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ІнФорУМ

«Цього року український уряд у Меморандумі про макрофінансову підтримку
в розмірі 1,2 млрд євро від Євросоюзу взяв на себе зобов’язання запровадити
на Укроборонпромі та інших ТОП-10 держкомпаніях стандарти корпоративного
управління Організації економічного співробітництва та розвитку — ОЕСD».

■ РЕЗОНАНС

Гліб Канєвський
експерт з питань антикорупційної політики
Центру політичних студій та аналітики

■ НА ФРОНТІ

Політ стратегічних Окупанти вбивають економіку
галузей
На Макіївському металургійному заводі знову страйкують
Новостворене мініcтерство зазіхає
на ключові авіапідприємства
Тарас ЗДОРОВИЛО
В українському політикумі та економічній царині
спокій може лише снитися, й черговим доказом цього
стали намагання новоствореного Міністерства з питань
стратегічних галузей промисловості отримати ручний
контроль над авіаційними заводами, забравши їх від
концерну «Укроборонпром». Ідеться про ласі шматки
державного майна, які Мінстратегпром хоче підім’яти
під себе, — це столичний завод «Антонов» i ще п’ять
підприємств.
Від самого початку створення Мінстратегпром фахівці попереджали про те, що його «придумали» з метою відновити корупційні потоки на підприємствах
«Укроборонпром». І хоч нове Міністерство стратегічних галузей промисловості ще й досі не сформувало
штат, ба, навіть не має власного приміщення та доступу до секретності, але, зрештою, воно вже встигло показати свої апетити.
Як заявив голова неурядової організації StateWatch,
яка покликана утвердити принципи Good Governance
в роботі органів влади, Гліб Канєвський, під час одного з найближчих засідань уряду віцепрем’єр — міністр
стратегпрому Олег Уруський спробує знову проштовхнути постанову про передачу авіапідприємств до Мінстратегпрому. На його думку, таке рішення є вершиною недалекоглядної політики, яке може спровокувати низку фінансово-економічних збитків для держави
й члени Кабміну мають врахувати як стратегічні, так і
організаційні перешкоди.
«Стратегічна перешкода виникла через відсутність…
Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу,
яку Мінстратегпром ще не розробило, а персональні заяви Олега Уруського лише посилюють дезорієнтацію в
уряді. Наразі фактично неможливо надати оцінку планам Містратегпрому щодо Укроборонпрому: тобто на
зустрічі з міжнародними партнерами із клубу НАТО,
віцепрем’єр Уруський може говорити одне, а на засідання Кабміну виносити інше.
Такі суперечності загрожують спровокувати недовіру у відносинах між Києвом та Парижем та іншими європейськими столицями. А неквапливість із розробкою
Стратегії ОПК призводить до того, що не можливо затвердити нову політику власності Укроборонпрому, —
застерігає Гліб Канєвський.
Щодо організаційних перешкод, то голова
StateWatch ставить низку риторичних запитань: «Як
міністерство, яке, окрім повноцінного штату, досі не
має власного приміщення та вебсайта, може забезпечити прийом справ та фінансово-господарської документації підприємств, які під грифом «таємно» працюють
з українською армією та з військовими силами інших
країн? Як воно забезпечить функції безпеки, контролю та внутрішнього аудиту на підприємствах, які розташовані не тільки в Києві, а й у Запоріжжі та Харкові?
Власне, як таке формально існуюче відомство забезпечить кадрову політику на шести підприємствах укупі з
багатотисячним колективом?»
Варто наголосити, що Міністерство фінансів виступає категорично проти ініціатив нового міністерства
тільки тому, що не може від нового відомства отримати відповідь на питання: «Хто відповідатиме за старі
борги авіавиробників?».
Аби хоч якось вийти з патової ситуації, що склалася,
експертна організація StateWatch пропонує Кабміну
України здійснити наступні кроки, які вiдповiдатимуть
законодавчим та організаційним реаліям ОПК. Найперше, ДК «Укроборонпром» має підготувати для уряду
комплексний аналіз наслідків, ризиків і економічного впливу рішень щодо перерозподілу власних підприємств-учасників з огляду на їхнiй стратегічний статус
для обороноздатності. Мінстратегпром має розробити
Стратегію ОПК, яка виключатиме ручне управління
державними заводами та передбачить запровадження
стандартів OECD. Також на підставі Стратегії та на основі попередніх напрацювань Мінекономіки Мінстратегпром має розробити та внести на Кабмін політику
власності ДК «Укроборонпром».
І лише коли всі плани щодо розвитку ОПК будуть затверджені основними документами, Кабінет Міністрів
зможе ухвалити виважене рішення, яке не провокуватиме нові фінансово-економічні збитки для держави та
конфлікти з європейськими партнерами, а стане елементом далекоглядної стратегії. ■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ
Упродовж минулої доби обстановка в районі проведення операції лишалася контрольованою
підрозділами Об’єднаних сил. Із
боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне
порушення в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Із тимчасово
окупованого селища Пікузи ворог відкрив вогонь зі стрілецької
зброї в напрямку Гнутового.
Бойових втрат i поранень серед
військовослужбовців Об’єднаних
сил немає.

За добу 17 листопада у смугах
відповідальності наших бригад
режим припинення вогню зберігається повною мірою.
Підрозділи Об’єднаних сил готові миттєво реагувати на будь-які
зміни оперативної обстановки.
Тим часом на Макіївському металургійному заводі, який зараз
окупаційна влада називає «третім
філіалом ЗАО «Внешторгсервис»,
загострюється криза. Днями тут
розпочався страйк. Працівники
заводу виставили вимогу, що повернуться до роботи лише після
повного погашення заборгованості з заробітної плати.

На початку жовтня вже була
спроба повернути собі зароблене.
Тоді результатом страйку стало
складання графіку виплат частинами. Згiдно з тим графiком,
до кінця жовтня вони мали отримати розрахунок за серпень. Але
грошей так і не платять.
У подібному стані наразі перебувають i металурги інших підприємств на тимчасово окупованих територіях. Скрiзь заборгованості iз зарплат, дефіцит сировини, відсутність ринку збуту.
Окупанти вбивають економіку територій. ■

■ ПАМ’ЯТКИ

Туристичний магніт на підпорках
Хочуть реконструювати штаби військових поселень, де освоював техніку
малювання Ілля Рєпін
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область
Улітку
минулого року в Чугуєві стався прикрий інцидент.
Через два тижні після
святкування 175-ліття
Іллі Рєпіна тут частково обвалилася стіна місцевої історичної
пам’ятки, де майбутній митець брав уроки
з техніки малювання.
Йдеться про штаби військових поселень, що
разом iз музеєм художника мають статус найпривабливiшого туристичного об’єкта Харківщини. На сьогодні
тут дивом уціліла лише
одна будівля комплексу, а решта давно потребує капітального ремонту.
Аби врятувати архітектурну перлину, чиновники вирішили для
початку змінити її власника. «Об’єкт є досить
привабливим, адже це
один iз туристичних
магнітів Харківської
області, — прокоментував ситуацію заступник голови ХОДА Євген
Грицьков. — Але для
того, щоб там виконати
необхідні роботи, будівлю необхідно повністю перевести на баланс
обласної ради. Якщо ці
приміщення залишатимуться в державній
власності, вони руйнуватимуться далі».
Зміна статусу потрібна і для того, аби включити чугуївську архітектурну пам’ятку до
проєкту «Велике будівництво в культурі» й отримати додаткові кошти на реставрацію.
У департаменті культури ХОДА обговорюють також варіанти
створення на базі шта-

❙ Штаби військових поселень, де освоював техніку малювання Ілля Рєпін.
❙ Фото з сайта zabytki.ua.
бів військових поселень
повноцінного
музейно-туристичного комплексу. «Ця будівля є
дуже перспективним
об’єктом для упорядкування не просто класичного музею, а музею
європейського типу, —
вважає директорка художньо-меморіального
музею імені І. Ю. Рєпіна Світлана Бучаста. —
За обсягом приміщень
тут можна дійсно створити центр відпочинку
та розваг, інтелектуального розвитку, центр
дитячої творчості тощо.
Ми можемо стати повноцінним мультикультурним центром. Ця
будівля може зацікавити програмою розвитку
європейських надавачів
технічної допомоги».
Наразі ж туристична візитка регіону, що
була зведена у місті ще
в 1831 році, ледве тримається на металевих
підпорках, хоча й має
велику історичну цін-

❙ Частково обвалена стіна.
❙ Фото з сайта mykharkov.info.
ність. «Якщо Чугуїв назвати військовою столицею Слобожанщини,
то центральна будівля
штабів заслуговує на
статус її головного палацу, — каже історик
Артем Левченко. — Наприкінці ХІХ століття тут було зосередже-

но військове життя не
лише Харківщини, а й
усієї Лівобережної України. Якщо цей комплекс iз 200-літньою історією не врятувати,
то разом iз ним будуть
зруйновані місцева художня галерея та музей
Іллі Рєпіна». ■

ІнФорУМ

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 18 ЛИСТОПАДА 2020

Інна СТЕПАНЧУК
Учорашнє засідання парламенту стало першим і останнім на цьому
тижні: народні депутати проголосували за те, щоб iз 18 по 20 листопада не
працювати сесійно. Адже на цей час на
COVID-19 у парламенті хворіють 27 народних депутатів і 24 працівники апарату. Про це повідомила заступниця
голови ВР Олена Кондратюк, яка вела
засідання за відсутності хворих на коронавірус спікера Дмитра Разумкова
та першого віцеспікера.
На вчорашньому засіданні нардепи заслухали прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, адже не задоволені «карантином вихідного дня», який уряд
запровадив без консультацій із Радою
та громадськістю. І навіть зареєстрували постанову із закликом до Кабміну скасувати «карантин вихідного дня». З відповідним протестом під
стінами парламенту вчора зібралися
й представники малого та середнього
бізнесу, які вимагали скасувати суботньо-недільний карантин.
Денис Шмигаль iз трибуни Ради
намагався донести до депутатів та громадськості необхідність запровадження карантину на вихідні. «Основне
його завдання — це зробити так, щоб
ми вийшли на плато за кількістю інфікованих. Тобто зафіксувати її на цифрах не більше 12-15 тисяч випадків на
день, — каже глава уряду. — За найближчі два тижні ми повинні побачити його перші результати за умови
дотримання абсолютно всіх правил».
Денис Шмигаль наголошує: якщо не
дотримуватися карантину й обмежень
на вихідні, то вже за три тижні в Україні фіксуватимуть по 20 тисяч випадків COVID-19 щодня. «Якщо не
вживати заходів, то вже за місяць у
нас можуть закінчитися ліжкомісця,
— додає глава уряду. — Це при тому,
що в останні місяці ми збільшили їх
кількість удвічі. І тоді шлях буде тільки один — це жорсткий карантин аж
до повного локдауну».
Пан Шмигаль додає, що карантин
вихідного дня — не наше ноу-хау, таким шляхом ішли, зокрема, Туреччина та Ізраїль. Наприклад, в Ізраїлі завдяки цьому вдалося зменшити кількість заражень на 20 відсотків. Німецькі вчені, які проаналізували

■ ПАРЛАМЕНТ

■ ВИРОБНИЦТВО

«За три тижні буде 20
тисяч хворих щодня»

Справа —
глина

Прем’єр Денис Шмигаль пояснював ВР,
навіщо потрібен карантин вихідного дня

Відновило роботу
підприємство з видобування
бентонітів
Людмила НІКІТЕНКО

❙ Денис Шмигаль переконаний, що результат карантину вихідного дня
❙ побачимо за два тижні.
❙ Фото з сайта umoloda.kyiv.ua
понад 200 тисяч випадків інфікування, дійшли висновку, що найчастіше
інфікування відбувається в домогосподарствах, на роботі та в закритих
місцях культурного і соціального дозвілля, де одночасно перебуває багато
людей. «Якщо ми не можемо вплинути на ситуацію в родинах, а роботодавцям тільки рекомендувати за можливості працювати дистанційно, то карантином вихідного дня хочемо бодай
частково розірвати ланцюг зараження», — додав пан Шмигаль.
У парламентській залі дії уряду
традиційно багато критикували і вже
вкотре вимагали звільнити міністра
охорони здоров’я Степанова. «Треба боротися з коронавірусом, а не з підприємцями», — наголошує нардеп від «Євросолідарності» Олексій Гончаренко.

