно багато його лишалося в запасах.
— Поки мед був рідким, ми їли
його із задоволенням. А як тільки
він кристалізувався, втрачали до

❙ Крем-мед завойовує світ.
❙ Фото з особистого архіву Олександри Сиротенко та Романа Чабанівського.
нього цікавість, — ділиться Олександра. — Було таке: відчиняєш
дверцята шафки — а там стоїть
мед поточного, минулого й позаминулого років. Якось Рома натрапив на інформацію про креммед. А невдовзі ми й самі вирішили апробувати технологію збивання меду, за якої він набуває певної
консистенції й довго не кристалізується. Відтак торік придбали
польське обладнання для кремування меду.

Першу партію неймовірного
десерту зробили на власне
весілля
За словами Романа, сам процес збивання солодкої маси, яку
бджоли виробляють із нектару, не
такий простий — займає близько
тижня. Спочатку роблять розпускання або декристалізацію меду,
що загустів.
— Існує кілька технологічних
секретів, як приготувати креммед, і поки ми не набили гуль, у
нас не все так гладко виходило.
Мед у посудині, на яку надівається спеціальний «кожух», потрібно підігріти до 38—39 градусів —
не більше, оскільки за такої температури він зберігає всі свої корисні властивості. У такий спосіб
протягом двох-трьох днів мед
розпускається. Потім заливаємо
його до кремувальної машини,
яка повільно перемішує солодку
масу за температури 10—13 гра-

горіхами? Але в медовій суміші героїв цього матеріалу містяться три
різновиди горіхів: кеш’ю, фундук
і мигдаль — кожен із них має свій
аромат і надає певного відтінку
смаку. Іще Роман з Олександрою
додають у крем-мед сублімовані
полуницю, лохину, кокос, манго,
вишню, ківі, абрикос і навіть какао. Шматочки фруктів та ягід,
побувши в меду день-два, вбирають із нього вологу і стають ніби
свіжі. У такому продукті, за словами подружжя, — жодних консервантів, адже мед сам є природним консервантом.
— Першу партію крем-меду
з горіхами, а також із полуницею зробили на власне весілля,
яке відбулося у вересні минулого року, — пригадує Олександра. — Тож усі гості мали можливість скуштувати його. Після цього ми мали багато захопливих відгуків, усі хотіли ще
крем-меду й запитували, де його
можна взяти. Це утвердило нас у
думці, що нову справу потрібно
розвивати.

Авторський смаколик уже
побував навіть за кордоном
— Чи поєднуються мед із полуницею? — цікавлюся.
— Як виявилося, так, — посміхається Олександра. — Я, скажімо, більше люблю крем-мед із
лохиною або з манго та кокосом.
Але є фанати суміші меду з полу-

Учені заявляють: якщо в одну мить зникнуть ці
маленькі працьовиті комахи, людство загине через
1,5—2 роки.
дусів упродовж трьох-чотирьох
діб. У підсумку мед стає кремоподібним і дещо збільшується в
об’ємі, оскільки насичується киснем. Такий продукт довго не загусає, — запевняє Роман. — У нас є
зразки меду, який ми збили минулого року, — він досі зберігає свої
властивості та кремоподібну консистенцію.
Кремова структура меду дає
змогу додавати до нього натуральні
добавки й у такий спосіб добиватися різноманітних цікавих смаків.
Нині подружжя вже може похвалитися сімома оригінальними авторськими рецептами. Коли почали їх розробляти, то спершу знімали пробу самі. А ще мали коло експертів, в основному — із рідних
та друзів: кожен із них виставляв
свої оцінки за той чи інший рецепт, і це також зайняло чимало
часу. От, скажімо, кого здивуєш
традиційним поєднанням меду з

ницею. А хтось полюбляє креммед із шоколадом, вишнею й волоським горіхом чи з ківі й кунжутом. Не можу сказати, який із
наших семи смаків є лідером продажів. Ми ведемо статистику,
які саме суміші найчастіше замовляють люди, то маємо практично однакову кількість замовлень кожного різновиду смаку.
Поки що подружжя не вийшло на великі обсяги продажу
своєї продукції — реалізує в межах 50 кілограмів крем-меду на
місяць. Зареєструвало свою торгову марку під назвою «Смакотиння».
— Це мій неологізм, — пояснює Олександра. — У моєму розумінні: є просто смакота, а коли
щось надзвичайно смачне, то це
вже смакотиння. І логотип теж
придумали самі — це бджілка у
вигляді серця.
Продукцію власного вироб-

❙ Олександра Сиротенко та Роман Чабановський зі своїм смакотинням.
ництва Роман Чабановський та
Олександра Сиротенко реалізують через соцмережі — уже створили і свій сайт. Планують продавати її й у магазинах та торговельних мережах. Така продукція, за словами подружжя,
користується попитом, бо має незвичний смак.
— Багато хто бере її на подарунок, аби здивувати важливих
у своєму житті людей. Наш креммед уже побував не лише в інших
містах України, а й за кордоном:
полтавці відправляли його своїм
родичам та друзям в Іспанію,
Польщу, Швецію й навіть Америку та Китай. Люди, які хоча б
раз придбали його, потім, як правило, стають нашими постійними клієнтами. Багато хто бере такий десерт для дітей, бо це, вважай, ті ж солодощі, але корисні.
На жаль, в Україні не надто розвинена культура споживання
меду. І мені хочеться вірити, що
саме ось таким чином — через
крем-мед — можна прищепити
любов до меду і бджіл, — висловлює сподівання Олександра.

Мала власна справа — це ще й
можливість допомогти іншим
Крафтові виробники, про
яких ідеться, не лише продають
свій крем-мед із різними смаками, а й дарують його: як стверджує Олександра, волонтерського минулого не так легко позбутися.
— Я жартую, звісно. Насправді ж ми з Романом вважаємо, що наша маленька власна
справа — це ще й можливість
допомогти іншим. Тож періодично намагаємося спрямовувати нашу продукцію на якісь
благодійні цілі, — констатує волонтерка. — Перед Днем святого Миколая відправили посилку
зі своїм крем-медом нашим військовим на фронт. Гостинець
хлопцям сподобався, ми отримали від них не лише схвальні відгуки, а й фото, на яких баночки
з нашим десертом виставлені в
окопах тощо. А коли розпочався карантин, пов’язаний із пандемією коронавірусної інфекції,
передали пакунок із баночками
крем-меду службі екстреної медичної допомоги. Хотілося у такий складний час якось підтримати медиків, от ми й вирішили,

що солоденьке до чаю хоч трохи
підніме їм настрій.
Розповідаючи про власну
справу, яка колись, можливо,
стане роботою їхньої мрії, Роман
і Олександра наголошують, наскільки важливим є збереження
та збільшення популяції бджіл
як основних запилювачів рослин.
— Учені заявляють: якщо в
одну мить зникнуть ці маленькі працьовиті комахи, людство
загине через 1,5—2 роки. Поряд
із нашою пасікою простягаються великі поля, і таке сусідство
є болючою проблемою, бо їх обробляють небезпечними хімічними сполуками, хоч в Україні
дозволені тільки ті з них, які мають нейтральний вплив на комах. От у нас три роки тому багато бджіл загинули через те, що
фермер під час цвітіння гороху
почав обробляти його хімічними препаратами, — скаржиться
Роман. — Аби вберегти бджіл,
наводимо контакти з іншими
пасічниками, фермерами, сільською радою.
А ще подружжя засіває власну ділянку землі медоносними
рослинами — фацелією й гірчицею, посадило й кілька рядів
кущиків лаванди. Молоді люди
пригадують: коли три роки тому
потруїлася значна частина їхніх
бджіл, тим із них, які не літали
далеко, а збирали нектар із цвіту
фацелії, якраз і пощастило врятуватися.
— Знаєте, чому в нас не буває
однакового крем-меду? — запитує насамкінець Олександра. —
У кожній баночці він відрізняється за смаком, бо все залежить від
того, із чого був зібраний мед. Цього року не пощастило з травневим
медом, оскільки весна була прохолодною. Але зараз стоїть чудова літня погода, тож сподіваємося, що матимемо мед із липи. До
нього іноді додаємо акацієвий, бо
останній погано кремується — це
вже перевірено на власному досвіді. Звісно, біля пасіки багато
роботи, тож іноді фізично буває
важко. Але коли бачиш, як розвивається розплід бджіл у вулику або, скажімо, як танцює одна
з них, повідомляючи іншим про
поле квітів, то забуваєш про втому й мимоволі дивуєшся унікальності цих комах. ■
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Ковід iз чумою обнялися

Президент Франції
здійснив косметичні
перестановки в уряді

На території ЄС зафіксовано нову хвилю
епідемії коронавірусу, інформує «Євроньюс». І посилається на тривожну інформацію з різних країн Європи та світу.

Олег БОРОВСЬКИЙ

Майже 300 тисяч людей зараз знову
посаджені на карантин в Іспанії. Через
добу після введення суворої ізоляції в одній з агломерацій Каталонії аналогічні
заходи почали діяти в понеділок щодо 70
тисяч жителів Галісії. Офіційний Мадрид при цьому наголошує, що в цілому
епідеміологічна обстановка в країні контрольована.
У Римі також поки не бачать причин
заспокоюватися — і там теж готові вводити повторну ізоляцію за найменшої
небезпеки. В Італії кількість смертей
від COVID-19 досягла майже 35 тисяч
осіб. Роберто Сперанца, міністр охорони
здоров’я Італії, наголошує: «Війна поки
триває, про перемогу над інфекцією говорити не доводиться, ми готові приймати
швидкі й жорсткі рішення, коли побачимо, що ситуація ускладнюється».
У боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції в Німеччині вирішили продовжити обов’язкове носіння захисних масок у громадських місцях, зокрема, у транспорті та в магазинах. Про це
у понеділок, 6 липня, домовилися міністри охорони здоров’я 16 федеральних земель країни під час відеоконференції за
участю федерального міністра охорони здоров’я ФРН Єнса Шпана. Одним із
обґрунтувань цього рішення було вказано, що в мешканців країни не повинно
виникати оманливе враження, ніби пандемія вже минула, повідомляє агенція
новин dpa.
Раніше цього дня канцлерка Німеччини Ангела Меркель виступила категорично проти пропонованого скасування
носіння захисних масок у громадських
місцях. «Усюди, де в суспільному житті
немає можливості дотримуватися мінімальної дистанції, маски є важливим
засобом, від якого, з теперішньої точки
зору, відмовлятися й надалі не потрібно», — переказав слова Меркель речник
німецького уряду Штеффен Зайберт.
Тим часом влада Ізраїлю вирішила
з понеділка, 6 липня, повторно закрити бари, клуби і спортзали в країні через
зростання числа хворих на коронавірус,
повідомляє провідна газета цієї країни
«Джерусалем Пост». Міністерство охорони здоров’я також рекомендувало закрити синагоги, але цього поки вирішили не робити: вони продовжать діяльність, проте одночасно в них зможуть
перебувати не більше 19 осіб. Кількість
відвідувачів ресторанів буде обмежена
20 людьми, на літніх верандах зможуть
перебувати не більш як 30 осіб.
Ізраїль уперше запровадив жорсткі
обмежувальні заходи в березні, через це
до початку травня в країні з населенням
9 мільйонів людей епідемія була фактично переможена, щодня фіксувалися
лише кількадесят випадків COVID-19.
Наприкінці травня в Ізраїлі були скасовані обмеження на роботу організацій і
проведення масових заходів, із основних
протиепідемічних заходів чинним залишився лише масковий режим. У червні
кількість хворих знову почала різко зростати: в останні дні щодня заражаються
близько тисячі людей. Усього в Ізраїлі
зафіксовано понад 30 тисяч випадків зараження, 332 людини померли.
У Казахстані повний карантин iз понеділка запровадили вже вдруге. Тільки
за минулі 24 години було виявлено понад
1400 заражених коронавірусом, у цілому
в країні нараховується зараз понад 48,5
тисячi інфікованих.
Дуже швидко зростає кiлькiсть вірусоносіїв і в Індії. Майже 700 тисяч інфі-

