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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 13 ЖОВТНЯ 2020

ІнФорУМ

«Україна висловлює вдячність Республіці Польща за практичну підтримку євроатлантичних прагнень України, передусім
у процесі реформування національного сектору безпеки та оборони відповідно до стандартів НАТО. Обидві сторони
наголошують на важливості надання Північноатлантичним альянсом Україні статусу партнера з розширеними можливостями».

(Зі спільної заяви президентів України і Польщі)

■ ДО ДЖЕРЕЛ

Велич історії
від Величка
На Покрову в Батурині
презентують найвідоміший
із козацьких літописів
Інф. «УМ»
Завтра у
Національному
історико-культурному заповіднику
«Гетьманська столиця»
відбудеться
презентація
Літопису Самійла Величка. Цей твір
належить до
трьох найвідоміших козацьких літописів. Це унікальна пам’ятка козацької історичної думки і
барокового письменства першої половини
ХVІІІ століття. Він охоплює події від 1620
до 1700 рр. Порівняно з літописами Самовидця та Грабянки праця Величка є масштабнішою.
Нині Літопис Величка зберігається в
Національній бібліотеці Санкт-Петербурга. Але досі він не був всебічно досліджений
і виданий повністю!
Самійло Величко — канцелярист Війська Запорозького. Вісімнадцять років свого
життя (1690—1708) служив в уряді гетьмана Івана Мазепи в Батурині. Був близьким
до вищої старшини, виконував писарські
обов’язки та інші доручення. Маючи намір
скласти історичний твір про козацьку добу,
Самійло Величко збирає і копіює документи, формує власну бібліотеку. Він підтримав Мазепу в його виступі проти Москви,
потрапив у полон. Відбувши ув’язнення,
у 1720 році Величко складає свій Літопис,
який вміщує сотні документів з військової
канцелярії (як унікальні копії, так й оригінали), цитати з нині втрачених щоденників, хронік...
У 2012–2019 роках група науковців Інституту історії України НАНУ та Центру з
вивчення історії України Санкт-Петербурзького державного університету під керівництвом Геннадія Боряка (доктора історичних наук, заступника директора Інституту
історії України НАНУ з наукової роботи) та
Тетяни Таїрової-Яковлєвої (доктора історичних наук, директорки Центру з вивчення історії України Інституту історії СпбДУ)
реалізувала унікальний науковий проєкт —
підготувала повне академічне видання Літопису Самійла Величка! Видання вміщує
повний текст праці Величка, біографію автора пам’ятки, аналіз оригіналу рукопису
та його київської копії кінця ХVІІІ століття, історію створення та зберігання рукопису, історіографію, археографічні коментарі, таблицю використаних Величком документів, літературних та історичних праць, географічний та іменний покажчики.
Видання «Самійло Величко. Літопис»
побачило світ у київському видавництві
«Кліо», директорці якого Вірі Соловйовій
разом iз партнерами вдалося здолати всі
перепони та об’єднати науковців, видавців
і українських меценатів задля реалізації
цього видавничого проєкту.
Завдяки колосальним зусиллям науковців, видавців, меценатів, які здійснили роботу державної ваги, масштабна праця Величка стане можливою для вивчення в Україні. Це дасть змогу кожному з нас повніше оцінити події козацького періоду історії
України, переосмислити безліч історіографічних міфів, уточнити конкретні події, усвідомити себе, наголошують у Національному заповіднику «Гетьманська столиця». ■

■ НА ФРОНТІ

Леонід ШКІЛІНДЕЙ
Ситуація на фронті залишається складною, утім контрольованою підрозділами
Об’єднаних сил. Українські Збройні сили дотримуються домовленостей про режим тиші,
що вступили в дію 27 липня 2020 року.
За минулі чотири доби у районах відповідальності наших підрозділів зафіксовано 9 випадків порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних
військ. Більшість iз них — на донецькому
напрямку у відповідальності оперативнотактичного угруповання «Схід»
Поблизу Мар’їнки противник вів вогонь iз
ручного протитанкового гранатомета, а неподалік Майорська та Зайцевого — зі стрілецької зброї. Вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької
зброї та автоматичного станкового гранатомета зафіксовано у районі населеного пункту Ломакине (поблизу Талаківки). Поблизу
Водяного противник здійснив один неприцільний постріл iз підствольного гранатомета. У районі населеного пункту Піски ворог
відкрив вогонь зі стрілецької зброї, а поблизу Опитного здійснив дистанційне мінування
перед українськими позиціями, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2.
Регулярно порушує противник домовленості про режим тиші поблизу Авдіївки: використовує стрілецьку зброю та ручні протитанкові та підствольні гранатомети.
За даними Головного управління розвідки Міноборони України, в російських окупаційних військах на сході України розпочала
роботу комісія Генерального штабу збройних
сил Російської Федерації. Зазначається, що
мета роботи комісії — контроль проведення зборів iз командним складом 1-го та 2-го
армійських корпусів. «Командування ЗС РФ
посилює контроль над діяльністю командного складу з’єднань і частин оперативного угруповання російських окупаційних військ на
тимчасово окупованій території у Донецькій
та Луганській областях», — наголосили в

Дистанційне мінування
Противник регулярно порушує домовленості
про режим тиші поблизу Авдіївки

❙ До селища Муратове Новоайдарського району прибули 4 тонни теплих речей та білизни,
❙ а також будматеріалів для мешканців, які зазнали лиха унаслідок пожеж
❙ у Луганській області.
❙ Фото пресслужби Операції об’єднаних сил.
ГУР. Також, за інформацією розвідвідомства, у штабі 8-ї армії Південного військового округ у ЗС Росії сплановано проведення атестації офіцерів щодо відповідності
займаним посадам за підсумками бойової
підготовки російських окупаційних військ
у цьому році.
У тимчасово окупованій Макіївці Донець-

кої області двоє підлітків отримали осколкові поранення у результаті вибуху гранати.
З медіа-ресурсів окупаційної влади відомо,
що хлопці сприйняли гранату за муляж і самі
привели в дію. Інцидент стався в Радянському районі міста. Один iз постраждалих наразі
перебуває в реанімації, його стан стабільно
важкий, інший — у травматології. ■

■ СУСІДИ

Спільні виходи й історія
Польський президент наводить мости на карті
європейської безпеки

❙ Президент Анджей Дуда біля меморіалу польським воякам у Биківні.
❙ Фото з сайта gov.pl.
Валентина САМЧЕНКО
Президент Польщі Анджей Дуда та його дружина
прибули в неділю, 11 жовтня,
з триденним візитом в Україну. Його розпочато з відвідування кладовища в Биківні
поблизу Києва, де захоронені
польські та українські жертви злочинів НКВС. Вшанування 80 роковин Катинського злочину планували ще
на цьогорічний квітень, але
через обмеження, які тоді
діяли у зв’язку з пандемією

коронавірусу, візит не відбувся.
Нагадаємо, 21 вересня
2012 року на території Національного історико-меморіального
заповідника «Биківнянські могили» у присутності президентів Польщі та України було
урочисто відкрито Міжнародний меморіал жертвам
тоталітаризму 1937—1941
років, який складається з
двох частин: українського
Меморіалу і польського військового кладовища. У 2001—

2012 роках польські археологи здійснили чотири експедиції на території Биківнянського меморіалу, знайшовши
близько 2 тисяч останків, які
вони називали польськими.
Після офіційної церемонії у понеділок Володимир
Зеленський та Анджей Дуда
розпочали зустріч у форматі
віч-на-віч.
«Візит в Україну до
сусідів є надзвичайно важливим. В умовах пандемії
багато галузей економіки залежать від iще кращого між-

державного співробітництва та конкретних рішень.
Зв’язки Польщі з Україною
дуже міцні, і ми працюємо
над їх посиленням», — написав президент у Twitter
відразу після свого прибуття
у Київ.
Керівник кабінету польського президента Кшиштоф
Щерскі до того заявив, що
політичні переговори будуть
присвячені двосторонньому співробітництву, євроатлантичним прагненням України, а також регіональним
питанням, включно з ситуацією в Білорусі. «Сьогодні
Україна та Білорусь є нестабільними елементами на
карті європейської безпеки,
і важливо поговорити на ці
теми», — сказав Кшиштоф
Щерскі. Також темою переговорів стали історичні питання.
В Одесі у вівторок —
обговорення економічного співроітництва. Зокрема, йтиметься про контракт
PGNiG, який відкриває
шлях польській компанії до
участі в приватизації енергетичного та газового секторів в Україні. Другий стосуватиметься співпраці між
портом в Одесі та портом у
Гданську. «Йдеться про дорожній транзит, а також залізниці та порти; ми хочемо
зв’язати все це разом. Це також елемент стратегії президента Дуди щодо побудови згуртованості інфраструктури вздовж осі Північ-Південь у нашій частині
Європи», — цитує міністра інфраструктури Анджея
Адамчика портал gov.pl. ■

ІнФорУМ
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■ COVID-19

■ СТАТИСТИКА

Антирекорд «чорної» зони
Харківщина лідирує за темпами поширення коронавірусу:
реанімаційні палати переповнені
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Танці під Олю Полякову,
коли практично без масок скупчилися щонайменше 2 тисячі
людей, таки не минули для Харківщини безслідно. У регіоні 11
жовтня зафіксовано 741 випадок захворювання на ковід. Це
абсолютний вітчизняний антирекорд. Скажімо, на Сумщині,
що «йде» слідом, за добу виявили 418 інфікованих, а в Полтавському, Хмельницькому та
Київському регіонах, відповідно, 244, 219 та 213.
Критичну ситуацію з динамікою поширення пандемії визнав і голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер. «Зараз за показниками ми
перебуваємо в «помаранчевій»
зоні карантину, але реально ми
навіть не в «червоній» зоні, а
вже в «чорній», — сказав він.
— Адже наповненість ліжок
насправді зараз є 100-відсотковою. Найближчим часом відкриємо додатково 320 ліжок.
Ці ліжка — в місті Харкові та
області. Також будуть закуплені додаткові кисневі концентратори».
Вісті з лікарень iще тривожнішi. Як розповів на своїй
сторінці у «Фейсбуці» анестезіолог і консультант Харківської обласної інфекцій-

❙ Коронавірусним хворим уже не вистачає місць в
❙ інфекційних лікарнях, Шепетівка Хмельницької області.
❙ Фото з мережі «Фейсбук».
ної лікарні Володимир Корсунов, у вихідні дні біля дверей
клініки стояла черга «швидких» iз «синіми хворими». Для
того, аби забезпечити їх киснем, відкрили третій поверх
дитячої інфекційної лікарні.
П’ятнадцять апаратів ШВЛ
поставили поза реанімацією,
оскільки там усього лише 12
місць, і всі зайняті.
«Наразі кисневі системи лікарні, де приймають хворих на
COVID-19, перевантажені, бочки та магістралі вкриті льодом,

хоча на вулиці ще тепло, — повідомив він. — Перші морози можуть призвести до замерзання
магістралей та припинення подачі кисню. Господь подбав про
нас теплим жовтнем, але ми цим
не скористалися. За свій вік у
медицині (з 1984 року) та роботу в реанімації з 1991 року такої
біди я ще не бачив. Зима близько, ніч темна та повна жахів».
Усього з початку пандемії на
Харківщині захворіло 25 186
осіб, з яких 414 померли. Однак
мешканці регіону не надто пе-

Упродовж останніх днів щоденні
нові підтверджені випадки в Україні
— це щоразу понад 5 тисяч. Так, 9
жовтня виявили 5 тис. 728. Уважні люди знають, що у вихідні показники дещо нижчі. За добу 11 жовтня
діагноз COVID-19 підтвердили 4 420
особам.
За весь час пандемії на COVID19 в Україні станом на останнє звітне число захворіли
265тис. 454 особи, із них 5 тис. 015
померли, 114 тис. 410 одужали.
Нині активно хворіють 146 029 жителів країни.
Найбільша небезпека коронавірусу — його стрімка передача
іншим. Носіть маски, ретельно мийте руки й максимально уникайте натовпів.
реймаються тривожною статистикою. Скажімо, цими вихідними чималий натовп зібрався
на проспекті Григоренка, аби
відсвяткувати відкриття нового супермаркету. І це вже після
того, як концерт Олі Полякової
в Новобаварському районі недавно завершився відкриттям
кримінального провадження.
Водночас стало відомо, що
освітні заклади України знову переходять на особливий режим роботи. Як повідомив нардеп Михайло Радуцький, через
низку спалахів COVID-19 поміж співробітниками вишів i
серед студентів було прийнято
рішення знову перевести вишi
на дистанційну форму навчання. Школи поки що працюватимуть, але учням подовжать
канікули — з 15 по 30 жовтня.
Дитячі садки найближчим часом також не зачинятимуть на
карантин. ■

■ SOS!

Цiлодобовий догляд як необхідність
Медики просять людей волонтерити
Світлана МИЧКО
Тернопільщина залишається у п’ятірці
областей, найбільш вражених коронавірусом. Борщівський район, за статистикою, —
десь посередині, але ситуація, коли медики
не зможуть допомогти всім потребуючим їхньої допомоги, явно наближається. Свідчення — звернення районної лікарні, розміщене на її офіційній сторінці у «Фейсбуцi».
«У зв’язку з важкою епідеміологічною
ситуацією в районі «Борщівська районна лікарня» звертається до всіх небайдужих по
волонтерську допомогу з догляду за хвори-

ми. На даний час на стаціонарному лікуванні
перебувають 64 особи з діагнозом COVID19. Під підозрою — 10 осіб. З діагнозом
пневмонія — 87 осіб. На жаль, нам критично не вистачає людей (волонтерів), які
готові вкладати свій час у вирішення проблеми боротьби з епідемією коронавірусу.
Більшість хворих потребують цiлодобового
догляду. Ми зі свого боку забезпечимо вас
усіма необхідними засобами індивідуального захисту, а наш медперсонал надасть
вам кваліфіковане роз’яснення щодо допомоги хворим — облаштування життєвого
простору, способи заміни натільної та пос-

тільної білизни, підгузків, техніка та способи переміщення осіб, які користуються допоміжними засобами пересування, догляд
за тілом хворого.
Ми віримо, що серед вас є небайдужі
люди, які готові вникнути в нашу проблему. Будемо дуже вдячні всім, хто відгукнеться на наше прохання!!!».
Тим часом у лікарнях обласного центру ситуація не краща. «Ще кілька днів тому
хворі лежали в коридорах, довелося поставити додаткові ліжка. На 50 місць у нас було
54 хворi. А буде ще важче. Ми ставимо по
80-90 крапельниць за добу. А це ж не прос-

■ ТРАДИЦІЇ

Покров для чистих помислів
Чотири свята в один день
Людмила НІКІТЕНКО
14 жовтня — велике православне свято. — Покров Пресвятої Богородиці і
Прiснодіви Марії. Також у цей осінній
день українці відзначають День українського козацтва, День захисника України
(з 2014-го) і День створення Української
повстанської армії.
Свято Покрови пов’язане з легендою
про порятунок жителів Константинополя
від ворогів, коли Богородиця з’явилася
перед жителями міста і вкрила їх своїм
покровом, аби нападники не побачили їх.
Тож недарма на іконі Покрови Богородиці зображена Богоматір, що тримає в руках омофор (покров), символізуючи заступництво Небес за людство.

Вважається, що свята Богоматір чує
всі прохання, які йдуть від чистого серця.
Богородиця полегшує страждання людини і очищає душу. Ікона захищає від недуг і бід, допомагає впоратися зі зневірою
і шкідливими помислами, дарує сімейне
щастя.
Перед іконою, кажуть, можна просити щастя для рідних, близьких, друзів.
Часто їй моляться самотні люди. Вони
просять сімейного щастя. Адже ця ікона
допомагає з’єднати серця. Звертатися до
неї можна в будь-який час дня. А повісити її краще навпроти вхідних дверей або
у східному кутку.
Здавна люди вірили, що Покрова приносить щастя, кохання і благоденство.
Саме тому в цей час призначали весілля.

то зайшов-вийшов, а треба вдягнути захисний костюм. Працівники на межі виснаження. Форми перебігу хвороби — важкі. Пацієнти потребують кисневої терапії, — ще
наприкінці вересня описував ситуацію лікар Тернопільської міської клінічної лікарні
№3 Юрій Лазарчук для видання Texty.org.
ua. І додав: — Я бачу панічні настрої. Дехто біжить одразу робити комп’ютерну томографію чи п’є антибіотики, коли в цьому
немає потреби. Сімейні лікарі мають працювати дуже чітко й спрямовувати в лікарню
тільки дійсно «важких», інакше буде хаос,
ми просто не впораємось». ■

Бо були переконані, що шлюб, укладений
на Покрову, особливо щасливий і на все
життя. Вважається, що Пресвята Богородиця бере під свій захист молоді родини, тому весілля й вінчання намагалися
справляти саме в цей день. Раніше саме
14 жовтня випадав перший сніг, який
асоціювався з весільним покривалом або
фатою. Казали, що на Покрову до обіду
осінь, а після обіду — зима.
Серед головних заборон свята Покрови Пресвятої Богородиці називають те,
що у цей день не можна прати, прибирати, копати. Також в руки не потрібно брати голку для шиття. А ще на Покров заборонено лаятися і сваритися, особливо з
близькими людьми. Також на це свято не
можна вживати алкоголь. І бажано не готувати серйозних страв, потрібно починати готуватися тільки ближче до вечері.
У цей день не треба позичати гроші або
самим брати в борг.
За народними прикметами, якщо 14
жовтня вже відлетіли журавлі, то чекай
ранню зиму. Якщо випав сніг — зима
буде сніжною і морозною. Яка погода на
Покрову, такою і буде вся зима. ■
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■ НОВИНИ ПЛЮС
АЕС пригальмували
Уряд Білорусі офіційно переніс термін
повного завершення будівництва Білоруської
атомної електростанції (БілАЕС) та її введення в експлуатацію з 2020 на 2022 рік. Про це
в п’ятницю, 9 жовтня, повідомила агенція «Інтерфакс». Рішення закріплене постановою білоруського уряду від 6 жовтня, яким внесено
зміни до затвердженого в березні 2016 року
комплексного плану розвитку електроенергетичної сфери. Раніше завершення будівництва і повне введення БілАЕС потужністю 2,4
тисячі МВт в експлуатацію передбачалося у
2019-2020 роках. У новій редакції документа
на 2022 рік також перенесено термін завершення будівництва і введення 800 МВт піково-резервних потужностей на електростанціях,
що діють у Білорусі. Нагадаємо, що Білорусь
споруджує АЕС поряд iз містом Островець у
Гродненській області за російським проєктом
ВВЕР-1200. Вона складатиметься з двох енергоблоків потужністю 1200 МВт кожен. Фізичний запуск першого енергоблоку БілАЕС відбувся 20 серпня, його підключення до енергосистеми заплановано на 7 листопада. Проти
будівництва АЕС біля своїх кордонів виступає
Литва. Країни Балтії 1 вересня оголосили, що
відмовляться від купівлі електроенергії у Білорусі після запуску БілАЕС. Попри офіційну заяву білоруського уряду, литовські прикордонники в ніч на суботу зафіксували пару з однієї
з труб БілАЕС, що може свідчити про запуск
АЕС, заявив глава Державної інспекції з безпеки ядерної енергетики Литви Михайло Демченко.