То який же вихід бачать народні
депутати з ситуації, яка погіршується з кожним днем? «Тестувати і лікувати, а не забороняти» — пропонує Гончаренко. «Запроваджувати
карантин не для здорових, а для хворих і для людей iз груп ризику. Налагодити роботу так, щоб хворі не бігали по місту, розносячи вірус, у пошуках, де здати тести, і могли зробити це вдома», — додає Сергій Соболєв
від «Батьківщини». Юрій Бойко від
ОПЗЖ пропонує: якщо локдаун, то
з компенсаційними виплатами для
підприємців.
Зрештою, голосування за проєкт
постанови №4381, у якому передбачалося скасування карантину вихідного дня, було провалене: «за» проголосували тільки 149 депутатів... ■

■ ІНЦИДЕНТ

Злі «ігри»
Фельдшерку «швидкої» вдарили
електрошокером
Людмила СТРИГУН
У Черкасах 17-річний
юнак викликав «швидку» і
вразив фельдшерку електрошокером. «Близько 20-ї години вечора він викликав
собі «швидку» на «біль у
серці». Додав, що в переддень у нього було ураження
струмом від електрошокера. Молодика, який кілька
років тому в Черкасах здійснив героїчний вчинок, врятувавши життя двох дівчаток, які трохи не втопилися,
медики «швидкої» знають
добре. Бо він часто викликає
фахівців «екстренки» як не
до своєї бабусі, так на свої
скарги», — розповідає «Україні молодій» Ірина Назарок, прессекретар Черкаського обласного Центру екстреної медичної допомоги.
За її словами, неодноразово медики надавали хлопцю допомогу, коли той перебував у стані, який потребував спеціалізованої допомоги. Зазвичай після кожного
звернення на «швидку» або
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інші служби від «героя»
сиплеться купа скарг i дзвінків стосовно дій фахівців
служб на всі можливі урядові
лінії, в Кабінет Міністрів та
офіс президента.
«Під час виклику 21річна фельдшерка зробила
йому ЕКГ i виміряла тиск.
Медичні маніпуляцї хлопець супроводжував нецензурною лексикою. Скарги
хлопця не підтвердились.
Тож медпрацівниця пояснила юнаку, що для госпіталізації причин немає», — веде
далі пані Ірина.
Вона каже, що «герой»
почав сперечатися з медиком i бабусею, розкидаючи всі речі, які потрапляли
під руку. Вхідні двері були
зачинені, тож фельдшер не
могла вийти з квартири.
Коли ж хлопець почав кулаками трощити все та витягнув електрошокер, молода дівчина насправді злякалася. Він ударив бабусю,
на фельдшерку прийшовся удар електрошокером.
До того ж обіцяв ще вийти

❙ Електрошокер — не забавка.
«вбити водія «швидкої» та
розтрощити й автомобіль».
У тому жахітті фельдшерка змогла повідомити диспетчера про напад та
попросила допомоги. Було
викликано Державну службу охорони та поліцію. В цей
час хлопець вибіг iз квартири. Бригада чекала допомоги в автомобілі «швидкої»,
поки неадекватний пацієнт
ховався за гаражами. За 10
хвилин він сам підійшов
до служби охорони й почав
розказувати, що він «просто
хотів налякати».
«Зараз фельдшер перебуває в кардіологічному відділенні Третьої черкаської
міської лікарні. Після нападу в неї було порушення серцевого ритму, піднявся тиск
i під час зняття ЕКГ дівчина

втратила свідомість», — зазначає Ірина Назарок.
За фактом нападу на
фельдшерку
черкаська
поліція вже відкрила на
хлопця кримінальне провадження за ст. 125 — умисне легке тілесне ушкодження.
Тим часом Соснівський
районний суд Черкас 29
жовтня виніс рішення про
призначення «герою», який
має статус дитини, позбавленої батьківського піклування, інвалід по зору, до
18 років покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном в один рік
за те, що в червні цього року
він за один день «замінував»
у Черкасах будівлі річкового
вокзалу та ОДА. ■

На Черкащині після тривалого періоду нестабільної роботи та вимушеного простою відновило свою роботу Публічне акціонерне товариство «Дашуківські бентоніти». Як розповідають в ОДА, сировинною базою цього підприємства є унікальна
ділянка родовища бентонітових глин біля
села Дашуківка Лисянського району. Там
міститься одне з найбільших, майже 90%,
усіх покладів бентонітових глин в Україні.
Продукція ПАТ «Дашуківські бентоніти»,
завдяки її високій якості, завжди користувалася попитом у металургійній, машинобудівній, нафтогазодобувній, хімічній,
сільськогосподарській сферах, цивільному
будівництві та інших секторах економіки.
Після рейдерського захоплення у 2015
році колись успішне підприємство з видобутку та переробки бентонітових і палигорскітових глин, яке пройшло 30-річний
шлях від невеликого кар’єру з видобутку
глини до заводу-лідера на ринку бентонітової продукції країн СНД і Європи, фактично зупинило свою роботу і відстоювало
свої права в суді, констатували в Черкаській облдержадміністрації.
До того ж, пояснюють, дозвіл на видобування не був подовжений, не подавалась фінансова звітність, робітники були
звільнені, заборгованість із зарплати сягала близько 2,5 млн грн. У боротьбі з незаконними посяганнями на майно підприємства «Дашуківські бентоніти» підтримувала
Черкаська обласна державна адміністрація
та обласна рада, територіальні підрозділи
Держпраці та податкової. І вже у червні
цього року підприємство повернуло у власність усю територію покладів бентонітових
глин, поновило ліцензію на користування
надрами та видобуток копалин і наразі поступово відновлює свою господарську діяльність.
Ведуть роботи з усунення зсувів у
кар’єрі, який був бездоглядним iз часу припинення його експлуатації. Підприємство
відновлюється поступово, але активно —
самоскиди вивозять обсипаний ґрунт на терикони, працює потужна імпортна техніка,
зазначають у Черкаській ОДА.
До речі, для подальшої успішної роботи
«Дашуківським бентонітам» потрібні гірники, інженери, лаборанти, будівельники,
механіки, інші фахівці в гірничо-добувній
галузі. А в планах керівника підприємства
Володимира Бесараба вийти на новий рівень розвитку та вже наступного року розпочати будівництво нового підприємства
модульного типу. ■

■ УТОЧНЕННЯ
У листі читача з міста Ізюм Харківської області Івана Тарана, опублікованому
на сторінці «Я вам пишу» в «Україні молодій» за 21 жовтня цього року, було допущено помилку. Так, у дописі читача йшлося про відкритий лист переселенки з Луганщини, надрукований у нашій газеті (ні
імені, ні прізвища жінки дописувач не вказав), у якому вона говорила про якогось
Чернова. Дослівно: «Повністю підтримую
авторку цього відкритого листа, дякую їй
за її позицію, порядність, патріотизм. Хоч
як не складно буде дискутувати з таким світилом, як Чернов, усе ж спробую. Вразила його фраза: «во времена УССР оголтелые
националисты...».
Позаяк автор не вказав ініціалів пана
Чернова, редакція припустила, що йдеться
про голову Харківської обласної ради, адже
дописувач саме зi Слобожанщини. Вiдтак
редакцією було допущено помилку й вказано не ту людину, за що ми щиро просимо вибачення у пана Сергія Івановича Чернова.
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■ ПОРА НА ВИХІД

Цей попіл Феніксом уже не стане
Перспективи нинiшньої української
влади
Тетяна ПАРХОМЧУК

Міжнародні експерти передрікають Україні тотальне
перезавантаження влади після 20 квітня наступного
року. Чому дзвінок заведено саме на цю дату — це
тема подальшого аналізу долі провладної «елiти». А
зараз цілком очевидно, що спочатку час, який захопив подорожі нетрями українського парламентаризму,
може передчасно обірватись у народних депутатів. Які
б діаметрально протилежні позиції не висловлювала
розірвана на шматки провладна фракція, дуже скоро
стрілки годинника можуть відбити північ, і тоді нардепівська карета перетвориться на гарбуза. А далі цей
оціночний український овоч, вочевидь, може докотитись і до офісу президента. Але в перезавантаженні
парламенту не втрачає актуальності загроза того, що
гіпотетично в оновленому складі ВР — міна вже не
уповільненої, а прискореної дії, ОПЗЖ зможе не те що
підірвати сподівання на подальші притомні реформи,
а й повністю поміняти стратегічний курс держави. Утім
за нинішніх мешканців печерських пагорбів наявність
такого курсу — це певним чином умовність. Бо немає
там місця для справжніх українських державників. Та й
перспектив у тих, хто може реалізовувати проукраїнський вектор розвитку, також немає. Шлях для ключових
посад там наразі відкрито лише для вихідців із надр
«95 кварталу» та любителів «русского міра».
А про те, що проросійські сили готуються дуже серйозно відбивати втрачені позиції, аж до каменя на камені,
свідчить готовність кума Путіна Віктора Медведчука
особисто (!) йти в президенти України.

Фактор безсилля —
українські ЗМІ
Зеленський давно розчарував російськоорієнтований опозиційний табір. І не тим, що виявився латентним бандерівцем (якби ж то), а тому,
що так і не зумів стати
справжнім «месією» —
Голобородьком, аби нація заворожено ковтала все, що він їй посилає. Через свої, зрозуміло, ЗМІ. Бо, нагадаємо,
«заслуга» ЗЕвлади в такому важливому сегменті, як свобода слова, що
вона зробила чіткий відсів своїх і несвоїх ЗМІ,
демонструючи це фільтрами запрошення на
підсумкову пресконференцію президента. Ті,
хто був допущений до
того дійства, водночас
отримали завуальовану вказівку благоговійно прилаштовуватись у
чергу для процесу вилизування.
Ця тема не погасне,
доки президентом України буде Володимир
Зеленський. Бо, власне, наш гарант свободи
слова й преси на це єдине наразі завоювання демократії, що з усіх сил
відстоює позиції держави, не раз у різні способи намагався начепити
намордник. І при цьому
ні він сам, ні його оточення не здатні оцінити власний образ в очах
закордонних інвесторів
у спробі заставити низько кланятись владі віднині й прісно, й на віки
вічні усіх «сторожових
псів» демократії, котрі
намагаються
догукатись до сумління наділених владою персон, аби
вони якщо не відсунули,
то хоча б підігнали інтереси особисті до державних потреб.

Когнітивний дисонанс
Імовірно, саме тому
Володимир Зеленський
підганяє свою гіпотетичну дотермінову відставку
до неспроможності припинити війну на Донбасі.
Так він заявив у інтерв’ю
ВВС. Мовляв, готовий покинути пост президента,
якщо не досягне миру на
Донбасі.
Але водночас Зеленський упевнений, що зможе добитися миру на
тимчасово окупованих
територіях Донбасу. Такий різнобій у висловлюваннях мають оцінювати
спеціально навчені фахівці. А ми лише нагадаємо,
що президент Зеленський якось намагався переконувати співвітчизників, що з Путіним можна досягти мирної угоди
про повернення всіх територій, включно з Кримом. «Я вірю в це, в іншому випадку я би не йшов
у президенти. Це дуже
складно, нам потрібна
допомога всього світу»,
— сказав Володимир Зеленський і додав, що «не
чіпляється за рейтинги
і владу» і не буде вдруге
висуватись у президенти, якщо йому не вдасться досягти миру.
«Якщо я не зможу
закінчити війну, значить, потрібно, щоб прийшла інша людина, яка
спроможна закінчити цю
трагічну історію між нашими країнами», — сказав глава держави.
У цьому розрізі президент Володимир Зеленський вбачає перспективу
в повноцінному членстві
України в Північноатлантичному альянсі.
«Зараз у нас війна, зараз у нас ненависть, зараз українці не хочуть
спілкуватися з росіянами, тому — НАТО. Якщо

❙ Експрезидент Янукович — чинному Зеленському: «Дяка, Вован! Ну, ти заходь, якшо шо...».
хтось каже, що це фантастика, — ну, побачимо.
Чесно кажучи, ми сьогодні вже стали партнерами
НАТО з розширеними
можливостями. Ми йдемо до НАТО», — заявив
Володимир Зеленський в
інтерв’ю для британської
програми BBC HARDtalk.
За його словами, Сполучені Штати і країни ЄС
мають підтримувати Україну, якщо не хочуть
її втратити, а членство
в НАТО — це дуже важливий сигнал Російській
Федерації, це найважливіша підтримка.
На зауваження, що
один європейський високопосадовець назвав думки про членство України
в НАТО фантазіями, Володимир Зеленський відповів, що і «війна між Україною і Росією — це теж

проти нього, частково задовольнивши клопотання
його захисту. Рішення з
цього приводу Печерський
суд прийняв 12 травня.
До цього, 4 травня, Печерський суд ухвалив рішення про заочний арешт
Януковича щодо справи
про узурпацію влади. Адвокат експрезидента-втікача Віталій Сердюк заявляв, що рішення суду «засноване на сфабрикованих
прокуратурою матеріалах
і є незаконним».
Експрезидента Віктора Януковича звинувачують в узурпації влади шляхом тиску на Конституційний Суд, який у
2010 році визнав неконституційною реформу Основного закону від 2004
року — вона обмежувала
повноваження президента та робила Україну пар-

І, здається, зливається все: Майдан,
Революція, країна, демократія, свобода
на милість переможених у 2013 році.
була фантастика, ніхто в
це не вірив».
Також у коментарях
президент України заявляв, що неодноразово говорив президенту РФ Володимиру Путіну про неможливість внесення до
Конституції змін, які вимагає Кремль, щодо особливого статусу Донбасу.
А опитування довкола
цього питання, ініційоване Зеленським на місцевих виборах? Це що
було? Розлад внутрішнього зору?

Янукович — не
зрадник?
Красиві заяви, чи не
так? Дехто, можливо,
навіть зміг би вже вкотре
повірити Володимиру Зеленському. Якби не свіже
розігруване мракобісся
довкола звільнення-незвільнення суддів Конституційного Суду. В чому
проглядається розписаний, відпрацьований, заїжджений (дається взнаки криза креативу) сценарій Кремля.
Аж тут і черговий сигнал: 16 листопада Київський апеляційний суд скасував заочний арешт експрезидента Віктора Януковича за однією зі справ

ламентсько-президентською республікою.
Окрім того, 24 січня
2019 року Оболонський
районний суд Києва визнав Януковича винним у
державній зраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й
веденні агресивної війни
і засудив його до 13 років
позбавлення волі заочно. Водночас суд визнав
колишнього президента невинним у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
Прокуратура просила засудити Януковича до 15
років позбавлення волі.
Нагадаємо,
Віктор
Янукович виїхав з України в лютому 2014 року
після розстрілів на Майдані. Наразі він переховується в Росії.

Їхали ми, їхали
А тому в риторичному
питанні — чи здатна Україна у покаранні президента-зрадника довести
справу до кінця, — шальки терезів опускаються
донизу в бік нездатностінебажання, а ймовірно,
і запланованого відмивання всіх гріхів біглого
ставленика Кремля.