Генеральний секретар Єлисейського палацу Алексіс Колер оголосив склад нового кабінету міністрів
Франції на чолі з прем’єр-міністром
Жаном Кастексом. Серед «нових облич» в уряді президента Емманюеля
Макрона бачимо чимало «старих».
Оскільки велика частина представників попереднього кабміну перейшла в новий.
Колишній міністр держфінансів
Жеральд Дарманен замінив на посту
главу МВС Франції Крістофа Кастанера, який керував міністерством iз
жовтня 2018 року. Жан-Ів Ле Дріан
перепризначений на посаду міністра закордонних справ у новому уряді
Франції. Французьку дипломатію Ле
Дріан очолює з часу приходу в Єлисейський палац президента Емманюеля Макрона в 2017 році. Він один iз
ветеранів французького уряду: до
цього з 2012 року впродовж п’яти
років політик керував міністерством
оборони.
Пост міністра збройних сил у кабінеті зберегла Флоранс Парлі, яка
очолювала військове відомство останні три роки. Брюно Ле Мер залишився в уряді на посаді міністра економіки та фінансів. Новим міністром
юстиції замість Ніколь Беллубе призначено відомого адвоката Еріка Дюпон-Моретті. Міністром культури замість Франка Рістер стала Розлін Башло, яка входила до складу уряду в
період президентства Ніколя Саркозі, а останнім часом працювала
на телебаченні. Рістер, у свою чергу, займеться питаннями зовнішньої торгівлі.
Міністром екології призначено
главу парламентської комісії з питань сталого розвитку Барбару Помпілі. Елізабет Борн, яка займала
раніше цю посаду, стала міністром
праці. Роксана Марасіняню призначена міністром спорту. Елізабет Морено відповідатиме за питання гендерної рівності. Жюльєн Денорманді
очолить міністерство сільського господарства. Габріель Атталь призначений прессекретарем уряду.
Усього в кабінеті, очолюваному
прем’єр-міністром Жаном Кастекса,
16 міністрів і 14 віцеміністрів. Згідно з обіцянкою президента Макрона в
уряді збережено гендерний паритет.
14 липня, в день національного
свята — Дня взяття Бастілії, президент Емманюель Макрон виступить
на телебаченні з промовою. До наступних президентських виборів залишається менше двох років, тож
має представити нації основні напрями розвитку країни на цей період. Працювати над розвитком буде
новий уряд, власне, задля цього його
і переформатували. ■

■ ДО РЕЧІ
Новий прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс до призначення на цю посаду був дуже
добре оплачуваним чиновником. Як підрахували французькі ЗМІ, минулого року він заробив понад 208 тисяч євро «чистими» за рахунок зарплат, отриманих на кількох державних постах. А тепер на посаді глави уряду
його зарплата за рік зменшується до 165 тисяч євро.

Нова хвиля коронавірусу та інші загрози
Ігор ВІТОВИЧ

Восени для боротьби з вірусом
знадобляться інші засоби

❙ Так тестують свиней на вірус G4.
кованих — країна за кількістю заражених посідає третє місце у світі після США
і Бразилії. Місцеві медики кажуть, що
сьогодні єдиним засобом вберегтися від
зараження може бути тільки вакцина від
коронавірусу.
Про початок підготовки до другої
хвилі коронавірусу, яка може статися восени, оголосив уряд Швеції. План
дій мають підготувати чотири підрозділи уряду. У Швеції все ще багато випадків зараження. «Ми усвідомлюємо, що
восени потрібні інші засоби», — сказала
міністр соціальних справ Лена Галленгрен, не уточнюючи, що саме вона має на
увазі. Уряд Швеції розраховує, що спалахи коронавірусу будуть «досить локальними» до кінця року. Деякі шведські експерти критикували ліберальну стратегію Швеції, засновану на рекомендаціях
замість заборон. Групи людей, які втратили родичів через епідемію, досі протестують перед офісами, вимагаючи рішучіших обмежувальних дій.

Бубони — це не забобони
Пандемія COVID-19 навчила людство
з більшою пересторогою ставитися до інших випадків інфекційних захворювань,
навіть якщо вони фіксуються на іншому
кінці планети.
Так, влада Китаю посилила заходи безпеки після того, як у місті Баяннур в автономному регіоні Внутрішня
Монголія підтвердила випадок бубонної
чуми, повідомляє Бі-Бі-Сі. Згідно з повідомленнями, пацієнт — пастух. Він на
карантині, у стабільному стані. Чиновники заявили, що існує підозра щодо захворювання в іншої людини, повідомляє
видання «Чайна Глобал Таймс».
Кілька сторіч тому бубонна чума
була найстрашнішою у світі хворобою,
але зараз її успішно лікують. Наразі невідомо, як хворий пастух підхопив інфекцію. Чуму підозрюють також у 15річного підлітка, що контактував iз собакою, який вполював бабака, повідомляє видання. До кінця року в регіоні
оголосили попередження третього рівня, яке забороняє полювання та споживання м’яса тварин, що можуть бути переносниками чуми.
Бубонну чуму спричиняє бактеріальна інфекція, що була причиною однієї з
найбільш смертоносних епідемій в історії людства — «чорної смерті», яка в
XIV сторіччі забрала життя приблизно 50 мільйонів людей по всій Європі та
Азії. Відтоді було кілька великих спалахів. Під час Великої чуми 1665 року
загинула майже п’ята частина населення Лондона, ще понад 12 мільйонів осіб
загинули під час спалахів у XIX сторіччя в Китаї та Індії.
Але в наш час цю хворобу можна лікувати антибіотиками. Якщо не лікувати захворювання, яке зазвичай переда-

ють від тварин до людей блохи, має 3060% летальності. Симптомами чуми є
висока температура, лихоманка, нудота, слабкість і набряклі лімфатичні вузли (бубони) в області шиї, під руками або
в паху.
У 2017 році на Мадагаскарі чумою захворіли 300 людей, 30 iз них померли. У
травні 2019 року двоє людей у Монголії
померли від чуми, якою захворіли після
вживання в їжу сирого м’яса бабака.
І хоча від бубонної чуми зараз є ефективні антибіотики, важливо вчасно поставити правильний діагноз. Діяти потрібно вкрай швидко, тому що смерть може
настати вже через день-два. У російському Росспоживнагляді заявили, що ведуть моніторинг і контроль за ситуацією
з чумою та іншими інфекційними захворюваннями на територіях, що межують
iз Росією. Адже раніше «чорна смерть»
приходила з Азії до Європи саме через
Росію. У відомстві також повідомили,
що в районах, що є сусідами з Монголією
і Китаєм, де є природні осередки чуми, в
повному обсязі проводяться імунізація
населення, дератизація та дезінсекція.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, в 2010-2015 рр. у всьому
світі було зареєстровано 3248 випадків захворювання на чуму, в тому числі 584 випадків смерті. В даний час три найбільш
ендемічні країни — Демократична Республіка Конго, Мадагаскар і Перу.

І знову «свинство»
І ще про один можливий «подарунок»
Китаю всьому світу повідомила минулого тижня агенція «Франс Пресс». Учені
країни стурбовані новим штамом свинячого грипу, який уже заразив людей, і
далі мутуватиме таким чином, що може
передаватися від людини до людини.
Так званий вірус G4 з’явився в останні роки і генетично походить від штаму
H1N1, який призвів до пандемії в 2009
році. У дослідженні, опублікованому в
американському журналі Proceedings
of the National Academy of Sciences, було
встановлено, що G4 має «всі істотні ознаки» пандемічного вірусу і за ним слід ретельно стежити.
Нинішні вакцини проти грипу не захищають від G4. Тим часом G4 уже вразив людей у китайських провінціях Хебей та Шаньдун, де є велика популяція
свиней. Тут у понад 10 відсотків працівників свиноферм та 4,4 відсотка загальної популяції виявили позитивність на
вірус. Хоча ще немає доказів, що G4
може поширюватися від людини до людини, автори дослідження побоюються подальшої мутації вірусу, яка дозволить людям заражати один одного. Варто зазначити, що Китай має найбільшу
у світі популяцію свиней. Тож цілком
може зробити людству ще одне «свинство». ■
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■ ЖИТІЄ СВЯТИХ

Злитися з Господом
Релігійна і творча діяльність святого Дмитра Ростовського
Володимир МАКЛЮЧЕНКО,
кандидат історичних наук,
доцент кафедри культурології
та філософії Національного
університету «Острозька
академія»

Дмитро Туптало був невтомним
трудівником на ниві релігійній,
літературній, освітній, науковій.
Його ім’я вписано золотими
літерами в історію української і російської православних
церков, в історію вітчизняної
культури. Він був єдиним, кого
канонізувала Російська православна церква впродовж усього
XVIII століття. І це саме на його
честь назване сучасне місто
Ростов-на-Дону, яке почало
будуватися як фортеця Святого
Димитрія Ростовського. Безперечно, гідна постать, аби про
неї знали більше.

«Навкруги себе він бачив
кров, сльози, бідоту»
Святий Дмитро Ростовський (в миру Данило Туптало)
народився у грудні 1651 року в
Макарові Київської губернії в
родині козацького сотника. Незабаром його батьки переселилися до Києва. Вони були дуже
побожними людьми і прагнули
виховати такими ж своїх дітей.
Початкову освіту малий Данило здобував удома, а потім навчався в Києво-Могилянській
колегії. У 1688 році постригся у ченці у київському Кирилівському монастирі, прийнявши ім’я Дмитрія.
Видатний український історик Микола Костомаров так
описував релігійну схильність
молодого монаха: «Данило від
природи мав живу уяву та глибоке чуття, тому мав глибоку
релігійність і постановив постригтися в монахи. Його настрою допомагала сумна доля
України: навкруги себе він бачив кров, сльози, бідоту... Одна
біда тягла за собою другу біду, і
не видно було кінця цьому важкому стану України». Незабаром Дмитро був рукопокладений митрополитом Київським
Йосипом Нелюбовичем-Тупальським у диякони. Треба відзначити, що митрополита Нелюбовича-Тупальського, який був
близьким дорадником гетьмана
Петра Дорошенка і стояв на позиціях незалежності української церкви, Москва не визнавала. А саме до нього в Канів поїхав на висвячення молодий ченець, який поділяв погляди
митрополита. Про це, до речі,
стверджує такий авторитетний
дослідник життя і творчості
Дмитра Туптала, як професор
І. Шляпкін. Він писав, що Туптало був прихильником самостійності малоросійської церкви і не надто любив Московську
державу.

«Коли багач їсть, то труди
бідних він їсть»
Дмитро Туптало жив у трагічний період української історії — період Руїни. Смерть
Богдана
Хмельницького
підірвала підвалини української держави. Посилення тиску на Україну з боку Москви,
Польщі й Туреччини поступово поділило Військо Запорізьке на два табори, які почали
боротьбу між собою. То був пе-

ріод суспільного розбрату, чужоземної інтервенції, фактичної громадянської війни. У
1675 р. ієромонах Дмитро Туптало на запрошення архієпископа Лазара Барановича приїздить у Чернігів. Йому доручають написати працю про чудеса Іллінської Божої Матері.
З великим зацікавленням вивчає він церковні архіви і через
два роки з’являється книга про
дива, спричинені образом Діви
Марії в Чернігівському монастирі. Книга була надрукована в
Новгород-Сіверській друкарні
і мала великий успіх серед читачів.
Пізніше ця праця була перероблена і видана під назвою
«Руно орошеноє». Чернігівський період життя Дмитра Туптала характеризується його
енергійною проповідницькою
діяльністю. Він близько зійшовся з письменником Іоаникієм Галятовським — автором
підручника з риторики «Наука або Способ зложення казань». У своїй проповідницькій
діяльності Туптало від схоластичних проповідей переходить
до проповідей глибоко змістовних, правдивих, спрямованих
на захист простого люду. Особливо приваблювали його проповіді соціального змісту. В одній із них святитель говорить:
«Коли багач їсть, то труди бідних він їсть. А коли п’є — кров
людську п’є, людськими слізьми вмивається».
Ще з більшою гостротою
звучить критика, спрямована проти несправедливості тогочасного суспільства. В проповіді «Де подітись Царству
Божому на землі» проповідник
наголошує, що воно було в палатах знатних людей, але там
побачило багатство, зібране
грабунком, крадіжкою, кривдою... Пішло воно до купців,
а там обманна міра, обманна
вага. У міністерствах і по ратушах Царство Небесне знайшло
саму несправедливість, і стоїть
там плачучи. Царство Небесне
запитало пророка Михея, чого
він плаче, а він відказав: горе
мені. Бо між людьми нема вже
правдочинця. Думає Царство
Боже: піду в церкву, там же
перебуває Господь, і мені личить там перебувати. Увійшло
воно до Церкви і бачить: одні
дрімають, інші говорять один
з одним про мирське, а ті тільки тілом у церкві стоять, а розум їх невідомо де літає, клірики читають і співають неуважно. Священники з дияконами
у вівтарі лаються, а з часом і
б’ються...
Цю проповідь не могла не
помітити царська цензура, і
уже згодом її вилучили з творів
Дмитра Туптала.