Протести стихають
У Хабаровську в суботу, 10 жовтня, затримали учасників акції на підтримку арештованого колишнього губернатора Сергія Фургала. Як
повідомляє портал «Медіазона», співробітники
ОМОНу відтіснили мітингувальників від будівлі адміністрації Хабаровського краю. Затримані
25 осіб, у тому числі глава штабу Олексія Навального в Хабаровську Олексій Ворсін. Портал
DVHab зазначає, що затримання проводили в
жорсткій формі: співробітники ОМОНу і поліції
використовували кийки, одному із затриманих
зламали ніс. «ОВС-Інфо» повідомляє, що після
розгону акції двоє людей потрапили до лікарні.
В адміністрації Хабаровська розгін мітингу пояснили тим, що учасники акції «демонстративно розбили намети» і транслювали гасла з потужних динаміків, чим створювали незручність
іншим громадянам. Перша акція в підтримку ексгубернатора Сергія Фургала відбулася 11 липня. Надалі багатотисячні акції протесту повторювалися кожних вихідних. Влада переважно
не втручалася з огляду на масовість заходів.
Але кількість учасників протестів останнього
разу зменшилася до кількох сотень, що влада
сприйняла як сигнал до дії, коли вже можна відправити під арешт активістів.

Обирає Литва
У неділю, 11 жовтня, відбулося голосування за кандидатів у литовський парламент.
Виборці мали обрати 141 представника нового Сейму. З них 70 за партійними списками і
71 за мажоритарною системою (одномандатними округами). За попередніми даними, після підрахунку голосів на 351 iз 1989 виборчих
дільниць жодна з 17 партій не отримує абсолютної більшості, повідомляє інформагенція
Delfi. Головна конкуренція розгорнулася між
правлячим «Союзом селян і зелених Литви»
(23,65%), опозиційною силою «Союз Вітчизни
— Християнські демократи» (15,17%) та Партією праці (15,22%). П’ятивідсотковий бар’єр
також долають і проходять до парламенту Соціал-демократична партія Литви (10,94%) та
Партія свободи (5,16%). За даними Центральної виборчої комісії, близько 7,3 відсотка людей проголосували на достроковому голосуванні, яке проходило 5-8 жовтня. Явка на виборах становила 47,6%, що на 3% менше, ніж
на попередніх виборах чотири роки тому. Крім
звичайних виборчих дільниць, громадяни також могли проголосувати на мобільній дільниці, не виходячи з автомобіля. Другий тур
виборів у одномандатних округах пройде 25
жовтня. Планується, що перше засідання парламенту нового скликання відбудеться в середині листопада.

■ ОГОЛОШЕННЯ
Втрачене посвiдчення учасника бойових
дiй серiя ЮА, №008481, видане 3 липня 2015
року на iм’я Штекеля Тараса Степановича, вважати недiйсним.
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■ СИЛА — АРГУМЕНТ

Що каже вiрменське радiо
Друга карабаська: московські формули під копірку української окупації
Тетяна ПАРХОМЧУК

Знову палає ще одна частина планети. Незважаючи на оголошене перемир’я, війна в
Нагірному Карбасі продовжується. Азербайджан не зупиняється. Вочевидь, стрімко
почавши відбивати атаки, він так само стрімко планує повернути назад раніше окуповані Вірменією території.
Нещодавно обнулений поганий мир у Нагірному Карабасі робить свої позначки у
світі. Для однієї його частини війна на Кавказі — просто чергове джерело конфлікту,
для когось — інтерес у збагаченні через збут зброї, для ще однієї категорії — нагода
копнути історію імперій із середньовіччя; а для більш зацікавлених — перспектива
реалізації свого сценарію, де як і сірий, і явний кардинал проявлена та ж країна, яка
створила власну вісь нового розколу світу, — Росія. Для України ситуація на Кавказі сприймається не картинками з екранних сюжетів, вона — знайома й болюча.
Шостий рік війни на сході України не може не відгукуватись власними переживаннями та аналізом. Дії Азербайджану абсолютно законні й справедливі. Усі притомні
українці не лише з людської, а й iз політичної точки зору дуже добре розуміють, що
зараз відбувається, і підтримують Азербайджан, також як і Азербайджан підтримує
нас і територіальну цілісність держави Україна.
Із першого моменту ситуація у буремному кавказькому регіоні почала розвиватися
досить стрімко. Азербайджанська армія за лічені дні активно просунулась у звільненні територій. І Азербайджан може стати гарною новою шпаргалкою для України,
аби змоделювати наступні параметри.

Атака посольства України — ланцюг
спецоперацій Кремля
«Ключовою проблемою, яка зумовила реальність нового витка конфлікту
в Нагірному Карабасі, була неефективність моделей врегулювання від міжнародного співтовариства. Фактично ніхто iз впливових гравців як слід не відреагував на провокації, які відбулися ще
влітку і передували загостренню, стимулюючи його. Зрештою, в глухий кут
можуть зайти і переговори України з
приводу Донбасу в Мінську, тому важливо, щоб українське суспільство сприймало конфлікт у Карабасі реалістично»,
— заявив глава Центру політичних досліджень «Доктрина» Ярослав Божко,
виступаючи на «круглому столі» на тему
«Війна в Карабасі: погляд з України»,
що проходив в інформаційному агентстві «Українські новини».
Нагадаємо, під час липневого
зіткнення між арміями Азербайджану
та Вірменії побічно постраждало й посольство України в Єревані.
Тоді натовп облив борщем українську амбасаду і в принизливій формі вимагав від України відмовитись від визнання Нагірного Карабаху частиною території Азербайджану. Хоча МЗС України не робить таких рішучих та різких
заяв, як МЗС Туреччини, і його позиція нічим не виділялась серед аналогічних заяв європейських країн. Натовп у
Єревані підтягнув українську позицію
до турецького рівня, посиливши виставленими плакатами «Україна, не підтримуй агресора» та «Україна + Азербайджан». Залишається скептично дивуватись лише тому, що в армії Азербайджану Вірменія не знайшла «український
слід», котрий її вірний союзник Кремль
умудряється знаходити кругом, навіть у
вбивстві Нємцова.
Ця атака українського посольства в
Єревані цілком у контексті тієї неоголошеної війни, що її РФ веде проти України з 2014 року. І вона — лише епізод у
ланцюгу подібних операцій спецслужб
Москви.
Організація цієї операції полегшувалась тим, що у Вірменії є значний прошарок москвофілiв, котрим якщо дати
трохи грошей, то вони понесуть i плакати «Україна, геть із Арцаха». Слово
«Україна» на них може бути також iз
легкістю замінено назвою будь-якої іншої країни за бажанням замовника.

Вірменське закулісся пошуку
конфліктів з Україною та Грузією
Прошарок москвофілів у Вірменії
неоднорідний і включає як тих, хто далекий від будь-якої геополітики, але
пов’язаний iз РФ роботою, бізнесом та
сімейними стосунками, так і «справжніх політиків». Група «справжніх політиків» також неоднорідна і складається
з ностальгуючих за СРСР, просто клієнтів Кремля і тих, хто мріє використати

Кремль для створення «Великої Вірменії» у межах Сервської домовленості 1920 року. Перших і других цілком
влаштовує перенесення того особливого статусу, що був у вірмен за часів Османської імперії, на СРСР та РФ за принципом: імперії з’являються та щезають, але вірменські ділові люди в них
вічні. Треті — дійсно справжні політики й будують власні плани, відводячи в
них Москві роль виконавця, а не замовника. Глава уряду Вірменії Пашинян
не проти знайти спільну мову з ними, й
поки йому це майже вдається, якщо не
враховувати ту дрібницю, що в Кремлі
також розуміють гру Єревана, й «бригада» Путіна не збирається ставати «піхотинцями Пашиняна».
Це одна з причин, через яку Москва
зараз не спішить виступати на боці Єревану: в російсько-вірменському симбіозі
кожна зі сторін бачить себе босом. Моск-

❙ Азербайджан: ситуація підводить до продовження військових дій.
❙ Фото з сайта aqreqator.az.
уки Араік Артунян вимагав позбавити
Мiхеїла Саакашвілі звання почесного
доктора Єреванського університету за
його текст у «Фейсбуці» про те, що «Нагірний Карабах — суверенна територія
Азербайджану, і ніщо не змінить цього факту». Так, нібито Саакашвілі раніше вважав інакше, маючи на своїй території російських окупантів. Просто в
Єреванському університеті не поставили йому запитання «Чий Карабах?», і
всi були цілком задоволені тим, що президент Грузії пропускає через неї вантажі Вірменії в РФ і назад.
Так на догоду Москві вірмени усе

Атака українського посольства в Єревані цілком у контексті
тієї неоголошеної війни, що її РФ веде проти України з 2014 року.
І вона — лише епізод у ланцюгу подібних операцій
спецслужб Москви.
ва охоче використовує вірмен, у тому числі і у своїй війні проти України та Грузії,
навіть дає Єревану в кредит зброю, але
воювати за «Велику Вірменію» не збирається, оскільки вона в ній поки що не
бачить потреби. В очах Кремля у Вірменії такий самий статус бутафорської
держави, як і в Придністров’я, Абхазької, Донецької, Луганської чи Південноосетинської «республік». Одна лише
відмінність: у випадку з Вірменією немає потреби винаходити особливу донбаську націю і намагатись сконструювати їй родослiвну від Адама та Єви з
притягненням динозаврів мезозою для
більшої наукової доказовості. У змаганні «хто кого більше використовує» Москва зараз явно переграє Єреван. У Карабасі воюють та гинуть вірмени, а російські військові, як повідомив 30 вересня
прессекретар Путіна Пєсков, лише «стежать за ситуацією». Вірмени стояли під
посольством України з дурнуватими
плакатами, чим грали на руку Москві, а
собі заробляли зростаючу неприязнь українців.
Тепер на догоду Москві вони почали «наїжджати» ще й на Грузію. Координатор комітету «Гельсінська інінціатива-92» та лауреат міжнародних премій за мир і права людини Карен Огаджанян закликав повстати вірменів,
котрі живуть у грузинському районі
Сампех-Джавхетія, і приєднати цю територію до Вірменії. Водночас закликав влаштовувати теракти проти турків та азербайджанців по всьому світу.
Міністр культури, спорту, освіти й на-

більше примудряються посваритися не
лише з сусідніми народами — азербайджанцями, грузинами, турками, а й iз
далекими українцями. Складно назвати
це успіхом вірменської дипломатії — переграти й використати Кремль у власних
інтересах. Єдине, що наразі не вдається Москві,— це організувати мітинги в
Єревані проти США та ЄС. «Справжні»
вірменські політики цю позицію поки
не здають, але можуть опинитись перед вибором: нова партія зброї в обмін
на мітинги проти США або прощавайте. «Наїзд» на Грузію й Саакашвілі —
перший дзвінок про те, що в Єревані доведеться такі мітинги проводити, якщо
там хочуть, щоб війська РФ зайшли у
Вірменію через Грузію.

Спустошуюча
«миротворчість» Росії
Сама «миротворчість» Росії на Кавказі така ж, як і в усіх інших регіонах,
де вона «миротворить», якщо судити
за так званою «казанською формулою»
для Карабаха. На цій своїй формулі Москва наполягає до цього часу в Мінську
уже більше десяти років. Згідно з нею,
Вірменія повинна визнати суверенітет
Азербайджану над Нагорним Карабахом
та сімома іншими окупованими районами та формально повернути.
Проте фактично «казанська формула» Москви лише консервує нинішню
ситуацію і легітимізує окупацію. По
суті, вона повторює російську «формулу» для Придністров’я і тотожна «формулі Штайнмайєра», яку Кремль два

роки нав’язує Україні. Усі ці московські «формули» писані під одну копірку.
Природно, що в Баку не можуть iз нею
погодитись, і перемовини зайшли в глухий кут, iз котрого їх зараз намагаються
вивести силою зброї. Москва просто не
залишила Баку жодного іншого варіанта своєю так званою «миротворчістю».
Позиція Азербайджану, завдяки підтримці Туреччини, вже категорична —
безумовне повернення всіх окупованих
Вірменією районів. Вигнання вірмен iз
Карабаху не передбачається. Як сказав
президент Азербайджану Ільхам Гейдар огли Алієв, питання не в тому, щоб
вигнати з окупованих територій вірмен,
а в тому, щоб повернути один мільйон
азербайджанців, вигнаних вірменами
та росіянами.

Силовий сценарій —
вихід і для України?
А що Кремль? Він зараз поводиться
обережно й повільно. І не лише через те,
що не хоче стати «піхотинцем Пашиняна», а й з інших причин.
У Кремлі ніяк не можуть зрозуміти,
що зараз робить армія Азербайджану.
Чи готова вона дійсно дійти з боями до
кордонів із Вірменією, чи це всього лиш
жорсткий примус Єревану до миру й поступливості у перемовинах?
Для України така потужна відсіч i
послідовність Азербайджану має стати
гарним подразником для власної результативної перспективи в боротьбі з агресором. Бої в Нагірному Карабасі продемонстрували значне зростання боєздатності
Збройних сил Азербайджану, в тому числі за рахунок активного й успішного використання новітнього озброєння, безпілотних апаратів і баражуючих боєприпасів. Українські експерти зазначають,
що з огляду на це конфлікт повинен детально вивчатися представниками України, оскільки його досвід має надзвичайну цінність як на політико-стратегічному, так і на тактичному рівнях.
Політичний експерт Андрій Городницький вважає, що мінські угоди є запорукою консервації війни, і Мінський
формат для України є недієздатним.
«Азербайджан втомився від нескінченного очікування, тому ми зараз можемо бачити, що силовий сценарій
звільнення окупованих територій також є виходом із нашої окупації. Ми
повинні мати це на увазі. А розвиток
ситуації залежить від позиції геополітичних лідерів», — зазначив Городницький. ■
Продовження теми — 5 і 16 стор.

СВІТ

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 13 ЖОВТНЯ 2020

Ігор ВІТОВИЧ
Олександр Лукашенко в суботу, 10
жовтня, у слідчому ізоляторі КДБ Білорусі в Мінську зустрівся з екскандидатом у президенти Віктором Бабариком. Зустріч розширеного формату
відбулася за участi інших політв’язнів,
зокрема й політтехнолога Віталія
Шклярова. Як зазначає «Новая газета», там також були присутні член Координаційної ради опозиції Лілія Власова, колишній депутат Мінміськради
і екскоординатор Об’єднаного штабу
опозиції Юрій Воскресенський, директор IT-компанії PandaDoc Дмитро Рабцевич, а також Едуард Бабарико (син
Віктора Бабарика), Ілля Салей (адвокат Марії Колесникової) та Олександр
Василевич, засновник онлайн-видань
Kyky.org і The Village Білорусь. Імовірно, до згаданої компанії приєдналися
також Кирило Бадей, який до арешту
обіймав посаду в. о. голови правління
«Белгазпромбанку», та адвокат, член
президії КС Максим Знак, повідомляє TUT.by. Присутній на зустрічі колумніст «Нової газети» політтехнолог
Віталій Шкляров, який у мінському
СІЗО утримується з кінця липня, ще
напередодні не знав про майбутню зустріч iз Лукашенком, повідомив адвокат Антон Гашинський, котрий відвідував підзахисного у п’ятницю.
Представницька зустріч тривала
чотири з половиною години, але «зміст
бесіди учасники спільним рішенням залишили в таємниці», повідомив «Пул
Першого». Відомо тільки, що Лукашенко сказав членам Координаційної
ради та Об’єднаного штабу: «Конституцію на вулиці не напишеш». «Мета
президента — почути думки всіх», —
так обґрунтував вищезгаданий телеграм-канал рішення «бацьки» зустрітися з представниками опозиції. Втім, оскільки Лукашенка жодним чином не
мотивували до діалогу двомісячні протести з чисельністю маніфестантів від
100 до 200 тисяч, очевидно, що він прибув до СІЗО на зустріч iз представниками опозиції з чиєїсь наполегливої підказки. І не варто сумніватися, що вона
надійшла з Кремля.
Імовірно, в оточенні Путіна отямилися й розробили схему передачі влади в Білорусі в руки відданого Москві
політика. Нагадаємо, бізнесмена, ексглаву «Белгазпромбанку» Віктора Бабарика, який вважався основним суперником Лукашенка на президентських виборах, затримали 18 червня,
менш ніж за два місяці до голосування.
З тих пір він перебуває під арештом.
У липні ЦВК Білорусі відмовився зареєструвати його кандидатом у президенти. Віктор Бабарико завжди мав репутацію «людини Москви». Працював
у «Газпромі», має тісні зв’язки з московськими бізнесовими та політичними колами, є вправним менеджером.
Імовірно, що саме на нього впав вибір
Кремля як на наступника Лукашенка. Самому Олександру Григоровичу Москва гарантує особисту недоторканність та недоторканність його банківських рахунків. Але можна спати
кожного дня на новому набитому доларами матраці і відчувати при цьому нестерпний голод через відсутність
Ігор ВІТОВИЧ
Припинення бойових дій у
Нагірному Карабаху узгодили
з 12-ї години 10 жовтня. З такою заявою виступив, за підсумками багатогодинних переговорів, що проходили в «миротворчій» Москві, глава МЗС
Росії Сергій Лавров.
На тристоронні консультації представників Вірменії і
Азербайджану запросив 8 жовтня президент Росії Володимир
Путін. Інтереси сторін конфлікту в Нагірному Карабасі представляли глава МЗС Вірменії
Зограб Мнацаканян і міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов. Переговори тривали понад 10 годин.
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■ ПІДКИЛИМНЕ

■ ВИБОРИ

Лукашенко в СІЗО

Таджикистан:
династія

Москва склала білоруському очільнику
пропозицію, від якої той не зміг відмовитися?