І справа тут не лише
в катастрофічній (вибачте за французьку)
«без’яйцевості»
щодо
питань окупації України, а можливо, певних
домовленостях найближчого оточення Зеленського, котрому він, завдяки
своїй політичній короткозорості, сприяє виконувати ці домовленості.
Вочевидь Володимиру Зеленському глибоко
начхати на довіру міжнародного просунутого
співтовариства. З цієї та
з інших багатьох причин
апогей його політичного життя, за Божим промислом, збіглися і з його
фіналом. Тут і сьогодні.
Він, звісно, торгуватиметься, як зможе, за виживання, водночас «впарюючи» співвітчизникам
думку про необхідність
дотримання законності та
неприйнятного виходу за
рамки правового поля.
Міжнародному співтовариству щодо тонкощів
українського процесу та
різних правових заморочок вже глибоко фіолетово. Усі розуміють, що все,
що відбулось і відбувається в Україні, — поза правовим полем, котре покидають усі без винятку.
І процес може бути введено в певні рамки лише домовленостями, що їх необхідно дотримуватись,
— вони в таких муках вимушені народжуватись і,
тим більше, досягнуті на
краю безодні.
А подібні пафосні заяви, як в інтерв’ю Бі-БіСі, президента України, очевидно, звучать
тому, що Зеленському не
личить відкрито брати
участь у зриві визволення
України. Європа та Штати зримо й незримо слідкують за хаотичними дота відцентровими рухами
президента України.
І, здається, зливається все: Майдан, Революція, країна, демократія,
свобода на милість переможених у 2013 році. А
за тим — на чию милість?
Чи, може, вже на поклон?
У Кремль?
Водночас міжнародне співтовариство не перестає хотіти, щоб у центрі Європи за будь-яких
умов, але якомога швидше все «розсмокталось». І
щоб ця Україна — цегли-

на в архітектурі європейської безпеки — перестала загрозливо зависати у
перспективі «випадкового» падіння на загальнодемократичну голову.

Кирзові чоботи
російської величі
Бо що таке Росія? У
принципі, довго розбиратись не потрібно, адже
є Жириновський, гучномовець Кремля, котрий
публічно заперечує всілякі дурниці та з переконливим самовдоволенням
поважно протягом десятиліть агресує: зрадники
мають бути знищені, завжди й кругом.
Страшна країна, в
котрій народ єдиний із
владою, якою б вона не
була, — аби лише в чоботях. Без чобіт, бач, немає
порядку, немає величі.
Одна демократія — тобто
безлад.
Чоботи гріють душу.
Разом із денатуратом та
гальмівною рідиною. Поповажав себе, поповажав
друга, око на п’яту точку
натягнув, увесь світ останніми словами обматюкав, уранці зіньки ледве
розчепірив після вчорашнього...
«Нюрко, ми Україну
ще кошмаримо?» Дружина: «Так». — «А Білорусь
розгойдуємо?» — «Наче,
розгойдуємо». — «Нюр, а
в Азербайджані ще напруга?» — «Да». — «Чорт,
чому ж мені так погано?».

Велика країна!
У ній людське життя
ніколи не було, не буде
і не є самоцінністю. І
не має значення — одне
життя чи помножене на
мільйони. Так само як не
має значення — за царя,
вождя, генсека чи президента. Така країна.
І нас туди штовхають старі-нові поводирі, котрі не в силу свого
віку, — бо серед них чимало й молодих політиків, — а винятково через
неспроможність побачити дрімучу, непролазну
совкову ментальність,
що постійно знаходить
шляхи самореанімації у
продовженні серйозної,
напівпідпільної російської пропаганди.. Поводирі, котрі, на жаль, мають свій особливий вхід і
вихід на Банкову. ■
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■ ПАНДЕМІЯ

Олег БОРОВСЬКИЙ

Американська компанія Moderna, яка розробляє вакцину від
COVID-19 разом із Національним інститутом охорони здоров’я
США, оголосила, що, за попередніми даними, ефективність її продукту становить 94,5%. У компанії це назвали «великим днем» і
заявили, що найближчими тижнями планують подати заявку на
дозвіл для використання вакцини.
Moderna представила дані, котрі підтверджують ефективність розробленої нею вакцини від коронавірусу. Крім того, в компанії зазначили,
що Європейська агенція з лікарських засобів (EMA) розпочинає попередню перевірку цієї експериментальної вакцини з метою пришвидшення видачі необхідних дозволів. Водночас уже найближчим часом
Moderna планує подати заявку на отримання пришвидшеного дозволу на застосування від Управління з контролю за якістю харчових
продуктів і лікарських засобів США (FDA). У планах компанії подати
схожі заявки до аналогічних органів інших країн.

Вакцинацію розпочнуть після
нового року
Із нового року щеплення від
коронавірусу щомісяця зможуть отримувати близько 2530 мільйонів американців. Про
це заявив голова групи швидкого реагування з питань вакцин
та ліків у Білому домі, один iз
лідерів ініціативи «Космічного
реагування» Монсеф Слауі. Часові рамки залежать від того,
як швидко Адміністрація США
з контролю за продуктами харчування та ліками затвердить
використання в надзвичайному режимі однієї або більше
вакцин від COVID-19. За словами Слауі, це може бути питанням кількох тижнів. Під час
брифінгу в Білому домі за участі
президента Дональда Трампа
та експертів iз питань охорони
здоров’я посадовці повідомили, що уряд США сподівається
розпочати вакцинацію у грудні
та ще до кінця року провакцинувати майже 20 мільйонів людей.
Уряд США підписав угоду з
компаніями Moderna та Pfizer
на постачання 100 мільйонів
доз вакцин від кожної компанії,
якщо їхній препарат виявиться
ефективним i безпечним. Утім
вакцинація препаратами обох
цих компаній передбачає дві
дози, тож урядове замовлення
зможе охопити вдвічі менше
людей.
Розроблений Moderna препарат mRNA-1273 — це так зва-
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на РНК-вакцина. Він містить
генетичну інформацію про патогенність, iз чого виробляється вірусний білок. Мета вакцинації — стимулювати організм
виробляти антитіла проти цього білка, щоб не дати вірусу потрапити в клітини і розмножуватися. Відомо також, що сам препарат залишається стабільним
упродовж 30 днів за температури від 2 до 8 градусів Цельсія,
йдеться в повідомленні компанії Moderna.
Як повідомили в Moderna, у
третій фазі випробувань вакцини взяли участь понад 30 тисяч
людей. Половині з них ввели дві
дози з різницею в 28 днів, половині — плацебо. Серед учасників випробувань виявили 95
випадків COVID-19, при цьому лише п’ять із них припадають на групу вакцинованих.
90 — були в групі, якій вакцину не вводили. Із них 11 випадків хвороби мали тяжкий перебіг. «Цей позитивний проміжний аналіз нашого дослідження
дав нам перше клінічне підтвердження того, що наша вакцина
може запобігти COVID-19, зокрема тяжким випадкам захворювання», — сказав Стефан
Бансель, головний виконавчий
директор Moderna.
У компанії також запевняють, що всі побічні реакції, які
фіксувалися у добровольців під
час тестування вакцини, були
слабкими або помірними. У 3
відсотків людей після першого

Ігор ВІТОВИЧ
Молдова стала першою пострадянською країною, після республік
Балтії, виборці якої дозріли до усвідомлення, що президентом країни
може бути й жінка. Майя Санду —
перша жінка, яка стане на чолі Молдови. Новообрана президентка Молдови також встановила абсолютний рекорд за кількістю відданих за неї голосів на президентських виборах у
країні.
За результатами підрахунку 100 відсотків протоколів виборчих дільниць, у
другому турі виборів президента Молдови Санду отримала 943 тис. 486 голосів виборців — 57,74%, що на понад
15% більше, ніж за чинного президента
Ігоря Додона. До цього найбільшу кількість голосів на президентських і парламентських виборах отримував колишній президент Петро Лучинський
в 1996 році — 919 тис. 800.
Перемогу Санду забезпечили центральні райони Молдови і столиця
країни Кишинів, де мешкає велика
кількість виборців. У передмістях
Кишинева Санду теж отримала перевагу — понад 72 відсотки голосів виборців. Небачену активність проявили громадяни Молдови за кордоном,
де проголосували 262 тисячі виборців.
93 відсотки з них віддали свої голоси
за Санду. Натомість у багатьох сільських районах на півночі і півдні Молдови Санду не отримала переваги. У
гагаузькій автономії майже 95 відсотків голосів отримав її суперник Ігор
Додон. Його також підтримали понад
60 відсотків у другому за величиною

Щеплення не скасують карантин
Ще одна фармацевтична компанія заявила про розробку
ефективної вакцини від COVID-19, а ВООЗ заявляє,
що вакцинація наразі не зупинить пандемію

❙ Вакцина лише дає надію, що пандемію вдасться взяти під контроль.
щеплення спостерігався біль у
місці ін’єкції, який був класифікований як сильний, зауважує агенція «Франс Пресс».
Після другої дози вакцини в 10
відсотків добровольців відзначалися втома, у 9 відсотків —
біль у м’язах, у 5 відсотків —
біль у суглобах або головний
біль, ще чотири відсотки скаржилися на інший вид болю, і у
двох відсотків спостерігалося
почервоніння в місці ін’єкції.
Як стверджують у компанії,
ці побічні прояви були лише
впродовж короткого проміжку
часу.
«УМ» уже інформувала, що
минулого тижня про успішне
випробування вакцини від коронавірусу повідомили німецька компанія Biontech та її американський партнер компанія
Pfizer. Раніше такі країни, як
Росія та Китай, а нещодавно i
Бахрейн, уже затвердили з певними обмеженнями вакцини й
розпочали вакцинацію частини населення. Але наскільки

добре ці вакцини насправді захищають та які побічні ефекти
вони можуть викликати, поки
що невідомо, нагадує агенція
новин dpa. Результати компанії Moderna надійшли слідом за аналогічними результатами вакцини компанії Pfizer
і додають упевненості в тому,
що вакцини зможуть допомогти покласти край пандемії.
Обидві компанії використовували інноваційний та експериментальний підхід до розробки
своїх вакцин.

Багато запитань —
без відповіді
Однак це все — попередні
дані, і ключові запитання залишаються без відповіді, зазначає у своєму огляді Бі-Бі-Сі. Ми
досі не знаємо, як довго протримається імунітет, оскільки за
волонтерами доведеться спостерігати набагато довше, перш
ніж можна буде відповісти на це
запитання. Також немає даних
про те, наскільки добре вакци-

■ МУДРІСТЬ ПОРУЧ

■ ДОСЬЄ «УМ»

Молдова в жіночих руках
Хто така Майя Санду та чому вона перемогла на
президентських виборах
місті Бєльци на півночі Молдови.
Значна частина населення Молдови виступає за приєднання до Румунії.
Саме ці виборці, ймовірно, підтримали на виборах Майю Санду, хоча вона
відкрито не підтримує уніоністів.
«Санду, радше, виступає за «м’яке
об’єднання» у межах загальної політики європейської інтеграції Молдови
з Європою», — пояснює у коментарі
«Радіо Свобода» редактор незалежного видання Sic.md Євген Муравскі.
Куди ж може завести Молдову
жінка-президент? «Упродовж чотирьох років він [Додон] не зустрічався ні
з ким у Києві, Бухаресті. У нього не
було жодного офіційного візиту. Він
не зустрічався з лідерами європейських країн, у нього не було зустрічей
у США… Ми маємо позбутися такого президента. Нам потрібен президент, який представлятиме народ і з
яким захочуть розмовляти наші сусіди: по-перше, Україна і Румунія, і всі
наші партнери по розвитку», — сказала Санду в нещодавньому інтерв’ю
Дмитру Гордону.
Перебуваючи на посаді прем’єрміністерки у 2019 році, Санду здійснила офіційний візит до Києва і зус-

на працює серед людей старшого віку, серед яких ризик смерті від COVID-19 найвищий.
Тож в обох компаніях дослідження ще тривають, а остаточні
цифри можуть змінитися. Вакцину Moderna легше зберігати,
оскільки вона залишається дієздатною за температури мінус
20°C до шести місяців, а в стандартному холодильнику її можна зберігати до місяця. Вакцина
Pfizer потребує зберігання в ультрахолоді за температури близько мінус 75°C, і її не можна зберігати в холодильнику впродовж
понад п’яти днів.
Тим часом очільник Всесвітньої організації охорони
здоров’я Тедрос Гебрейєсус
заявив, що вакцина від коронавірусу SARS-CoV-2 не зможе зупинити пандемію поодинці. Про це він написав у своєму «Твіттері». За його словами,
спочатку вакцинацію пройдуть
медики, люди старшого віку і
пацієнти з хронічними захворюваннями, оскільки доступ до
препарату обмежений. Він зазначив, що це дозволить знизити кількість летальних випадків, проте «вірусу є куди рухатися». «З самого початку пандемії COVID-19 ми знали, що
вакцина буде необхідна, щоб
контролювати пандемію. Але
важливо розуміти, що вона
лише доповнить інші інструменти, а не замінить їх», — написав Гебрейєсус. Глава організації нагадує, що й після вакцинації важливо продовжувати тестування, організовувати
ізоляцію заражених, відстежувати контакти та продовжувати
карантинні обмеження. ■

❙ Майя Санду.
трілася з президентом Володимиром
Зеленським. Тоді частину промови
вона виголосила українською. «Ми в
Молдові повністю підтримуємо територіальну цілісність України, і я відчуваю глибоку повагу і шану до тих
українців, які пожертвували своїм
життям, щоб захистити свою країну,
її суверенітет, майбутнє як європейської держави», — сказала вона. У 2016
році Санду в інтерв’ю «Радіо Свобода»
чітко окреслила свою позицію стосовно анексії Криму: «Моя позиція однозначна: Крим — це частина України,
окупована Росією з порушенням норм
міжнародного права». ■