«З Божою поміччю почав
писати життя святих»
Водночас Туптало залишив
дуже помітний слід в українській агіографії кінця XVII — початку XVIII ст. Відомо, що українська церква ще з давніхдавен прагнула видати життя
святих. Писати житіє святих в
Україні почали дуже рано, уже
в ХІІІ ст. у Києво-Печерській
лаврі, центрі релігійного і духовного життя українського народу, було створено «Києво-Пе-

черський патерик» — збірник
оповідань про ченців лаври.
Пізніше за дорученням митрополита Петра Могили єпископ
Сильвестр Косів підготував і
видав у 1635 році книгу «Патерикон або життя святих КиєвоПечерської лаври». Про життя деяких святих у поетичній
формі польською мовою писав
Лазар Баранович. У 1684-му за
капітальну працю з життя святих узявся Дмитро Туптало. З
цієї нагоди в його щоденнику
зроблено такий запис: «З Божою поміччю, на послух, почав писати життя святих. Дай,
Боже, докінчити!».
Його «Четьї-Мінеї» («Місячні читання») написані на
основі багатьох джерел (близько 60), насамперед Біблії,
творів отців Церкви, «КиєвоПечерського патерика», різноманітних рукописних збірників житійного матеріалу, «Великих Четьїв-Мінеїв» митрополита Макарія, величезного
грецького житійного зведення
Симеона Метафраста та інших.
До використаних джерел Дмитро Туптало ставився критично,
любив повторювати слова, що
неправду про всякого святого
говорити не можна. Крім, власне, житій, у «Четьях-Мінеях»
наводяться також повчальні
слова відповідних святих, на
початку і наприкінці кожного
тому вкраплені то просторіші,
то стисліші невеликі трактати
на історичні теми.
Перший том «Житій святих» вийшов у вересні 1659
року, а четвертий, останній, у
травні 1705-го. З цього приводу літописець Величко писав,
що «Четьї-Мінеї» серця людей книжних духовною радістю наповнили. Український
народ одержав книги, на яких
протягом тривалого часу виховувалися монахи, духовенство, побожні люди. У XVIIIXIX ст. праця Дмитра Туптала
неодноразово перевидавалась,
але вже у відредагованому вигляді. Мова творів Св. Дмитрія,
що, за висловом Миколи Кос-

❙ Пам’ятник Дмитру Тупталу в рідному Макарові.
ких митрополитів», а також
«Діяріуш», у якому проводились щоденні записи протягом
багатьох років.
Туптало був і глибоким
мислителем, філософом. Його
«Алфавіт Духовний» містить
філософські роздуми про земне життя людини, найвищий
смисл якого — злитися з Господом.
Становить інтерес і літературна творчість Дмитра Туптала, нахил до якої виявився у
нього надзвичайно рано. До нашого часу дійшли вісім духовних віршів, що були покладені
на музику. Серед них заслуговують на увагу «Іісусе мій Прелюбезний, серце сладосте» та
«Похвалу принесу сладкому
Іісусу».

«Прийшов шукати для всіх
спасіння»
Із 1702 року Туптало стає
митрополитом Ростовським.
Тут він уперше зустрівся з народним побутом Росії, і його
важко вразили брутальні риси
цього побуту, моральне здичавіння і темнота не тільки народної маси, а й самих пасти-

У 1702 році Туптало став митрополитом Ростовським.
Тут він уперше зустрівся з народним побутом Росії,
і його важко вразили брутальні риси цього побуту,
моральне здичавіння і темнота не тільки народної
маси, а й самих пастирів.
томарова, відзначалась легкістю читання, була цілковито
русифікована. «Четьї-Мінеї»
стали улюбленою книгою для
широких мас населення протягом тривалого часу. Їх продовжували читати і в ХІХ ст.
Діяльність Дмитра Туптала
не обмежувалася релігійними
рамками. Він знаний і як учений-історик. З його історичних праць виділяються «Літопис», виданий у Москві 1784
року. Потреба у такій праці була величезною, оскільки
сам автор зазначав, що у нашій малоросійській землі важко знайти слов’янську Біблію
і мало хто з духовенства знає
порядок біблійних історій. З
інших історичних праць слід
назвати «Каталог російсь-

рів. У всій Ростовській єпархії
не існувало жодного духовного
навчального закладу. З великою енергією приступив владика до пастирської праці.
У першому посланні до мирян він висловив основні напрямки своєї майбутньої діяльності: «Я прийшов до вас не
собі догождати, але навчати
непорядних, потішати слабодухих, заступатися за немічних, добрих любити, злих милостиво карати, старатися про
користь для всіх, шукати для
всіх спасіння, за всіх молитися».
Широку релігійну діяльність митрополит поєднував
з освітньою. За його ініціативою 1 жовтня 1702 року в
Ростові було відкрито школу,

в якій навчалися діти різних
верств населення. У школі
працювали учителі з Києва.
У ній діяв шкільний театр, на
сцені якого ставили комедії
й драми. Ставили також драматичні твори і самого митрополита. Відомо, наприклад,
що «Рождественская драма»
була поставлена в Ростові 4
січня 1703 року. Твір належить до так званого різдвяного циклу. На основі Євангелія
розповідається про народження Христа та про дії нечестивого Ірода. Текст другої різдвяної драми «Ростовське действо» до нас не дійшов. Знаємо
лише назви її трьох актів. Це
«Гріхопадіння Адама в раю»,
«Перемога Давида над Голіафом», «Перемога світу над
дияволом». Деякі дослідники
вважають, що Туптало написав свої драми ще в Україні.
У Ростові вони були ним лише
відредаговані, пристосовані
до російського глядача. Існує
також думка, що драми написали учителі Ростовської школи. Але з цього приводу не наводяться ніякі докази.
Творчість Туптала впливала на розвиток української поезії і драматургії, вона відбивалася в оповідному стилі Григорія Квітки-Основ’яненка.
Деякі біографи у творчості Тараса Шевченка стверджують,
що вона мала певний вплив
на формування його світогляду. До речі, Шевченка цікавили не тільки твори Святого, а і його пастирська діяльність. Схвально відгукується
поет про один із благородних
вчинків Туптала у вірші «Заступила чорна хмара...»:
Тільки ти, святий Ростовський
Згадав у темниці
Свого друга великого
І звелів каплицю
Над гетьманом змуровати
І Богу молитись
За гетьмана, панахиду
За Петра служити.
У творі описано факт, коли
на початку 1700-х років Тупталом було побудовано першу
каплицю над могилою гетьмана Петра Дорошенка в селі
Ярополець (нині Московська
область, каплиця не збереглася). Він же започаткував і традицію панахид над могилою
гетьмана. ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 8 ЛИПНЯ 2020

В. МИРОНЕНКО
Миколаїв
Вельмишановна редакціє
«України молодої»! Написати
до вас змусила надрукована у
вашій газеті стаття відомої української письменниці Оксани
Забужко «Путіну потрібні не
Крим і Донбас, а мільйони українців». «Ой як було хорошо»,
«Спасібо партії і рідному совєтському правітєльству за заботу» — чути й зараз від «совків».
Цю «заботу» я сповна відчув у
голодних 1946-47 роках. Велика держава СРСР тримала державний кордон за міцним комуністичним замком.
Москва у «братніх» обіймах
тримала після війни Польщу,
Угорщину, Східну Німеччину, Румунію, Болгарію, Чехословаччину. Весь Радянський Союз був під контролем
Кремля, а сьогодні Путін намагається тримати під своїм
контролем колишні союзні
республіки. Танками й військами Союз «умиротворював»
літом 1953 р. «демократичну» Німеччину, у 1956 р. така
участь чекала Польщу. Згодом — Угорщину, де повстанців розстрілювали на вулицях
Будапешта. А в 1968-му з танків розстрілювали мирних людей у Чехословаччині.
У післявоєнні роки комуністичні газети (а інших не
було) розповідали про досягнення науки, техніки, мистецтва, промисловості, сільського
господарства Радянського Союзу. Єдине, чого вони не помічали, — невдоволення людей
жахливими умовами життя,
нестачею найнеобхіднішого.
У 1956 р. сталося повстання
у Новоросійську — повстанці штурмом узяли відділення
міліції і розгромили його, спалили документи. Газети того
часу подали цю подію як хуліганські витівки п’яних дебоширів. Проте той факт, що до
групки й справді п’яних гультіпак приєдналася ще тисяча
новоросійців, замовчувався,
адже це свідчило б про більш
глибинні причини невдоволення мешканців міста умовами життя, місцевою владою,
що й вилилося в масовий бунт,
після якого кілька чоловік загинуло від вогнепальних поранень, десятки були поранені,
адже на придушення бунту
було кинуто прикордонні війська. Подібний бунт стався і в
підмосковному Подольську в

Я ВАМ ПИШУ...
■ ТАКІ СУСІДИ

Відповідь казкарям
про совковий «рай»,
або Про «трусливое и гнусное дерьмо»
червні 1957 р., і, знову ж таки,
його пов’язали з п’яними хуліганами, але це лише наслідки
бунтів, причини ж крилися
значно глибше.
Уже зовсім іншого забарвлення набуло повстання у 1959
р. у казахстанському місті
Теміртау. Це була так звана
«казахська Магнітка», куди
за комсомольськими путівками приїжджали молоді люди
з усього Радянського Союзу
— понад 25 тисяч. Їх розселяли в наметах, де не було ніяких нормальних умов проживання. Люди були невдоволені
постійними перебоями з постачанням харчів, питної води.
Але це мало турбувало партійних функціонерів, головне —
виконати поставлені завдання. Останньою ж краплею, так
званим спусковим гачком для
повстання, стало прибуття в
Теміртау групи болгарських
будівельників, яким надали
найкращі умови, пояснивши,
що до іноземців потрібно ставитися по-особливому. Коли
1 серпня 1959 р. радянські
робітники прийшли на сніданок у їдальню, їх попросили
зачекати, доки поїдять болгари. Це обурило людей, які відмовилися виходити на роботу,
почалися погроми на околицях. Кілька сотень робітників
розгромили їдальню, потім
універмаг, кілька магазинів,
почалося мародерство. Керівництво послало солдатів утихомирити натовп, проте ті відмовилися стріляти в людей.
Анархія тривала три дні, після
чого в Теміртау ввели війська,
серед яких були курсанти місцевих військових училищ. На
заклик припинити бунт робітники відповіли відмовою, тоді
надійшов наказ стріляти. У
підсумку 11 осіб було вбито,
32 зазнали поранень, 190 осіб
арештували, тисячі повсталих
утекли з міста. — Ред.).
Невдоволення постійною

■ ПОЛІТПАРНАС

Два півники
Володимир КАЇРА
село Темрюк, Нікольський район, Донецька область
Два півники, два півники на жердці сиділи,
Два півники зозулястій курці «пір’я мили»:
«Ця курочка, як сосенка, як робоча баба,
Така гарна й приваблива ще й до того рЯба».
Той діалог сексуальний весь курник прослухав
І в курей від здивування пов’янули вуха.
Бо півні ті не абищо в курячій громаді —
Провідні законодавці у пташиній Раді.
«На сей раз вибачайте, люди! Се баєчка не вам;
Нехай вона на спомин буде»* провладним когутам.
*Останні куплетні рядки запозичені з байки Леоніда
Глібова «Мальований стовп» , тому й узяті в лапки.