Президента обирають
без протестів
Олег БОРОВСЬКИЙ

❙ Мирні протести білорусів продовжують жорстко розганяти силовики за підтримки
❙ «невідомих у балаклавах».
головного «наркотика» Лукашенка —
влади. Чи змириться білоруський політичний аксакал iз таким становищем?
Ймовірно, що він виконуватиме план
Москви, доки не вигадає свого власного. І не виключено, що бацька ще вдасться до маневрів, які додадуть головного болю кремлівським стратегам.
Лідер опозиції Світлана Тіхановська, коментуючи дивну зустріч у СІЗО,
заявила, що нормальний діалог у тюремній камері не ведеться, і пообіцяла продовження протестів. Але вона
вже визначила собі роль: довести Білорусь до нових президентських виборів і потім зникнути з політичної
сцени. Наразі жінка робить усе залежне від неї на шляху до цих можливих
нових виборів. Та головним елементом
її стратегії незмінно лишається відведення Москві головної ролі у вирішенні подальшої долі Білорусі. Не було
жодного виступу Тіхановської на жодному європейському майданчику, де б
вона не відводила Росії провідної ролі у
вирішенні білоруських проблем. Вона
неодноразово повторювала на Заході
мантри про «мудру Росію» та «мудрого Путіна». Тож Тіхановська ідеально підходить Москві для ролі провідника в керованій трансформації влади
в Білорусі. А її зауваження, що «нормальний діалог у тюремній камері не
ведеться», можна списати на ревнощі
через те, що такий діалог відбувається
без неї. Вона вже увійшла в роль: саме
Тіхановську опозиція вважає переможцем президентських виборів, саме
з нею наприкінці вересня — на початку жовтня провели зустрічі глави декількох європейських держав, у тому
числі президент Франції Емманюель
Макрон і канцлер Німеччини Ангела
Меркель. Що Тіхановській відводиться роль у керованій Москвою грі, може
свідчити і те, що в суботу, 10 жовтня,
білоруська влада надала їй можливість

поговорити по телефону з чоловіком —
блогером і політиком Сергієм Тіхановським. Того досі тримають у СІЗО міста Жодіно під Мінськом. Це була перша розмова подружжя за 4 місяці,
підкреслив телеграм-канал Світлани
Тiхановської.
Яка роль відводиться народу Білорусі, що досі був головним героєм
поствиборчих подій? Схоже, статиста.
Мавр зробив свою справу, мавр може
піти... Якщо лідери опозиції зроблять
вибір на користь Москви, то розколу
наразі єдиного у своїх устремліннях
білоруського суспільства не уникнути. Виходячи з досвіду, якого вже набули на своєму шляху від комунізму
до демократії інші європейські народи, такий незворотний процес, швидше, варто називати не розколом, а дорослішанням суспільства, його політичною структуризацією.
Минулі вихідні в Білорусі пройшли
тим часом за розкладом двох останніх після виборів місяців: у суботу в
Мінську відбувся традиційний «Жіночий марш», а в неділю — загальна
акція протесту. З наперед відомим результатом: силовики застосували проти учасників світлошумові гранати,
водомети, перцевий газ і кийки. Повідомляться, що розганяти людей спецпризначенцям знову допомагали невідомі в балаклавах. Інформацію про
застосування спецзасобів підтвердила офіційна представниця головного
управління внутрішніх справ Мінського міськвиконкому Наталя Ганусевич, повідомляє агенція «Інтерфакс».
Вона ж повідомила про щонайменше
100 заарештованих. За іронією долі,
окрім білоруських журналістів, силовики в Мінську затримали чотирьох лояльних до Кремля кореспондентів ТАСС і одного співробітника РІА
«Новості» для «перевірки документів». ■

■ ПЕРЕМИР‘Я

До наступної сутички
Вірменія і Азербайджан домовилися
припинити вогонь
За їх підсумками, після припинення вогню «в гуманітарних цілях» сторони конфлікту почнуть
обмін полоненими та іншими утримуваними особами, а також
тілами загиблих за посередництва Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Міністр Лавров заявив, що
Баку та Єреван «розпочинають

субстантивнi (суттєвi й незалежнi від інших сторін. — Ред.) переговори» для якнайшвидшого досягнення мирного врегулювання
конфлікту. Переговори проходитимуть за посередництва країнспівголів Мінської групи ОБСЄ.
Глава МЗС РФ підкреслив,
що «конкретні параметри режиму припинення вогню узгодять

У Республіці Таджикистан минулої неділі
відбулися вибори президента — типовий псевдодемократичний фарс у пострадянському середньоазійському стилі. Чинний глава держави, 68-річний Емомалі Рахмон, керує країною
з 1994 року. На виборах цьогоріч йому «протистояли» лідери чотирьох партій. Однак експерти підсумок виборів заздалегідь пророкували на користь чинного президента і вірогідність
протестів iз боку тих, хто програв, відмітають
апріорі.
Центральна комісія з виборів i референдумів (ЦКВР) зареєструвала кандидатами представників п’яти з семи чинних у країні партій.
Це — чинний президент Емомалі Рахмон, висунутий Народною демократичною партією
Таджикистану, а також Федерацією незалежних профспілок і Спілкою молоді республіки, Рустам Латіфзода (Аграрна партія), Абдухалім Гаффорзода (Соціалістична партія), Рустам Рахматзода (Партія економічних реформ) і
Міродж Абдуллоєв (Комуністична партія). Голові Демократичної партії Саідджафару Усмонзоді відмовили в реєстрації, бо тому не вдалося
зібрати необхідну кількість підписів виборців.
Соціал-демократична партія відмовилася брати участь у виборах. Переможцем стане кандидат, який набрав понад 50% голосів. Попередні
підсумки голосування Центрвиборчкомом республіки оголосить 12 жовтня, остаточні — не
пізніше, ніж через два тижні після закінчення
виборів. Але вся інтрига цих виборів полягала
хіба що в тому, чи «намалюють» Рахмону понад
90% набраних голосів.
«За даними Центрвиборчкому Таджикистану, станом на 15.00 на всіх виборчих дільницях
республіки проголосували 3 мільйони 495 тисяч 215 виборців, що становить 70,7% від кількості внесених до списку виборців. Згідно із законодавством республіки, така кількість є підставою вважати вибори такими, що відбулися»,
— заявив у неділю голова ЦВК Таджикистану
Бахтієр Худоєрзода, повідомляє ТАСС. Спостерігачі від СНД традиційно, ще до завершення голосування, заявили, що порушень виявлено не було.
Нагадаємо, Емомалі Рахмон перебуває на
найвищій державній посаді в Таджикистані з
листопада 1992 року: спочатку як голова Верховної Ради Республіки Таджикистан, а з 1994
року — чотири рази перемагаючи на виборах
президента та продовжуючи повноваження двома всенародними конституційними референдумами. У травні 2016 року там прийнято «обнуляти» поправки, що дозволяють чинному президенту обиратися необмежену кількість разів
на семирічний президентський термін.
Другою людиною в державі є син президента Рустам Емомалі. У свої 32 роки він очолює
мерію Душанбе і верхню палату парламенту
Таджикистану. У разі неможливості Емомалі
Рахмона виконувати свої функції саме до Рустама перейде тимчасове (а згодом — і постійне)
керівництво країною. ■

додатково», а «сторони підтверджують незмінність формату»
переговорів.
Президент Вірменії Армен
Саркісян наголосив на відсутності альтернативи переговорам щодо Карабаху. Його слова
передає РІА «Новості». Після
двох тижнів боїв народ Карабаху показав, що він непереможний «навіть у боротьбі проти
Азербайджану, Туреччини і завезених у регіон ісламістських
терористичних груп», сказав
Саркісян. Тому, на його думку,
немає іншого рішення конфлікту, крім повернення за стіл переговорів. Саркісян укотре акцентував роль Росії у «сприянні
припиненню військових дій».
Попри досягнуті домовленос-

ті, вже після набрання чинностi
режиму припинення вогню, на
конфліктній території спостерігалися бойові дії. Збройні сили
Азербайджану завдали ударів з
повітря по підрозділах 41-го спеціального артилерійського полку вірменської армії, повідомив
Sputnik Азербайджан iз посиланням на заяву азербайджанського
міністерства оборони. За даними
азербайджанської сторони, вірменська армія зазнала значних
втрат у живій силі та військовій
техніці.
Схоже, у Москві вчергове
лише пригальмували воєнний
конфлікт між двома країнами,
аби відвести очі світовому співтовариству, начепивши пір’я
«голуба миру». ■
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ЕКОНОМІКА

■ ФІНАНСИ І СКАНДАЛИ

Вашингтон сльозам не вірить
МВФ, імовірно, таки взяв паузу в роботі з
Україною: через відхід від реформ, порушені
обіцянки влади та політичну нестабільність
Олег ГАНСЬКИЙ

Україні вкрай потрібні гроші Міжнародного валютного фонду. І не
стільки для оплати наших міжнародних боргів, скільки як сигнал для
інших фінансових інституцій, що справи в Україні йдуть добре.
Наразі такого сигналу немає. Влада запевняє: ситуація під контролем і сигнал про швидке надходження грошей буде ось-ось. Але
незалежні від влади експерти такий оптимізм не поділяють. Мовляв, реформи згортаються, і цього не помітити просто неможливо.
Яскравим підтвердженням може бути черговий скандал із посадовцями Нацбанку, які звинувачують нове керівництво на чолі з Кирилом Шевченком у тиску і цензурі.

У червні ми втратили
репутацію...
Україна втратила можливість
отримати до кінця нинішнього
року від Міжнародного валютного фонду два транші за програмою
«стенд-бай». Про це в інтерв’ю українському виданню заявив заступник голови Національного
банку України Дмитро Сологуб.
За його словами, на сьогодні Україна повинна зробити все
можливе, щоб до кінця 2020 року
отримати один транш від кредитора. Ці гроші, як і двома роками раніше, за словами Сологуба,
«прив’яжуть» до Держбюджету-2021. Виходить, що це рішення потрібно прийняти до кінця
осені.
Водночас Сологуб також пояснив причини затримки з фінансуванням. Мовляв, відставка тепер
уже екскерівника Національного
банку України Якова Смолія, яка
була у червні нинішнього року,
стала можливою через політичний тиск. Більше того, за словами
заступника керівника НБУ, після
цього Національний банк України практично опинився в такій самій ситуації, в якій він був у 2015
році. Тобто фінансовому регуляторові довелося з нуля заробляти репутацію і кредит довіри від
Міжнародного валютного фонду. Зараз же новому керівництву
НБУ на це може знадобитися до
десяти місяців. У цей час, за словами Сологуба, потрібно проявляти cleantrackrecord, що мовою
фінансистів означає бездоганну
діяльність.
І, аби наголосити на важливості співпраці України з нашим
головним фінансовим донором,
банкір нагадав владі: всі інші
програми міжнародної допомоги для Києва мають прив’язку
до програми Міжнародного валютного фонду.

Дмитре, ти не правий!
Нове керівництво НБУ слова Сологуба оперативно спростувало. Навіть більше: різкі заяви
банкіра спричинили скандал у регуляторі, результатом якого стала догана і висловлення недовіри
самому Дмитру Сологубу, а також іще одній заступниці, представниці «старої команди» Катерині Рожковій.
Рада Національного банку вустами деяких своїх членів, зокрема
нещодавно призначеного Василя
Горбаля, заявила, що Сологуб завдав репутаційної шкоди фінансовому регулятору і міг негативно
вплинути на фінансову систему держави. Простіше кажучи, фінансист виніс сміття з хати без дозволу нового керівництва.
Позицію Ради НБУ у пресі
сформулював її очільник Богдан
Данилишин. Сологуб і Рожкова,

мовляв, порушили кодекс етики працівника НБУ. «Дисципліна має бути однаковою для всіх,
і робити винятки тут не можна»,
— додав Данилишин.
Сам Сологуб, як і Катерина
Рожкова, одразу відповіли на
звинувачення. Мовляв, в НБУ запроваджують цензуру. А сам він
постраждав незаслужено, просто за виконання своїх службових
функцій, до числа яких належить
комунікація зі ЗМІ.
Скандал в НБУ прокоментували і в посольстві США в Україні. «Міцний та незалежний
Національний банк має критично важливе значення для подальшого економічного розвитку України», — заявили американські
дипломати.
Самі ж слова Сологуба намагався спростувати заступник голови Національного банку України,
який курирує валютний напрямок
регулятора, Юрій Гелетій. «Для
інвесторів базовим індикатором
є співпраця України з Міжнародним валютним фондом. І хоча ситуація на валютному ринку також впливає на їхні настрої, на
першому місці стоять переговори
з МВФ, — сказав він і зазначив:
— Наразі завчасно говорити, чи
отримає Україна фінансову допомогу до кінця року, а також буде
це один або кілька траншів. Я б
не поспішав говорити «транш»
або «транші». Але ми сподіваємося вже в цьому році отримати
позитивне рішення Ради директорів Фонду. Тобто фінансування
ми очікуємо саме цьогоріч».

Траншу не буде,
МВФ на першому дзвінку!
Гелетій також намагався пояснити, що саме загальмувало
перегляд програми, який, згідно з останнім Меморандумом про
співпрацю, повинен був відбутися ще 1 вересня. Це, зокрема… період відпусток. Мовляв, у Фонді у
той час на роботі не було відповідних людей, які могли б «опрацювати питання України».
«Безумовно, тема незалежності НБУ перебувала у фокусі
МВФ ще з липня. Однак тут я не
бачу ніяких ризиків: між новим
главою Нацбанку і керівництвом
місії вже налагодився нормальний діловий діалог. Тепер наше
завдання — показати, що Україна виконує структурні маячки і
досягнуті домовленості. Це повинно стати тригером для початку онлайн-місії», — додав банкір.
Серед структурних маячків
він, зокрема, назвав зміни до Закону «Про банки і банківську
діяльність» у частині нагляду:
калібрування капіталу, структура капіталу, корпоративне управління, ліцензування і вимоги
до акціонерів. Також, за словами

❙ Той факт, що в Нацбанку існують «коаліція» і «опозиція»,
❙ не поліпшує ні фінансову стабільність, ні наші перспективи з МВФ.
❙ Фото з сайта espreso.tv.
Гелетія, в МВФ хочуть розуміння щодо Держбюджету-2021 і
аудиту витрат так званого коронавірусного фонду. Заступник
голови НБУ також додав, що сьогодні триває технічна дискусія
навколо державного бюджету
на 2021 рік і Міністерство фінансів, спільно з МВФ, деталізують його параметри. Не заперечивши при цьому головні показники державного кошторису на
наступний рік: дефіцит державного бюджету цьогоріч становить
7,5% ВВП, а вже в 2021 році він
буде зменшений до 6% ВВП.

Інвестори почали хвилюватися
Тим часом українська влада
наголошує: діалог із МВФ у нас
відбувається у штатному режимі,
всі свої зобов’язання держава виконує, а отже, жодних проблем
немає.
Одне з таких зобов’язань —
реорганізація територіальних органів Державної податкової служби. «Забезпечення функціонування ДПС у форматі єдиної юридичної особи є одним із пріоритетних
завдань, визначених для ДПС поруч із рішеннями уряду і структурним маяком Меморандуму
про економічну та фінансову політику з МВФ», — зазначив керівник ДПС Олексій Любченко і пояснив: надалі державна податкова служба функціонуватиме як
єдина юридична особа, що складається з центрального апарату і
територіальних органів, утворених як її відокремлені підрозділи, без статусу юридичних осіб.
Тим часом міжнародні економісти вбачають корінь наших
проблем із фінансовими донорами дещо глибше. Британський
економіст, експерт з питань України Тімоті Еш пише: перелік
запитань, які необхідно вирішити з Фондом на даному етапі, досить довгий, і це не просто невелике коригування бюджету.
На його думку, сьогоднішня
ситуація в Україні нагадує один
із періодів при колишньому президенті Віктору Януковичу — з
2011 по 2013 роки. «Коли здавалося, що деякі великі інвестори з
західного узбережжя готові були
виписати цьому режиму чек. Хоча
для більшості експертів було очевидно: були явне відкочування від
реформ і погіршення кредитної історії», — стверджує Еш.
Зараз, на його думку, Україна стикається з такими ж короткостроковими ризиками, враховуючи поточні макроекономічні параметри, але з урахуванням
напрямку руху, що визначається політикою. «В останні тижні

ціни на українські активи починають відображати ситуацію, що
погіршується у зв’язку з політичними змінами: такі факти, як зміни в управлінні у НБУ, що дійсно викликають запитання про
незалежність центрального банку. Тиск на НАБУ і спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, скорочення числа незалежних наглядових рад на держпідприємствах, підрив верховенства
права в результаті недавніх судових позовів, — зазначає експерт
і додає: — Показник суверенного
зовнішнього боргу України в останні тижні збільшився на 100
базисних пунктів. Це сигнал про
те, що інвестори починають турбуватися про майбутній курс реформ в Україні, майбутнє відносин з МВФ, місцеві вибори та, на
мою думку, про можливості зміни Кабінету Міністрів і навіть
про ризики на фронті».

Зеленський розвертається
назад
Що стосується МВФ, то, за
словами британського експерта,
в українських політиків виникає спокуса спробувати намалювати живу й оптимістичну картину: мовляв, усе в порядку і гроші
МВФ скоро з’являться. «Я гадаю,
вони роблять це для вітчизняної
та зарубіжної аудиторії. Але ін-

вестори не дурні і вміють читати між тих рядків, що говорить
Фонд в офіційних коментарях, —
сказав Еш. — Бажаючи отримати
новий кредит, команда президента України Володимира Зеленського пообіцяла підтримувати всі
напрями реформ.Однак його послужний список в останні місяці
відзначився іншими діями, коли
реформаторські інститути по всіх
фронтах були повністю або частково зруйновані або через невміння, або зумисне».
Відтак Міжнародний валютний фонд, як переконаний Еш,
вважає питання структурних
реформ вирішальними для довгострокового розвитку України
та успіху цієї та майбутніх програм. «Вони абсолютно праві. Будучи розчарованими діями цієї
адміністрації у сферах структурної реформи — коли цю реформу «просунули» не вперед, а назад, і навіть із 2019 року вона
суттєво згорнулася, — Фонд вирішив узяти паузу. І тому сьогодні він, імовірно, використовує
підхід «своїми-діями-доведітьщо-ми-неправі», перш ніж погоджуватися на нову місію з перегляду програми. Їм знадобиться
більше часу, щоб поспостерігати, як ідуть справи після змін в
НБУ і подій навколо НАБУ, САП,
«ПриватБанку» і державних підприємств», — зазначив Еш.
Можливо, за його словами,
Фонд захоче дочекатися результатів місцевих виборів наприкінці жовтня, а потім виборів у
США. «Згадаймо помилки режиму Януковича в 2011–2013 роках,
хіба він прислухався до закликів
не спочивати на лаврах дешевого ринкового фінансування і фактично просувати реформи? Я вважаю, нинішній владній команді в
Україні потрібно дивитися на розширення кредитних спредів України або на зростання вартості
запозичень як відображення того,
що ринок не схвалює їхнього бачення реформ і що необхідні зміни. Повинна з’явитися нова прихильність реформам, — резюмував експерт. — Мені просто цікаво, скільки інвесторів насправді
захотіли б продовжувати фінансувати Україну, якби думали, що
поточна програма МВФ нікуди
не дінеться? Я б припустив, що
нинішня адміністрація повинна
знову взяти на себе зобов’язання
за програмою реформ МВФ, і не
тільки на дешевих обіцянках, а й
на ділі». ■

■ ОЗНАКИ КРИЗИ

Круїзи — все?!
Через коронакризу галузь туризму
зазнала серйозного удару:
океанські лайнери ріжуть на метал
Інф. «УМ»
Через кризу в туристичній галузі різко зросла кількість круїзних лайнерів, які відправляють на утилізацію. Нещодавно на верф турецького міста Аліага для утилізації
прийшли відразу п’ять круїзних лайнерів зі США і Великобританії.
Одним із п’яти лайнерів є Carnival Fantasy, який раніше належав американському
круїзному гігантові CarnivalCruiseLine. Судно зробило свій перший рейс у 1990 році і
лише в минулому році було капітально відремонтоване.
У липні в CarnivalCorporation заявили: цьогоріч із флоту компанії в цілому приберуть 13 суден. Тож до п’яти лайнерів, які вже є в турецькому порту, незабаром приєднаються ще три.
У турецькій компанії з утилізації суден заявили: до пандемії вони розбирали зазвичай вантажні та контейнерні судна. Але криза на ринку круїзних перевезень створила нові можливості для таких компаній. Адже після початку пандемії круїзні лайнери відчутно змінили курс на Аліагу.
При цьому бізнес з утилізації суден зріс на 30% у порівнянні з попереднім роком.
Сьогодні на верфі в Аліазі працюють близько 2 тис. 500 осіб, яким потрібно близько
шести місяців, щоб повністю розібрати пасажирське судно.
При цьому верф планує збільшити обсяги демонтованої сталі до 1,1 млн тонн до
кінця року з 700 тис. тонн у січні. ■
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■ Є ПРОБЛЕМА

Майбутнє профтехосвіти:
як створити умови для
молоді та залучити бізнес
Чому юнаків та дівчат не влаштовує кар’єра слюсаря, швачки,
електрика чи фрезерувальника
Наталія МИРОНЕНКО
Із кожним роком професійно-технічна освіта занепадає. На підприємствах не вистачає компетентних працівників. Отримані знання та навички не відповідають сучасним вимогам,
а молодь не влаштовує кар’єра слюсаря, електрика чи фрезерувальника.
Парламентська група «Партія «За
майбутнє» провела всеукраїнську нараду щодо проблем професійно-технічної освіти. Народні обранці обговорили з освітянами, роботодавцями та
керівниками профтехнікумів, як провести модернізацію галузі, забезпечити якісну підготовку кадрів та відродити попит на робітничі професії.
Як зазначила народна депутатка
Ірина Констанкевич, труднощі почалися ще за минулої влади. Але нинішня влада, як і попередники, нічого не
зробила для підтримки профтехосвіти. Існуюче законодавство та освітні
стандарти застаріли, проте досі немає
профільного законопроєкту, який би
визначив новий напрямок розвитку та
запровадив програму його реалізації.
«Профосвіта змінюється, але держава цим процесам не допомагає. Тож
ми мусимо втручатися і регулювати
ці процеси. Не може бути так, що на
ринку потрібні швачки чи сантехніки,
а заклади профосвіти їх не забезпечують», — прокоментувала нардеп.
На думку парламентарiя Вікто-