Майї Санду — 48 років, вона незаміжня та не має дітей.
Народилась у селі Рисіпень на півночі Молдови, неподалік
кордону з Румунією. Її мама викладала музику в школі, а
тато був ветеринарним лікарем. У рідному селі майбутня
президентка прожила до 18 років, потім — навчання у столиці. У Кишиневі Санду навчалася на факультеті менеджменту Академії економічних досліджень Молдови, потім починає вивчати міжнародні відносини в Академії державного управління. У 2010 році вона закінчила Школу управління
імені Джона Кеннеді при Гарвардському університеті (США).
Ще до навчання в Америці Майя Санду почала працювати в молдовському представництві Світового банку. Там
вона пропрацювала економісткою з 1999 по 2005 рік. А вже
після закінчення Гарварду Санду стає радницею виконавчого директора Світового банку у Вашингтоні. Після трьох
років роботи там Санду повертається до Молдови, аби в
2012 році стати міністеркою освіти. «По-перше, я хотіла повернутися, а по-друге, я завжди вважала, що освіта — це
дуже важливо», — каже Санду. У 2019 році Санду стає
прем’єр-міністеркою Молдови. Це сталося внаслідок союзу ідеологічно протилежних політичних таборів: проєвропейського блоку ACUM, який очолювала Санду, і соціалістичної
партії Ігоря Додона. Тоді політсили утворили тимчасову коаліцію задля опору партії молдовського олігарха Влада Плахотнюка.
У листопаді того ж року парламент оголосив її уряду недовіру за ініціативи соціалістів. Майя Санду опинилась в
опозиції, а уряд сформували соціалісти і Демократична партія Плахотнюка, який тоді ж залишив країну. Зараз правоохоронні органи Молдови вимагають його екстрадиції з Кіпру. «Усі корупціонери Молдови злякалися, коли ми розробили серйозну реформу юстиції. Коли вони побачили, що це не
лише розмови, а ми починаємо діяти, вони вирішили звільнити уряд», — так Санду пояснила своє усунення з посади у
2019 році.
Зараз партія Майї Санду «Дія та Солідарність» має
лише 15 зі 101 мандата. Проте вона вже заявила, що збирається ініціювати дочасні парламентські вибори.
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Віктор ПРАВДЕНКО
Рівне
У стародавній легенді говориться, що
коли Бог ділив землю між народами, то Україна прийшла до нього останньою. І сказав
їй Господь: «Де ж ти, дочко, забарилась,
бо земля вже розподілена». Вона відповіла
Йому: «Я молилася тобі, Отче». І Бог виділив їй із недоторканного запасу найкращі
землі.
По цих благодатних землях, виділених Всевишнім, ласі на чуже, прокотилися татарські навали, дощенту, дотла
витоптували їх різношерсті орди завойовників-заброд, зрештою, на наше велике горе, Україну прив’язали до російського, а точніше, московського воза. Кажу до
московського, бо багато з читачів не знають, що до ХVІІІ ст. не було держави Росії
та російського народу. Про це свідчать переконливі факти. По-перше, у книзі «Опис
України» французького інженера ХVІІ ст.
Боплана міститься карта, на якій позначена країна Московія. По-друге, на польських, німецьких, французьких картах до
ХVІІІ ст. знаходимо країну під назвою Московське царство. По-третє, зберігся лист
О. Меншикова до російського посла в Копенгагені, в якому він повідомляє про нову
назву країни.
Треба сказати, що ще і в ХІХ ст. в українській свідомості побутувала назва
Московщина, про що свідчить Т. Шевченко в поемі «Катерина»:
«Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі — чужі люди,
Роблять лихо з вами.
Москаль любить, жартуючи,
Жартуючи кине.
Піде в свою Московщину,
А дівчина гине».
Відомо, що татарська держава мала
значний вплив на москалів. Татарська
стихія оволодіває їхніми душами. Хіба це
випадково, що в лексику російської мови
міцно ввійшло татарське слово «ура» (етимологія слова означає — бий). З вигуками
«ура», які їх надихали, татарська орда, а
пізніше і московська рать вступали у бій Із
ворогами. Як і татари, москалі захоплювали землі близьких і далеких сусідів, демагогічно заявляючи, що вони їм несуть блага цивілізації.
Москва посягала не тільки на чуже багатство, а й на чужу історію. Без жодних
на те підстав російські вчені М. Карамзін
і М. Погодін називають росіян творцями
праукраїнської держави Київська Русь.
Їхні твердження глибоко аргументовано,
переконливо та ще й дотепно спростовує
український учений-історик Л. Залізняк.
Він пише, що Київська Русь постала в ІХ
столітті, а етногенез росіян розпочався в
ХІ ст. У такому випадку, підкреслює вчений, «…російська держава з’явилася на
два сторіччя раніше власне росіян». (Залізняк І. Нариси стародавньої історії Ук-

Я ВАМ ПИШУ...
■ ТАКІ СУСІДИ

«Тоді привітність візьмеш за девіз…»
Але не раніше, як згинуть вороги нашої держави
раїни. — К. 1994, с.137).
Із Київською Руссю пов’язане і наше
входження в європейський простір. Не
російський цар Петро І «прорубав вікно в
Європу», а задовго до його народження
київський князь Ярослав Мудрий. Відомо,
що його дочка Анастасія стала дружиною
угорського короля Андрія, а дочка Єлизавета — дружиною короля Норвегії Геральда. Найбільша за обсягом інформація
дійшла до нас про дочку Анну, заміжню за
французьким королем Генріхом І. Вона везла до Франції не лише шуби, плаття, намисто, золоті прикраси, а й духовну цінність — Євангеліє, на якому французькі
королі клялись на вірність служінню батьківщині до 1793 р. На подвір’ї одного з монастирів Франції неподалік Парижа встановлено пам’ятник Анні. Вона зображена на
весь зріст, із короною на голові, у правій
руці тримає скіпетр. На постаменті напис:
«Анна руська, королева французька, засновниця храму 1060 року».
Коли покійний президент Франції
Ф. Міттеран зустрічався з президентом
України Л. Кравчуком, то перша його фраза була: «Ми знайомі з вами з ХІ ст.». Далекий нащадок Анни недавно приїздив до
Києва, щоб побачити місто, де вона народилася і деякий час проживала в ньому. Він
відвідав музеї Києва і собор Святої Софії,
на стіні якої є напис, що тут була Анна. Археолог Висоцький вважає, що напис зроблений її рукою.
Після часів Київської Русі російська історія супроводжувалась численними війнами. Ішов процес «збирання російських
земель». Попередники В. Путіна заковували в пута все нові й нові народи. Вони
двічі воювали зі свободолюбивим чеченським народом, який дав світові Шаміля і Дудаєва. Про ставлення чеченців
до російських завойовників яскраво писав
Л. Толстой у повісті «Хаджи-Мурат». Письменник каже, що чеченці «…не визнавали
цих російських собак людьми», і така буде
огида, бридливість і спантеличеність перед
безглуздою жорстокістю цих істот, що бажання знищувати їх, як бажання знищувати щурів, отруйних павуків і вовків, «було
таким же природним почуттям, як почуття
самозбереження» (Л. Н. Толстой. Повести
— М. 1978 — с. 429).
Бурхливими подіями в Росії розпочалось ХХ століття. Буржуазно-демократична революція 1905—1907 років похитнула
основи царського ладу, а остаточне його
руйнування відбулося у 1917 році. Як і в
минулому, йшла боротьба між Богом і дияволом, між силами добра і силами пітьми.

Достоєвський писав, що історія — це битва Бога й диявола, а поле битви — душі
людські. Більшовики рвуться до влади, і,
знаючи, що майже все населення Російської імперії сповідує ту чи іншу віру, відкидають Святого Бога. Натомість споруджують пам’ятник сатані й орієнтуються у своїй
діяльності на темні сили.
В «Одкровенні святого Іоана Богослова» (гл. 13) говориться про звіра з сімома головами, який виходив із моря. Одна
з голів його ніби була смертельно поранена, але ця смертельна рана зцілилась. Звір
вів війну зі святими і переміг їх. Дослідники Біблії вважають, що тут ідеться про
Римську імперію. А нам думається, що це
стосується імперії зла — Радянського Союзу. Поміркуйте самі: сім голів — це сім
радянських правителів (Ленін, Сталін, Хрущов, Брежнєв, Черненко, Андропов, Горбачов). Щодо однієї з голів звіра, що була
ніби смертельно поранена, то переконаєтесь, глянувши на фото колишнього генсека ЦК КПРС М. Горбачова. А про те, що
звір вів війну зі святими і переміг їх, то це
відповідає історичній правді. З особливою
жорстокістю мучили, катували, вбивали
святих, священнослужителів, людей, вірних Богові.
Кривавими були роки соціалістичного будівництва. Була знищена еліта нації,
безжально нищилось селянство й особливо його найбільш працездатний прошарок,
який називали куркульством. У моєму рідному селі репресували близько 20 хазяйновитих господарів. Моя мама розповідала мені,
що вечорами у їхніх хатах чулося голосне ридання. Плакали, немов за покійниками, відчуваючи серцем, що вже їх ніколи не побачать. Але Москва сльозам не вірила.
Не обминули мого села і голодомори, які гнали на цвинтар десятки моїх односельців. Я добре пам’ятаю голод 1947
року, коли люди їли лободу, шкаралупу з
картоплі, кору з дуба, цвіт акації. Наша сім’я
вижила лише завдяки корові, яка давала
молоко.
Тоталітарна держава породила людей
зі страху. Люди старались менше спілкуватись одне з одним, боячись доносів.
За себе і за свої сім’ї боялись і мої родичі. Вони пам’ятали, що чоловік моєї тітки
Явдохи служив у петлюрівському війську
і був репресований та загинув на засланні. Переживали також за двоюрідного брата моєї мами. Він жив на Донбасі і був одружений із сестрою майбутнього першого
секретаря Московського міського комітету партії В. Гришина (пізніше розлучився).
Приїжджаючи в село, у колі найближчих

зом із дітьми (сином Яношем та донькою
Анною) та зятем Іоанном Чорторийським
ігуменя починає переклад Євангелія тогочасною українською мовою.
Слід зауважити, що на початок шістнадцятого століття українські землі були поділені між Королівством Польським та Великим Князівством Литовським, католицизм
панував, і православ’я та й українська культура загалом перебували в стагнації. Українська шляхта з меркантильних міркувань
здебільшого окатоличувалася, переймала штиб життя окупантів. Проте залишалися ще щирі патріоти, як-от князі Острозькі, Гольшанські, Заславські, які намагалися
протидіяти впливу польської культури і тим
паче католицької релігії. Для ведення полеміки на релігійні теми потрібні були авторитетні джерела, на які можна було б посилатися, тому так важливо було створити
своє, українське, Євангеліє, процес творення
якого розтягнувся на п’ять років. У роботі над

ним брали участь також архімандрит Пересопницького монастиря Григорій та син протопопа сяноцького Михайло Василієвич.
Упродовж ХVІ ст. Євангеліє зберігалося в Пересопницькому монастирі, в наступному столітті місцезнаходження його
невідоме, та вже в 1701 р. Іван Мазепа передає його Переяславському кафедральному собору. Наступні 250 років Євангеліє
перебувало то в Переяславі, то в Полтаві, а
в 1947 році було перевезене до Києва, де
зараз і зберігається в Національній бібліотеці імені Вернадського.
Та повернімося до Анастасії Гольшанської-Заславської, яка померла в 1561
р. у родовому замку свого зятя Чорторийського в Клевані, на Рівненщині. Ця фортеця, збудована ще в 1475 р., належала
роду Чорторийських упродовж віків. Її перебудовували, укріплювали, переробляли
з фортеці на замок, та коли вона перейшла
під юрисдикцію Російської імперії, то перетворилася на пустку. Відтоді це славетне
місце перебуває в занепаді. А чи не створити в цьому замку музей однієї з меценаток
України Анастасії Заславської, а заодно й
найвидатнішої пам’ятки нашої культури —
Пересопницького Євангелія? ■

■ ПАМ’ЯТКИ

Місце сили
Ірина ОРНАРОВИЧ
Навіть люди, далекі від релігії, знають чи принаймні чули про Пересопницьке Євангеліє, адже на ньому присягають
на вірність народу й Україні наші президенти. Проте мало хто знає історію створення цього не лише релігійного, культурного, а й історичного артефакту. До його
з’яви безпосередньо причетна княгиня, а
згодом і монахиня Анастасія Заславська зі
славного волинського князівського роду
Гольшанських, чий дід — Іван Гольшанський — був союзником великого князя литовського Вітовта.
Анастасія народилася на початку ХVІ
століття на Волині. Після смерті чоловіка — Кузьми Заславського — отримала
постриг у Заславському монастирі, якому
разом із сином передала частину маєтностей свого чоловіка, а згодом стала ігуменею Парасковією цього ж монастиря. Ра-

друзів висловлював націоналістичні погляди.
У ХХ столітті, як і в царські часи, проводились загарбницькі війни (хіба окрім Другої світової), збройне втручання у справи
інших держав. Туди, куди ступав чобіт московського солдата, приходили горе, нещастя, проливалась людська кров. Досить пригадати Фінляндію, Польщу, країни Балтії,
Угорщину, Чехословаччину.
Україна в радянські часи залишалась
підневільною. Її культуру, мову переслідували, все українське піддавали висміюванню. Талановитих українських митців і вчених, як минулого часу, так і сучасних, у тому
числі С. П. Корольова, безпідставно зараховували до когорти геніальних росіян.
До речі, видатним росіянином не можна вважати і партійного державного діяча М. С. Хрущова. В російській мові немає
слова «хрущ», про що свідчать словники
російської мови. М. С. Хрущов народився
в Курській губернії, де проживала велика
кількість українців. У цій губернії були маєтки гетьмана І. Мазепи і два села, Іванівка і
Мазепинка, названі на його честь. М. Хрущов був одружений з українкою, одягався у
вишиванку. За його ініціативи Крим був переданий Україні і за його правління у Москві відкрито пам’ятник Т. Шевченку. Крім
того, завдяки його зусиллям не був репресований класик української літератури М.
Рильський. На надгробку М. Хрущова білий
мармур поєднаний із чорним гранітом, що
символізує його справи — добрі і темні.
Більшовицька імперія, про яку більшовики заявляли, що царству її не буде кінця,
проіснувала всього сімдесят три роки. Пригадується вислів про те, що якщо будувати
суспільство на крові однієї невинно вбитої
дитини, то воно буде несправедливим. А комуністи прагнули будувати комуністичний
рай на ріках людської крові. Вони справедливо викинуті на смітник історії, а їхні твори на смітнику нині читають цуцики.
І до сьогодні спостерігається прагнення кремлівського керівництва до реанімації Радянського Союзу. Вони спираються
на тих, хто на демонстраціях носять портрети кривавого сатрапа Сталіна, схвалюють його діяльність. До цієї частини населення належать і ті, що пам’ятають дешеву
ковбасу. Коротка в них пам’ять! А про масові розстріли, репресії, голодомори забули? Та даремні їхні потуги. Не забувайте: що Бог зруйнував — не постане знову.
Не були відновлені ані Содом, ані Гоморра,
ані Вавилон. Ніколи не підніметься з праху
і Радянський Союз.
Сьогодні в Україні складна політична