брехнею у газетах і по радіо та
важкими реаліями життя виливалося в народні стихійні
повстання по всьому Радянському Союзу. Нова політика
Хрущова нічого не змінила на
краще в житті звичайних громадян. Після скорочення чисельності армії тисячі військовослужбовців опинилися
на вулиці, «реформи» в сільському господарстві також
викликали невдоволення у селян, особливо в південних регіонах. Так, у січні 1961 р. у
Краснодарі, здавалося б, із незначної події виник черговий
бунт: солдат, що втік у «самоволку», хотів продати на місцевому ринку шапку й чоботи, які вкрав зі складу, щоб
купити щось поїсти (армія так
само, як і населення, відчувала гостру нестачу продуктів).
Його намагався заарештувати патруль, люди стали на захист солдата, у підсумку все
це вилилося у стихійний бунт,
у ході якого від вогнепального поранення загинув десятикласник, який був у натовпі,
що стало каталізатором до ще
більшого збурення і мародерства. Смерть ні в чому не винного юнака стала поштовхом до
народної стихії.
Не менш резонансними
були події в Новочеркаську
наступного, 1962 р. Країна переживала скрутні економічні
часи, коли не вистачало навіть
хліба, і Хрущов уперше за часи
існування Російської, а згодом
і радянської імперії змушений
був імпортувати зерно. Тоді ж
було ухвалено рішення підвищити ціни на м’ясо на 30% і
масло — на 25% (звісно, «по
просьбам трудящіхся»). Це й
стало тригером бунту, в якому взяли участь понад 5 тисяч
трудового люду. Для комуністичної влади ворогами були
всі, хто проти неї, тож командувач Північно-Кавказького
округу Плієв оголосив війсь-

кову тривогу і вивів на вулиці
міста танки та бронетехніку,
як це було в Будапешті і як згодом сталося в Чехословаччині.
Місцеве керівництво негайно
запросило допомоги в Москви.
У той же день у Новочеркаськ
прибули Мікоян, Кириленко,
Шелепін, Полянський, Ільїчов — члени ЦК КПРС. Танкістам віддали наказ стріляти
по повстанцях — ті відмовились. (Генерал-лейтенант Матвій Шапошников відмовився
виконувати наказ про застосування проти демонстрантів танків (за що пізніше був підданий
репресіям). Коли частина мітингарів увірвалася до міськкому партії, вояки внутрішніх
військ відтіснили людей від
будівлі й здійснили попереджувальний залп угору. Його жертвами стали дітлахи, які сиділи на деревах. Далі був ще один
попереджувальний залп і відкрито вогонь по натовпу, жертвами якого стали 15 людей і
кілька десятків поранених. За
деякими даними, солдати все ж
стріляли в повітря, а вогонь по
натовпу (у тому числі кулеметний) вели снайпери з дахів будинків.
Усього в Новочеркаську загинуло 24 особи. Тіла загиблих
поховали в чужих могилах на
різних кладовищах Ростовської області. Поранено щонайменше 39 людей
Події в Новочеркаську ретельно замовчувалися радянським керівництвом. А в
1966-му, коли все той же генерал-лейтенант Шапошников намагався надати розголосу трагічним подіям, проти
нього порушили кримінальну справу (за звинуваченням у
«антирадянській пропаганді».
— Ред.).
Повстання виникали по
всій країні — то в Бійську, то
в Кіровограді, то в Муромі,
Алєксандрові, Кривому Розі.
У відчаї люди громили відділ-

ки міліції та будівлі місцевої
влади, тим самим виказуючи
невдоволення політикою та рішеннями керівної комуністичної партії, економічними умовами життя. Тодішні ж газети
писали, що все це справа рук
п’яних хуліганів, але замовчували, що країна, яка годувала колись своїм зерном усю
Європу, вимушена за золото
закуповувати його в інших держав.
Люди, які з ностальгією
згадують Союз, чомусь забувають (та й, зрештою, звідки їм
тоді було про це знати?) про ті
страшні техногенні аварії, які
принесли смерті та ураження
сотням, тисячам військових.
Згадаймо хоча б загибель атомного підводного човна К-19 у
1961 р., що сталася внаслідок
аварії. У 1992 р. газета «Красная звезда» опублікувала, що
доля всіх 139 членів екіпажу
не відома. У когось є щодо цього якісь ілюзії?
Ще одне лихо сталося на Тоцькому полігоні у вересні 1954
р., де під командуванням маршала Жукова 45 тисяч вояків
Південно-Уральського військового округу вимушені були
на собі відчути силу атомної
зброї. Та сама військова газета «Красная звезда» в 90-х писала, що жодної дезактивації техніки, обмундирування,
зброї не проводили. Ніякого
спеціального медичного обстеженням усіх учасників тих
випробувань не було. Засекречені й забуті, вони виживали, як могли, без жодної допомоги від комуністичної влади.
З кожного взяли підписку
мовчати про ті події 25 років, і
кожен із тих 45 тисяч повільно
й жахливо помирав, не в змозі
розповісти лікарям про причини своїх страждань.
І сьогодні нам хочуть
нав’язати думку про те, яким
чудовим було життя в Радянському Союзі, особливо
молоді, яка не жила в ті часи.
Якщо не вірите нашим політикам і моральним авторитетам,
тоді прислухайтесь до російських. Ось що писала в 2005 р. в
«Новой газете» відома російська журналістка, яка вимушена була через погрози її життю
виїхати за межі Росії: «Так уж
был устроен Советский Союз,
что на верх всплывало преимущественно дерьмо. Дерьмо
трусливое и гнусное». Як показує життя, відтоді в Росії нічого не змінилося. ■

Коли весь світ лихоманило від
коронавірусу в прямому і переносному
сенсі, українське Полісся трусило
від іншої напасті — бурштинові
копачі продовжили свою «чорну
справу», користуючись тим, що в
країні ввели режим карантину і владі
не до дрібних шахраїв. Знову сотні
шукачів легкої наживи, озброївшись
хто чим міг — хто лапатою, а хто й
технікою, поринули у «бурштинову
лихоманку». Таке враження, що
засліпленим швидким збагаченням
людям наплювати, що залишиться
після них на цій землі, вони не здатні
обдумати своє життя бодай на крок
наперед, адже їм і далі жити на цих
сплюндрованих ними ж територіях.
Але, судячи з «фоточок», які вони
виставляють у себе на «Фейсбуці»,
чи «відосиків», якими хизуються у
«Тік-Тоці», як вони знущаються й
принижують представників влади
чи поліцейських, що намагаються
застерегти їх від протиправних дій,
їм байдуже, що після них залишаться
лише «місячні пейзажі» на місці
колись чудових лісів.

ЛЮДИНА

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 8 ЛИПНЯ 2020

■ ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Катерина БАЧИНСЬКА

Оксана Кірякіна знає і вільно спілкується п’ятьма мовами: англійською, польською, іспанською, українською
та російською. За освітою вона філолог та викладач.
Вивчати мови почала ще у шестирічному віці, проте запевняє, що вивчити мову можна самостійно і в домашніх умовах, а почати при бажанні можна коли завгодно, головне — зробити перший крок. Зараз дівчина
працює у міжнародній авіакомпанії, щодня комунікує з
людьми з різних куточків світу, а у вільний час викладає мови тим, хто хоче опанувати нові знання. Ще зі
студентських років почала працювати вчителькою англійської і розробила «свою, власну» методику вивчення
мови, якою поділилася із читачами «УМ». На сьогодні
дівчина побувала у 15 країнах світу, вивчала культуру
Японії, навчалася за обміном в Іспанії... Отже, можливості, які надають знання мов, комунікація, уроки, та чи
варто на сьогодні 5 років вчитися на філолога — теми
нашої розмови з Оксаною.

Складна розМОВА
Вивчення іноземної як спосіб пізнання себе і світу
Спілкування із
людьми в іншій
країні допомагає нам
усвідомити важливість
саморозвитку

❙ Під час навчання у Барселоні.
Мені завжди хотілось
вільно розмовляти із
героями фільмів їхньою
мовою

❙ Мови допомагають ширше побачити світ.
Навіть лежачи на
дивані, можна вивчати і
практикувати мову
■ Оксано, як показує час, карантин став не
лише ізоляцією, а й можливістю отримати нові
знання. З чого варто почати людині, яка ніколи
не вивчала мову і вирішила вчитися у домашніх умовах?
— Спершу просто почніть. Почніть думати, що
хочете покращити свої
знання або вивчити нові
слова, нові правила. Вже
тоді з’явиться мотивація щось шукати онлайн
чи взагалі навчатись.
Для тих, хто хоче вивчати мову з нуля, я б радила
знайти улюблену іноземну пісню, її текст та перекласти кожне слово. Можна використати всім відомий гугл-перекладач (для
буденних справ і початкового рівня його цілком
достатньо) для перекладу
і також вимови, прослухавши декілька разів —
легко повторити необхідне слово. Вже потім можна так зробити і з улюбленим фільмом чи серіалом,
так ви не тільки проведете час із користю, а й отримаєте задоволення від
процесу.
■ На початкових етапах завжди трапляється розчарування, бо щось
не вдається, спіткає лінь.
Які найдієвіші методи у
боротьбі з цим?
— У мене немає чітких
інструкцій, як боротись
із лінню чи прокрастинацією, але одне точно можу
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сказати — навіть лежачи
на дивані, можна навчатись. Знайдіть те, що вам
цікаво — зробіть ваше хобі
уроком вивчення іноземної мови, об’єднайте дві
сфери інтересів в одну. Наприклад, вам подобається живопис — знайдіть
те, що пов’язано із живописом країни, мову якої
ви хочете вивчати. Нехай
це буде картина — перекладіть те, що ви бачите,
слово за словом, повторіть
ці слова щонайменше сім
разів, попрактикуйте вимову, і вуаля — ваш перший урок пройшов вдало. І так можна зробити із
будь-яким вашим захопленням, головне — шукайте натхення.
■ Якщо ви дійсно поставили собі за мету опанувати мову — докладайте зусиль Які поради даси
людям, котрі хочуть на побутовому рівні «прокачати» розмовну мову?
— Практика, практика
і ще раз практика. Немає
нічого кращого, ніж практика. Здається, ніби знаючи слова і правила, буде
легко почати розмовляти
чи розуміти все, що вам
говорять, — це не так. Для
того, щоб швидше подолати цей бар’єр, необхідно
якнайбільше слухати різноманітні діалоги, спостерігати за особливостями вимови певного середовища, а ще краще знайдіть
партнера, з яким вам буде
комфортно «розговоритись». Ви можете практикуватись хоч на родичах,
навіть якщо вони вас не

❙ Оксана Кірякіна у Країнi Східного Сонця
❙ вивчала культуру та побут японцiв.
розуміють, адже такий досвід дасть вам можливість
подолати страх невдачі
при «живому» спілкуванні. Також дієвим способом
є — відома для ораторів та
акторів — практика перед дзеркалом! Головне —
зробити перший крок!
■ Як би ти склала програму для людини, яка
вивчає мову у домашніх
умовах: скільки часу варто виділити на читання,
слухання та виконання
вправ?
— Як на мене, не можна чітко виділити час для
сприйняття інформації
та її засвоєння. Оскільки
кожна людина має свій
власний темп, для кожного «студента» засвоєння та
вдосконалення певних навичок займатиме різний
період. Тому й існують
пробні заняття та вступні
тести. Саме за допомогою
цих результатів викладачі складають індивідуальний план, зауважують,
чому слід більше приділити увагу під час уроку, а
що залишити на самостійне опрацювання. Загалом,
один урок (година— півтори) включає в себе різні аспекти, і знову ж таки
викладач розподіляє час,
враховуючи навички студента. Сучасні школи
концентруюють свою увагу саме на «практиці» студента — більше візуалізації, більше інтерактивних
занять та подача матеріалу на основі «практики»
(спочатку побачив, почув,
зрозумів, а потім записав
правило).

■ Які ресурси вважаєш
найефективнішими і можеш порадити? Можливо, книги, сайти?
— В епоху «онлайн
життя» йдемо шукати допомогу та поради в інтернет. Хоч би як банально
це звучало, але саме в інтернеті зараз надзвичайно багато різних тренінгів, навчальних ігор, різноманітних «челенджів»
на вивчення мов. Достатньо лише надрукувати
у пошуку потрібні слова, такі як learn language
online for free («вивчити
мову онлайн бекоштовно»). На ютубі та в інстаграмі можна знайти реальних викладачів, які завантажують свої уроки безкоштовно. В залежності від
рівня, смаків та уподобань ви зможете знайти
саме те, що вам потрібно.
Для практики спілкування із реальними людьми
можете зараєструватись
на сайті Іtalki. Цей сервіс
пропонує як платні курси, так і навчання «за бартером» — обмін знаннями. Як це працює: у своїй
анкеті зазначаєте, якими
мовами ви володієте, чи
маєте якісь навички і готові когось навчати в обмін на вивчення та практику мови. Система видає
вам осіб, котрі можуть
вам допомогти — і тоді
ви вже шукаєте саме того
«викладача». Також, у
смартфони можна закачати такі додатки як Simple,
Duo Lingvo, Busuu — на
перших етапах там є безкоштовні уроки.

■ На твою думку, чи реально без ресурсів, коштів,
у домашніх умовах опанувати мову?
— Тут я використаю
гасло відомого бренду
Impossible is nothing («неможливе можливо»). Мені
завжди подобалася ця
фраза. Вона мене надихає.
Тому, якщо ви дійсно поставили собі за мету опанувати нові навички і здобути нові знанння — докладайте зусиль, і я впевненна, що все вдасться!
■ Які можливості особисто для тебе відкрило
знання мов? І з чого починала саме ти?
— Як, напевно, і більшість людей 25+, починала вчити англійську у
школі, ходила на додаткові
заняття, до репетиторів. Я
пам’ятаю, десь у віці семивосьми років, страшенно
не хотіла йти на заняття,
адже було літо, класна погода і друзі на вулиці. Вже
у середній школі ставлення
до вивчення іноземної мови
змінилося. Насправді, не
можу сказати точно, чи
це вплив англомовних (та
й іспаномовних) серіалів
про далекі америки та британії, чи завчасне «доросле рішення». Але я чітко
пам’ятаю, що мені завжди хотілося вільно розмовляти з героями фільмів їхньою мовою. Для мене іноземна мова — це крок до
пізнання світу, руйнування бар’єрів, відкриття себе.
Так, саме відкриття себе.
Існує гіпотеза, що мова (та
розвиток мовного апарату)
впливає на розвиток нашої
особистості, і що людина,
яка володіє багатьма мовами, сприймає себе та відкривається іншим по-іншому, коли говорить певною мовою. Не секрет, що
у різному соціумі ми поводимося по-різному, але
саме мова стимулює та моделює наші дії. Тому якщо
ви, вивчаючи іспанську,
раптом захотіли навчитися танцювати фламенко —
знайте, це ваша «іспанська
особистість».