❙ Під час наради з питань відродження престижу робітничих професій в Україні.
ра Бондаря, ініціатором якісних змін
може стати бізнес, власники якого
скаржаться на брак професійних кадрів. Організувати партнерство роботодавців і закладів професійної освіти можна за простим алгоритмом:
підприємства, які фінансуватимуть
галузь, матимуть від держави податкові пільги. «Багато де у світі, якщо
бізнес робить замовлення та фінансує

підготовку фахівців, то на суму, яку
він витрачає, зменшується кількість
податків. І бізнес зацікавлений тоді
вкладати в інфраструктуру, вкладати
в замовлення і підготовку кадрів», —
наголосив політик.
Народний депутат Дмитро Лубінець
зазначив, що з колегами вже підготували законопроєкт, який запустить
тристоронню взаємодію держави, ос-

вітян та представників бізнесу. Але не
реєстрували його у Верховній Раді, допоки не відбулося фахове обговорення з
представниками галузі. «Найважливіше завдання, яке він має вирішити, —
це зміцнити зв’язок між профтехосвітою та виробництвом. Аби роботодавці
могли робити замовлення на потрібних
їм фахівців та брати участь в освітньому процесі. Зокрема, модернізували
матеріально-технічну частину технікумів, коледжів та училищ. Учні мають працювати на сучасній, а не на допотопній техніці. Щоб потім на виробництві їм не доводилося перенавчатися», — запевнив народний депутат.
Президент Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної
освіти Катерина Мірошниченко додала, що необхідно позбавитися принизливих стереотипів та змінити суспільний погляд на ці освітні заклади
та їхніх вихованців. «70% населення
досі переконані, що учні ПТУ ходять у
кирзових чоботях, у засмальцьованій
робі та навчаються в неопалюваних
приміщеннях. Тому треба широко популяризувати можливість кар’єрного
росту, популяризувати освітні заклади та їхній освітній простір. Потрібен
новий наступ на іміджевому полі, для
того щоб показати перспективи, можливості та позитивні практики професійної освіти і зламати стереотип,
що до нас ідуть навчатися лише невдахи», — підкреслила діячка.
Дійсно, від професійної орієнтації
молоді залежить майбутнє України —
тільки підготовлені сучасні технічні
спеціалісти можуть витягнути країну з кризи та відновити розвиток економіки. Вони ж забезпечать функціонування життєво необхідних господарських систем — починаючи з ЖКГ
і закінчуючи стратегічно важливими
підприємствами національного значення. Тож більше не можна відкладати осучаснення професійно-технічної освіти. Вона має відкривати своїм
вихованцям професійний шлях, який
гарантує гідний заробіток та повагу в
суспільстві. Тому вже найближчим часом народні депутати від парламентського об’єднання «Партія «За майбутнє» подадуть законопроєкт до Верховної Ради й зроблять усе можливе, аби
до кінця 2021 року він був ухвалений
i почав діяти. ■

■ НАША БІОГРАФІЯ

Реабілітовані історією
Дослідження наслідків діяльності тоталітарного режиму
як щеплення від безпам’ятства
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси
У Шевченковому краю
презентували 11-й том науково-документальної книжкової серії «Реабілітовані історією. Черкаська область»,
яку видали коштом обласного
бюджету. З-поміж аналогічних підрозділів в Україні саме
черкаські дослідники видали
найбільший обсяг досліджень
важливого історичного проєкту.
Презентація
відбулася в Черкаському обласному
краєзнавчому музеї, де зібралися історики, краєзнавці,
журналісти та представники
громадськості.
Як повідомили у Черкаській ОДА, серія книг «Реабілітовані історією» вводить в інформаційний обіг матеріали, документи, свідчення про
діяльність політичного керівництва, органів державної
влади, репресивних та правоохоронних служб колишнього
СРСР, які розкривають анти-

гуманну суть тоталітарної держави. Головним змістом видання є публікація біографічних довідок про кожну людину, яка пройшла крізь жорна
репресивної машини.
Із дня заснування регіонального підрозділу в 1993
році й до 9 грудня 2017 року
беззмінно очолював творчу
групу черкаських дослідників заслужений журналіст України Петро Жук. У її складі
впродовж тривалого часу працював лауреат Національної
премії імені Тараса Шевченка письменник і журналіст
Василь Захарченко, який теж
свого часу був політв’язнем.
31 січня 1973 року його було
заарештовано за антирадянську діяльність і Черкаським
обласним судом засуджено на
п’ять років суворого режиму.
Покарання відбував у концтаборі № 5 у Пермській області.
Нині над виданням книг цього проєкту працюють архівіст
першої категорії Віра Рубцова, дослідниця Надія Кубрак
та молодший науковий спів-

❙ Новий том «Реабілітованих
❙ історією» видали у Черкасах.
робітник, аспірант Черкаського національного університету
імені Богдана Хмельницького
Роман Король спільно з архівними працівниками, відомими
пошуковцями Черкащини.
Нагадаємо, що засновниками проєкту є Національна
академія наук України, Інститут історії України, головна редакційна колегія науко-
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❙ На презентації 11-го тому
❙ науково-документальної серії
❙ книг «Реабілітовані історією.
❙ Черкаська область».
во-документальної серії книг
«Реабілітовані
історією»,
Служба безпеки України, Національна спілка краєзнавців
України, Українське культурно-просвітницьке товариство
«Меморіал» імені Василя Стуса, обласні ради та обласні державні адміністрації. ■
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Я ВАМ ПИШУ...

■ ЗІ СВІЖОГО КОНВЕРТА

■ РЕТРОСПЕКТИВА

За передплатника
замовте слово!

Чи залишиться Україна
«Розритою могилою»?

Укрпошта й далі безчинствує
М. МАЛИШ
с. Звіздів, Костопільський район, Рівненська область

Роздуми над минулим і прийдешнім

Шановний пане Михайле! Звертається до вас колишній учитель історії, а нині пенсіонер із села Звіздівка Костопільського району Рівненської області.
Насамперед хочу подякувати вам і колективу редакції за таку чудову газету, якою є «Україна молода».
Я передплачую «УМ» давно, але мене хвилює майбутнє. Чому? Останнім часом номер за п’ятницю-суботу приносять аж у вівторок. А в цьому номері —
програма телебачення. І багато читачів можуть через
це відмовитися передплачувати «Україну молоду».
Хоча сам я буду передплачувати її в будь-якому випадку.
Я вже телефонував у редакцію, у відділ розповсюдження, і з’ясував, що вашої вини тут немає, а вся
проблема в Укрпошті. Але щось треба робити, бо мені
шкода таку газету, як «Україна молода». Можливо,
звертатися до депутатів Верховної Ради і порушувати
це питання там. Можливо, міняти графік роботи місцевих відділень Укрпошти, адже субота в нас вихідний день, тому номер за п’ятницю-суботу отримуємо
аж у вівторок.
Наразі бажаю вам і колективу редакції здоров’я і
творчих успіхів. Сподіваюся, що «Україна молода»
буде й далі процвітати. ■

■ ПОЛІТПАРНАС

Від Донецька
до Кремля —
українська це
земля
Звернення жительки Луганська
У газету «Україна молода» звернулася 74-річна мешканка Луганська, яка написала вірш-відповідь на пісню
Віки Циганової «От Донецка до Кремля — это русская
земля». Цей вірш не має зникнути з просторів інтернету
і сторінок газет. Слава Україні!
Слухай, Віка Циганова, про що буде тут розмова:
Від Донецька до Кремля — українська це земля.
Наш князь Юрій Долгорукий підкорив болота, луки.
Він Москву вам заснував, щоб нечистий вас забрав!
Ще в Москві хор жаб співав, Київ наш вже процвітав.
Жаль, що Путін це не знає, на Вкраїну зазіхає.
Де стояли шахт громади, він поставив свої «Гради».
Зруйнував наші мости і наставив блокпости.
Там, де соняшник в нас ріс, — поле топчуть «Стрілок», «Біс».
Де були сади, левади — зараз там його гармати.
Де хліба росли високі — вирви там навкруг глибокі.
Де малеча тягла санки — розчавили гірки танки.
Розбомбив він наші хати, вимусив людей страждати.
Надсила на нас конвої найсучаснішої зброї.
Він мінує лани чисті — так робили лиш фашисти.
Ллється кров в моїй країні, та не вмерти Україні,
Не здамо землі ні клапоть — пам’ятай це, русскій лапоть!
Вірю, знаю — прийде час, відповість він за Донбас,
За землю мою святую, за пролиту кров людськую,
За могили в чистім полі, за всі зламанії долі,
За скалічених людей і за смерть малих дітей.
Чуєш, Віко, стерво сите, Україну вам не вбити!
І земля моя, Донбас, прокляла давно вже вас.
Я благаю на колінах: «Мир дай, Боже, Україні!»
Щастя дай захисникам, її донькам і синам.
Матір Божа, я благаю, спокій дай моєму краю,
Дай загиблим місце в раю — я молю тебе, благаю!
Путіна я проклинаю, «щоб ти здох», йому бажаю.
В небуття підуть кобзони, путіни і циганови,
Та залишиться країна, наша ненька Україна.
Вільная і працьовита, не раз кровію полита.

❙ Березанський курган «Розрита могила» і пам’ятний знак на честь написання Тарасом Шевченком відомого
❙ вірша під час перебування в місті Березань.
Михайло НІКОЛЕНКО,
наказний сотник Березанської сотні
Березань, Київська область
Хочете — добре подумайте,
а хочете — насміхайтеся, скептично кривляючись, споглядаючи зверхньо на потуги націоналістів, деяких істориків,
звичаєвців, козаків, які намагаються навернути на шлях істини «охлократів-хохлів», повернути собі гідність, повагу
світу, а там, дивись, і «Славу»,
хоча б зробити спробу дізнатись
— хто ж ми такі, українці, чиїх
прадідів великих правнуки погані. Проте нікуди ви не дінетеся від цього, врешті-решт. Життя заставить!
Чомусь у світі шанують своє,
сакральне, багатотисячолітнє минуле. А в нас і зараз, навіть будучи вже 30 років, здавалося б, вільними, вшановують
лише те, що відбувалось в Україні не раніше, ніж 1035 років
тому! Це ж із тих пір, як повалили Перуна й пустили по Дніпру,
як зруйнували дохристиянські
капища, як «вогнем і мечем»
силували наших православних
до потрібного комусь вірування, щоб називали себе «рабами Божими». А наші пращури
— вільні люди, цього не хотіли і втікали на Хортицю, на Запоріжжя, ставали козаками.
От не хочемо ми визнавати, що в нас є Кам’яна Могила,
в якій святилище і письмена
були ще до єгипетських пірамід і до шумерів. Є в нас закинуті, забуті дохристиянські святилища (на тій самій Хортиці),
є своя Китайська стіна — Змієві
Вали. Чомусь ліквідували музей Трипілля біля Обухова. І
маячать по всій Україні кургани, а на курганах колись стояли
кам’яні баби, а ще, як їх називали, — Мамаї (Мамай — маяк?).
Давно це було.
Чому на курганах? Бо це ті
самі «точки», що акумулюють і
передають споконвічну енерге-

тику, значно ціннішу за цивілізаційні електрострум, радіохвилі, інтернет. І ми повинні
саме від них набиратися сили,
наснаги, відчуття тяглості поколінь.
Отже, нарешті про Мамая.
Те, що нам дозволялося (чули
щось), це — український фольклорний герой, ще був колись
такий хан Мамай — Мамаєве
побоїще пам’ятаєте? Це, мовляв, не наш герой, і слово не
наше. Хай як би там було, а чомусь ледве не в кожній хаті (ще
до Кобзаря) був присутній Мамай — на картинах, стінах,
дверях, скринях, вишивках.
Бо з людської пам’яті звичай
не зітреш. Мамай — не просто
народна картинка, це наш сакральний образ, це дух безсмертності життя, втілений матріархально «чоловік із жінки»,
свого роду «син Мами». У тюркських мовах «мамай» — страховисько, яким лякають дітей,
означає кам’яну статую в степу
(наші кам’яні баби). Слово запозичене в українців.
Манай-мамай — першопредок скіфів, який засвідчує минучість біоса: мовляв, усе проминає, і цей «першопредок» є
немовби «праматір’ю» й «праотцем» в одній особі, родителем
усього сущого: Ма — най.
Козак Мамай — характерник, який символізує весь досвід і сутність людської душі, а
не окремо чоловічий і жіночий
елемент. Мамай — плід нашої
свідомості, народної уяви й образотворення, а якщо приземленіше: козак Мамай — це козак, який уміє все! Він і співає,
і танцює співаючи, і вірші снує,
і картини творить, і майструє, і
будує, і жінок кохає, і лікує, і
чарочку вживає, і головне — воювати кріпко вміє!
Знову ж таки: Мамай без слова «козак» ніколи не звучить,
а наша славна Україна — тим
більше. Та чомусь наша «патріотична» спільнота чи забула,

чи їм «пороблено»? Ну як же
так! Адже 30 років тому 3 серпня на Запоріжжя, в Капулівку,
до могили кошового Івана Сірка, з’їхалося на святкування
500-річчя Українського козацтва до 600 тисяч свідомих патріотів з усієї України! Це був початок. Був один рух. Було одне
козацтво. (Не буду нагадувати, що зараз 300 партій і 120 козацтв різних мастей).
От із тих пір і тримаємось
товариством і не відступимо від
ідеї козацького звичаю. І тому
однією з посильних козацьких
справ є відновлена «Розрита
могила». Коротко: свого часу,
9 жовтня 1843 р., Тарас Григорович Шевченко в Березані написав знаковий твір «Розрита
могила». Це був справді розкопаний москалями курган.
Може, тому в нас так багато
проблем, що земля наша пошматована розритими могилами
і засіяна непохованими як належить борцями за волю України,
які загинули в різні часи й епохи?
Тому з весни 2007 р. козаки
руками насипали курган, упорядкували це місце. Облаштовано на постаменті й камінь із
пам’ятною дошкою на ньому.
Стоїть біля підніжжя кургану
козацький хрест-сонце з написом «Слава». Упродовж подальших років зроблено чимало.
Лише війна з москалями призупинила активну роботу. Довелось іти на війну, і кілька наших
побратимів (тих, хто насипав
курган) загинули. Але ми виконали те, про що домовлялися і
мріяли на початку роботи. Так
ось, стало це місце ніби центром
тяжіння козаків, небайдужих до
історії своєї землі. На нашу думку. Вчені ще думають…
Там, у кургані, схована наша
«Слава», наш «Звичай». От
що шукали там москалі, та не
знайшли!
І стоїть тепер на кургані
гранітний Козак Мамай! ■
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■ МНОГАЯ ЛІТА!

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

«Ніхто батькові, тобто свекрові, ста років
не дає. Ну а ви дасте? Він тільки цього
року дещо здав — ходити став невпевнено. А ще торік, якби ви бачили, яку купу
дров нарубав. І сам косив траву для корови, — розповідає Людмила Кущ — невістка Петра Куща, який нещодавно в родинному колі відзначив столітній ювілей,
радіючи, мов дитина, приїзду дітей з онуками та правнуками.
Ювіляр має справжнє багатство — вісім
онуків і дев’ять правнуків. А з п’яти дітей
Петра Прокоповича (найстарший син Володимир уже також у поважному віці — 5
грудня йому виповниться 70 років) тільки
найменший — 57-річний Сергій, котрий
народився разом із сестрою-близнючкою
Тетяною, — проживає поряд із батьком.
Формально в кожного з них свій двір, а
насправді це одне ціле, тобто рідні люди
живуть водночас і автономно, й разом.
«Чи сваримося? — перепитує пані Людмила. — Бували якісь непорозуміння.
Батько працював бригадиром у колгоспі,
тож звик керувати. А воно ж і нам уже немало літ. Та довго ніколи не сердилися.
Посварилися — і тут же помирилися. Як
говорить мій син, ще невідомо, якими будемо ми у глибокій старості».

Уся доля пов’язана із селом, де
народився
Петро Прокопович зауважує, що вся
його доля пов’язана із селом, де народився (Прогресом, за словами столітнього чоловіка, воно стало десь у 1939 році,
коли об’єднали дрібні хутори, що мали
назви Кущівка, Мадьярівка, Пацюківка
тощо). У кращі часи в ньому проживало
три чи чотири сотні осіб, а нині лишилося всього близько 80. Тут довгожитель
провів усе життя (і в думках, говорить,
не було такого, щоб кудись виїхати),
за винятком хіба що років армійської
служби та воєнного лихоліття.
«Виріс без батька. Став сиротою,
коли мені виповнилося років чотири,
тож узагалі його не пам’ятаю, — розказує мій співрозмовник. — Мама лишилася сама з сімома дітьми: я був наймолодший серед своїх шістьох сестер. Злидні
були страшні. Пережив і штучно створений радянською владою голод 1932—
1933 років. Врятувало тоді тільки те, що
мамі вдалося приховати дещо з їстівних
запасів, а оскільки наша сім’я була багатодітною й не мала годувальника, нас
«шерстили» трохи менше за інших. Оцю
хатинку, в якій нині мешкаю, добудував у 1939 році, але після цього навіть
однієї ночі в ній не переночував, бо мене
забрали до армії. Служив спершу в Баку,
потім моїм місцем служби стала Москва, де мене й застала війна. Можна сказати, мені пощастило, бо всі п’ять років
я у складі військ ППО обороняв Москву
від нальотів німецької авіації, за що маю
численні нагороди. І хоча й у наших лавах були втрати, мене, мабуть, оберігав
Господь, відтак через рік після закінчення війни я повернувся додому, як-то кажуть, цілим і неушкодженим. На жаль,
мами не стало під час війни, тож я не
зміг її навіть поховати — ця важка місія
лягла на плечі сестер».
Прибувши до свого села, пан Петро
довго не барився й невдовзі одружився
— дружину звали Надія Самійлівна. Відповідаючи на запитання, чому саме вона
Інф. «УМ»
Щонайменше кожен п’ятий
українець (тобто 20,9% громадян) упродовж останнього року
переказував кошти благодійним
організаціям.
Про це свідчать підсумки загальнонаціонального опитування щодо громадського залучення. Його провели за Програмою
сприяння громадській активності
«Приєднуйся!»
Наші співгромадяни останнім часом досить активно допомагали фінансами благодійним
чи громадським організаціям.
«Приблизно один із десяти (8,9%)
скористався правом на податкову
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У Прогресі таки є прогрес
Довгожитель із села з дивною назвою секрету свого довголіття не знає і взагалі
незчувся, коли й прожив сто літ

❙ Павло Петрович із 4-місячною правнучкою Міланою.
❙ Фото Костянтина БОБРИЩЕВА.
стала його обраницею, пояснює: дівчині
симпатизував ще в дитинстві, коли разом ходили до школи в село Великі Солонці, і так вийшло, що ота дитяча закоханість переросла у справжнє почуття. Молодість пані Надії також обпекла
війна: нацисти вивезли її на примусові
роботи в Німеччину, де вона провела цілих три роки.
Хоч пан Петро мав, за його словами,
«слабеньку освіту» — усього шість класів
школи, учорашнього вояка призначили бригадиром у колгоспі. На цій посаді
він протримався понад 30 років — аж до
пенсії, бо вмів ладити і з начальством, і з
підлеглими. «Чоловіків у селі після війни лишилося зовсім мало: із тих, кого
знав, повернулися живими лише троє.
Тож я керував, вважай, самими жінками та підлітками, — пригадує Петро Прокопович. — Із людьми, звісно, працювати нелегко, але мені це якось вдавалося.
Щоправда, й платили мені дещо більше,
ніж рядовим працівникам. Разом із дружиною ми прижили п’ятеро діток. Зрозуміло, мала хатина стала затісною для
такої великої сім’ї. Тож, здається, у 1965
році я звів іще один будинок — там тепер
мешкають син із невісткою. На превеликий жаль, нам із Надією не судилося разом дожити до ста літ: через страшну хворобу от уже майже 30 років її немає серед живих. Рік чи два я сумував, а тоді
знайшов другу дружину, разом з якою
провів 14 років, та врешті-решт і її пережив. Отак у підсумку повернувся до молодшого сина з невісткою. Радує те, що
живу поряд із дітьми й водночас сам собі
господар».