та соціально-економічна обстановка. Заважають Україні міцно стати на ноги антиукраїнські сили. Особливо виділяється серед
них п’ята колона — «Опозиційна платформа — «За життя», яка московською блекотою одурманює своїх виборців. Її лідер
В. Медведчук, кум В. Путіна, часто літає до
Москви по вказівки від свого шефа. Уявіть
собі, якби в період Другої світової війни у
Радянському Союзі жив кум Адольфа Гітлера і сповідував ідеї нацизму, то його негайно б розстріляли. А тут нинішня влада
ніяк не наважиться рішуче припинити антидержавну діяльність В. Медведчука.
В українське суспільство вносять розбрат, смуту, неспокій священники УПЦ
Московського патріархату. Вони лижуть
ту руку, що вбиває наших братів і сестер.
Українську православну церкву Київського патріархату називали неканонічною, а українську мову — непридатною
для проведення богослужінь. Хіба вони
не пам’ятають, що коли апостол Петро на
день П’ятидесятниці виступав перед народом, то люди різних національностей чули
його проповідь рідною мовою (Діяння святих апостолів, глава 2)? Хіба вони не знають, що в країнах Європи богослужіння
проводяться не латинською, а рідними мовами? Хіба їм не відомо, що єврейські священнослужителі ніколи не служили чужоземним загарбникам? Коли у нас у Києві
та Чернігові куполи храмів блищали золотом, то на теренах тодішньої Москви ходили ведмеді, а в болотах кумкали жаби. З
болотом пов’язана і столиця Московії (етимологія слова означає «болотяна вода»), а
відомо, що в болотах водиться.
Москва, що в радянські часи була центром сатанізму, притягує тих, хто ностальгує за «добрими старими часами», як магніт
притягує залізо. Адже саме з Москві виходили нелюдські накази про репресії «ворогів народу», в тому числі й священників, ваших побратимів. Та і зараз вплив сатанізму
на Московщині ще досить великий. Недаремно тіло ката, творця імперії зла В. Леніна,
зберігають у мавзолеї, замість того, щоб поховати на цвинтарі. З цього приводу в Біблії
говориться, що людина вийшла із землі і повинна піти в землю.
Якось я розмовляв із колегою про агресивність північно-східного сусіда. Він перепитав: чого ти його так не любиш, адже з
ним треба підтримувати добрі стосунки. Я
відповів: а за що його любити? Пам’ятаєш,
В. Симоненко у вірші «Курдському братові» писав, що тоді привітність можна взяти за девіз, як упаде в роззявлену могилу
останній на планеті шовініст. ■

Славний колись замок у Клевані, тепер стоїть пусткою й невблаганно руйнується.

УКРАЇНА МОЛОДА
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Російсько-українська війна триває вже
сьомий рік. Але, судячи з економічної
статистики, це протистояння абсолютно
не зачіпає наші двосторонні господарські
зв`язки. Або зачіпає, але дуже поверхово. Принаймні російські інвестиції до нас
активно надходять, а цілі галузі нашого
народного господарства залежать від
поставок із Російської Федерації.

Залежність від агресора
Попри численні заяви влади, економіка України і досі
залишається тісно пов`язаною з Російською Федерацією

Головним торговим партнером нашої
країни в нинішньому році став Китай: за
перші 8 місяців року Україна експортувала в Китай товарів на 4,35 мільярда доларів. Якщо порівнювати з минулим роком, то падіння експорту становило лише
1,6 відсотка. Іншими словами наша торгівля хоча й падає, але повільніше, ніж
колись. Прем`єр-міністр України Денис
Шмигаль вважає такі показники доволі
позитивними. І заявляє, що в умовах світової кризи і падіння економік партнерів
нашої держави ситуація могла б і значно
відчутніше позначитися на зовнішній торгівлі України.
При цьому пан Шмигаль вбачає ще
один плюс: Україна, за його словами, продовжує відкривати нові торгові ринки,
зокрема в Африці й Азії. В цьому керівник
Кабінету Міністрів бачить вагомий прогрес у напрямку підтримки українських
експортерів. «До речі, товарообіг із Росією
за цей період зменшився на 33 відсотки і
зараз він на історичному мінімумі. Основна причина — зменшення імпорту російських товарів на 39 відсотків», — похвалився Денис Шмигаль.
Утім експерти заявляють: процес обмеження торгівлі з Федерацією аж ніяк не
пов`язаний із залізною волею української
влади, яка, за її словами, переорієнтовує
вітчизняний товаропотік із країни-агресора на більш прогнозовані ринки. Тобто, так
би мало бути. Але так, на жаль, не є.
За словами економічного експерта Єгора Кияна, у нас такого поняття, як обмеження інвестицій до Російської Федерації, не було застосовано взагалі й ніколи.
«Були санкції або персональні, або проти
будь-яких компаній, які були на українському ринку, наприклад, «Яндекс». У цілому ж економічна діяльність і відносини
з Росією офіційно не обмежувалися. Відповідно у нас зберігся певний рівень інвестицій. На жаль, капітал, який приходить
в Україну, — тимчасовий і короткостро-

Кількість безробітних у нашій
державі зростає, навіть попри
доволі високу трудову міграцію. Це прямі наслідки пандемії
коронавірусу і суворого карантину, який супроводив її. Працедавці при цьому збільшують
обсяги заборгованості і поповнюють армію безробітних. А
тим часом статисти дослідили,
на які саме потреби витрачають
свої кошти наші співвітчизники.

«Армія» зростає
Державна служба статистики України назвала кількість українців. котрі працюють неформально, у першому півріччі 2020
року у віці 15–70 років: 3 млн 291
тис. осіб. Це 20,5% від загальної
чисельності працездатних українців цього віку.
За даними статистичного
відомства, у другому півріччі
2020 року неформально зайнятими працювали 1 млн 437 тис.
осіб, не за наймом — 1 млн 853
тис. осіб. За останній квартал
кількість неформально зайнятих скоротилася на 4,9%.
Тим часом заборгованість
підприємств із виплати заробітної плати в Україні в серпні 2020 року зросла на 0,6%
у порівнянні з липнем і становить 3,42 мільярда гривень. За
даними Держстату, заборгованість працівникам економічно активних підприємств ста-

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Заробітчани платять менше
Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за перше півріччя 2020 року склав 7 млрд
168 млн доларів. Це на 6,4%, або на 493 млн доларів, менше, ніж роком раніше, коли загальна
сума становила 7 млрд 661 млн доларів.
За твердженнями Національного банку України,
регулятор враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в
Україну. Так, наприклад, у січні-серпні 2020 року
неформальні канали в Україні перевели 2 млрд 504
млн доларів, що на 1 млрд 281 млн доларів менше,
ніж за цей же період роком раніше.
Торік, за цими ж даними, загальний обсяг цих
коштів склав 12 млрд 17 млн доларів, що було на
8,2% більше, ніж за 2018 рік, коли загальна цифра становила 11 млрд 111 млн доларів.
Таким чином, рекордні суми надходження заробітчанських грошей до України, на думку аналітиків НБУ, привели до зміцнення курсу гривні до
долара, яке ми спостерігали в 2019 році.

Інвестиції з РФ: обмеження,
яких не було
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❙ Від частини продукції, виробленої в РФ, і досі залежить економіка нашої держави.
❙ Фото з сайта espreso.tv.
ковий», — пояснив експерт.
За статистикою Національного банку
України, з 2009 по 2019 роки в Україні
кількість російських банків знизилася з
13 до 5. Тобто, це приклад того, що відтік їх капіталу таки відбувається, а обсяг нових інвестицій падає. За минулий
рік це було приблизно 200 мільйонів доларів, ще роком раніше було близько 500
мільйонів. У принципі, це суми невеликі. Гроші були спрямовані в ту сферу, яка
страждала від певних обмежень, зокрема
в банківський сектор.

«Вузькі місця» —
АПК і нафтопереробка
Що стосується інших секторів, то тут
немає жодної достовірної інформації. Взагалі, можливостей приховати інвестиції
в інші сфери дуже багато. Це може бути
придбання активів або прихід активів через треті країни, також це може бути придбання акцій. Але при цьому потрібно
підкреслити, що у нас обмеження прихо-

ду російського капіталу в нашу країну не
повинно бути саме метою, просто цей процес повинен бути прозорим. «Санкції повинні направити іншу сторону до певної
поведінки — це найголовніше, що ми повинні розуміти», — каже Киян і додає, що
інвестиції, які приходять із боку РФ у малий і середній бізнес, назагал не несуть
суттєвої загрози для України, але інвестиції, які заходять у стратегічні підприємства або просто у великі підприємства
— та ще й пов’язані з особами, які перебувають у переліку санкцій або пов’язані
з урядом РФ, — то саме ці інвестиції можна вважати найнебезпечнішими для української економіки.
Щодо імпорту, то тут ситуація не виглядає аж настільки барвистою: за цілою
низкою товарної номенклатури Україна залишається залежною від Російської
Федерації. До них належать, зокрема, агропромисловий комплекс, для якого ми
поставляємо з Росії міндобрива. Ну і, звичайно, це наші традиційні больові точки

залежності від Росії — нафтопереробна
галузь та атомна енергетика.
За словами експерта, на європейських
ринках існує доволі сильна конкуренція,
до того ж номенклатура товарів та товарних груп наразі тримає нас у залежності
від країни-ворога. «Наприклад, ми не можемо домовитися про суцільний промисловий безвіз для українських товарів на європейський ринок, і тому в нас залишатимуться ті статті імпорту та експорту до
РФ, які ми не зможемо поставляти в повному обсязі в Європу. Але, на жаль, зараз
така ситуація, що ми більшою мірою залежимо від російських товарів, ніж Росія
від нас. Загалом за останні 4 роки в торгівлі з Росією нічого не змінилося, незважаючи на різноманітні ембарго », — уточнив
експерт, додавши, що за цілою низкою товарних груп ми залишаємося орієнтовані
на російські ринки, відповідно існує певна
залежність від тих ринків. Також є підприємства, які працюють на РФ, тобто є і певний вплив Росії на ці компанії.
І ця ситуація досі не міняється, навіть
попри загиблих на війні та агресивну риторику нашого північного сусіда. ■

■ НАШІ ГРОШІ

Наслідки карантину
Працедавці недоплачують грошей своїм
працівникам і позбавляють їх робочих місць
ном на перше вересня склала
2,198 мільярда гривень, що на
0,8% більше показника місяцем
раніше. У липні заборгованість
підприємств із виплати заробітної плати зросла на 8,1%. Зокрема, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 серпня поточного
року зросла на 12,2% і становила 2,18 мільярда гривень.
Держстат також зазначає:
дані наводяться без урахування
тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим і
Севастополя, а також частини
тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській
областях.
Щодо регіонів, то найбільше
зростання заборгованості спостерігалося у Рівненській області — на 38,5%, Херсонській —
на 19,2%, Кіровоградській — на
18,2%, Харківській — на 8,3%,
Чернігівській — на 7,8%, Черкаській — на 4,8%, Вінницькій
— на 3,4%, Дніпропетровській
— на 3,3%, Запорізькій і Миколаївській областях — на 2,5% і

Києві — на 10,4%.
Натомість у частині регіонів
рівень заборгованості із зарплати скорочується. Це насамперед зафіксовано у Львівській
— на 25,5%, Чернівецькій — на
22,6%, Луганській — на 17,4%,
Тернопільській — на 12,9%, Закарпатській — на 9,4%, Житомирській — на 8,7%, Донецькій
— на 4,1%, Одеській — на 3%,
Сумській — на 2,7%, Хмельницькій — на 1,1%, Полтавській
області — на 1%.