■ Чи радиш отримувати
сьогодні філологічну освіту?
— Багато сумнівів виникає у головах абітурієнтів: передусім, чи варто витрачати чотири роки
на те, щоб вивчати мову,
якщо можна наздогнати це
потім? Насправді ж навчання на факультеті іноземних
мов — це не просто вивчення мови: нові слова та правильна побудова речень.
Саме на факультеті ви вивчаєте походження мови, історію її розвитку на тлі історичних подій, вплив суспільства на становлення
мови, і навпаки — як мова
творила націю, піднімала національний дух та давала надію у скрутні часи.
Саме тут ви дізнаєтесь про
мистецтво перекладу, зануритесь у аналіз текстів
та навчитесь «читати між
рядків». Філологія навчає
терплячості, виховує рівновагу та привчає до скрупульозної праці з деталями. Якщо ви захоплюєтесь
книжками, фантастичними історіями, людьми, які
говорять різними мовами,
письменниками — ви знаєте, що обрати.
■ Чи допомогли тобі подорожі та навчальні програми за кордоном краще
опанувати мову?
— Без сумніву, так! Цілком погоджуюсь із висловом, що найкраща освіта — це подорожі. Саме
знайомство,
спілкування та час, проведений із
людьми в іншій країні, допомагають нам усвідомити важливість саморозвитку, надихають на пізнання
людей і країн та руйнування стереотипів, переосмислення ставлення до світу.
Саме завдяки подорожам я
зрозуміла всю важливість
правильної інтерпретації
жартів, висловлювань, а
також важливість сприйняття людей такими, якими вони є. Бути іноземцем
в якійсь країні — нелегко,
деколи незрозуміло і некомфортно. Але водночас
саме завдяки перебуванню в іншомовному середовищі та комунікації ти розумієш, наприклад, чому
японці замість «ні» говорять «можливо», а іспанці живуть за принципом
«спокійно» (calma) та ніколи не переймються дрібницями. Недарма вважають,
що англійська мова має безліч діалектів, і кожен іноземець, хто володіє англійською — доказ. Як і кожна
людина — унікальна, іноземна мова отримує своє
індивідуальне забарвлення від кожного із нас. Саме
за допомогою «спільної»
мови ми робимо світ кращим. Тому не бійтесь навчатися і не забувайте подорожувати, звісно, коли це
стане можливо. ■
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КУЛЬТУРА

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 8 ЛИПНЯ 2020

■ ЛІТФРОНТ
Михайло НАЄНКО

Інтервал, антракт, перерва, пауза... Терміни цього синонімічного
ряду мають, звичайно, однакове значення, але не позбавлені вони
і певних відтінків, які зумовлюють місце та спосіб їх застосування.
«Інтервалом» найчастіше користуються музиканти та фізики, «антракт» — це час між діями в театральних спектаклях, а «перерва»
— проміжок між заняттями чи лекціями в навчальному процесі.
А як щодо літературного процесу? Адже він теж розвивається не
безперервно; в ньому бувають періоди зародження, інтенсивного
розвитку, застою (стагнації), а потім він може набути прискорення
і сягнути якихось вищих вершин.
Швидше за все, на мою думку, для нього підходить термін, яким
користуються музикант, — «інтервал». Музична довідкова література характеризує його як залежність висот двох тонів, що визначається відношенням частот їх коливань. Якщо звуки музичного
інтервалу звучать послідовно — інтервал іменують мелодичним,
якщо одночасно — гармонійним. Нижній звук інтервалу звуть його
основою, а верхній — вершиною.

Про закон художнього
сусідства
Література — найближча посестра музики, і тому в ній спостерігаються аналогічні структурні складники. Говорячи про
них, О. Довженко в одному з випадків пропонував термін «закон
художнього сусідства». За цим
«законом», емоційну силу образу
посилює елемент контрастності:
вжиті поруч трагічні й ліричні
чи трагічні й комічні ситуації в
окремому творі ніби підсвічують
одна одну, тобто — надають тексту виразнішого звучання, акцентованого формо-змісту. По-своєму цей ефект відбивається і в розвитку всього літературного процесу. Етапи його іменують, бува,
метафорично, добираючи означення, в яких концентрується
не лише раціональне, а й емоційне наповнення його. Так, літературний період античної
(греко-римської) пори домовились називати класичним, в українській літературі романтичну епоху дехто іменує золотою
(вершинна творчість Т. Шевченка), а ранній модернізм — це
срібна пора його (творчість Лесі
Українки, В. Стефаника, М. Коцюбинського й ін.); щодо модернізму 20-х років ХХ століття, то
його називають високим і співвідносять із пізніше запропонованим означенням «розстріляне відродження» (запропонували цю метафору Василь Барка і
Юрій Лавріненко).
Дуже важливо розпізнати особливість літературного
процесу у фазі інтервалу, тобто
коли він перестає розвиватися
чи й зникає зовсім. Це ніби неймовірно, бо ж життя, що є основою творчості, розвивається за
будь-яких умов. Але форма того
розвитку, виявляється, буває
несподіваною чи непередбачуваною. Скажімо, в античну пору
на якомусь етапі могутня старогрецька література (насамперед
епос Гомера і драматургія Есхіла, Софокла, Еврипіда, Аристофана) раптом втрачає на силі і
її приглушує література Стародавнього Риму. Зумовлював цю
ситуацію (значною мірою) занепад суспільного устрою в старій
Елладі (так зване «македонське
владарювання»), але й — піднесення сусідньої Римської держави: у ній з’явився ґрунт для творення і свого епосу (спочатку переклади поем Гомера, а потім і
оригінальна «Енеїда» Вергілія),
і своєї поезії (Катулл, Горацій,
Овідій), драматургії (Плавт, Теренцій, Сенека) та риторики (Ціцерон). Щоправда, в усіх цих
випадках слово «своєї» можна брати в лапки, оскільки вважається, що староримська література була своєрідним віддзеркаленням літератури старогрецької. Інтервал у власне
грецькій літературі тривав аж
до т. зв. візантійського її періоду
(ІV ст. н. е.), а староримська ста-

ла занепадати чи не після з’яви
найвідоміших повістевих форм
на зразок «Метаморфоз» («Золотого осла») Апулея (ІІ ст. н. е.).
В українській античності
(Києво-Руський період її) першим антрактом було майже цілковите зникнення її після відомої татаро-монгольської навали.
Маючи такі здобутки попереднього періоду, як «Повість минулих літ», «Слово про закон і
благодать» чи «Слово про Ігорів
похід», вона потім майже два
століття ледве жевріла, оскільки в умовах поневолення «вигасла, очевидно, рухова енергія культурного і письменницького руху» (Грушевський М. Історія української літератури. В
6 томах, 9 книгах. — Т. 1. — К.,
1993, — С. 112). За спостереженням Валерія Шевчука, в той час
можна говорити лиш про одинокі літературні факти у вигляді
збірників анонімних проповідей
чи перекладних євангельських
текстів (Шевчук В. Муза Роксоланська. — Кіровоград, 1993.
— С. 15). «Довгі віки читалися
такі збірники в церкві та вдома;
для домашньої лектури служив
головно «Ізмарагд», переспіваний у своїх істотних думках за
нашого часу Іваном Франком»
(Возняк М. Історія української
літератури. Т. 1. — Львів, 1992.
— С. 260).
Ще одним фактором занепаду (антракту) в літературному
процесі бувають революційні
процеси. Так, могутня література часів європейського Ренесан-

❙ Сергій Жадан і попередники.
❙ Фото зі сторінки у «Фейсбуці» Харківського літературного музею.

Письменницька
Чи народжували революції і спротив будь-якому ідеологічному
тиску довершені мистецькі тексти?
iз пізнішим реалізмом він заперечив помпезність і раціональність класицизму та повернув
художнє слово в бік природних,
суто людських почуттів; статусом еталону художності стали визнаватися твори єнських
і гейдельберзьких романтиків
у Німеччині (Брентано, Шлегель, Новаліс та ін.), лідерами
романтичної групи «Буря і натиск» (за назвою п’єси Клінгера) стають автор «Фауста» Й.-В.
Гетте і «Розбійників» Ф. Шиллер; англійська література на
вершину слави винесла тоді поетів Байрона, Кітса і Шеллі, а в
українській літературі елементи романтизму стали проникати в поетичні твори Г. Сковороди та в бурлескно-травестійну

Треба дуже багато історії, щоб одержати трохи
літератури. Українська незалежна історія має всього лиш
тридцять літ. Для літератури це дуже незначний термін.
су (В. Шекспір, Б. Джонсон та
ін.) несподівано занепадає після
так званої Англійської буржуазної революції (інша назва — Громадянська війна, ХVIІ ст.). У літературі вона спричинила кінець гуманістичної драми того
періоду; в 1642 році, зокрема,
починають закриватися театри,
а духовний простір заповнює
переважно релігійна проблематика. Власне, художнім здобутком її стала хіба що епічна поема Дж. Мільтона «Утрачений
рай» (1667). Саме ім’я дуже популярного перед тим Вільяма
Шекспіра і його театру «Глобус» (1599—1644) забувається
тоді на понад півтора століття, а
повернули його в літературний
процес лиш романтики рубежу
ХVІІІ—ХІХ ст. Негласним лозунгом у них тоді став лозунг
«Назад до Шекспіра — вперед
до Шекспіра!».
Романтизм як творча методологія (стиль) став найпродуктивнiшим типом художнього мислення нового часу в усіх
європейських країнах. Разом

поему І. Котляревського «Енеїда» (1789) і його ж сентиментальну драму «Наталка Полтавка» (1818).
Активізацією літературного поступу романтизм позначив творчість харківських (П.
Гулак-Артемовський, М. Петренко й ін.) та львівських романтиків (М. Шашкевич та ін.),
а київська романтика в особі автора «Кобзаря» Тараса Шевченка (1840) та його побратимів з
«Кирило-Мефодіївського братства» (М. Костомаров, П. Куліш
та ін.) увінчали ту активізацію
найвищими літературними досягненнями. Щоб з’явився інтервал у тодішньому літературному розвитку, потрібен був
арешт усіх «братчиків», серед
яких найбільше покарання (десятилітня солдатчина) випало
на долю Т. Шевченка. Інші кирило-мефодіївці (П. Куліш, М.
Костомаров, М. Гулак, В. Білозерський та ін.) відбували менш
жорсткі заслання, але в далеких
від творчої цивілізації місцях, і
тому відродження літературного

процесу стало можливим лише
після повернення всіх їх до творчої праці.
Пожвавився цей процес зi
створенням першого українського часопису «Основа» (1860—
1862) та з приходом у літературу
молодшого покоління письменників, які стануть фундаторами
постромантичного (реалістичного) типу творчості і триматимуть на своїх плечах основний
тягар літератури другої половини ХІХ століття (Марко Вовчок, І. Нечуй-Левицький, А.
Свидницький, Панас Мирний,
І. Карпенко-Карий та ін.). Новіше покоління літераторів завершить реалістичну епоху в творчості й виявить тяжіння до епохи наступної — модерністської (І. Франко, О, Кобилянська,
Леся Українка, В. Стефаник,
М. Коцюбинський та ін.).

Заперечення політичних догм
Історія таки справді вчить
тому, що нічому не вчить. Не
вчить, зокрема, тому, що будьякі революції — це, насамперед, замах на духовність людства, удар по творчому його потенціалу. Так було після згадуваної вже англійської революції
(ХVII ст.), загальмували художній розвиток суспільства революції французька (кінець ХVIII
ст.), угорська (середина ХІХ ст.)
тощо. Лише зрідка революції
активізовували процес художньої творчості й кликали до неї
такі потужні імена в літературі,
як Шандор Петефі (Угорщина),
Христо Ботев (Болгарія)... Художня магма в них зродилася
переважно на хвилі революційного звільнення націй від іноземної залежності: австрійської
в Угорщині (1848) чи османської
в Болгарії (1876). Подібна ситуація мала місце і після української революції 1917—1920 рр.,
але — зі своєю специфікою.