Через поганий слух телевізор не
дивиться, полюбляє свіжу пресу
На дітей Петро Прокопович не скаржиться, та особливо хвалить невіст-

ку Людмилу. «Дай Бог, аби всі були такими. Невістка ставиться до мене дуже
прихильно, ні на макову зернину ніколи не образила, — запевняє. — Ми живемо дружно. Нема такого, щоб ділили їжу
чи гроші, — у нас усе спільне. Що й казати, усіма дітьми задоволений — і це теж
дуже важливо. Якби був невдоволений,
то, може, мене б уже й на світі не було. А
так у своєму віці почуваюся непогано і,
можна сказати, не відчуваю ваги років.
У руках іще маю силу: отак сидячи,
стільки дров переколов! Біда в тому, що
ноги вже підводять. А ще пам’ять іноді
зраджує. Оцю грушу я прищепив до дички (плоди з таким неперевершеним смаком рідко зустрічаються). А от коли це
було, уже забув».
Про поважний вік Петра Прокоповича нагадує й те, що він погано чує: спілкуючись із ним, доводиться підвищувати голос. Через це чоловік узагалі не
дивиться телевізора. Натомість завжди чекає листоношу зі свіжими газетами. Завдяки пресі й орієнтується в тому,
що відбувається у світі. «Читаю завдяки тому, що на правому оці мені зробили
операцію. Окулярів не використовую, бо
від них ніякого толку. Знаю, що президент Володимир Зеленський проштовхнув закон про продаж землі. Я вам скажу, землю й раніше продавали, але купити її могли лише заможні люди. Так
буде й цього разу. Коли в мене запитали,
чи не хочу продати землю, я відповів: та
нізащо! Бо гроші не є цінністю. Ти їх за
якийсь час проїси — і все, немає ані землі, ані грошей. Земля ж — споконвічна
годувальниця селянина».
Попри те, що до деяких рішень наших
нинішніх керманичів довгожитель і ставиться критично, загалом стверджує, що
на державу не ображений, адже має цілком пристойну пенсію. І хоч до грошей

❙

Секрету свого довголіття Петро Кущ не знає.

він зовсім байдужий («А навіщо вони
мені?» — дивується), усе ж йому приємно те, що, попри поважний вік, має можливість допомагати дітям, онукам.
Насамкінець цікавлюся в Петра Прокоповича, які страви він полюбляє найбільше. «Та хтозна, — стинає плечима
чоловік. — Харчами не перебираю: що
дають, те й їм. Невістка готує так, що багатьом можна повчитися. Не було такого, щоб щось мені не сподобалося, — усе
напрочуд смачне». Втім, згідно зі спостереженнями пані Людмили, свекор полюбляє молочне.
А от чи є ще довгожителі в його роду,
чоловік не може точно пригадати: «Помоєму, найстарша сестра Тетяна прожила понад 90 років. А до якого віку дожили інші сестри: Марфа, Соломія, Серафима, Дуня й Меланка — вже не пам’ятаю,
хоч це десь на папері записано. Звичайно, я серед усієї рідні рекордсмен. Відверто кажучи, ніколи не думав, що переступлю через столітній рубіж. І секрету
свого довголіття не знаю (можливо, головне — ніколи не сидіти склавши рук,
увесь час ворушитися?). Більше того, я
вам скажу, що взагалі незчувся, коли й
прожив ці сто літ». ■

■ ТЕНДЕНЦІЯ

Краще допоможіть матеріально
Українці досить активно підтримують фінансами благодійні та
громадські організації
знижку за благодійні пожертви»,
— розповіли ініціатори соціологічного дослідження.
Українці підтримують громадські організації, коли розуміють чітку мету їх діяльності
(37,6%), бачать прозоре управління фінансами (30,4%), а також

чують позитивні відгуки людей,
яким вони довіряють (30,1%).
А ще учасники опитування отримували моральне задоволення,
коли чітко усвідомлювали, що роблять добрі справи. Про що свідчить
такий факт: кожен третій респондент (31,8%), який приєднався

хоча б до однієї громадської ініціативи, зазначив, що це був позитивний досвід.
Загалом наші співвітчизники
переконані, що громадські ініціативи та організації повинні фінансувати заможні люди (62,7%)
та бізнес (51,1%). Але майже 20

відсотків опитаних (точніше —
19,9%) вважають, що громадяни теж мають бути залучені в цей
процес.
Програму сприяння громадській активності «Приєднуйся!»
фінансує Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та
впроваджує Pact в Україні.
Загальнонаціональне дослідження щодо громадського залучення проводили в липні-серпні
2020 року. Було опитано 2 тисячі
97 осіб у віковій категорії від 18
років по всій Україні, за винятком анексованого Криму та окупованих регіонів Донецької й Луганської областей. Похибка вибірки становить 2,2%. ■
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■ НА ЧАСІ

В кабінеті у мамолога
Регулярна профілактика і вчасна діагностика допомагають запобігти
раку молочних залоз
Мирослава КРУК

Кожна восьма жінка в Україні має проблеми з молочними залозами. Щороку в нашій країні реєструють 19
тис. нових випадків раку молочної залози, і, на жаль, майже 7 тисяч хворих із таким діагнозом помирають.
Кожна п’ята смерть обумовлена пізньою діагностикою, тож лікарі нагадують: вчасна профілактика, лікування і здоровий спосіб життя здатні зберегти жінці здоров’я. Жовтень — місяць, коли про цю проблему
традиційно мовиться багато в усьому світі. Його називають «рожевим жовтнем» — за кольором стрічки,
яка привертає увагу до жіночого здоров’я. Медики закликають представниць прекрасної половини людства
відкласти усі нагальні справи і завітати до кабінету мамолога, перевірити здоров’я молочних залоз. За програмою МОЗ «Медичні гарантії 2020» це можна зробити безкоштовно.

Не налякати, а пояснити
«Така програма, зокрема, передбачає для кожної жінки впродовж року цілий комплекс послуг:
функціональні обстеження — мамографію, УЗД молочних залоз і
(за потреби) біопсію. А також консультацію мамолога, — розповідає
хірург-мамолог Київського міського клінічного ендокринологічного
центру, заслужений лікар України Ігор Ковальчук. — Усе, що необхідно, — взяти скерування від
свого сімейного лікаря і звернутися до будь-якого медичного закладу України, записатися в електронну чергу і прийти на прийом до
лікаря, якому довіряєте».
Під кабінетом Ігоря Семеновича — черга пацієнток, які чекають на консультацію з уже готовими результатами обстежень.
П’ятдесятирічна Лілія приїхала з Черкас. 12 років тому жінка
мала хірургічне видалення доброякісного утворення в молочній
залозі, відтоді періодично навідується до кабінету мамолога задля профілактичного огляду. «Тепер, коли у свого сімейного лікаря можу взяти направлення і
приїхати з ним до Києва, до свого фахівця, — дуже зручно, — ділиться жінка. — Навіть якщо нічого не турбує, варто обов’язково
раз на рік прийти на огляд і консультацію. З Ігорем Семеновичем
ми знайомі давно, і , що мені дуже
подобається: він ніколи не залякує
пацієнток незрозумілими термінами, не ображає, не каже (як часто
в наших лікарнях трапляється, на
жаль) — «де ви були раніше, подивіться, до чого ви себе довели!»

❙ Мамографія — один із важливих методів діагностики молочних
❙ залоз — допомагає виявити патологію на ранніх стадіях.
❙ Фото з сайта aiu.org.ua.
Стрес — точно не той стан, який
потрібен жінці в такій ситуації».

Скласти «пазли» в один малюнок
Як пояснює Ігор Семенович,
жоден метод діагностики не є
стовідсотковим підтвердженням
діагнозу, тому відповідальний лікар не буде перекладати на голову
пацієнтки лавину незрозумілих
термінів і страшити неприємними
перспективами.
Дуже важливо поглянути на
ситуацію комплексно, скласти всі
«пазли» в одну картинку. Велику
роль відіграє і протокол попередніх обстежень, й аналіз скарг пацієнтки, сімейний анамнез розвитку хвороби, що дозволяє вра-

хувати можливі ризики. «Наприклад, якщо рак молочної залози
був у мами, рідної тітки, сестри
— маємо детально вивчити анамнез. За потреби — запропонувати
пацієнтці генетичне дослідження. Адже це — прямий фактор ризику недуги. Важливо також враховувати гінекологічний анамнез:
скільки було вагітностей, пологів,
чи мала жінка аборти. Бо це може
також негативно впливати на молочну залозу. Крім того, необхідно зважати на ризики, пов’язані
зі способом життя, харчуванням,
способом мислення», — зауважує
Ігор Ковальчук.
За словами фахівця, завдяки
програмі «Медичні гарантії» в Ук-

раїні створюється основа скринінгового процесу. Незалежно від
того, має жінка скарги на здоров’я
чи ні, але якщо їй виповнилося 40
років, сімейний лікар повинен направити її на мамографію. У цьому один з основних елементів профілактики. «А вже маючи результат, при додатковому обстеженні
лікар може виявити певну проблему. Важливо правильно інтерпретувати клінічні вогнища (дані мамографії, УЗД, біопсії), і лише після цього виробити стратегію лікування.

Невдоволення собою запускає
механізм недуг
Лише на 10% наше здоров’я залежить від лікарів і фармацевтів, а
на 90% — від соціуму, природного
середовища і способу життя, наголошують лікарі.
«Маємо відкрито говорити і нагадувати про фактори ризику: регулярне паління, яке в 35-40 разів
підвищує ризик онкологічних недуг, надлишкова вага й ожиріння,
які також провокують розвиток
злоякісних недуг, — розповідає
Ігор Ковальчук. — А ще — регулярна фізична перевтома, психічні перевантаження, невмотивовані дієти — все це відчутно б’є
по здоров’ю. Зверніть увагу: дослідження американських учених
доводять, що робота в нічну зміну
впродовж тривалого часу подвоює
ризик раку МЗ. Це пов’язано з порушенням вироблення мелатоніну. Людський організм — система взаємопов’язана. Збій на одній
ланці рано чи пізно провокує негативні наслідки для здоров’я в цілому.
На жаль, невміння любити
себе, піклуватися про себе та своє
здоров’я — згубна риса характеру.
І її, цю рису, що особливо сумно,
передають із покоління в покоління. Неспроста мовиться, що люди,
які дотримуються активного способу життя, мають снагу до самореалізації, живуть в емоційній злагоді з собою, вміють любити і бути
вдячними за любов, значно менше
хворіють і легше справляються з
недугами. Натомість накопичені
образи, невміння прощати, озлобленість та агресивність, як і почуття невдоволення собою й невмотивована прискіпливість до близьких, підточують організм і запускають механізм важких недуг. У
жінок від такої дисгармонії насамперед потерпають молочні залози». ■

■ ВИХІД Є!

Коли руки «танцюють»
Чому виникає тремор верхніх кінцівок і як приборкати
прояви цього патологічного стану
Леся ХОРОЛЬСЬКА

Якщо це не похмілля, то що?
Тремор рук буває двох типів: нормальний і патологічний. Нормальний
(фізіологічний) зустрічається в більшості здорових людей. Він з’являється
як легке посмикування у випростаних
руках і зазвичай швидко минає. Найчастіше його причиною, за словами лікарів, є фізичне навантаження: підняття
вантажів, біг, тривале перебування в нерухомому стані. А також стресова ситуація (надмірне хвилювання, депресія, істерика), коли підвищується збудливість
нервової системи.
Патологічний тремор виникає на
тлі серйозного захворювання — як
один із симптомів недуги. У такому
разі тремтіння не минає саме по собі і
різниться за характером. Спричинити
його може, наприклад, побічний ефект

лікарських засобів. «Токсичний вплив
хімічних речовин і ліків може викликати дрібний — і нерегулярний — тремор
у пальцях рук, — пояснює лікар-невролог Олег Костюк. — У таких випадках
відміна ліків і симптоматичне лікування вгамовує тремтіння».
Алкогольний тремор проявляється
при запущеній формі алкогольної залежності. В людини, що давно зловживає спиртним, можуть тремтіти пальці рук, голова, все тіло. Такий тремор
виникає зазвичай зранку, у стані похмілля. Те ж саме стосується і синдрому абстиненції при наркотичній залежності.
Тремтіння рук також може бути
пов’язане з надлишковим виробленням
гормонів щитоподібної залози. «Додатковим симптомом, що характеризує це
захворювання, є язик — він також дрібно тремтить, якщо його висолопити. При
цьому людина стає дратівливою, різко

❙ Причини тремору рук допоможе
❙ з’ясувати лікар-невролог.
❙ Фото з сайта vidomosti-ua.com.
худне, гіршає стан її волосся і шкіри,
з’являється надмірна пітливість, прискорене серцебиття», — зауважує Олег
Костюк.
Тремтіння може виникати і при діабеті — в моменти, коли концентрація
глюкози в крові різко зменшується. Такий стан супроводжують слабкість і пітливість. Але все минає після вживання
солодких продуктів.

Сісти на руку і дихати повільно
Тремор стає супутником і хвороби
Паркінсона. Головна його особливість
— людина тремтить у стані спокою.
Тремтіння виникає асиметрично, тобто більше трясеться ліва або права рука
(чи нога). Як тільки людина намагається зробити вільний рух, тремор зменшується і минає.

■ ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
Запорукою здоров’я молочних залоз є їх регулярні самообстеження. Найкраще це робити з
8-го по 11-й день менструального
циклу, коли груди ще не набряклі
і добре піддаються пальпації.
Запам’ятайте чотири основні
правила.
1. Поклавши руки на талію,
перед дзеркалом уважно огляньте груди. Перевірте, чи немає таких відхилень:
а) зміна форми; б) втягнення
соска; в) почервоніння чи збільшення певних зон; г)ямочки чи
лущення шкіри; д) виділення із
соска.
2. Підніміть руки вгору, щоб
оглянути нижню частину грудей.
Перевірте наявність перерахованих відхилень.
3. Ляжте на спину, покладіть
руку за голову, підкладіть скручений рушник під плече. Круговими рухами масажуйте груди і зони навколо них, шукаючи підозрілі вузли чи ущільнення
під шкірою. Можна використати
лосьйон або крем.
4. Прийміть душ. Намиліть
руки і робіть кругові рухи подушечками пальців від основи молочної залози до соска. Намагайтеся обстежити всі зони грудей,
а також навколо ключиць та зони
під пахвами. Якщо виявили будьякі незвичні утворення чи зміни
— зверніться до мамолога.

■ ВАЖЛИВО!
Терміни
профілактичних візитів
до лікаря-мамолога
Вік до 35 років:
— УЗД молочних залоз — раз
на рік,
— огляд гінеколога — раз на
рік,
— мамографія — за показниками.
Вік від 35 до 50 років:
— огляд мамолога — раз на рік,
— УЗД молочних залоз — раз
на рік,
— огляд гінеколога — раз на рік,
— мамографія — раз на 2 роки.
Вік від 50 років:
— огляд мамолога — раз на рік,
— УЗД молочних залоз — раз
на рік,
— огляд гінеколога — раз на
рік,
— мамографія — раз на рік.

Є також мозочковий тремор, який є
наслідком патологічних змін у мозочку
(частині заднього мозку людини). Він
проявляється при активних рухах рук,
ніг, або коли кінцівки довго перебувають
у нерухому стані. «Амплітуда тремтінь
збільшується під час цілеспрямованої
дії (коли рука досягла потрібного предмета) і зменшується та зникає при розслабленні кінцівок. Мозочковий тремор може бути проявом черепно-мозкової травми, розсіяного склерозу, отруєння», — застерігає фахівець.
Лікар каже, що деякі види тремору — досить специфічні. Наприклад астеріксис та міоклонус. Перший проявляє себе швидкими, широкими, аритмічними рухами і виникає у м’язах, коли ті
перебувають у стані тривалого скорочення. Вперше цю патологію лікарі завважили в пацієнтів із печінковою енцефалопатією.
«Міоклонус — патологія, при якій
спостерігаємо розмашисті рухи рук і тулуба, а амплітуда коливань може сягати
кількох сантиметрів, — пояснює невролог. — Тремтіння з’являється при русі,
а зникає під час повного розслаблення.
Подібний стан виникає при розсіяному
склерозі, патології стовбура головного
мозку, а також при судинних захворюваннях. Щоб угамувати такий тремор,
людині доводиться сісти або лягти на
руку». ■
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■ ДО СВЯТА

Нехай Покрова смакує!
Медовик із фруктами, запашний кекс, святкова «Єва» і торт для закоханих: яблучні
рецепти від королеви випічки Лілії Цвіт
Тетяна ЗІНЧЕНКО

Буде справедливо екватор осені присвятити яблукам — фруктам,
які люблять, напевне, всі. Поети їм присвячують вірші, художники
— картини, композитори — пісні, а дієтологи — корисні поради. А
ці незабутні мамині чи бабусині сади — в яблунях, грушах, сливах
та вишнях — це, як писала наша Ліна Костенко, «казка з казок».
Та що там говорити, яблука — це диво природи. Лілія Цвіт, наша
сьогоднішня порадниця, каже, що з яблуками можна творити такі
смачні дива, ніби ви пройшли курси яблучної кулінарії у самої природи. І перед великим святом — Покрови Пресвятої Богородиці,
— на яке природа особливо щедра своїми дарами, бо святкує разом із вірянами, радить спекти власне яблучне диво.
Лілія Цвіт знає, що каже. Дуже добре знайома нам, та й загалом
багатьом господиням у нас і за кордоном, вона успішно навчає
творити: з допомогою ютуб-уроків і майстер-класів у величезній
кулінарній спільноті з понад півмільйонною аудиторією. Як кажуть, користуючись випадком, подякуємо обдарованій кулінарній
майстрині з Дрогобича Лілії Цвіт (це — творче ім’я Олени Солтан)
за нові й нові рецепти, які допомагають і нам розкрити свої кулінарні можливості.
Що добре в порадах визнаних майстринь, як-от Лілія Цвіт, що вони
знають, як навчити. Вони не пропонують пекти відразу височенні
торти чи пироги з тіста, яке замішується багато разів і довго. Їхні
рецепти прості й доступні, прораховані дуже точно, «на око — це
не мірка, — каже дрогобицька майстриня. — Тісто любить точність і любов». І якщо вже берешся за справу, то роби її з душею і
любов’ю, нагадує кулінарка, або не варто й починати. Тісто відчуває руки майстрині і навіть її настрій.
Маленька Єва і Максим — діти Лілії Цвіт — безумовні квіти
натхнення для творчості мами, в якій чільне місце займають дивовижної краси короваї. А ще — природа надихає, каже майстриня. «Ось нещодавно побачила таку картину: бездонне небо, гори,
величні і неймовірні, і бузкові квіти. І так це мені запало в уяву,
що невдовзі народилися короваї у таких же квітах — бузкових,
гірських, чарівних». Чоловік у всьому підтримує дружину, а, як відомо, у творчості підтримка рідних — найголовніше. І мама, як
добра чарівниця, поряд: радить, підтримує, захоплюється смачною творчістю доньки. Ось така історія любові, яка знаходить вираження у всьому, і в кулінарії — також.