У містах витрачають
на послуги,
в селах — на господарство
Державна служба статистики України проаналізувала, на
які потреби наші співвітчизники витрачають найбільші суми
коштів. Виявилося, що це продовольчі товари та харчування
поза домом, — на ці потреби українці витрачають 48,1% своїх
доходів.
На непродовольчі товари українці витрачають 29,6% своїх
доходів, на оплату різних пос-

❙ Кількість українських безробітних постійно зростає,
❙ як і заборгованість перед працівниками.
❙ Фото з сайта rayon.in.ua.
луг — 14,1%, на особисте підсобне господарство — 1,3%, на
інші цілі — 6,9%.
При цьому витрати жителів
міст і сіл неоднакові. Якщо міські жителі витрачають на продтовари і харчування поза домом
48,5% своїх доходів, то жителі
сіл — 46,4%. На непродовольчі товари жителі міст витрачають 28,7% своїх доходів, жителі сіл — 32,1%, на оплату послуг у містах витрачають 16,1%
доходів, у селах — 9,3%.Натомість на особисте підсобне господарство жителі міст витрача-

ють лише 0,3% своїх доходів,
тоді як жителі сіл — 3,8%. Інші
витрати в містах становлять
6,4%, а в селах — 8,4%.
При цьому середні споживчі витрати одного домогосподарства в Україні становлять 8
тис. 219 грн на місяць, неспоживчі витрати — 732 грн на місяць, що в сумі дорівнює 8 тис.
951 грн. З цієї суми на продтовари і харчування поза домом
витрачається 4 тис. 301 грн, на
непродовольчі товари — 2 тис.
641 грн, на послуги — близько
1 тис. 400 грн. ■
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«А Іванко мертвий.
З бурячком у ротику...»
Голод у Млієві — Симиренковому краї
Ольга ОСИПЕНКО,
завідувачка музеєм-відділом родини Симиренків Черкаського обласного краєзнавчого музею
Городищенський район Черкаської області

Стародавній Мліїв... Відомий як сотенне містечко за часів Хмельниччини і власність великого гетьмана, взята ним «на булаву»... Пізніше край пов’язаний з іменем святого Данила Кушніра, закатованого
польською владою напередодні Коліївщини 1768 року та оспіваного генієм Шевченка в його «Гайдамаках»...
А ще пізніше — прославлений великою родиною Симиренків, що дала Україні п’ятьох велетів: Федора, Платона, Василя, Левка, Володимира. Підприємців, цукроварів, винахідників, меценатів, великих
учених-помологів.Тут також бували Великий Кобзар, Павло Чубинський та інші відомі українці.
Має Мліїв і славні традиції визвольних змагань 1917-1921 рр. Коли тут діяла незалежна Мліївська
республіка, очолювана відважним отаманом Голим (Трохим Бабенко) — як недалека околиця материнської героїчної Холодноярської республіки. І Холодний Яр, і Мліїв тих часів оспівані у безсмертному творі учасника тих подій, у романі талановитого письменника Юрія Горліса-Горського.
Але має Мліїв і дуже гірку-прегірку історію, насамперед пов’язану з комуністичним пануванням, коли
більшовицько-московська влада, спираючись на місцевих посіпак, організувала тут голод.

Аж 346 безневинно загиблих у
муках людей
У багатолюдному містечку —
до 10 тисяч жителів — голодною
смертю померло «тільки»... ні,
аж 346 людей, з них встановлено імена 97. Хоч у трьох тодішніх колгоспах (ім. Леніна, ім.
Челюскіна та «Переможець»)
смерть не лютувала, як у багатьох інших селах Городищини.
Але катам нашого народу нема
прощення!.. І ніколи не буде! Бо
й одна невинна жертва — це багато. А 346 — це 346 безневинно
загиблих у муках людей. Це —
вбивство. Це геноцид.
Тільки вільна і незалежна
Україна є запорукою того, що
на нашій землі таке жахіття, як
1932-1933 рр., ніколи не повториться. На віки вічні закарбуймо це в нашій національній
пам’яті.
Ось дві історії двох жінок,
які описують нелегке життя
Млієва та смерті від голоду його
мешканців.

Терор проти тих, хто не хотів іти
в колгосп
Ярина Григорівна Сліпченко
народилася 7 квітня 1931 року в
с. Мліїв Городищенського району Київської області (нині Черкаська). Закінчила 7 класів у колишній земській школі, а тоді
семирічці. У 16 років пішла працювати в колгосп імені Леніна в
ланку, бо «мати хворіла і не було
за що поступать».
У 1954 році вийшла заміж за
Сліпченка Михайла Васильовича. «У невістках пішла працювати в мліївський колгосп ім.
Челюскіна». Знову в ланку. На
пенсії з 1986 року.
Має дочку Віру, 1955 року
народження, онуків Олександра та Людмилу, правнуків. Чоловік помер у 1987 році. До 2007
року жила у своїй хаті, а вже 13
літ живе на кутку Низьке Загребелля (біля річки Вільшанки) у
дочки, яка її доглядає.
Завжди любила шити. Має
швейну машинку. Обшивала
себе і сусідів платтями, спідницями, кофтами.
Любить читати газети і дивитися телевізор, хоч погано чує.
Батько — Гладкий Григорій
Іванович, 1895 року народження,
мати — Зінченко Оксана Василівна, 1900 року народження. Батько
прийшов до матері з двома дочками — Ольгою і Марією, бо дружина померла. Із Оксаною мав двох
дітей — дочку Ярину і сина Івана,
1935 року народження.

Батько віддав у колгосп коня
і воза, працював у млині мірошником, млин належав Вовку,
а потім його відібрали в колгосп. Був солдатом Другої світової
війни, потрапив у німецький полон, повернувся додому, помер у
1949 році.
Мати трудилася в ланці.
Брат Іван працював у колгоспі,
20 років — у Страхінспекції і
«різав торф на Ірдині».
«Мати розповідала, що у
1932 році був недорід, тому жилося сутужно, — розповідає
Ярина Григорівна. — Але в родині ніхто не помер з голоду. Не

ли сусіди, тому що й самі сусіди
могли украсти або «здати» активістам. На вулицях не було ні
собак, ні котів. Їх поїли. Ходили чутки про канібалізм на кутку Коржевиці. Мертвих людей
можна було побачити на вулиці
під тином. Хоронили їх ті, хто
був хоч трохи здоровішим».
Зі школи дітей водили в
поле, де стояв казан, у якому
варили затеруху. Але, щоб отримати ополонок цього наїдку,
треба було назбирати бурякової кузьки. Семен під вечір, разом зі своїм другом сусідом, ходив у поле збирати колоски. Їсти

Раз у день село об’їздили підводи й забирали
мерців.
помер ніхто і в сусідів. У Одарки, Марини, діда Юхимаки всі
діти вижили. Баба Марія Михтодиха, з якою разом працювала в ланці, розказувала, що у їхній родині теж усі залишилися
живі. А ось у Павлихи Марії, як
розповідала моя свекруха баба
Колодчиха, двоє дітей померло,
трьох і п’яти років. А вона сама
вижила».
У тих родинах, де дорослі
пішли в колгосп і були лояльні
до влади, ніхто не голодував, бо
в колгоспі для них варили їсти,
давали трохи харчів. Хоч жилося дуже важко. А забирали з хат
і ходили активісти до тих, хто
категорично не хотів іти в колгосп. Таких у Млієві називали «індусами». У них і справді все відбирали. Хоч були випадки, коли
й не чіпали.
«В нашої сусідки Таран Ганни було троє дітей: Іван 1927 р.
н., Ольга 1929 р. н., Манька 1930
р. н., вона теж була «індускою».
Але ніхто не вмер. Бо хоч сім’я
ніде не працювала, але мала 60
соток грядки біля хати, корову,
свиней, птицю, — продовжує
згадувати 79-річна Ярина Григорівна Сліпченко. — Про голод
у селі за часів Сталіна ніхто не
говорив. А після я дещо від людей чула. Наприклад, старший
за мене на шість років Кравченко Семен Трохимович розповідав, що у 1932 році те, що вродило, у людей відбирали активісти.
Вони забирали все: квасолю, насіння, вузлички з пшоном, пшеницею.
Люди боялися цих активістів, а тому все ховали. Закопували вночі, щоб не бачи-

їх треба було трішки, щоб не померти. Але ж дуже хотілося їсти.
Тому багато дітей вимерло через
те, що об’їдалися цих колосків.
Так померли Семенові старші
брати Андрій та Іван. А його тітку Параску посадили у тюрму на
шість років за те, що вона збирала колоски.

Діти молили у Бога,
щоб дав їм хліба
«Знаю розповідь Колісник
Ганни Олексіївни, яка жила
у садстанції (Платонів хутір у
Млієві. — Авт.), 1925 р. н., —
каже жінка. — Вона говорила, що голод у їхній родині розпочався ще 1932 року. Бо були
сильні дощі й розлилася річка
Вільшанка та затопила їхній город аж до хати. Все повимокало
і не стало чого їсти. Вони шукали яблучка, пекли їх і їли. Але
найстрашніше настало навесні
1933 року. У них була корова, то
жили за рахунок неї. Вдень ховали корову в заростях біля річки, щоб її не побачили, а вночі
вели в сарай. Але хтось розказав. І до них прийшли активісти, зайшли у сарай і витягли корову.
Батько дуже просив змилуватися над його сім’єю, залишити
годувальницю, хоч для діток (їх
було четверо). Але ті сказали, що
корову забирають на м’ясо за весь
куток, де люди не заплатили податок на м’ясо й яйця (був податок: здавати щороку на одну особу 44 кг м’яса, 140 яєць, 100 кг
картоплі), всі дуже плакали, але
дітей ніхто не пожалів, і залишилися вони без годувальниці.
Після цього батько забрав

❙ Ярина Григорівна Сліпченко.

❙ Катерина Йосипівна Вовк.

старшого сина й подався на шахти на Донбас, а менші з матір’ю
зосталися у Млієві.
Ганя з братом ходили у станційну їдальню, просили лушпайки з картоплі. А мати ходила на
базар у Вільшану, просила хліба.
Діти вилазили на стіл у хаті, молили в Бога, щоб дав їм хліба.
Мати принесла трохи жита,
яке змололи в жорнах, добавили
гички з буряків і спекли коржів.
Старший брат Антон, якому
було 8 років, з’їв такого коржа,
у нього почало колоти у животі,
і він до ранку помер.
Однак подібних випадків у
Млієві траплялося мало. Бо тих,
хто не схотів іти в колгосп, було
небагато. Але якраз у таких родинах найбільше померло і дорослих, і дітей найстрашнішою
голодною смертю. Вічна всім їм
пам’ять!»

рає сльози Катерина Йосипівна.
— Я не пам’ятаю. Але мама розповідала, що не було чого їсти. І
я ледве ноги волочила. І братик
Ваня теж. Мама нас тягла у майдан (колгоспний дитячий садочок. — Авт.), а сама йшла на роботу.
Одного ранку, це була весна 1933 року, Ваня відмовився
йти — так охляв. І мама потягла у майдан лише мене. Повертається — а Ваня мертвий. З бурячком у ротику (плаче).
Люди дуже бідували. Особливо ті, які не пішли в колгосп.
У них активісти все відбирали,
траплялося — і з хати виганяли. Так розповідали мама і старші люди. Як я підросла.
Мама казала, що люди ходили на скотомогильник і відрізали м’ясо у вивезених туди дохлих коней, корів, телят, свиней.
Варили і їли його. Сестричка
Марія якось пішла до сусідки,
яка варила дохлятину, — м’ясо
кипіло у казанку в печі. Сусідка
витягла його і запросила поїсти,
бо знала, що та голодна. Але сестра відмовилась, бо мама суворо
наказала ніде нічого не їсти. А
сусідка поїла й померла. Бо невідомо ж, від чого здохла та коняка.
У різних кінцях Млієва люди
голодували по-різному. Де голоду було більше, де менше.
Мама казала, що тоді був такий наказ від влади, що кожен
житель, якщо вранці не бачив
сусіда, то повинен зайти в його
хату. І коли той мертвий, то витягти за ноги надвір. Бо раз у
день село об’їздили підводи й
забирали мерців. Бувало, що
люди були ще напівживими.
Але їх кидали на воза і везли на
цвинтар, де скидали в одну яму.
Казали: все одно помре до ранку
(плаче).
Якщо хтось і мав якісь харчі,
то люди, страхаючись обшуків
активістів, зерно та інші продукти ховали по ярках, потім
потроху мололи на дерушці, підмішували до листя липи і пекли
листяники. Їсти готували переважно вночі, вночі ж і старалися
щось з’їсти. Ще споживали дубову кору, товкли в ступці насіння мишію (бур’яну), воно навіть
продавалося. Траплялося, що
їли дітей. Люди падали масово,
покійників не встигали хоронити, бо всі були виснажені, слабкі. Просто прикопували у дворах, на городах. А викопані на
кладовищі ями швидко заповнювалися.
Бодай нікому не довелося
того пережити» (плаче).
Тепер у Катерини Йосипівни одна відрада — діти, онуки і
правнуки.
«Нещодавно онук, Вовк
Станіслав Вікторович, пішов у
військо, — розповідає. — 5 жовтня прийняв присягу. Часто
дзвонить. Каже, кріпись, поки я
у відпустку прийду. То я і кріплюсь. Сиджу та виглядаю його у
віконце...» ■

Спасали в голодовку...
Катерина Йосипівна Вовк народилася 14 жовтня 1930 року в
центрі Млієва.
Перед тим 1929 року народився брат Іван, була ще старша
сестра Марія, 1926 р. н. Ходила
три роки в школу. Але не було в
чім ходити — взутися й одягтися. «Мамо, ніхто не ходе в школу так, як я», — казала.
У 12 років за день наривала
до 1,5 ящика смородини (до 10
кг). У 13 — пішла працювати в
колгосп імені Леніна. Де трудилася сорок років. «І сапка, і коса,
і вили, і лопата — все було в руках. Грузила снопи на воли» (на
віз, запряжений волами), розказує.
У 1958 році одружилися з чоловіком. Вовк Михайло Свиридович сім років служив у армії.
Працював у колгоспі водієм. Був
дуже ревнивим. На весіллях, вирядинах, де Катерина «співала й
танцювала, як скажена, дід дивився, щоб ні з ким із чоловіків
не говорила й не танцювала. У
березні наступного року буде
шість літ, як Михайла немає».
Є дочка Галина, яка живе
в Кривому Розі, і син Віктор,
живе у Млієві, зовсім недалеко. Має четверо онуків. «На дітей гріх обіжатися. Дочка приїде, помиє, обпере. А син і двічі
на день приходить. Як хворію,
то й ночує в мене».
Мама — Тетяна Федорівна,
1907 р. н. Батько з ними не жив.
Дуже допомагали бездітні дядьки Антін Федорович та
Степан Федорович. Які у 1933
році купили сестрі хату на кутку Галине «з чотирма шибками». Допомогли добудувати оселю. «Спасали у голодовку, а сестру Марію дядько Антін у 1933
році забрав і вдочерив, хоч вона
мамою називала маму Тетяну, а
дядька і тітку дядьком та дядиною. Від них вона й заміж пішла».
Мама все життя пропрацювала в колгоспі імені Леніна. Померла в 1997 році.
«Голод був великий, — вти-
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■ НА ЗДОБУТТЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ

Семенюкова Шевченкіана
Ілюструючи «Кобзар», «кожної днини
я боровся з самим собою»,
зізнається художник Василь Семенюк
Василь ЛИЗАНЧУК,
заслужений професор Львівського національного університету імені Івана
Франка

Переконаний, що кожен, хто візьме до рук «Кобзар», який насичений
графікою Василя Семенюка, одразу спалахне естетично-пізнавальною
цікавістю. Людська допитливість гортатиме сторінки нової книжки, а запитання лізтимуть у голову: «Що ж такого особливого створив Семенюк,
щоби здивувати, поповнити багату образотворчу Шевченкіану? Хіба будьхто здатний подолати психологічний бар’єр інтелектуально-духовної масштабності постаті Кобзаря?»
Свої сумнівні запитання подолав досить швидко. Понад двісті графічних
композицій на твори Тараса Шевченка оживали в моєму серці та уяві,
чисті помисли відкривали загадку любові, диво єдності мислі й руки художника. Допомогла у цьому пізнанні «Передмова» Василя Семенюка до
ілюстрованого ним «Кобзаря». Вчитаймося, вельмишановний добродію,
у цей текст разом, і світ таланту заграє неповторними барвами творчих
пошуків, мук, незгасаючої, неповторної праці: «Березень 2011 року Божого для мене був знаковим. Так, знаковим! Не знаю, чи хтось частіше
відкривав «Кобзар», ніж я цього місяця. Якщо так, то хотів би я бачити цю
людину. Що вона шукала там? І що знайшла? Шевченко своїми думками,
як розпечена магма вулкана, накрив мене всього, не залишаючи нічого
для мене. Це вже був не я. Ні! Не я. Я біг. Падав. І ще раз зводив свій взір
догори. А як там на світі Божім? Світ мовчав. А я був, як на гонках по
вертикалі. І це було, як в бою. Завтра знову буде те, що нині. Бій. Тільки
вперед. Слово у лінію. Лінію в слово. Плач. Розпука. Кров. Шаблі. Я все
ближче і ближче... Та де там! Чим ближче я до нього, тим далі він від
мене. Бракувало мені лінії. Думки. І безпорадні мої мрії... І де ті орієнтири? Це — так можна. А оце — так. А так — не годиться. У кого просити
поміч?.. І так кожної днини я боровся з самим собою»...

У глибинах національної правди творів
Шевченка
Одухотвореність Василя Семенюка
виливалася у чистоту графічних ліній, у
контрастні переливи чорного і білого, білого і чорного, але не тільки техніка графіки володіла митцем, а насамперед прагнення усвідомити глибину національної
правди кожного твору Тараса Шевченка. Кипучий згусток своєї енергії з дотиком до Шевченкової величі художник перетворював у неординарні графічні твори, в українську естетичну своєрідність,
джерело національної гідності, Шевченкової вічності. Але відчуття сутності українського, загальнолюдського світу Тараса Шевченка не раптово ввійшло у доброчинне єство Василя Семенюка.
Зерна світлої, божественної любові до
українських національних цінностей, поваги до чесної людської праці засівали в
душу допитливого хлопчика бабуся і дідусь, мама і тато, доброзичливі односельчани Чорного Потоку Надвірнянського
району на Івано-Франківщині, де з Господнього благословення і батьківської любові 19 вересня 1957 року прийшов на світ
земний Василь Семенюк.
Бабуся Теодозія-Василина хоч була неписьменна, але мудрістю своєю захоплювала. Вона часто говорила, що неділенька
свята для Господа і треба йти на літургію
до церкви. Навчила онука Василька «Отче
Наш», «Богородице Діво», «Вірую», рахувати до тисячі, знати дні і місяці, баладу про легендарного Олексу Довбуша
«Ой попід гай зелененький...», щоб він
знав і пам’ятав: рід Семенюків походить
із Печеніжина. Мабуть, серцем відчувала і
тому щиро молилася, просила Бога, щоби
онучок її вивчився на художника.
Дідусь Михайло плекав у Василькові
силу волі, наполегливість, військову кмітливість, бо був січовим стрільцем, воював
із загарбниками за незалежність України.
Хоч за комуністичного режиму було дуже
небезпечно, але розповідав віч-на-віч про
здвиги січовиків, тихо-тихо наспівував:
Гей, там на горі Січ іде,
Гей, малиновий стяг несе.
Гей, малиновий!
Наше славне товариство,
Гей, марширує — раз, два, три!
Пильно вдивлявся в очі онука, пригортав до себе, застерігав, щоб, не дай Боже,
нікому не говорив, бо може бути велика
біда.

❙ Василь Семенюк із «Кобзарем»,
❙ проілюстрованим власноруч.

Тато Іван мав добрі руки і чуйне серце. Добре знав «Біблію», був сільським
зубним лікарем, тобто рвав людям зуби.
Дуже любив коней-гуцуликів, які його
слухались, бо не лише давав поласувати вівсом, а й, як не дивно, приголублював піснями. Над Чорним Потоком линули Семенюкові коломийки, українські народні пісні. Односельчани зачаровано слухали:
Верховино, світу ти наш!
Гей, як у тебе тут мило!
Коли гостилася вся родина Семенюків, Іван Михайлович обдаровував присутніх «Маршем «сіроманців». Але спочатку добре зачиняли вікна, двері, щоби
пісня не потрапила до вух недоброзичливців, бо час совєтський був непевний. Тільки за відновленої незалежності України
вільно дзвеніла пісня Івана Семенюка:
Із гір Карпат несеться пісня волі,
Із гір Карпат лунає волі зов.
Там синьо-жовті майорять прапори,
Там вже заграла українська кров.
Доброзичливий родинний клімат Семенюків духовно об’єднувала і нині на 90му році життя підтримує мама Марія Михайлівна великою любов’ю, яку черпає в
поезії Тараса Шевченка. Саме від мами

Чорно-білі слова Кобзаря

«Шевченко — як сонце: варто тільки зійти — і це божественне
світло буде сяяти в твоїй душі весь вік».
малий Василько вперше почув «Садок
вишневий коло хати», «Мені тринадцятий минало», «За сонцем хмаронька пливе», «Іван Підкова», «Сонце заходить,
гори чорніють» та особливо щемну «Гамалію»...
Лірико-філософський, національногуманістичний світогляд, зароджений в
дитинстві, формувався, утверджувався
під час навчання у Львівському училищі
прикладного мистецтва імені Івана Труша та Українському поліграфічному інституті імені Івана Федорова (нині — Українська академія друкарства). Тема дипломної роботи — серія літографій за мотивами українських народних пісень про
кохання.
Працюючи в галузі живопису, графіки, декоративно-прикладного мистецтва, Василь Семенюк створив «Будні мого
села», цикл «Обрядовий», серії «Українсь-

позиції, графіка різних періодів, лінорити
і, особливо, живопис на склі. Потужним
поштовхом до його творчих, своєрідних
пошуків був лист-прохання Тараса Шевченка (1 жовтня 1844 року) до чернігівського цивільного губернатора П. І. Гессе
сприяти в розповсюдженні офортів «Живописна Україна».
Василь Семенюк зi зворушливим хвилюванням читав: «Історія Південної Росії
зачудовує кожного своїми діяннями і напівказковими героями, народ предивно
оригінальний, земля прекрасна. І все це
досі ніким не представлено перед очі освіченого світу, тоді як Малоросія давно мала
своїх і композиторів, і живописців, і поетів. Чим вони захопились, забувши своє
рідне, не знаю; мені здається, якби моя
батьківщина була найбіднішою, найменшою на землі, і тоді б вона мені здавалася
кращою від Швейцарії і всіх Італій. Ті, які
бачили хоч раз нашу Країну, кажуть, що
хотіли б жити і померти на її прекрасних
полях. Що ж нам сказати, її дітям? Треба любити і гордитися своєю пречудовою
матір’ю. Я, яко член її великого сімейства, служу їй якщо не на істотну користь,
то принаймні, на славу імені України. Тарас Шевченко».
«Шевченко — як сонце: варто тільки
зійти — і це божественне світло буде сяяти в твоїй душі весь вік», — щиро, з великим пієтетом сказав Василь Семенюк. Він
ґрунтовно вивчив прекрасну графіку академіка-гравера Тараса Шевченка, який
сповідував романтизм, відроджену ним у
своїй творчості техніку офорта, у якій виконано шість аркушів, що ввійшли до альбому «Живописна Україна». Добре знає
витоки української графіки — мистецтво мініатюр часів давньоукраїнської держави Русь, творчість С. Гординського, П.
Ковжуна, Л. Левицького, І. Остафійчука, з якими пов’язано високе піднесення
львівської графічної школи.

кі народні пісні», «Пісня про незнищенність матерії». Про багатогранність його
творчості свідчать численні живописні та
графічні композиції за мотивами творів
Б.-І. Антонича, В. Симоненка, О. Ольжича та інших поетів. Василь Семенюк проілюстрував чотири книжки автора цієї
статті: «Шевченкове Слово», «Історія
російщення українців» (співавтор М. Рожик), «Інформаційна безпека України»,
«Так! Я — Українець!».

«Служу на славу імені України»
До нинішнього напрочуд оригінального ілюстрованого графікою видання «Кобзаря» (2019 р.) доцент Львівської національної академії мистецтв, народний художник України Василь Семенюк творчо
наближався з юнацьких років. Почав осмислювати твори Тараса Шевченка ще в
студентські часи. Це були кольорові ком-

Авангардна творчість Василя Семенюка незвично ілюструє поезії Тараса Шевченка, дає візії — власними засобами творить оригінальні роботи, на які його надихає поезія. Емоційно-виражальний принцип характеризується тим, що у кожній
його композиції цитата із Шевченкових
поезій — квінтесенція думок Пророка.
Наприклад, «Діла добрих обновляться,
діла злих загинуть», «Мій Боже милий,
як-то мало святих людей на світі стало»,
«Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю!», «Нема на світі України, немає другого Дніпра», «В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля», «Свою Україну любіть,
любіть її... Во время люте», «Борітеся —
поборете, вам Бог помагає», «І на оновленій землі врага не буде, супостата»...
Чорне-біле, біле-чорне переплітається зi словом Кобзаря, створюючи одне ціле
композиції, де немає межі у просторі і
часі. Тільки так, бо творчість Тараса Шевченка на всі часи — як молитва перед Святим Образом.
Характеризуючи творчість Василя Семенюка, арт-критик Лідія Трохим наголосила, що новаторська особливість графічних робіт митця у поєднанні лінійних
контурів і заповненні площин хроматичним або ахроматичним тоном. Емоційна
наснаженість цих робіт найбільше проявляється через ахроматичні контрасти,
легкість, «віртуозність» ліній.
Глибинний зв’язок між ілюстрованою
поезією у «Кобзарі» Тараса Шевченка та її
інтерпретацією художником-графіком Василем Семенюком яскраво виражений через український етнопсихологізм, який
ґрунтується на морально-духовних, національних цінностях. Василь Семенюк усім
своїм доброчесним єством дякує чистій, безсмертній Душі Тараса Шевченка, що дозволила через графічне оздоблення «Кобзаря»
доторкнутися до феноменальної творчості
світової слави українського Пророка та через її осяйність побачити, де спочиває безсмертна Порадонька Святая... ■
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Пилип ПУХАРЄВ,
музичний журналіст, автор Telegram-канала ПЛАЙ,
спеціально для «УП.Життя»

Валерій Вітер мріяв бути художником. Але йому пощастило стати
ще й музикантом. Підлітком Вітер співав у фільмі Сергія Параджанова «Українська рапсодія», студентом потрапив до київського бігбіт-гурту «Березень». А пізніше, у 70-х, своїм голосом прославив
вокально-інструментальний ансамбль «Кобза» — один із перших
фольк-рок-гуртів в Україні.
Якби західні критики почули платівки музикантів, то порівняли б
їх із Jethro Tull, Fairport Convention та іншими закордонними класиками жанру.
Вітер віддав сцені двадцять років, але залишив її заради малювання. Із виставками плакатів і картин він об’їздив Україну, Велику
Британію, Польщу, Чехію, Мексику та інші країни. Втім у 2000-х
таки занудьгував за музикою і відродив гурт майже в первісному
складі, але з оновленою назвою — «Кобза Original».
Зустрічаємося із Валерієм Сергійовичем у його майстерні на вулиці Антоновича. Час від часу він грає тут камерні концерти. «О,
Штепсель і Тарапунька!» — жартівливо озивається до нас музикант-художник, натякаючи на різницю у зрості між мною і фотографом. На стінах невеликої затишної майстерні — картини та фотографії, на столі — фарби та кольорова крейда. «Роблю вигляд,
що малюю», — продовжує жартувати він.
Вокаліст «Кобзи» зовсім не схожий на статечного «шанованого митця», якими видаються чимало артистів його статусу і віку.
Скоріше, нагадує поважного добродія із сивими вусами, що от-от
почне розповідати тобі казку (з тією лише різницею, що енергії у
73-річного митця щонайменше на 37). «Нічого, що моя розповідь
буде довгою?» — перепитує Валерій Вітер. Заспокоюю його, що
якраз для цього ми тут усі зібралися, і вмикаю диктофон.