Талант випадково... вцілілих
митців
У ХХ столітті найбільш трагічним для літератури і творчості загалом став період, що на-

став після жовтневого перевороту в Російській імперії (жовтень 1917). Згубний вплив його
на життя і творчість відбито в
«Окаянных днях» І. Буніна,
«Письмах к Луначарскому»
В. Короленка і «Несвоевременных мыслях» М. Горького. Перше 10-ліття після того перевороту для України мало почасти відродженський характер,
оскільки зростало на ідеях, які
стимулював не жовтневий переворот, а дух революційного визволення з російських колоніальних пут української нації. Коли
ж той дух було потоплено в жовтневій крові, письменники і митці загалом ставали або жертвами
репресій, або заручниками подвійних стандартів у творчості.
Після винищення найбільш
талановитих митців у 20-30-х роках (згадане «розстріляне відродження») настає практично художня пауза в українському
письменстві. Кількість творців у
ній, звичайно, підтримувалась,
їх (за біблійним виразом) покликано було до пера багато, але
мало з них було тих вибраних,
які б володіли талантом як Божим даром. Ідеологічна тенденційність у творчості вела їх до
того, що вже на рубежі 40-50-х
років повномасштабний літературний процес практично зникає. З’являються лиш поодинокі явища суто творчого характеру з-під пера випадково
вцілілих митців Ю. Яновського
(роман «Жива вода», 1947, драма «Дочка прокурора», 1954),
О. Довженка (кіноповість «Зачарована Десна», 1956), Максима
Рильського (збірки поезій «Троянди і виноград», 1957, «Далекі небосхили», 1959) та згодом О. Гончара (роман «Людина
і зброя», 1960). Разом із творами
письменників з української діаспори (Є. Маланюк, І. Багряний,
В. Барка, У. Самчук та ін.) вони
стали ґрунтом для зростання того
явища, яке ввійде в історію літератури як шістдесятництво.
На своїх початках шістдесятництво несло в собі енергію суто
літературної новизни, пропону-
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вало свіже образне мислення,
хоча позначене було подекуди й
ідеологічною печаттю свого часу.
Це виявлялося навіть у перших
поетичних збірках лідерів шістдесятництва («Мандрівки серця»
Л. Костенко, «Сонячник» І. Драча, «Атомні прелюди» М. Вінграновського, «Тиша і грім» В. Симоненка та ін.). В одному випадку ліричний герой однієї з цих
збірок милується Підмосков’ям
та подвигом солдата Матросова,
в іншому образ Прометея постає
як ленінець духом, ще в іншому — акцентується дорога, яку
Ленін заповів, чи декларується
надія на комуністичні партії світу, які, мовляв, освітлять усі дні
і ночі людства на Землі.
Спостерігалося,
власне,
щось подібне до того, як ренесансне мистецтво Європи ХVXVI ст. тривалий час не могло
вийти з-під впливу образів середньовічних мадонн, а в цілком ліричній поемі С. Кленовича «Роксоланія» наратор апелює до Ісуса Христа та Бога з королями як головних констант
людського буття. Проте в кінцевому наслідку і ренесансне, і
шістдесятницьке мистецтво утверджувалось на спротиві будьякому ідеологічному тиску і
ставило в центр художніх обсервацій головну цінність буття — людину з її людяністю. На

цьому зростав у шістдесятих роках той тип художнього мислення, що приходив на зміну модернізму і набував постмодерних
форм. Світова література збагатилася тоді магією латино-американської прози (Г. Маркес і
його школа), європейським екзистенціалізмом (Ж.-П. Сартр і
А. Камю), українською химерністю (О. Ільченко, В. Земляк,
Р. Іваничук).
А в суто поетичній творчості з’являлася поліфонічна
символіка, в якій пізнавалися цілковите заперечення будьяких політичних догм і шукання найновіших форм творчості
(В. Стус, І. Калинець, Т. Мельничук, В. Голобородько й ін.).
Поетів такої активності (разом
із літературними критиками І.
Світличним, Є. Сверстюком, І.
Дзюбою та ін.) радянська влада
опричників кидала за ґрати або
ізольовувала від літературного
процесу, а дехто змушений був
прийняти позицію подвійних
стандартів чи й обмежитись
творчістю «в шухляду» (Ліна
Костенко, Валерій Шевчук).
Створився, відтак, цілковито очевидний інтервал у літературному процесі, який тривав
аж до здобуття Україною незалежності, тобто — до початку
90-х років ХХ століття. В тому
інтервалі з’являлися, бува, тво-

ри непересічної вартості («Маруся Чурай» Л. Костенко, «Три
листки за вікном» В. Шевчука,
«Твоя зоря» О. Гончара та ін.),
а у в’язничних камерах — цілком нове для України ХХ ст. явище, що дістало назву «загратна
поезія» (В. Стус, І. Калинець та
ін.). Деякі твори потрапляли з-за
ґрат «на волю» і публікувалися у
виданнях української діаспори,
хоча загалом літературний процес України аж до початку 90-х
років мав цілком очевидний вигляд антрактної неповноти.

І ряди нової графоманії
Ситуація, коли після тривалої неволі народ одержує свободу, для творчості виявляється не
завжди плідною. У цьому, мабуть, особливість творців і людської психології загалом: вона не
зразу перелаштовується на повноцінну реалізацію своїх художніх можливостей. У 20-х роках,
коли царська імперія перефарбувалася в більшовицьку і занесла
меч над здобутками української
революції, лише певна частина
письменників утримувалась на
рівні свого таланту і тому, як
було сказано, ставала жертвою
репресій, формувала печальний
зміст згаданого «розстріляного
відродження». Щодо іншої частини, то вона поповнила ряди нової графоманії і лише зрідка мог-

ла вилущити із себе щось літературно якісне.
У 90-х (незалежних) роках літературний процес був у чомусь
подібним до процесу 20-х, але й
зі своїми особливостями. Бо завжди неповторними залишаться
гасло Миколи Хвильового «Геть
від Москви!» в 20-х чи образ Івана Драча «Ніж у сонці» в 60-х.
Як, між іншим, і шістдесятницькі «сухий лист» Лобановського чи «дуга з штрафного» Серебряникова...
Особливість періоду незалежності в тому, що на його початку ще продовжували творчість деякі шістдесятники та
трохи старші письменники.
На них, по суті, була основна
надія у плані якісного літературного стрибка. Так воно почасти й було. Старший віком
Анатолій Дімаров у 90-х роках
опублікував знакову повість
«Сповідь стукача», Юрій Мушкетик — історичний роман «На
брата брат», Віктор Міняйло —
«Вічний Іван», Павло Загребельний — «Стовпо-творіння»
тощо, а «чисті» шістдесятники
І. Драч, М. Вінграновський чи
Ліна Костенко збагатили літературу помітними поетичними
збірками.
Нове ж покоління літераторів, на жаль, не дотягувалося до їхнього художнього рівня. За винятком хіба що трохи старшого Леоніда Горлача
(«Руїна», «Мазепа»), молодших Марії Матіос («Солодка Даруся»), Оксани Забужко
(«Музей покинутих секретів»),
Ю. Андруховича («Московіада» й «Перверзія») та ін. Певний спалах творчого потенціалу
спостерігся на 20-му році незалежності, коли з’явилися нові
романи В. Шкляра («Чорний
Ворон»), Ліни Костенко («Записки українського самашедшого») та Ю. Щербака («Час
смертохристів»). Після них знову намітився певний антракт.
Деякі наймолодші свободу
творчості зрозуміли як нестрим
у зловживанні так званим вільним віршем (власне, поезія без її
королеви — рими — це не творчість, а словесні саморобки!), у
користуванні скабрезною лексикою чи відтворенні ситуацій у
надто еротичних колізіях. «...Та
скільки там тих матюків», — огризнулася якось авторка «Польових досліджень...». Тим часом,
нове життя вимагало і чистішої,
і значно глибшої за змістом літератури.
Напрошується згадка про
Максима Рильського з його
афоризмом «Нове життя нового
прагне слова». Але для багатьох творців він залишався зовсім
не чутним, і не допомагали при
цьому навіть стимули у вигляді
літературних премій. Найголовніша в Україні з них — Шевченківська — стала присуджуватися за випадково номіновані
на неї «залепухи», як сказав би
І. Франко. Ніби повторювалася
ситуація часів радянського застою, коли Шевченківське лауреатство закріплювалося за позамистецькими романами на
зразок «Хвиль», «Лихоборів»
чи «Ульянових». Буквально недавно цей ряд поповнився ідеологічно підтягнутими до премії
позажанровою в літературному
розумінні «Брамою Європи»,
недолугим iз позицій художності «Бабиним яром» та іншим
словесним брухтом (у П. Загребельного був роман із такою назвою), але не знайшлося чомусь
місця в ряду премійованих таким справді літературним явищам, як згадувані «Чорний ворон» чи «Час смертохристів».
У наслідку інтервал у літера-

13

турному процесі стає ще очевиднiшим і, як мені здається, створюваним штучно. Надію на вихід
із нього можна покладати на наймолодше покоління літераторів,
які відверто намагаються заглибитися у філософію душі сучасника, та на об’єктивніше у своїх
рішеннях літературне преміювання.
Слабкість художньої творчості в час нинішнього інтервалу можна пояснити принаймні
двома причинами. З одного боку
— недостатністю талантів, які,
виявляється, не готові розвиватися без спротиву. Прозаїки
С. Жадан («Інтернат»), С. Андрухович («Амадока»), М. Гримич
(«Клавка») і ще дехто, мабуть,
сягнули вже своєї інтервальної
висоти і рухатися вище не зважуються. Про «чистих» поетів-професіоналів говорити не доводиться: за винятком ветеранів Ліни
Костенко чи Миколи Петренка,
які продовжують іти до читача з
дуже якісною поезією, а молодших за них уже наздоганяють навіть студенти з підготовчих груп.
І, судячи з усього, ці молодші, як
митці, підуть значно далі за них.
Причина тут, повторюся, в особливостях таланту, але не останню роль відіграє і нинішня історична ситуація.
За відомим виразом Генрі
Джеймса, треба дуже багато історії, щоб одержати трохи літератури. Українська незалежна
історія має всього лиш тридцять
літ. Для літератури це дуже незначний термін. Щоб освоїти
його фундаментально і в перспективі, потрібні покоління таких письменників, які б виросли в його купелі, усвідомили
сенс незалежного буття людини
і нації як потребу й реальність.
Від епосу Гомера до дебюту трагіків Есхіла й Софокла, наприклад, пролягала відстань у три
століття. Від епічного фольклору Німеччини («Пісня про Нібелунгів») до професійної ренесансної класики на зразок «Корабля дурнів» С. Бранта минуло
майже дві сотні літ. А своя література США (Едгар По, Марк
Твен, Джек Лондон та ін.) почала формуватися через півстоліття після утвердження американської нації з її першим президентом Дж. Вашингтоном.
Так само через півстоліття лиш з’являлися епопеї про
Коліївщину («Гайдамаки» Т.
Шевченка), про Першу світову («Війна і Мир» Л. Толстого),
про ганьбу більшовицької влади («Собор» О. Гончара, «Чотири броди» М. Стельмаха тощо).
Це, переконаний, не спроба виправдати тих чи тих авторів, що
мають недостатній талант, а логіка: щоб з’явилося щось справді могутнє, потрібне, крім усього, перетворення знакової події
на міф. Бо ж міф — центр поезії,
а для його творення потрібні час і
не лише епічна пам’ять, а й епічне забуття її. У нашому випадку
— епічне забуття самого факту
здобуття незалежності, кількох
революцій після неї тощо. Подібну ситуацію можна спостерiгати
і в порівняно недавно сформованих канадській чи австралійській літературах, хоча, можливо, в теоретичному розумінні це
не найбільш переконливі типології. Але всяке художнє явище
кожної нації може бути зрозумілим лише у порівнянні з подібним в інших країнах. І наша література тут не виняток. А надто, що нам iще треба діждатись і
свого Дж. Вашингтона. («А діждемось-таки колись»). І з нинішнім інтервалом у літературному
процесі, можливо, буде покінчено якщо не назавжди, то на дуже
довго. ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 8 ЛИПНЯ 2020

■ ДО СЕЗОНУ

Вишневе море, соковиті
кабачки та загадковий террін
Рецепти Надії Гриб із Тернопільщини
Тетяна ЗІНЧЕНКО

Дехто скаже: готувати в таку спеку — це така заморочка! А дехто, навпаки,
ще більше порине у кулінарну творчість, бо літо — це ж не тільки спека.
Це — оберемки овочів, цеберка ягід і яких тільки хочеш фруктів, і все це
треба довести до ладу! Так вважає Надія Гриб, наша сьогоднішня кулінарна
порадниця, чудова господиня, берегиня свого роду. «Я розкажу вам усе, що
цікавить, бо і мені також цікаво. Але трошечки згодом, бо внук Артемко хоче
їсти», — усміхається пані Надія. І каже, що із задоволенням готує на велику
родину, бо вона це любить, їй приємно створювати такий родинний затишок,
смачну гармонію, це її надихає і окрилює.
Нещодавно Надія Гриб перемогла в дуже великій кулінарній спільноті у конкурсі «Смачне літо». І справді стало цікаво: як це в таку спеку пекти чи варити? Та ще й такі страви, що викликають захоплення у господинь. «Та й мені
щойно сусідка каже: як ти печеш? Така спека, я ледве борщ зварила, а ти...»
— говорить в унісон моєму запитанню кулінарна майстриня.
А все тому, що хочеться. «Ми робимо те, чого бажаємо, про що мріється,
незалежно від обставин, хоч у спеку чи в дощ. Я люблю і варити, і пекти,
хоч, правда, мене більше тягнуло до кондитерства. Мрію здійснюю в родині
— печу на всіх. І готую різні страви, такі, які подобаються всім».