Яблучний кекс — насолода
за кілька хвилин!
«Осінь — чудовий сезон для випічки з яблуками.
Тому пропоную спекти чудовий кекс із яблук» — починає
наш смачний яблучний екскурс визнана кулінарка. «Запашний, ніжний, із кислинкою... Такий домашній кекс із
яблуками можна приготувати
за кілька хвилин! З простих,
доступних продуктів. У ньому добре відчуваються яблука, які надають соковитості.
Моїм дітям дуже сподобалося, тому пекла двічі за день»,
— ділиться враженнями Лілія
Цвіт.
Потрібно на форму 25х11
см: яблука, очищені від шкіри
та зернят — 300 г, яйця — 3
шт., цукор — 150 г, ванільний
цукор — 1 п., масло — 150 г,
сметана — 100 г, крохмаль —
100 г, борошно — 200 г, розпушувач — 2 ч. л.
Яйця, цукор, ванільний
цукор збиваємо до утворення
пишної світлої маси. Додаємо розтоплене масло, сметану і перемішуємо міксером.
Потім слід додати крохмаль
(кукурудзяний або картопляний), борошно та розпушувач і замісити тісто міксером.
Воно виходить середньої консистенції, яке легко перемішувати ложкою.
Яблука почистити, порізати на грубі шматочки та додати до тіста, все перемішати.
Потрібно, щоб тісто повністю покривало яблука. Викладаємо тісто у застелену форму та рівномірно розподіляємо його. Важливо не «переборщити» з яблуками, бо кекс
може не вдатися.
Випікаємо кекс при темпе-

ратурі 170 градусів приблизно
годину — залежно від розміру
форми і товщини тіста. Готовність перевіряємо дерев’яною
паличкою, вона має бути сухою. І все — маєте справді апетитний, ошатний, дуже смачний кекс. Наступну порцію ви
приготуєте ще швидше!

Медовик із яблуками —
солодка невагомість
«Запашні, м’які, пухкі та
високі медові коржі, яблучна
начинка та сметанний крем...
Все це гармонійно поєдналось.
І вийшов дуже смачний та гарний пляцок! Крім того, зовсім
не складний у приготуванні.
Спробуйте і насолоджуйтесь!
Всім смачних медово-осінніх
рецептів!» — надихає на цей
шедевр Лілія Цвіт.
Форма 25х35 см
Тісто: яйця — 6 шт., цукор
— 1 склянка, мед — 1 склянка, сода — 2 ч. л., оцет — 1 ст.
л., борошно — 2,5 склянки.
Начинка: яблука — 2 кг,
цукор — 1 склянка, вишневе
желе — 2 п., масло — 50 г.
Крем: сметана — 900 г, цукор — 1 склянка, загущувач
— 3 п.
Для прикрашання: шоколад — 100 г.
Щоб приготувати медове
тісто, яйця збиваємо з цукром в пишну масу. Додаємо
рідкий мед. Якщо у вас мед
застиг, то розтопіть його в
мікрохвильовці чи на водяній
бані. Збити все міксером. Додати соду, погашену оцтом,
перемішати. Всипати борошно та замісити тісто. Викласти у форму, застелену пергаментом. Випікати при температурі 190 градусів 40-50 хвилин. Готовий корж остудити,

❙ «Яблуко Єви».

❙ Варшавський яблучник.

❙ Лілія Цвіт.

❙ Медовик.

розрізати на 3 рівні частини.
Можна спекти 3 коржі окремо. Тоді час випікання буде
меншим.
Яблучна начинка. Яблука
почистити, потерти на грубій
терці. Викласти на сковороду,
додати цукор та масло. Тушкувати близько 20 хвилин,
доки яблука не розваряться.
До гарячих яблук додати 2
п. вишневого желе. Ретельно
перемішати. Остудити до кімнатної температури.
Крем. Сметану збити з цукром. Додати загущувач, збити.
Збираємо пляцок. Медовий корж — 1/2 яблучної начинки — 1/3 сметанного крему — медовий корж — 1/2 яблучної начинки — 1/3 сметанного крему — медовий корж
— решта сметанного крему —
тертий шоколад.
Залишити пляцок у холодильнику на 6-12 годин, щоб
просочився. Медова краса готова!

пушувач, манку та замісити
тісто. Наприкінці додати 5
збитих білків та обережно перемішати. Розділити тісто на
2 частини. До однієї додати
какао та перемішати до однорідності. Викласти коричневе
тісто у застелену пергаментом
форму.
Кокосова начинка. 5 білків
збити в піну. Додати цукор,
збити до стійких піків. Додати кокосову стружку та крохмаль, перемішати все міксером. Викласти кокосову начинку на коричневе тісто.
На кокосову начинку
викласти потерті яблука,
злегка відтиснувши з них сік
рукою. Зверху яблука обережно розрівняти ложкою.
На яблука викласти біле
тісто. Випікати при температурі 190 градусів 1 год. Пляцок
вийняти з форми, остудити.
Полити пляцок глазур’ю
з підігрітого шоколаду та молока, посипати кокосовою
стружкою.

Варшавський яблучник
для закоханих

Торт «Яблуко Єви» — для
свята душі

«Неймовірно смачний пляцок із яблук! М’який, пухкий,
просто тане в роті. Рецепт
зовсім нескладний. Усі його
шари печуться разом, а виглядає, ніби з кремом. Спробуйте! І ви закохаєтесь у цей рецепт», — каже Лілія Цвіт.
Тісто: маргарин — 2 п., цукор — 1 склянка, жовтки — 10
шт., білки — 5 шт., олія —
0,5 склянки, борошно — 2,5
склянки, розпушувач — 3 ч.
л., манка — 4 ст. л., какао —
3 ст. л.
Начинка: білки — 5 шт.,
цукор — 1 склянка, кокосова
стружка — 300 г, крохмаль —
2 ст. л., яблука — 2 кг.
Глазур: шоколад — 100 г,
молоко — 2 ст. л.
Форма 25х35 см.
Тісто. М’який маргарин
збити з цукром, додати жовтки, збити, олію — знову збити. Додати борошно та роз-

Цей торт майстриня пекла на день народження своєї
донечки Єви, яка дуже любить згущене молоко. Тому
в рецепті його багато. Також
у торті є карамелізовані яблука, які надають кислинку.
«Дуже вдалий бісквіт на згущенці, ніжний карамельновершковий крем та соковиті
яблука! Неймовірне поєднання! Спробуйте», — рекомендує Ліля Цвіт.
Форма — 20 см.
Бісквіт: 6 яєць, 100 г згущеного молока (вареного),
100 г борошна, 1 ч. л. розпушувача, 100 г цукру, 1 ч. л.
какао.
Карамелізовані
яблука: 4 великі яблука (700-800
г), 100 г цукру, 50 г масла,
0,5 ч. л. кориці, 0,5 ч. л. куркуми.
Крем: 300 г згущенки,
400 г сметани.

Глазур: 100 г згущенки, 1
ст. л. сметани.
Печемо бісквіт. Білки збити в піну, додати цукор, збити, щоб цукор розчинився.
Додати жовтки, збити. Покласти згущене молоко кімнатної температури, перемішати
на низьких обертах міксера.
Додати борошно, розпушувач,
какао та замісити тісто.
Викласти у застелену пергаментом форму. Випікати
при температурі 180 градусів
приблизно 40 хвилин, доки
бісквіт підрум’яниться. Вийняти з форми, остудити. Порізати на 3 рівні коржі.
Яблука почистити від шкіри та вийняти серединки.
Порізати пластинками товщиною приблизно 1 см. На сковороді розтопити масло. Додати цукор, спеції і перемішати. Підігрівати, щоб цукор
розтопився. Додати шматочки яблук, перемішати. Тушкувати ще 5 хв. Наприкінці
ще раз перемішати. Зняти з
вогню, обережно вийняти яблука з сиропу, який залишити для просочування коржів.
Крем. Сметану збити в пишну масу. Якщо у вас магазинна сметана, то додати 1 п. загущувача до сметани. По ложці додавати згущенку, збиваючи масу до однорідності.
Збираємо торт. Для початку просочуємо коржі сиропом від яблук. Тоді на корж
викладаємо 1/2 карамелізованих яблук. На яблука викладаємо 1/2 крему. Тоді знову
корж і повторюємо все у тій
самій послідовності ще раз.
Глазур зі згущенки. До згущеного молока додати сметану. Підігрівати все, помішуючи, доки маса не стане однорідною. Але не кип’ятити! Гарячою глазур’ю змастити торт
зверху. Прикрасити так, як
захочете: горіхами, цукерками, фруктами!
Світлого свята Покрови!
Смачних яблучних пирогів і
цієї осені! ■

12

КУЛЬТУРА

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 13 ЖОВТНЯ 2020

■ ДОБРА СПРАВА

■ КНИЖКОВА ШАФА

Читання
дотиком

Від Кембриджа —
до Варшави

Уперше в Угорщині
видали україномовну
дитячу книгу шрифтом
Брайля
Людмила КОХАН
Справжньою історичною подією
для українців, що живуть в Угорщині, стало інклюзивне видання
спільними зусиллями україномовної збірки «Казковий дивосвіт»,
надрукованої шрифтом Брайля. Її
днями презентували у Будапешті.
Збірку створено і видано в рамках
серії міжнародних проєктів «Дитяча українська казка ХХІ століття»,
засновницею яких є Уляна Княгинецька.
Літературно-художнє інклюзивне видання «Казковий дивосвіт»
адаптоване для читачів із важкими порушеннями зору за стандартами універсального дизайну. Виготовлене на цупкому папері методом
рельєфного друку шрифтом Брайля.
Книга містить кольорові ілюстрації для читачів з важким порушенням зору, що їх виконав український художник Олександр Гембік.
Адаптована ж тішить своїх читачів рельєфно-крапковими ілюстраціями, підготованими українською
художницею Ольгою Разлом. Вони
тактильні, їх можна відчути на дотик. Це справжня вишивка на папері! До нової книжки увійшли своїми
творами казкарі Еліна Заржицька,
Ольга Репіна, Любов Швець, Дзвінка Дячок, Леся Кічура, Інна Калина
та Сашко Дерманський.
Примірники «Казкового дивосвіту» брайлівським шрифтом будуть
безкоштовно передані до спеціалізованих закладів та бібліотек України задля задоволення культурно-духовних потреб людей з обмеженням
зору. Декілька примірників розмістять в Угорській національній бібліотеці імені Ференца Сечені та Державній бібліотеці іноземної літератури в місті Будапешт. Подарункові
видання надішлють українським незрячим читачам Туреччини, Угорщини, Іспанії, Канади й України.
Започаткований цей книжковий
проєкт відомим українським письменником Володимиром Вакуленком, який став упорядником «Казкового дивосвіту» разом з Уляною
Княгинецькою. На особливу подяку також заслуговує ТОВ «Друкарня Мадрид» громадської організації «Право вибору», які завдяки
підприємству об’єднання громадян
«СоцІнтел» видрукували цю чудову
книжку в харківському видавництві
«Точка». Видання стало успішним
за підтримки спонсорів: Товариства
української культури в Угорщині;
Самоврядування українців Ференцвароша; Самоврядування українців
Ержибетвароша; Самоврядування
українців Ерду.
А тим часом в Угорщині оголошено новий міжнародний проєкт «Відчувати слова». У його межах заплановано поповнити фонд Державної
бібліотеки іноземної літератури в
Будапешті україномовними виданнями, надрукованими брайлівським
шрифтом. Планується тими ж силами видати три цікаві збірки. Презентувати їх намічають уже наступного
літа, у 2021 році. До проєкту запрошують партнерами й інші видавництва, друкарні, письменників, спонсорів і всіх, кому небайдужа доля
українського друкованого слова й
доля незрячих читачів. ■

Спомин про світи за залізною завісою у
книзі «Озон зарубіжжя»
Віра ПРОСАЛОВА,
професор кафедри Донецького національного університету імені
Василя Стуса

Для людей, що проживали в недавніх радянських умовах, чужина свого часу була справжнім озоном, адже відкривала інший
світ — незвіданий і бажаний, більшою мірою налаштований на
спілкування, ніж багато наших співвітчизників, яких із дитинства так налякали тими закордонними ворогами, що вони вже
привиджувалися скрізь. Якщо ж після численних перевірок вашого родоводу і відповідних інструкцій щодо поведінки під час
подорожі дивом удавалося прорвати «залізну завісу», то відчуття були неймовірні, наче з клітки нарешті вирвався в інший,
незнаний досі, світ. Після наших повсюдних вибоїн і глибочезних ям, що давалися взнаки кожному мандрівнику, за кордоном
насамперед вражали дороги, такі рівненькі та гладенькі, ніби їх
щойно проклали — саме перед вашим приїздом.
Для професора Михайла Кузьмовича Наєнка побачене у чужих
краях служило не лише джерелом для подиву чи замилування,
як для багатьох наших співвітчизників, а й імпульсом до роздумів, зіставлень, пошуків аналогій, приводило до рефлексій
над дискусійними моментами літературно-освітнього життя
та його (не менш дискусійним, а іноді й відверто провокативним) осмисленням. А тепер народилася книжка — «Озон зарубіжжя».

Оспіваний той Дунай
«У часи ренесансу й бароко
(ХV—ХVIII ст.) ходили по науку українці й до італійського Риму та німецького Галле
(Феофан Прокопович), у Вільнюських, Варшавських та Паризьких краях здобували вишкіл письменник і церковний
діяч Лазар Баранович, гетьмани Богдан Хмельницький
та Іван Мазепа, — підкреслює
автор книги, — в часи просвітництва і класицизму (ХVIII ст.)
«перший розум наш» Григорій
Сковорода не лише співав у царедворській капелі Петербурга, а й збагачувався знаннями в Угорщині, Словаччині та
Австрії...». Екскурс у минуле
дає авторові можливість нагадати про велич наших предків,
які не поступалися перед іншими народами, а почувалися рівними серед рівних.
До книги «Озон зарубіжжя»
ввійшли спогади Михайла
Наєнка про закордонні подорожі різних років: ще від часів
його перебування у складі студентського будівельного загону
в Казахстані — до мандрівок із
науковою, виробничою, культурно-освітньою чи пізнавальною метою, що дозволяли йому
розширити коло знайомств,
популяризувати доробок українських письменників, сприяти налагодженню підготовки
фахівців з української філології в закордонних навчальних
закладах, конче необхідної для
України як незалежної держави, про яку мало тоді ще знали
у цивілізованому світі, адже
ототожнювали її з Росією.
Географія подорожей широка й охоплює республіки
колишнього Радянського Союзу (Литва, Казахстан, Молдова, Росія, Білорусь, Грузія,
Вірменія), країни тодішнього «соціалістичного табору»
(Угорщина, Чехословаччина,
Польща, Болгарія, Румунія,
Югославія), а також Австрію,
Німеччину, Туреччину, Індію,
США. Щоправда, деяких із цих
країн, як, скажімо, Чехословаччини чи Югославії, вже не

вдасться знайти на мапі світу,
проте не це головне, важливіше інше: якими тобі здаються чужі здобутки, інший стиль
життя, чи виявляєш повагу до
чужого як принципово іншого,
не подібного до свого.
Побачене, наприклад, в
Угорщині викликало в пам’яті
автора літературні асоціації, змушувало шукати аналогії й перетворювалося на цікаву мандрівку у світ культури: «Краса неймовірна! Адже
оспіваний той Дунай іще в нашій найдавніше записаній народній пісні: «Тихо-тихо Дунай воду несе, а ще тихше дівка косу чеше...» Перша національна опера наша теж не
обійшлася без поетизації Дунаю: «Запорожець за Дунаєм»
земляка з Черкащини Семена Гулака-Артемовського». У
новіші часи Дунай відлунив у
занедбаній уже «Задунайській
січі» з повісті Михайла Коцюбинського «Дорогою ціною», а
потім — «Прапороносці» Олеся Гончара...
Запам’яталося з подорожей, звичайно, не все, лише
найголовніше, як, наприклад,
відвідування розташованого в
місті Кембридж Гарвардського
університету: «Дуже важливо,
що на території, де в 1636 році
(на чотири роки пізніше, як
Києво-Могилянську колегіюакадемію) засновано Гарвардський університет, ніколи не
було спустошливих війн і всіляких інших лих; тому в бібліотеці зберігаються книги,
яким триста і більше років. Ця
бібліотека у США є найбільш
представницькою після конгресової бібліотеки в Нью-Йорку та бібліотеки Колумбійського університету». Непідробне
захоплення багатством бібліотечних фондів знаходить логічне пояснення.

Нашого цвіту — по всьому
світу
Мозаїка подорожей доповнена у книзі розповідями про
науковців, з якими довелося мандрувати чи спілкувати-

❙ Професор Михайло Наєнко з головою української громади
❙ Австрії Борисом Ямінським під час проведення наукового
❙ заходу «Іван Франко і Відень».

❙ У музеї просто неба з аборигенами-індіанцями, які щодня
❙ виконують роль «експонатів» (поблизу Бостона, США).
❙ Фото з архiву.
ся авторові. З-поміж них слід
згадати невтомних популяризаторів української літератури Зіну Геник-Березовську —
в Чехії та Анну-Галю Горбач
— у Німеччині, професора Українського наукового інституту Гарвардського університету Григорія Грабовича, професора Пряшівського і БанськоБистрицького університетів
імені Матея Белла Михайла
Романа, професора-славіста
Штефана Сімонека з Відня, засновника Асоціації україністів
Чехії Вацлава Жидліцького,
професора Інституту славістики Університету імені Масарика (Брно, Чеcька Республіка) Іво Поспишила, німецького славіста, почесного професора славістики університету
в місті Регенсбург (Німеччина)
Ервіна Веделя, німецького літературознавця-славіста РольфаГебнера, знайомство з якими відкривали перспективи
для діалогу, наукової співпраці на літературознавчій і освітній ниві.
Зустрічі з амбасадорами
українства — чільним діячем
Наукового товариства імені
Шевченка Леонідом Рудницьким зі США та першим президентом Асоціації україністів
Австралії Марком Павлишиним — мали не менш важливе значення, адже ще раз підтверджували, з одного боку,
досить широку географію досліджень з україністики, а з
іншого — ті проблеми, які супроводжують цю галузь знань,
що тримається, по суті, на ентузіазмі самих дослідників.
У колі знайомств автора
книги — письменники, з якими доводилося подорожувати,
як, наприклад, із Ганною Чу-

бач до США, Олегом Чорногузом — до Федеративної Республіки Німеччини, Романом
Лубківським — до Білорусі,
ті, з ким удалося познайомитися під час літературних імпрез, наукових форумів, особистих зустрічей. Із-поміж них —
вірменський поет і вчений Паруйр Севак, білоруський поет і
професор Ніл Гілевич, український поет і перекладач Юрко Позаяк, тобто Юрій Лисенко, який
працював у той час у посольстві України в Хорватії. Окремо слід згадати про популярного поета-шістдесятника Євгена
Євтушенка, який не без впливу
автора книжки взявся за переклад творів Тараса Шевченка.
Чи не найбільше уваги у
книзі «Озон зарубіжжя» приділено Польщі, тим осередкам
україністики, які функціонують у цій країні. Зацікавлення
цієї країною зумовлене і десятирічним перебуванням автора на посаді декана філологічного факультету Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка, і давніми зв’язками з україністами
цієї країни, зокрема зі Степаном Козаком, Валентиною Соболь, Ярославом Поліщуком
та багатьма іншими.
У композиційному плані
книга здається доволі строкатою: містить спогади про подорожі, екскурси в історію відвіданих країн, розповіді про
курйозні випадки з приватного життя. Чудово ілюстрована краєвидами відвіданих місць, світлинами як з особистого архіву, так і з інтернет-джерел, вона дозволяє мандрувати
у світ культури та освіти, збагачуватися життєвим досвідом
автора. ■
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■ МИНУВШИНА

Костянтин РОДИК

У фільмі Рендала Воллеса «Ми були
солдатами» (2002) полковник Мур, що
командує батальйоном десантників у
першому бою В’єтнамської війни і якого
переконливо грає Мел Ґібсон, промовляє, на перший позір, дивну, «психоаналітичну», сказати б, фразу: «Я не міг
цю війну зупинити, тому мушу її зрозуміти». Кадровий офіцер — пацифіст?
Кіно зрідка має на меті щось пояснювати — то функція писаного слова. І хоча
згаданий талановитий фільм із тих, які
конче треба дивитися сьогоднішнім українцям, по тлумачення звернімося до
його основи, адже це екранізація спогадів Гаролда Ґ. Мура та Джозефа Л. Ґелловея «Ми були солдатами... і молодими. Я-Дранґ — битва, що змінила війну
у В’єтнамі» (Л.: Астролябія, 2018). Цю
книжку ні з чим порівняти в сучасній українській воєнній мемуаристиці — наші
командири оперативного рангу, від комбатів починаючи, поки таких не написали. Та й американські аналітичні спогади
вийшли друком в Америці лише 1992-го,
майже через тридцять років по операції в долині Я-Дранґ — доти американці «не зустрічалися у справжніх боях» із
комуністичними в’єтнамцями. Полковник Мур разом зі співавтором, воєнним
журналістом Ґелловеєм, вирішили дослідити долю кожного бійця батальйону
та реконструювати місце і значення битви за Я-Дранґ в усій В’єтнамській війні,
ба навіть у подальших геополітичних змінах. Довелося довго копирсатися в архівах Пентагону, в дослідженнях істориків,
зустрічатися з північнов’єтнамськими генералами, які колись протистояли Мурові
у боях. А ще — долати американську суспільну «втому» від тієї війни (точнісінько
як у нас сьогодні), котра перемішувала реальне з вигаданим. Невипадково епіграф
до підсумків обрано з античного «воєнного письменника» Есхіла: «Правда — перша жертва війни».
Та повернімося до фрази «Я не міг цю
війну зупинити, тому мушу її зрозуміти».
Перший закон офіцера — безумовне виконання наказів вищого командування.