«Можу цілий день провести на
кухні»
«Пам’ятаю, я була в 5 класі, а біля
мене жила сусідка, яка пекла пляцки
на весілля, — поринула пані Надія у
спогади. — Я дуже любила спостерігати, вчитися. Підходив моєї матусі день народження, і, звісно, треба було подумати про подарунок. На
той час дітям кишенькових ніхто не
давав, отож я вирішила спекти горіховий торт. Пригадала, які продукти
вона для цього брала, але, звичайно,
не все точно. Знала головне — тісто
мало бути не густе. А духовка така,
що закрити не можу, кличу на допомогу бабусю, поки мама на роботі.
Трошки низ підгорів, але я його таки
спекла, переклала кремом зі згущеного молока і масла. Маминій радості не було меж. Це і був мій перший
тортик».
Зараз Надія Гриб пече чудові торти, але, наголошує, що не вчилася
спеціально, отож кожен, хто забажає, також може і пекти, і варити.
«Після 8 класу хотіла поступати на кондитера в коледж, а потім у
харчовий інститут, але матуся мене
не пустила далеко від дому, я в неї
одна. Я жила за містом, у такому невеличкому хуторі, а в селищі неподалік відкрилося якраз тоді училище, де я й отримала спеціальність —
кухар дитячого харчування.
Після закінчення подала документи в інститут, але відразу не поступила. Вийшла заміж, народилася
донечка, а потім який уже вступ? А
в сім’ї моїй, до речі, найчастіше готував тато. Мабуть, я пішла в нього.
Я можу проводити цілий день на кухні».
Пані Надія радить і цікавитися
рецептами, і вчитися у досвідчених
господинь, але й творити свої смаки,
без цього ніяк не можна. Це так приємно: принести на стіл цілий кошик,
приміром, овочів, і створити страву,
яка стане родзинкою столу.

Кабачки — запечені бочки!
Якщо ще не визначилися, що приготувати на велику родину — почніть
із кабачків. Ці смачні та симпатичні овочі й корисні, і малокалорійні,
і яких тільки рецептів з ними не буває — від ананасів (кабачків з аличею, знаєте?) до котлет (котлети з
тертим кабачком — це така смачна
пухнастість!). Смачно приготовлена
кабачкова ікра стала класикою родинного столу. Те, що кабачок майже весь (на 95 відсотків) складається з води, а решта — корисні речовини (красуням на замітку: кабачок
навіть бере участь у виробленні колагену, тому шкіра тих, хто вживає
кабачки, буде підтягнута і пружна),
автоматично зараховує його у розряд

дієтичних і улюблених.
Раз уже ми з пані Надією почали
з кабачків, то ще нагадаємо про цей
диво-овоч: виводить зайву рідину,
тобто зменшує набряки, поліпшує
травлення. Та й загалом — наша земля його родить рясно і щедро, тому
треба використати кабачковий сезон
сповна.
Надія Гриб пропонує запекти кабачки з м’ясом у духовці. «Вони навіть смачніші за голубці й готуються
просто», — запевняє вона.
Отож інгредієнти: 3-4 кабачки,
600-700 г фаршу, 80 г рису, цибулина, зелень, 2 зубчики часнику, 1/2
ч. л. паприки (солодкої), сіль, перець — за смаком, 100-150 г твердого
сиру.
Заливка: 300 г сметани, 1 ст. л.
кетчупу, 100-150 мл води, сіль, перець — за смаком.
Молоді кабачки миємо, відрізаємо
кінчики, нарізаємо кільцями. У миску кладемо фарш, додаємо порізану
цибулю, відварений до напівготовності рис, дрібно порізані кріп, петрушку і пару зубців часнику, видавленого через часникодавку, сіль, перець, паприку. Фарш добре перемішуємо і викладаємо між кружечками
(їх ставимо «на ребро») на рівні з кабачками у форму для запікання.
Готуємо заливку: сметану змішуємо з кетчупом, солимо і перчимо. Доливаємо води, добре перемішуємо. Заливаємо кабачки сметанним соусом і
посипаємо тертим сиром.
Розігріваємо духовку до 180 градусів. Запікаємо кабачки до годинипівтори, щоб стали м’якими. Кабачки
можна накрити фольгою, потім зняти, щоб зарум’янилися. Ніжні кабачки готові! Подавати зі сметаною,
з подрібненою зеленню.

Ідеальна цвітна капуста
«Ну тут усе просто: якщо ви приготуєте ідеальний кляр, то ваша капуста і буде ідеальною!» — каже кулінарка. А знаєте, в чому цей секрет?
Вона відповідає: «Секрет кляру, який
і смачний, і хрумкий, і пишний, —
горілка та газована вода. А ще — добре збиті яйця».
Отож тепер, коли ми все знаємо
про ідеальну капусту, починаємо готувати.
Знадобиться: 400 г цвітної капусти, 100 мл молока, 1 л води, 2 лаврових листки, 2 ч. ложки солі.
Для кляру: 2 яйця, 1 ч. ложка олії,
15 г горілки, 50 мл газованої води,
сіль, 100 г борошна, сухий базилік,
чорний перець.
Воду з молоком (завдяки цьому
капуста не темніє), сіллю і лавровим
листком довести до кипіння, занурити капусту, розібрану на суцвіття, варити 3 хвилини.

❙ Надія Гриб.

❙ «П’яна» капуста.

❙ Террін: звучить цікаво, смакує теж.

❙ Бісквіт з вишневими прошарками.

Вийняти, промити холодною водою, обсушити паперовими рушниками, припудрити борошном (щоб
краще взявся кляр).
Приготування кляру. Яйця розділити на білки і жовтки. Білки
охолодити. До жовтків додати олію,
газовану воду (зробить кляр пухким), горілку (кляр менше вбиратиме олію), спеції, сіль, збити вінчиком, поступово ввести просіяне
борошно, вимішати.
Поставити в холодильник на 1015 хвилин.
Охолоджені білки збити міксером у стійку піну (вона зробить
кляр пишним), додавши кілька крапель лимонного соку або оцту і дрібку солі. Акуратно вмішати збиті
білки у кляр. Занурити капусту в
кляр, посмажити у великій кількості розігрітої олії. І насолоджуватися цим особливим смаком негайно!

Бісквіт із вишневими хвилями

Террін по-болгарськи —
«пальчики оближеш»!
«Ніжна, ароматна страва, ошатний вигляд, цікава й апетитна. Приготуйте цю смачну страву з печінки
до обіду або вечері, не пошкодуєте,
— переконує Надія Гриб. — Скористайтеся цим рецептом, у вас вийде
дивовижно!». Швидкий і смачний
рецепт!
Потрібно: 500 г курячої печінки, кріп, петрушка, зелена цибуля за смаком, 0,5 ч. л. солі, 8 шт.
яєць, чорний перець (мелений) за
смаком.
Окремо відварити курячу печінку і 4 яйця, потім печінку слід порізати великими шматками, яйця —
четвертинками. Дрібно порізати зелень і цибулю.
Збити 4 яйця з сіллю і перцем.
Додати зелень, цибулю, печінку,
яйця і акуратно все перемішати.
Викласти суміш у форму, змащену
жиром для запікання, і поставити в
духовку, розігріту до 180 градусів,
на 40 хвилин.
Відварене яйце з курячою печінкою створюють гарний візерунок у розрізі. Для того щоб запіканка вийшла щільною, можна додати
1,5-2 столові ложки пшеничного борошна в заливку. Спечіть, потіште
себе і родину!

Нарешті ця чудова підрубрика — десерти. У кулінарної майстрині з Чорткова є дуже багато рецептів чудової випічки. У спеку
вона пропонує легенький варіант
торта — бісквіт із вишневими прошарками. «Десерт, який припаде
до смаку і дорослим, і дітям. Всередині ніжний крем-чіз, соковита
кисленька вишня і м’які бісквіти.
Оригінально і дуже легко. Форма
24d», — починає вона диктувати
рецепт.
Інгредієнти для бісквіту: 6
яєць, 150 г цукру, 1 ст. борошна,
3 ст. л. води, 1,5 ч. ложки розпушувача, дрібка солі та ванілі.
Яйця збивати, поки маса не
збільшиться в об’ємі вдвічі. Поступово додати в них цукор і
ванільний цукор, збити, поки цукор не розчиниться. Далі збиваємо
на малих обертах і додаємо воду,
всипаємо у два прийоми просіяне
борошно і вимішуємо лопаткою.
Викладаємо тісто у форму, застелену пергаментним папером, та випікаємо при температурі 175 градусів 35-40 хвилин до готовності
(перевіряємо дерев’яною шпажкою).
Залишаємо корж охолоджуватися. Потім розрізаємо його на 2
коржі.
Вишневий соус: 350-400 г вишні, 70 г цукру, 20 г кукурудзяного крохмалю, 2 ст. л. лікеру «Амаретто» (за бажанням).
Вишню без кісточки змішати з
цукром і 50 г води в сотейнику і
довести до кипіння, влити розведений в 30 г води крохмаль і проварити 3 хвилини. Зняти з вогню і
додати «Амаретто».
Вершково-сирний крем: 350400 г — сиру (збити блендером),
300 г вершків (від 33%), 140 г цукрової пудри.
Усі інгредієнти крему (сир, вершки і цукрову пудру) змішати разом, збивати, починаючи з мінімальної швидкості, поступово
збільшуючи до максимальної (3-5
хвилин до пишної маси).
Збираємо торт (від низу до верху): бісквіт — вишня — крем —
вишня — бісквіт.
Смачного, соковитого літа!
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СПОРТ

«Статус «франчайзингового» чемпіона — це привілей,
зароблений боксером у рингу, котрий дозволяє йому проводити хороші бої,
не думаючи про обов’язкові захисти».

Маурісіо Сулейман
президент Всесвітньої боксерської ради

■ БОКС

Григорій ХАТА
Від самого початку своєї професіональної кар’єри Василь
Ломаченко виказував бажання проводити лише чемпіонські
бої. Для таких заяв талановитий
український боксер мав вагомі
аргументи: дві золоті олімпійські нагороди, а також численні
рекомендації та характеристики спеціалістів iз боксерського
світу, котрі говорили про Ломаченка як про унікального бійця.
Однак неперевершеному боксеру-аматору потрібен був час, аби
заробити собі ім’я на профіринзі та дочекатися моменту, коли й
там воно почне приносити йому
дивіденди.
Ломаченку не хотілося проводити прохідні поєдинки, в
яких потрібно було заробляти
рейтингові бали або відстоювати
титули. Він прагнув лише великих звершень. Утім профіринг
диктував свої правила. Українець мусив визнати, що здобуття абсолютного титулу в боксі залежить не тільки від його
сили та бажання. Ключову роль
в професіональному боксі грають промоутери та їхні зв’язки.
Тож, аби дійти до об’єднавчого
бою, Ломаченку довелося провести на профіринзі більше шести років і при цьому змінити дві
вагові категорії.
У 2014 році колекціонування
титулів Василь розпочав у напівлегкій вазі, де йому вдалося взяти лише один чемпіонський пояс
— за версією WBO. Аналогічного результату він досяг і після
знайомства з другою напівлегкою вагою. І лише після переходу до легкого вагового дивізіону
за відносно короткий час Ломаченко швидко розжився найвищими чемпіонськими відзнакаГригорій ХАТА
Загалом, у футбольному світі роботу арбітрів
коментувати не прийнято. На емоціях, звісно,
тренери та футболісти
виплескують негатив на
суддів, однак предметно і
системно на їхніх рішеннях ніхто не зупиняється. Адже за надто гострі
слова можна наразитися
й на сувору дискваліфікацію.
Доки у футболі не було
системи ВАР, на футбольному полі суддя завжди
був правий. Однак після
впровадження відеоасистента рефері вердикти головного арбітра стали вже
не такими безапеляційними. Тепер, завдяки сучасним відеотехнологіям
суддям доводиться визнавати свої хиби й скасовувати помилкові рішення.
Утім із футбольного суддівства людський фактор усе ж нікуди не зник,
й інтерпретація спірних епізодів залишилася
справою суб’єктивною. З
початком другої частини
поточного чемпіонату в
українській прем’єр-лізі
теж запрацювала система ВАР. І за підсумками
кількох місяців її роботи в одного з клубів УПЛ
накопичилася до суддів
ціла низка запитань та
претензій.
На своєму офіційному сайті футбольний клуб
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Привілей для чемпіона
Всесвітня боксерська рада оголосила про проведення об’єднавчого бою за участі
іменитого українського бійця

❙ У вересні Василь Ломаченко (праворуч) та Теофімо Лопес посперечаються за звання абсолютного
❙ чемпіона у легкій вазі.
❙ Фото з сайта footballua.tv.
ми трьох престижних організацій — WBA, WBO та WBC.
Звісно, його успіхи на профіринзі не залишилися без уваги. Наприкінці минулого року
керівництво Всесвітньої боксерської ради присвоїло Ломаченку звання «франчайзингового» чемпіона. Тобто, як й ін-

шому знаному чемпіону, мексиканцю Саулю Альваресу, якого
авторитетний журнал «Ринг»
вважає найкращим незалежно
від вагової категорії боксером
у світі, — WBС надало Василю
статус привілейованого бійця.
Як пояснив президент організації Маурісіо Сулейман,

маючи цей титул, Ломаченко буде позбавлений необхідності проводити обов’язкові захисти свого титулу. «Система
обов’язкових претендентів іноді
дає нам людей, які не стоять на
одному рівні з чемпіонами. Тож
ми не можемо ризикувати такими легендарними чемпіонами,

як Ломаченко і Альварес», —
зауважив очільник Всесвітньої
боксерської ради. По суті, Ломаченко досяг свого бажання,
котре він озвучив на старті професіональної кар’єри — битися
лише з чемпіонами й тільки за
чемпіонські пояси.
«Ми просто хочемо, щоб
відбувалися хороші бої. Статус
«франчайзингового» чемпіона
— це привілей, який Альварес
та Ломаченко заробили в рингу.
Вони можуть проводити цікаві
бої, не думаючи про обов’язкові
захисти. «Франчайзинговий»
титул — це не про гроші, а про
дуелі, які хочуть бачити фанати», — пояснив Сулейман.
Тож завдяки такому нововведенню вже найближчим часом (орієнтовно — у вересні),
не відволікаючись на зазіхання претендентів, володар чемпіонських поясів WBA, WBO
та WBC Ломаченко проведе
об’єднавчий бій за звання гегемона в легкому дивізіоні проти
чемпіона світу за версію IBF Теофімо Лопеса.
Зауважимо, що попередньо проведення цього поєдинку
планувалося на 30 травня, однак через коронавірусну пандемію визначення абсолютного
чемпіона в легкій вазі довелося
відкласти. ■

■ ФУТБОЛ

Проблемний арбітраж
У луганській «Зорі» обурюються
упередженим ставленням
суддівського корпусу
до своєї команди
«Зоря» розмістив відкритий лист, в якому публічно висловив невдоволення упередженим ставленням арбітрів до своєї
головної команди. «Останнім часом спостерігається тенденція, що
«Зоря» страждає від
неякісного арбітражу і
упередженого ставлення
з боку суддівського корпусу. А дана проблематика прослідковується далеко не в одній зустрічі.
Загострення пристрастей у боротьбі за друге
місце дається взнаки»,
— йдеться в заяві.
З огляду на системність проблематики луганчани вирішили не
мовчати й перерахували матчі, в яких, на їхню
думку, суддівські рішення, прийняті на підставі
даних ВАР, вплинули на
підсумковий результат. У
«Зорі» вважають, що од-

разу в чотирьох поєдинках другої фази ЧУ вони
зазнали так би мовити
«кричущих» суддівських
утисків, наслідком яких
стала втрата десятьох залікових очок.
Остання ж крапля,
котра переповнила чашу
їхнього терпіння й змусила відкрито виступити
з протестом, — це домашній матч 29-го туру проти «Олександрії» (2:2),
в якому головна суддя матчу Катерина Монзуль у співпраці з арбітром ВАР Віталієм Романовим, «притягнувши за
вуха пенальті», позбавила луганчан двох очок і
нагоди піднятися в турнірній таблиці на другу
«лігочемпіонську» сходинку.
Згадали також у
«Зорі» й про проблемний арбітраж у програному ними матчі «Дина-

❙ Арбітр ФІФА Катерина Монзуль — одна з п’ятьох вітчизняних рефері, хто має ліцензію
❙ для роботи iз системою ВАР.
❙ Фото з сайта www.ua-football.com
мо», після якого комітет
арбітрів УАФ відсторонив від суддівства головного арбітра матчу Миколу Балакіна.
Загалом, у «Зорі» наголошують, що їхня команда є чемпіоном за
іграми, котрі проходили
під наглядом ВАР. При

цьому в клубі обурюються, що після багатохвилинних переглядів повторів рефері приймають
абсолютно нелогічні рішення.
Відтак луганчани закликають вітчизняних
арбітрів підвищити свої
кваліфікаційні навички

в роботі iз системою ВАР.
«Зараз простоюють чемпіонати Франції та Голландії. Велика кількість
досвідчених арбітрів залишилася без роботи. То,
можливо, слід запросити
їх хоча б для обміну досвідом?» — пропонують
у луганському клубі. ■

Читайте
в наступному
номері:
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«Украдене щастя» знову
Столичний Театр Франка у рік 100-ліття представив третю постановку відомої драми
про любовний трикутник

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 8 ЛИПНЯ 2020

■ АЛЕЯ СЛАВИ

Адель на кухні плакала...
Популярний
південнокорейський
гурт BTS посунув
співачку з п’єдесталу
Дара ГАВАРРА

Варка ВОНСОВИЧ
Тоді як у цілому світі вчені-вірусологи й
фармацевти борються над проблемою створення вакцини проти смертельного вірусу,
в Індонезії презентували чудодійний засіб,
як стверджували його «творці», який убезпечить від зараження і навіть посприяє лікуванню від коронавірусу. І «розробили»
його не науковці, а... міністерство сільського господарства країни. Сам міністр Сіярул
Ясін Лімпо особисто представив «розробку»
— гірлянду з... евкаліпту, яка нібито вбиває
мікроби, якщо носити її на шиї: 15 хвилин —
і ви позбудетеся 42 відсотків вірусу, пів години — 80%. Проте в міністерстві попередили, що не всі 700 видів евкаліпту мають таку
чудодійну силу, а один-єдиний. Міністр розповів, що на собі випробував силу природного засобу і, як можна переконатися, — здо-

❙ Гурт BTS.

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №60

ше, ARMY (Армія), як називають себе фанати BTS. Ці жерці
культу K-pop благали одне одного у «Твіттері» придбати пісню
«Чорний лебідь» на iTunes, щоб
вибороти почесне перше місце своїм улюбленцям. І сталося диво: пісня піднялася в рейтингу й очолила чати в Непалі,
Зімбабве, інших державах і, зрештою, в Кабо-Верде. Ця країна
стала 103-ю, де BTS посіли перше місце, тоді як Адель «пальму

першості» тримала у 102 країнах. І таким чином корейські
хлопчики встановили світовий
рекорд!
Слід зауважити, що гурту
BTS слава дісталася не лише завдяки природним талантам, а
й шаленій працелюбності. До
того ж це синтетичне мистецтво, що поєднує вокал, музичні здібності та... дива пластичної хірургії. Втім, кого сьогодні
цим здивуєш... ■

■ НОУ-ХАУ

Знахар з мінсільгоспу
Міністр з Індонезії презентував новий засіб
у боротьбі з коронавірусом
ровий. Виступ пана Лімпо викликав скепсис
і негативну реакцію медиків та мікробіологів не лише в Індонезії, а й за кордоном.
Ну як тут не пригадати ще одного «знахаря» — колишнього депутата Кнесету
(парламенту Ізраїлю), ексміністра зв’язку
Аюба Кари, який на одному з каналів своєї
батьківщини розповів, що береться привезти з Росії «живу воду», яка нібито допо-

магає виробити імунітет до коронавірусу.
Мабуть, свого часу він надивився сеансів
Кашпіровського чи Алана Чумака. Проте
чому б йому не привезти з Росії не лише
«живу воду» як панацею від пандемії, а й
«ладанку» з хлоркою, яку свого часу носив
на шиї прессекретар Путіна Пєсков (хоча
цей оберіг не врятував від чуми ХХІ століття і він таки захворів на коронавірус)? ■

6. Мусульманський звичаєвий закон, який регламентує практично всі
сфери повсякденного життя мусульман. 8. Найвищий церковний чин у
Вірменській та Грузинській православній церкві. 10. Англомовний ірландський письменник, автор «Мандрів Гулівера». 13. Дрібні намистини, які не рекомендують розсипати
перед свинями. 14. Зимовий олімпійський вид спорту, у якому спортсмени змагаються в майстерності
виконання різних трюків на лижах.
16. Відомий французький математик і астроном. 17. Жіноче ім’я, яке
перекладається як «Слава». 20.
Бур’ян. 21. Сторона світу. 23. Вершина гори. ■
Кросворд №59
від 7 липня

■ ПРИКОЛИ

■ ПОГОДА
9 липня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер півнiчно-захiдний,
5-10 м/с. Температура вночi +14...+16, удень +22...+24.
Миргород: без опадiв. Уночi +13...+15, удень +24...+26.
Вінниця: без опадiв. Уночi +13...+15, удень +22...+24.
Одеса: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +26...+28.

Північ
мінлива
хмарність

Захід

+12…+17
+20…+25

+11…+16
+19…+24
Схід

хмарно

Центр

7 липня температура води в Чорному та Азовському морях становила 25-29 градусів, у Дніпрі біля Києва — 25.

дощ

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, мiсцями короткочасний невеликий дощ. Трускавець: уночi +13...+15, удень
+21...+23. Моршин: уночi +11...+13, удень +20...+22.
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По горизонталі:
1. «На городі бузина, а в Києві
— ...» (народна приказка). 4. Хабар у
мусульманських країнах. 7. Спортивний човен із закритим верхом, у якому є отвір для одного або двох гребців, що гребуть дволопатевими веслами. 9. Вічнозелене дерево, листям
якого стародавні греки вшановували героїв. 11. Найбільший ворог заліза. 12. Трава, що виростає поверх
скошеної. 14. Старовинна англійська міра довжини. 15. Прилад, який
регулює рух на дорогах і запобігає
аваріям. 16. Біблійний праведник,
якого Бог вивів із Содома та Гоморри. 18. Турецький національний чоловічий головний убір. 19. Річка на
Сумщині й Полтавщині. 22. Відомий композитор-романтик, засновник угорської композиторської школи. 23. Лікар, який лікує душевно
хворих людей. 24. Військовий чин в
армії УНР. 25. Невеликий поетичний
твір, що зображує мирне, безтурботне життя селян на лоні природи.
По вертикалі:
1. Столиця Ірландії. 2. Вид періодичного видання, де зібрані матеріали з інших видань. 3. Дитяча
гра, в якій треба влучити м’ячем у
втікача або, наздогнавши його, торкнутися рукою. 4. Декоративний шалик із пір’я. 5. Модифікація віруса.
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Південь +13…+18
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дощ,
гроза
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Видавець — перекладачеві:
— Пробiли ви не перекладаєте,
тому за них ми вам платити не будемо.
— Добре, я надiшлю вам переклад без пробілів.
***
— У тебе зарплата хороша?
— На хліб та ікру вистачає.
— Червону чи чорну?
— Кабачкову.
***
Кажу сьогодні чоловікові:
— Я з дівчатками погуляю, посидимо де-небудь, чаю вип’ємо.
А він мені:
— Говори точніше, де ви буде-

те і звідки забирати ваш п’яний партизанський загін.
***
Офіціант:
— Що будете їсти?
Клієнт:
— Я б хотів те, що їсть он той чоловік біля вікна.
— Це неможливо, він не віддасть.
***
— Уявляєш, я закохався! Але їй
25, а мені 65, але я дуже багатий. Як
ти думаєш, мої шанси збільшаться,
якщо я скажу, що мені 55?
— Твої шанси збільшаться,
якщо ти скажеш, що тобі 75.
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Після того як пісня «Чорний
лебідь» суперпопулярного не
лише в Південній Кореї, а й, завдяки інтернету, в цілому світі
K-pop гурту BTS (K-pop — музичний жанр, що поєднав електропоп, хіп-хоп, танцювальну
музику та ритм-енд-блюз, виник на Корейському півострові.
Із часом перетворився з музичного жанру на молодіжну субкультуру мільйонів прихильників по всьому світу. — Ред.),
шість місяців тому з’явилася в
ефірі, сталося неможливе. Гурт
потіснив співачку Адель з її мегахітом Hello з першого місця,
яке вона утримувала п’ять (!)
років, у чартах iTunes. Узагалі
перемога тюнінгованих корейських хлопчиків не зовсім чиста,
як кажуть у спорті, і, за гамбурзьким рахунком, не зовсім справедлива, адже отримали її, рад-