В’єтнамський тест
на російську війну
Це взагалі аксіома будь-якої війни. Але
другий закон командира — зробити все,
аби врятувати життя своїх солдатів. Бій,
якого командир зупинити не може, — це
втрати апріорі. Й офіцер завжди перебуває між цією Сциллою і Харибдою. Навіть
коли не йдеться про наказове безглуздя а
ля маршал Жуков. В американській армії інший алгоритм єдиноначалія. «Командирові батальйону не слід втручатися в компетенцію командира будь-якої
роти», — вважає комбат Мур. Схоже, так
само міркують і його начальники. У найкритичнішу мить чотириденного бою в
Я-Дранґу, коли майже ніхто не сумнівався у цілковитому знищенні американського батальйону, генерал телефонує Мурові: висилаю по вас гелікоптер. Прямий
наказ щодо персональної евакуації. Мур
відповідає: «Тут триває бій. Я не покину
своїх хлопців». І вищий командир мовчки
погоджується на невиконання свого наказу підлеглим офіцером. Книжка «Ми були
солдатами», як і фільм, насамперед є одою
офіцерам, для котрих «обов’язок — один із
різновидів любові».
А «зрозуміти цю війну» — то не лише
задля підтримання мотивації бійців. Насамперед це про мінімалізацію неминучих втрат. «Ми змогли вистояти проти
найкращих легких піхотинців у світі»,
— значить Гаролд Мур. Змогли, бо командир знав і поважав супротивника, намагався зрозуміти його щокроку.
В’єтнамська війна починалася з військового безладу, що вельми нагадує початок російсько-української. «Коли президент Джонсон відрядив нас на війну,
багато чого бракувало, але чи не найвідчутнішою виявилася нестача медиків. У
батальйоні їх мало б налічуватися тринадцять, а ми мали тільки Кітона та
Кейта». Бракує бронежилетів. Немає

■ КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО
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Американська екранізація Brave New World (2020) Олдоса Гакслі тільки потвердила, що сьогодні емоційна реальність не менш
важлива, ніж реальність фізична. Світ переживань набуває ознак
Ельдорадо, омріяного раю, а емоції є і товаром, і новою формою
розрахунку. Переживання емоцій стає тим єдиним і неповторним,
що вирізняє кожного з натовпу. У майбутньому можна навчитися
керувати біохімією тіла, створюючи відчуття насолоди, спокою,
затишку. Можна купити ту дійсність, яку хочеш. Картинку бажаної реальності можна замовити, й не має значення, що цей симулякр — лише замінник того, що могло б бути. Мозок прекрасно «харчується» і таким товаром, який стає в епіцентрі великих
неоімперських монополій. Майбутнє репрезентує монополію на
біохімію емоцій.
І саме про це новий роман Ніколаса Дімітрова «Дилер реальності» (Х.:
Фабула, 2020). Людина в майбутньому
може обрати реальність, яку вона хоче:
бути твариною чи богом. «Ось твій бріф:
полювання на алігаторів в амазонській
сельві, потім кривава сутичка з тубільцями, потім без паузи — втілення в ацтекського бога Кетцалькоатля, політ крізь
три світи. І заключний акорд: вечірка в
потойбічному світі за участю покійних
диктаторів, зазначених у списку. Усе правильно?».
«Дилером реальності» автор долучився до тих творців світової літератури, які ставлять запитання про сутність
людини й свободи. Що ж визначає людину в майбутньому? У будь-якому разі
ренесансна теза про людину як вінець
творіння чи антична думка Протагора
про людину як мірило всіх речей зникає.
Ніколас Дімітров ставить запитання про
те, чи можна вважати людиною того, хто
живе в штучних реальностях, якщо царина емоційного набуває ознак товару, який
жорстко контролюють на новому ринку,
як сьогодні контролюють алмази чи нар-

навичок бойової злагоджености. Негаразди з розвідкою.
Той перший бій восени 1965-го чимось нагадує Іловайськ. Американський батальйон фактично потрапив у засідку. Чотири дні оточення, 151 убитий,
121 поранений, 4 зникли безвісти. Але
північним в’єтнамцям, що розпочали
агресію супроти Південного В’єтнаму,
перша перемога далася задорого; пізніше підраховано співвідношення втрат —
12:1. Це — теж характеристика офіцера
Мура, який два роки перед тим тренував
свій аеромобільний батальйон виживати
й перемагати.
Північнов’єтнамці діяли в Я-Дранґу
так само, як росіяни в Донеччині. «Поп-

ри достатні сили, ми не мали наміру визволяти територію. Ми хотіли лише знищити ворога», — сказав через багато років
Мурові в’єтнамський полковник, який
тоді атакував його. Чимало й інших паралелей, наприклад, таке: «На великий червоний хрест на борту машини ворог відреагував посиленим обстрілом».
700-сторінкова книжка «Ми були солдатами» — лише наполовину про бойові
дії. Решта — про наслідки тієї війни, насамперед психологічні. Там, де йдеться
про реабілітацію, її треба вивчати. Ось свідчення — не солдата, а його удови, — про
страхітливу тяглість цього процесу: «Через 20 років я таки пройшла курс лікування». А ще ж проблема самих свідчень:
кількість мемуарів не надто наближає нас
до «всієї правди про війну» — пишуться
вони з різних спонук. Буває, як казав полковник з роману Гемінґвея «За річкою, в
затінку дерев», що «на брехунів зійшло
натхнення». Більшість ветеранів — мовчать. Як-от бійці, що були поранені поруч
у долині Я-Дранґ: «Згодом, побачившись із
Табодою, ми жодного разу не обговорювали
того бою: надто погано все склалося».
У післямові наукових редакторів українського перекладу Олександра Дєдика та Олега Фешовця йдеться і про планетарні наслідки В’єтнаму: «На думку
одного з творців «сингапурського економічного дива» Лі Куан Ю, тривала війна
у В’єтнамі дозволила іншим країнам Південно-Східної Азії виграти час для стабілізації влади та економічних реформ. Без
втручання США у цю війну чимало країн
не змогли б чинити опору звабливим, але
оманливим ідеям комунізму». А далі головне: «Також ця війна мала, та й повинна
мати нині, значний сенс для нас, ставши
одним із програних боїв великої війни проти вбивчого комуністичного режиму... Це
була боротьба й за нашу свободу».
Америка одужала після «в’єтнамського синдрому». В Україні ця хвороба
лишень починається. Прикінцеві кадри
фільму «Ми були солдатами» — ніхто на
батьківщині не зустрічає демобілізованих вояків із «вантажем 200», як тепер
уже ніхто не зустрічає наших живих і полеглих, що вертають з московської війни... ■

котики на дорогах і в картелях Африки й
Мексики.
«Дилер реальності» — про те, що в
майбутньому можна купити будь-яку реальність, від сексу до релігії. У творі перемішано християнство і буддизм, технологічно-раціональне й містичне; нова
філософія переінакшує традиційні уявлення про етику й естетику, бо ж в основі
«фізики майбутнього», перефразовуючи
Мічіо Кайку, — симкулякр. Маємо цілковиту гібридизацію, коли людина може
замовити собі розмову зі священником
будь-якої конфесії, а може купити бажану
картинку сексуального екстазу з акторкою, яка стала планетарним культовим
символом тілесної привабливості. «Ми
оцифровуємо актрису і запускаємо цей
симулякр до басейну з хтивим мільйонером. Вони там плавають, а потім вона
робить із ним те, чого насправді ніколи
не погодилася б робити за будь-які грубі
гроші». Акторка погоджується, щоб із
неї створили масово клонований симулякр задоволення, яким насолоджуватимуться мільйони. Частина тебе стає
шматком плоті, а симулякр виконує фун-

Творці реальності,
або Гра в імітацію
кцію повії; реальна людина перетворює
свою проєкцію на масовий товар. В Олдоса Гакслі йдеться про те, що людина в
майбутньому не може мати власного простору. Ніколас Дімітров створив роман,
який розвиває думки англійського класика антиутопії.
Не аналізуватиму «Дилера реальності» у парадигмі кіберпанкового роману, бо, попри те, — це й філософський роман. Що лишається від людини з
розвитком нових технологій? Чи здобуває вона справжню свободу? Чи ті технології зовсім не запрограмовані на людську волю до свободи? Й еволюція світу
відбуватиметься в напрямку дееволюції
людини? Людина складна в управлінні,
а її копія? «Людьми керувати набагато
складніше, вони раз у раз згадують про
закони, права і так далі... Ми працюємо
над новим етапом еволюції, і нові закони
для нього теж створюємо ми».
Ніколас Дімітров показує історію гібридного світу, у якому діє принцип «життя
— це гра». Тільки от є 1% тих, хто грає —
як тисячі років, так і тепер, у майбутньому, — в екзистенційній площині, а 99%
погоджуються бути інструментом політики й власних бажань. Ти отримуєш здатність жити чудовою реальністю чужих образів й діставати насолоду від симулякрів
— і натомість втрачаєш суб’єктність, перетворюєшся на залежну частинку в еко-

системі «дилера реальності».
Можливо, Ніколас Дімітров написав
роман, у якому йдеться про майбутнє, де
людиною (за Аристотелем) може назвати себе хіба той 1% на планеті. Можливо
також, що саме так написав би «Дилера
реальності» Джонатан Свіфт, якби жив
сьогодні. Карколомно цікавий, динамічно-напружений твір із багатьма інтригами та фантастичними пейзажами інокультурної реальності Сінгапуру (хоча в
топографію твору вписано і Київ). Але
основна цінність твору в тому, що він
містить загадку — запитання, на яке

немає однозначної відповіді.
Чи здатне людство жити в реальності, коли емоції можна купити? Чи не
проходимо ми тоді через новий неоколоніальний період рабства? І навіщо людині знати, як влаштовано світ? Хіба не
достатньо, як у «Матриці», прийняти пігулку, викликати в молитовній кабінці потрібну реальність, замовити бажану картинку й вимкнутися зі світу, який
до чогось зобов’язує? І чому в країні тотального блага, гіпертрофованих можливостей насолод існує небезпека для життя кількох головних героїв роману? Чому
вони, як у часи диктаторів, змушені тікати? Герої, які протистоять утопії щастя майбутнього, таки не задовольняються
не-знанням, але чи стають вони щасливими від того? І чи щасливі ті «фахівці»,
які стали богами нового часу?
Або така ось цікавинка: «Можливо,
сам процес творення світу й залежить від
волі богів, але роблять це вони не самі,
а за допомогою відповідних фахівців».
Христос, Магомет, Будда — також «дилери реальності»?
Воля до влади й воля до свободи —
біном, який визначає напругу в центрі
реальностей, які сконструював Ніколас
Дімітров, щоб тепер українським перекладом свого роману, який уже став світовим бестселером, збудити думки в української читацької спільноти. ■
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СПОРТ
■ ЗБІРНА

Григорій ХАТА
Після принизливого фіаско у
товариському матчі французам
(1:7) мінімальна поразка збірній
Німеччини у третьому турі Ліги
націй для національної збірної України виглядає, як крок
у правильному напрямі. Утім
в останніх трьох матчах, грати в яких довелося проти грандів європейського футболу, «синьо-жовті» лише програвали, і
це вочевидь достатній аргумент
для того, аби тренерський штаб
української збірної сфокусувався на проблемі.
Очільник української збірної Андрій Шевченко зауважує,
що його головне завдання на
найближчий час — це підготовка команди до майбутнього чемпіонату Європи, котрий відбудеться улітку наступного року.
«Лігу націй ми розглядаємо як
підготовку до фінальної стадії
чемпіонату Європи та відбору
на чемпіонат світу. Якщо ж ми
зуміємо затриматися в дивізіоні
А Ліги націй, це буде суперрезультат, особливо у світлі тих
труднощів, які у нас виникли
зі складом», — наголосив головний тренер «синьо-жовтих».
Якщо так, то вимагати від
української команди миттєвих результатів узагалі не слід.
Як видно, конкурувати з Іспанією та Німеччиною наразі
українським збірникам, особливо в ослабленому коронавірусом складі, не під силу. А принциповим у турнірному сенсі
для збірної України має стати
поєдинок за збереження прописки в елітному дивізіоні ЛН,
у якому 17 листопада «синьожовтим» опонуватиме команда Швейцарії. Її, нагадаємо, підопічні Шевченка переграли в
першому турі групового турніру, у Львові, та наразі випереджають у турнірній таблиці.

Зовсім інші емоції
У матчах з європейськими грандами українські збірники хоч і
зазнають невдач, але набираються безцінного досвіду

❙ Окрім низки рятівних «сейвів» у матчі проти німців, воротар збірної України Георгій Бущан здійснив
❙ і непотрібну дитячу помилку.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
Стосовно матчу з німцями,
то Шевченко похвалив своїх підопічних за виконану ними установку на гру. Зазнавши послідовних розгромів від Іспанії
та Франції, на поєдинок проти
німців Шевченко вирішив суттєво переглянути ігрову стратегію. У матчі з «бундестім» «синьо-жовті» грали від оборони.
Чекаючи свого шансу в контр-

Олексій ПАВЛИШ
Груповий етап Ліги націй уже
підійшов до свого екватора — збірним залишилось провести по три
матчі, щоб визначити, хто ж боротиметься за перемогу в плей-оф
і місця на чемпіонаті світу, а хто
понизиться у класі.
Чинний переможець турніру —
Португалія — на чолі зі своїм багаторічним лідером Кріштіану Роналду веде боротьбу з французами
за лідерство у квартеті А3. В особистому протистоянні минулого
уїк-енду ці топзбірні сильнішого
не визначили.
Нульову нічию розписали і поляки з італійцями, при цьому підопічні Манчіні не програють уже
15 офіційних матчів поспіль. Востаннє «скуадра адзурра» поступилась у поєдинку, який мав турнірне значення, понад два роки тому
— у вересні 2018-го португальцям.
Переможну серію продовжили й англійці: підопічні Саутгейта обіграли бельгійців та виграли
уже 20 останніх домашніх матчів
із 21.
«Звісно, Бельгія — топсуперник, вони створили нам чимало
проблем. Щоб вигравати такі великі матчі, потрібно терпіти, й у
другому таймі хлопці це зробили.
Ця перемога — велика подія для
нашої команди», — не приховував радості наставник «левів» Гарет Саутгейт.
Не менш видовищний футбол демонструють і команди, які
мріють піднятися до найпрестижнішого дивізіону. Зокрема, норвежці не залишили жодних шансів
румунам: після бомбардиських
звитяг на клубному рівні хет-триком і за збірну відзначився моло-

атаках, українським збірникам
довелося провести значну частину поєдинку без м’яча. За такої
тактики українські ворота хоч і
оберігалися від надмірного тиску, однак повністю убезпечити
володіння Георгія Бущана від
небезпеки не вдалося.
Як і проти французів, Бущан знову був головною дійовою
персоною у складі «синьо-жов-

тих», адже його роботу було видно найбільше. Не обійшлося без
дитячої помилки динамівського голкіпера, але її можна списати на відсутність у кар’єрі 26річного воротаря матчів з суперниками естракласу. Проводячи
лише другий поєдинок за національну збірну, воротар «допоміг» німцям забити переможний м’яч, але цей факт не зава-

■ А ІНШІ ЯК?

Ліга націй. Дивізіон А. Група 4.
3-й тур. Україна — Німеччина —
1:2 (Малиновський, 75 (пен.) — Гінтер, 20; Горецка, 49; У: Бущан, Караваєв, Забарний, Миколенко, Соболь,
Малиновський, Сидорчук (Макаренко, 85), Коваленко (Шапаренко, 77),
Ярмоленко (Марлос, 69), Яремчук,
Циганков (Зубков, 69)). Іспанія —
Швейцарія — 1:0.
Турнірне становище: Іспанія
— 7, Німеччина — 5, Україна — 3,
Швейцарія — 1.
див Бущану стати в очах експертів кращим гравцем матчу у
складі збірної України.
«Це досвід, який ти не отримаєш у чемпіонаті України,
на тренуваннях. Це зовсім інші
емоції. Психологічно дуже важливо бути стійким у таких матчах, зберігати концентрацію упродовж усіх 90 хвилин», — наголосив півзахисник «синьо-жовтих» та італійської «Аталанти»
Руслан Малиновський.
У вівторок увечері на «синьожовтих» чекає ще один серйозний іспит: у Києві команду Шевченка екзаменуватимуть лідери квартету А4 — іспанці. Як і
в попередньому матчі, на НСК
«Олімпійський» знову будуть
присутні вболівальники. І нехай
через коронавірусні обмеження
на трибуни потраплять лише
30% глядачів від загальної місткості, їхня присутність може допомогти господарям гідно зіграти проти «червоної фурії». ■

■ ТАБЛО

Шкала пріоритетів
Молоді норвежці прагнуть підвищитись у класі,
а досвідчені португальці хочуть захистити
трофей

❙ Після успіхів за клуб норвезький нападник Ерлін Холанд відзначився
❙ хет-триком і за збірну.
❙ Фото з сайта: www.ua-football.com.
дий форвард дортмундської «Боруссії» Ерлін Холанд. Натомість
австрійці — майбутні суперники
України на чемпіонаті Європи —
мінімально здолали Північну Ірландію.
Тим часом визначилась пара,
яка розіграє останню путівку на
ЧЄ у групу до українців, нідерландців та австрійців — «синьо-жовті» отримать у суперники Грузію
або Північну Македонію.
По-різному зіграли минулого
тижня за свої збірні легіонери ук-

■ ТАБЛО

раїнських клубів. Якщо хавбеки
«Динамо» Беньямін Вербич і Жерсон Родрігес допомогли Словенії і
Люксембургу відповідно здобути перемоги, то дебют захисника
«Зорі» Йоеля Абу Ханни за першу
команду Ізраїлю вийшов не надто вдалим — саме 22-річний футболіст став автором автогола.
Зазначимо, що цього тижня європейські команди проведуть iще
по одному матчу в рамках Ліги націй, а завершать груповий етап у
листопаді. ■

Ліга націй
Група А1. Боснія — Нідерланди — 0:0, Польща — Італія —
0:0.
Турнірне становище: Італія
— 5, Нідерланди, Польща — 4,
Боснія — 2.
Група А2. Англія — Бельгія
— 2:1 (Решфорд, 39 (пен.); Маунт,
64 — Р. Лукаку, 16 (пен.)), Ісландія
— Данія — 0:3 (Сігурйонссон, 45 (у
свої ворота); Еріксен, 46; Сков, 61).
Турнірне становище: Англія
— 7, Бельгія — 6, Данія — 4, Ісландія — 0.
Група А3. Хорватія — Швеція
— 2:1 (Влашич, 32; Крамаріч, 84 —
М. Берг, 66), Франція — Португалія — 0:0.
Турнірне становище: Португалія, Франція — 7, Хорватія — 3,
Швеція — 0.
Група В1. Норвегія — Румунія — 4:0 (Е. Холанд, 13, 64, 74;
Серлот, 39), Північна Ірландія —
Австрія — 0:1 (Грегоріч, 42).
Турнірне становище: Австрія,
Норвегія — 6, Румунія — 4, Північна Ірландія — 1.
Група В2. Шотландія — Словаччина — 1:0 (Дайкс, 54), Ізраїль
— Чехія — 1:2 (Е. Захаві, 56 — Абу
Ханна, 14 (у свої ворота); М. Видра,
48).
Турнірне становище: Шотландія — 7, Чехія — 6, Ізраїль —
2, Словаччина — 1.
Група В3. Росія — Туреччина — 1:1 (А. Міранчук, 28 — Караман, 62), Сербія — Угорщина —
0:1 (Кенівеш, 20).
Турнірне становище: Росія
— 7, Туреччина — 6, Угорщина —
2, Сербія — 1.
Група В4. Ірландія — Уельс

— 0:0, Фінляндія — Болгарія —
2:0 (Тейлор, 52; Єнсен, 67).
Турнірне становище: Уельс
— 7, Фінляндія — 6, Ірландія —
2, Болгарія — 1.
Група С1. Люксембург —
Кіпр — 2:0 (Сінані, 12, 26), Чорногорія — Азербайджан — 2:0 (Йоветіч, 9, 71).
Турнірне становище: Чорногорія — 9, Люксембург — 6, Азербайджан — 3, Кіпр — 0.
Група С2. Вірменія — Грузія
— 2:2 (Байрамян, 6; Мхітарян, 88
— Качарава, 46; Окріашвілі, 74),
Естонія — Північна Македонія
— 3:3 (Саппінен, 33, 61; Лійвак, 76
(пен.) — Кууск, 3 (у свої ворота);
Пандєв, 80; Зайков, 88).
Турнірне становище: Північна Македонія, Грузія — 5, Вірменія
— 4, Естонія — 1.
Група С3. Косово — Словенія
— 0:1 (Вучкіч, 23), Греція — Молдова — 2:0 (Бакасетас, 45 (пен.);
Манталос, 51).
Турнірне становище: Греція,
Словенія — 7, Косово, Молдова — 1.
Група С4. Казахстан — Албанія — 0:0, Литва — Білорусь —
2:2 (Новіковас, 7; Лаукжеміс, 75 —
Лісаковіч, 59 (пен.); Сачівко, 66).
Турнірне становище: Казахстан, Албанія, Білорусь, Литва — 4.
Група D1. Фарери — Латвія
— 1:1 (Феро, 29 — Ікаунекс, 25),
Андорра — Мальта — 0:0.
Турнірне становище: Фарери
— 7, Латвія — 3, Мальта, Андорра
— 2.
Група D2. Ліхтенштейн —
Гібралтар — 0:1 (де Барр, 10).
Турнірне становище: Гібралтар — 6, Ліхтенштейн — 3, Сан-Марино — 0.
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СПОРТ
Еліна Світоліна
українська тенісистка
Григорій ХАТА
Цьогорічний «Ролан Гаррос» мав усі шанси принести
тріумфальний вінець першій
ракетці українського тенісу
Еліні Світоліній. Перед чвертьфінальною стадією жіночого
одинака найкраща вітчизняна тенісистка, посіяна в Парижі під третім номером, опинилася в ролі рейтинг-фаворита змагань. Однак на ділі підтвердити свій високий статус
Еліна не змогла. Переможниця кваліфікації, 131-ша ракетка світу Надя Подороска з
Аргентини на етапі чвертьфіналу (6:2, 6:4) перервала перебування Світоліної на ґрунтовому «шоломі» 2020 року
Харківський
бізнесмен
Юрій Сапронов, котрий не
один рік допомагав юній тенісистці з Одеси підніматися на
високий професіональний рівень, каже, що Подороска, напевно, показала свою найкращу гру в житті. Утім, звертаючись до Світоліної, зауважує, що не так потрібно було
реалізовувати той неймовірний шанс виграти «Ролан Гаррос». «Еліно, таких шансів
і такої турнірної сітки може
більше не бути. Розумію, що
тобі значно тяжче зараз, ніж
усім твоїм шанувальникам,
але тримай удар. Поплач і
знову до роботи», — зазначив
Сапронов.
З огляду на післяматчеві
коментарі Еліни зрозуміло,
що, демонструючи далеко не
найкращий свій теніс, вона
сама віддала суперниці квиток до півфіналу. На тлі своєї
наступної суперниці Подороска вже не виглядала настільки потужно. На шляху до 1/2
фіналу 19-річна Іга Свьонтек
iз Польщі переграла головну
фаворитку турніру — румун-
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«Мені не щастить, можливо, наступного разу мені поталанить більше.
Я повернуся на «Ролан Гаррос» сильнішою і спробую знову створити собі
шанс і зіграти краще».

■ ТЕНІС

У компанії з легендою
Найсильніша тенісистка України змарнувала свій шанс перемогти на «Ролан Гарросі»;
натомість ним скористалася юна полька

❙ 19-річна полька Іга Свьонтек сенсаційно виграла жіночий «Ролан Гаррос-2020».
❙ Фото з сайта rolandgarros.com.
ку Сімону Халеп, відтак дуель
проти амбітної «кваліфаєрки» з Аргентини перетворилася для польки на легку прогулянку — 6:2, 6:1.

Григорій ХАТА
Так сталося, що на Гран-прі Сочі
шестиразовому чемпіону світу Льюїсу Хемілтону з «Мерседеса» не вдалося
повторити рекордне досягнення легендарного Міхаеля Шумахера за кількістю виграних гран-прі у «Формулі-1».
Відтак написання нової сторінки в
історії королівських перегонів довелося перенести на німецький автодром
«Нюрбургринг». Також планувалося,
що на Батьківщині, під час Гран-прі
Айфеля, за болід «Формули-1» вперше сяде син Міхаеля Шумахера. Лідер
«Формули-2» Мік Шумахер повинен
був виїхати за кермом «Альфа Ромео»
під час першої тренувальної практики
на «Нюрбургринзі».
Однак через густий туман організатори німецького етапу були змушені скасувати всі п’ятничні тренування. Відтак дебют Шумахера-молодшого у «королівських» перегонах довелося відкласти. Утім у «Феррарі», гоночна
академія котрої якраз і займалася вихованням Міка Шумахера, наголошують,
що незабаром син легендарного гонщика
стане повноцінним пілотом «Формули1». «Нам потрібно ще кілька тижнів, аби
поміркувати над кращим майбутнім для
Міка», — заявив керівник «Скудерії»
Маттіа Бінотто.
Натомість Хемілтону на «Нюрбургрингу» ніщо не завадило зрівнятися за кількістю переможних гран-прі з
«Червоним бароном». Попри те, що перший пілот «Мерседеса» не зміг виграти
кваліфікацію, поступившись місцем на
першому стартовому полі своєму партнеру по команді Вальтері Боттасу, у гонці
в нього конкурентів не було.
Певний час після старту, щоправда,

Вийшло так, що, пробившись до фіналу, Свьонтек не
віддала суперницям жодного сету. Не зрадила вона своїй
традиції й у вирішальному

поєдинку Відкритої першості
Франції-2020. Дарма, що у
битві за ґрунтовий «шолом»
54-й ракетці планети з Польщі
протистояла четверта ракетка

посіву — Софія Кенін зi США.
Справжньої чемпіонської
битви між суперницями, відверто кажучи, не вийшло. 6:4,
6:1 — і 19-річна Свьонтек стала першою полькою, котрій
вдалося виграти жіночий турнір на «Ролан Гарросі». Після
свого фантастичного тріумфу в
Парижі Іга Свьонтек у рейтингу WTA одним махом піднялася на 37 сходинок i стала 17-ю
ракеткою планети. Утім найголовніше для 19-річної польки — це перебування в одній
когорті з іншими чемпіонами
«Ролан Гарроса». А тріумфатором розіграшу серед чоловіків,
здолавши першого сіяного Новака Джоковича — 6:0, 6:2,
7:5, 13-й раз у своїй кар’єрі
став «король ґрунту» Рафаель
Надаль. Це неабияк потішило
19-річну польку, адже Надаля вона називає кумиром свого дитинства. «Вітаю, Рафаеле. Неймовірно розділити цей
чемпіонський досвід iз тобою.
Хоча не знаю, чи взагалі можна таке говорити?» — написала у своєму «Твіттері» Свьонтек.
До слова, за кількістю
виграних турнірів iз серії «Великого шолома» 34-річний
Надаль наздогнав швейцарця
Роджера Федерера. Тепер кожен iз легендарних тенісистів
на своєму рахунку має по 20
«шоломів». ■

■ «ФОРМУЛА-1»

Рекорди для підкорення
Британець Льюїс Хемілтон зрівнявся за кількістю виграних гран-прі з легендарним
Міхаелем Шумахером
перегони очолював Боттас, однак згодом
на боліді фіна виникли технічні проблеми, котрі змусили його зійти з гонки.
Тож перед Хемілтоном відкрився
шлях до повторення рекорду Шумахера. Вісім із десяти попередніх гонок у
нинішньому чемпіонаті виграли саме пілоти «Мерседеса». Успіхом гонщика цієї
команди завершився й етап на «Нюрбургрингу».
Одразу після завершення перегонів iз
91-ю перемогою в кар’єрі Льюїса Хемілтона привітав Мік Шумахер, подарувавши при цьому британцеві червоний шолом свого легендарного батька.
Нагадаємо, що після важкої черепномозкової травми, отриманої наприкінці 2013 року під час катання на гірських
лижах, Міхаель Шумахер перебуває в
процесі важкої та виснажливої психофізичної реабілітації. Реагуючи ж на
успіх Хемілтона на «Нюрбургрингу», в
сім’ї Шумахерів заявили: «Вітаємо, це
вражаюче досягнення. Ми не можемо заперечувати, що хотіли б, аби рекорди залишалися за Міхаелем. Але, як говорив
сам Міхаель, рекорди встановлюються,
аби їх перевершували».
Зауважимо, що до наступного великого рекорду Шумахера — сьомої перемоги в чемпіонаті світу — лідеру за-

❙ Мік Шумахер подарував Льюїсу Хемілтону шолом свого легендарного батька.
❙ Фото з сайта isport.ua.
гального заліку пілотів цьогорічної першості, Хемілтону, залишилося зовсім
трохи. За шість етапів до завершення
нинішнього «формулічного» сезону пер-

ший пілот «Мерседеса» випереджає свого головного конкурента в чемпіонській
гонці та водночас партнера по команді
Боттаса на 69 очок. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Купи-продай,
або Відверта розповідь про те, як вдягнутися з голови до ніг на оптовому ринку «7-й кілометр»
в Одесі та... не бути ошуканим

КАЛЕЙДОСКОП
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■ ГОЛОС КРОВІ

Кім Кардаш’ян — добра
самаритянка
Мільйон для постраждалих Нагірного Карабаху
Дара ГАВАРРА
Поки світ затамував подих і чекає
мирного вирішення воєнного конфлікту в Нагірно-Карабаській республіці,
згуртована вірменська діаспора, яка
дуже поширена в цілому світі, а особливо у США, працює на покращення
іміджу Вірменії у цьому конфлікті, а
також збору фінансової допомоги для
постраждалих мирних мешканців невизнаної в цілому світі і, зокрема, у самій Вірменії республіки. Свою дещицю вирішила внести і відома шоувумен Кім Кардаш’ян, зробивши пожертвування у фонд Armenia Fund у
розмірі одного мільйона на потреби
постраждалих. Кім закликала всіх
небайдужих наслідувати її приклад
і також підтримати цю доброчинну
організацію якщо не грішми, то бодай поширенням інформації про згаданий конфлікт. Звісно, красуня не
зобов’язана вникати у тонкощі політичних і воєнних хитросплетінь, але
те, що вона від щирого серця намагається допомогти своїм співплемін-

Шансон, фільми з хепіендом про в’язниці
та їх заручників створюють певний фльор
навколо цієї далеко не романтичної теми. У
сусідній країні навіть з’явилася певна субкультура, пов’язана з тюремним життям. У
Великій Британії вирішили монетизувати цю
справу: а й справді, хочеш романтики — на,
маєш, тільки спочатку оплати послугу.
Так, стало відомо, що будь-хто з бажаючих поїсти тюремної баланди, якщо він повнолітній, може сповна пірнути в «естетику» буцегарні, навіть заночувати там. Правда, спочатку оплати послугу — 49 євро. У
такий спосіб найстаріша тюрма Британії —
Шептон-Маллет — дасть відчути клієнтам,
що таке позбутися свободи і права розпоряджатися власним життям, бодай і на короткий проміжок часу. Спочатку бажаючим проведуть екскурсію всіма «видатними
і пам’ятними» місцями закладу, нагодують

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №98

❙ Кім Кардаш’ян.

■ РОЗВАГИ

Хочеш у тюрму?
Спочатку заплати
тюремним обідом — усе це займе 12 годин.
А вже потім, якщо екскурсантам видасться
замало тієї романтики, проведуть у «власні
апартаменти» — одиночну камеру, де відчайдухи зможуть провести ніч, відчувши всі
принади й комфорт цього закладу. Зранку
підйом чітко за розпорядком, потім запропонують скуштувати тюремний сніданок —
і на волю, додому.
Творці ідеї цієї атракції вирішили показати обивателям, що повинна відчути нормальна людина, потрапивши в подібні умови. Якщо екскурсанти все ж не наважаться за-

ночувати в застінках, то можуть продовжити
вечір за розмовами з в’язнями про життя-буття, а також посидіти в місцевому барі.
В’язниця Шептон-Маллет заснована ще
в 1625 році і працювала «за профілем» до
2013-го, доки не перейшла у приватну власність. Зараз компанія-власник спеціалізується на інтерактивному туризмі, тож нікого й не дивують подібні «розваги», до того
ж там вам можуть запропонувати і «паранормальний» тур — нічну екскурсію коридорами тюрми зі страшними розповідями
про місцевих привидів. ■

десятки найкращих пляжних курортів Іспанії. 7. Пахуча рослина, насінням якої посипають хліб. 11. Хижа
прісноводна промислова риба. 12.
Річка, оспівана Олександром Довженком. 14. Пристрій для транспортування вантажів чи безперервного
пересування деталей виробів від одного робітника до іншого. 17. В акробатиці — поворот-перекат уперед з
опорою на руки. 18. Французьке місто, побратим Києва. 19. У султанській
Туреччині — солдат регулярної піхоти, створеної в XIV столітті з військовополонених, а також християн, обернених у мусульманство. 21. Матеріал
для виготовлення грамплатівок. 23.
Духовний лідер мусульманської громади, священник. 24. Художник, який
на Майдані писав ікони на шматках
дерева. ■
Кросворд №96
від 7 жовтня

У зв’язку зі святом Покрови наступний номер «України молодої»
вийде в п’ятницю—суботу, 16—17 жовтня

■ ПОГОДА
14 жовтня за прогнозами синоптиків
Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +10...+12, удень
+16...+18.

мінлива
хмарність

Захід

+7…+12
+14…+19

+4…+9
+8…+13
Схід

хмарно

Миргород: без опадiв. Уночi +9...+11, удень +20...+22.
Вінниця: без опадiв. Уночi +8...+10, удень +16...+18.
Одеса: без опадiв. Уночi +10...+12, удень +18...+20.

■ ПРИКОЛИ

сонячно

Північ

Центр

+7…+12
+19…+24

+7…+12
+19…+24

дощ

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв.
Трускавець: уночi +5...+7, удень +9...+11. Моршин: уночi
+6...+8, удень +10...+12.

сніг

Південь +8…+13
+19…+24
дощ,
гроза

Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50
Телефони редакції: 044-361-62-61;
з мобільного: 094-926-32-61
Електронна пошта редакції:
ukrmoloda@ukr.net
Рекламне бюро:
reklama-umoloda@ukr.net
Вiддiл реалiзацiї:
454-84-41
sale_umoloda@ukr.net
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kyiv.ua

По горизонталі:
1. Старовинна українська дрібна монета. 3. Професія Андрія Шевченка, Андрія Єрмоленка чи Девіда Бекхема. 8. Господарське приміщення для утримання домашніх
тварин або зберігання сільськогосподарського реманенту. 9. Виступи
на радіо, на телебаченні. 10. Урочистий супровід офіційної особи чи наречених. 12. Очільник факультету у
виші. 13. Річка на Тернопіллі. 15. Півострів на півночі Західного Сибіру.
16. «Біле ...», відомий пригодницький роман Джека Лондона. 18. «Ой
ти, дівчино, з горіха зерня. Чом твої
очі — колюче ...» (Іван Франко). 20.
Наглядач у гаремі. 22. Держава чи
територія, повністю оточена територією іншої держави. 25. Туберкулінова проба. 26. Прізвище Мотрі, коханої Мазепи. 28. Одиниця виміру напруги слабкого електричного струму.
29. Обладнане для навчальної стрільби місце.
По вертикалі:
1. Хуліганиста старенька з мультика про Чебурашку. 2. Найвища вершина Українських Карпат. 3. Оздоровча гімнастика, яка дозволяє тримати себе у гарній спортивній формі.
4. Приставні сходи для виходу з літака чи судна. 5. «..., осока — чорні брови в козака!» (народна пісня).
6. Іспанський острів, що входить до

Відділи:
економіки — wagmer@ukr.net
культури, історії, суспільних проблем —
vsamchenko@i.ua
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Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

— Абраме, кажуть, ти одружився. Вдало?
— Ні, вікна у двір.
***
Зустрiчаються два чоловiки на
тому свiтi.
— Ти як помер?
— Замерз. Був у коханки. Раптом у дверi хтось подзвонив. Це прийшов чоловiк. Я заховався в холодильник. А ти як?
— Вiд смiху.
— Це як?

— А я прийшов додому, дзвоню, жiнка довго не вiдчиняла дверi.
Я зайшов i почав скрiзь шукати коханця. Нiде не знайшов, тодi сiв на
диван, засмiявся i вмер.
— Ну й дурень. Зазирнув би у холодильник — обидва були б живими.
***
— Фiмо, ти знаєш, що таке
старiсть?
— Це коли дiвчата за викликом
їдуть до тебе на машинi з червоним
хрестом.
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Варка ВОНСОВИЧ

никам, викликає повагу.
Нагадаємо, минулого року пані
Кардаш’ян удруге відвідала свою
історичну батьківщину (того разу
із сестрою Кортні та доньками). Візит відбувався в рамках Всесвітнього форуму інноваційних технологій, на якому зірка реалітішоу розповіла, що мала розмову
з радниками президента Трампа
про визнання геноциду проти
вірменського народу. До слова,
49 із 50 штатів визнали геноцидом винищення 1,5 млн вірмен
на території Османської імперії, проте Вашингтон не наважується офіційно, на державному рівні, визнати це. Проте Кім вважає лобіювання
цього питання пріоритетом
у своїй публічній діяльності і навіть мала розмову на цю тему з радником
президента, а заодно й зятем, Джаредом Кушнером,
який поділяє її погляди. ■