Про художню школу,
Робертіно Лоретті та дружбу
з Параджановим
Малювати я почав із трьох
років, співати — з шести. Художник — моя основна професія. Я ж на це сімнадцять
років учився. Малював собі,
робив виставки, а у вільний час
співав у самодіяльному ансамблі. Навіть не уявляв, що займатимуся музикою серйозно.
Тому «Кобза» для мене, скоріше, хобі.
Я співав у дитячому хорі
Жовтневого палацу. Одного
разу до нас прийшов асистент
Сергія Параджанова і сказав,
що шукає хлопчика-вокаліста
для фільму «Українська рапсодія».
Режисеру потрібен був голос, як у Робертіно Лоретті —
молодий, дзвінкий, який iще
не зламався. Серед ста кандидатур обрали мене. Хоча я і не
розраховував стати найкращим
— співав собі, та й по всьому. За
день вивчив «Аве Марія» латиною, а потім записали пісню в
оперному театрі. Працювали
вдень, поки не почалися вистави. У залі сидів сам Параджанов. Після запису він підійшов
до мене і похвалив: «Молодець,
Роберто Ланца!»
А я думаю: який Роберто
Ланца? Робертіно Лоретті та
Маріо Ланца — це ж різні співаки. Але він і далі називав мене
так жартома.
Через тиждень мені прийшло запрошення на кіностудію
Довженка. На прізвище «Вітте», ніби я якийсь німець
(сміється). Моє прізвище завжди перекручували, але це
окрема тема. Параджанов захотів спробувати мене ще й на
роль сина німецького священника. Спочатку його мав грати інший актор, але затвердили таки мене.
Із Параджановим ми добре
спілкувалися і далі. Він жив на
площі Перемоги біля цирку. Я
носив йому свої малюнки з художньої школи, а він показував мені свої. Квартирою ходив
босоніж — казав, що це розвиває м’язи. Якось подарував мені
глечика з Карпат.
А потім, як вам відомо, Параджанова засудили (у 73-му
режисера ув’язнили на п’ять
років за націоналізм і гомосексуалізм. — Ред.) Мене викликали слідчі, щоб я написав на нього наклеп.
Запитують: «Ви знаєте, що

■ ЯК ЦЕ БУЛО

«Всі думали, що ми
сидимо по таборах», —
легенда української естради і вокаліст ВІА «Кобза» Валерій Вітер

Параджанов цікавився хлопчиками?» Відповідаю: «Звісно, знаю». — «Звідки?» — «Та
одна бабуся в тролейбусі розповіла». Потім дали ручку і папір: «Пиши все, що знаєш про
Параджанова». Ну я і написав,
що Параджанов — геніальний
режисер. Так мене з кабінету і
вигнали.

Про нічні записи, угорську
апаратуру та дуети з Ніною
Матвієнко

❙ Фото Дмитра ЛАРІНА, «УП».

Приятель по самодіяльному ансамблю познайомив мене
із Сашею Авагяном і Вячеком
Криштофовичем, які шукали
вокаліста для свого гурту. Я
прийшов до них на репетицію й
одразу підхопив кілька пісень.
Нот не знав, але слух у мене відмінний. Музиканти зрозуміли,
що я той, хто їм потрібен. Спочатку гурт називався «Марія
Оранта». Але цю назву через націоналізм і релігійність нам заборонили.
Тоді ми стали «Березнем».
Хоча і до цієї назви чіплялися
— мовляв, дуже вже схожа на
театр «Березіль» Леся Курбаса.
Перші записи робили у 6768 роках на кіностудії Довженка. Писалися вночі, поки ніхто не бачить. Тоді у Києві ще не
було професійних студій.
Уже пізніше з’явився Будинок звукозапису Українського
радіо (у 1972-му. — Ред.), але
там працювали переважно симфонічні оркестри. А ще був клуб
«Дніпро», де записали 70% тогочасних українських платівок.
Я цікавився візуальним
мистецтвом і в музиці розбирався погано. За музичні орієнтири в «Березні» відповідали
інші. Моїм же завданням було
суто співати.
В’ячеслав Криштофович,
який грав у нас на фортепіано,
вже тоді хотів стати професійним режисером. Але він був талановитим композитором і написав для гурту багато хороших
пісень.
Я у нього запитував: «Вячек, може, ти не ту професію обрав?». Але він стояв на своєму.
Чув, що у нього вийшов новий
фільм («Передчуття». — Ред.),
але ще його не дивився. Музику
він закинув зовсім — навіть звуковий супровід для своїх стрічок
дає писати іншим композиторам.
Якийсь час я допомагав Вячеку з
плакатами для фільмів.

Чутки про «Березень» швидко рознеслися по Києву. Через спільних знайомих ми перетнулися з Ніною Матвієнко,
яка тоді співала у хорі Верьовки. Ніна потім часто приходила до Сашка додому і проводила з нами час.
А у 72-му нам дозволили
попрацювати у студії звукозапису радіо та телебачення на
Хрещатику, 26, і за одну сесію
ми записали з Ніною вісім чи
дев’ять пісень. Це був перший
в Україні дует фольклорної співачки з рок-гуртом.
«Березень» грав концерти на
угорській апаратурі, аж поки її
у нас не вкрали. Та й чиновники на початку 70-х усіляко душили гурт.
Я вже тоді почав працювати
з «Кобзою», але нікому не казав, що співаю на два гурти —
боявся пересварити музикантів. І дарма. Одного разу хлопці з «Березня» прийшли на репетицію до «Кобзи» й урочисто
передали мене новому гурту
(сміється).

Про перші платівки, розмиту
обкладинку та згорілі архіви
З «Кобзою» видали в Україні
дві платівки: в 72-му і в 76-му.
Про якісь назви для альбомів
тоді не могло бути й мови. Така
радянська урівняйлівка: «співайте і не випендрюйтеся».
Коли я перевидавав релізи
на касетах і дисках, то вже назвав їх як треба: «Ішов козак...»
і «Лісова пісня».
Ще одна платівка «Кобзи»
вийшла у 82-му в Канаді. Туди
ввійшли як старі пісні, так і абсолютно нові, до того ніде не видані. Канадці добре її розрекламували — випустили фірмові
футболки, наліпки.
Обкладинку першої платівки «Кобзи» зробив Ігор Костін,
нині — відомий фотограф, знімок якого коштує $50 тисяч.
Фотографувалися біля Замку Річарда на Андріївському

узвозі. У фотоапарата «Салют»
не було штативу, тож Ігор знімав iз руки — як видно, знімок
вийшов трохи розмитим.
Позували хто в чому був, а
вже пізніше я розробив для гурту костюми.
Коли я йшов iз «Кобзи», то
хотів зберегти для себе наш матеріал. Прийшов до Олександри
Венедіктової, яка була завідувачкою фонду БЗЗ, і попросив
переписати платівки на плівку.
А вона мені: «Валера, та що
ти гарячкуєш? Вони звідси нікуди не дінуться — приходь
коли хочеш і записуй». Але за
коньяк і цукерки я все ж умовив її зробити це тут і зараз.
А за кілька днів частина
фонду згоріла в пожежі. Таке в
мене було передчуття.

Про гонорари, як у Пугачової,
пісні УПА та заборону в Україні
Як артисти могли стати популярними у 70-ті? Кліпів ще
не знімали, а музичних передач
на телебаченні, крім «Блакитного вогника», майже не було.
Залишалося радіо, звідки слухачі дізнавалися про «Кобзу».
Буває, приїжджаєш із концертом в Архангельськ чи на
Камчатку, а там — повні зали.
Середні артисти заробляли
по 7 карбованців за концерт.
Хтось міг отримати 10, максимум — 12. Але 19,50, як у «Кобзи», — це щось із розряду фантастики!
Такі гонорари мали тільки
найвідоміші тогочасні зірки:
Пугачова, Кобзон i «Пісняри».
Після виходу платівки нас
ніхто і пальцем не зачіпав. Та
й не було за що. Бо пісень УПА
«Кобза» ніколи не співала. Та в
ті часи ми їх до пуття і не знали.
Я вважав, що ми повинні виконувати фольклор Центральної України, бо саме тут і живемо. А в Західній Україні були
свої ансамблі — вони б це і мали
співати.

Усе змінилося, коли до влади прийшов Щербицький (Володимир Щербицький, перший
секретар ЦК КПУ, який змінив
Петра Шелеста на посаді в травні 1972-го. — Ред.) Із ним в Україні все різко стало промосковським.
Нова головна редакторка
«Українського радіо» вважала,
що «Кобза» спотворює народну пісню, тому кілька років нас
узагалі ніде не крутили. Та й за
кордон не пускали.
Хоча з Канади постійно приходили запрошення на адресу Укрконцерту, але відповіді
не було. Через це там поповзли
чутки, що ми вже сидимо по таборах.
Тоді на Заході навіть вийшла платівка «Кобзи» з козаком на обкладинці й написом
Banned In The USSR.

Про закордонні гастролі
та кураторів із КДБ
Але поступово крига скресла, і в 77-му «Кобза» поїхала
виступати на дні Києва в Братиславу. Купив собі там футболку Playboy та інші шмотки (усміхається). А за тиждень вирушили на гастролі до Італії.
За кордоном ми повинні були грати пісні народів радянських республік. Розпочинали програму з ВІА «Самоцветы» з їхнім «Мой адрес — не дом
и не улица, мой адрес — Советский Союз».
У перерві під час концерту
на Кубі до нас підходить культурний аташе і каже: «Хлопці,
навіщо ви це співаєте? У вас же
стільки хороших українських
пісень». Подумали: а так можна було? І викинули її з програми.
Звісно, їздили з нами і представники КДБ. Маскувалися то
під перекладачів, то ще під когось. Обличчя у них у всіх були
такі невиразні — нема за що зачепитися.
Якось в Італії наш колега

СУСПІЛЬСТВО
запізнювався на автобус на півгодини. Тренер «Динамо», який
теж був у делегації, здійняв ґвалт:
«Де це він лазить?» Ми йому: «Та
не хвилюйтеся ви так, краще за
своїми футболістами стежте». А
він: «А ви краще помовчіть! Я сам
знаю, за ким мені стежити». І всі
одразу зрозуміли, що ніякий це не
тренер.
А хлопця цього за кордон за радянських часів, здається, більше
не випускали.

Про вихід із гурту, «Кобзу
Original» та конфлікт
із колишніми колегами
Наприкінці 80-х у «Кобзі» постійно змінювалися керівники. Дивишся, ніби нормальний хлопець,
а призначили керівником — задирає носа, починає пити.
Та й співали все те саме — вже
набридло і нам, і слухачам. Людей
на концерти приходило все менше
й менше.
Я зрозумів, що втомився, і у
87-му написав заяву на звільнення.
Після «Кобзи» нарешті зміг зосередитися на мистецтві. Якийсь
час до мене в майстерню на Андріївському узвозі ще приходив з
горілкою Коля Мозговий та інші
люди з «Укрконцерту». Вмовляли
повернутися, казали, що платитимуть утричі більше. Але я відмовлявся.
На виставки я брав із собою гітару і на відкриттях влаштовував концерти. Люди дивувалися:
«Ви так гарно співаєте. Шкода, що
пішли з «Кобзи»...» Так мене дістали, що на початку 2000-х я не витримав і зібрав «Кобзу Original».
Туди також повернулися учасники першого складу — бандурист Володимир Кушпет і скрипаль Георгій Гарбар. Разом пішли
в студію і зробили нові аранжування старих пісень.
Тамтешні звукорежисери так
пройнялися ідеєю, що запропонували мені безкоштовно записати все, що я захочу. Так на світ
з’явилися кілька моїх сольних альбомів, у тому числі і з авторськими
піснями на вірші Миколи Сядристого.

Про сучасну українську музику,
похвалу від Скрипки та концерт
для хіпстерів
За сучасною українською музикою майже не стежу — не маю
часу. Буває, почую щось по радіо,
але назв не запам’ятовую.
Колись мені дуже подобався
гурт «Кому вниз». Їхня музика
зовсім не схожа на «Кобзу», цим
вона мене і зачепила.
До мене звертався Вадим Красноокий із Mad Heads. Просив дозвіл на використання музики з пісні «Ой ти річенько». Хотіли зробити дует, але він виїхав у Канаду, тому не склалося.
Хлопці з «Гайдамаків» казали, що «Лісова пісня» — їхня
улюблена. Олег Скрипка в якомусь інтерв’ю позитивно відгукувався про нашу пісню «Ой кинув
я бук на яму». Але особисто ми не
знайомі.
Минулого літа ми з «Кобзою
Original» грали для молодої аудиторії на київському Vertuha Arts
Festival. Це був неймовірний концерт! «Ніч яка місячна» співали
хором. Після виступу люди підходили з платівками «Кобзи», просили автографи. Їх хтось перевидав,
а я про це й не знав.
Для свого часу «Кобза» була новатором. Ми першими підняли український фольклор на такий рівень популярності. Першими почали грати на електробандурах.
Тому молоді люди досі із задоволенням приходять на мої концерти в майстерню і слухають наші
пісні. Вони цю енергетику відчувають. ■
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«Жінці», улюблениці раніше багатьох — 100
До тисячі листів щодня отримував журнал із двомільйонним тиражем
Людмила ЧЕЧЕЛЬ,
лауреат мистецької премії імені Анатолія
Москаленка в галузі журналістики
Був листопад чорнобильського 1986
року. В журнал «Радянська жінка» я
прийшла з популярної на той час газети
«Вечірній Київ». Після щоденної газети
журнал мені видавався раєм: ніхто нікуди не поспішав, не треба гнати норму рядків... Два місяці практично готували наступний номер. Зона відповідальності на
номер — 1-2 матеріали.
Проте багато було роботи з листами.
Важко повірити, але листи приходили
тисячами. Спочатку обліковець відділу
листів реєстрував їх надходження, далі
їх розписували за відділами. Листи надсилали у відповідні інстанції на розгляд,
(для цього робили копії листів — друкарка на друкарській машинці набирала їх
текст). Терміни відповідей — від десяти
днів до місяця.
Робота з листами — то було серйозно й
відповідально. Час від часу навіть навідувалися зі спеціальних служб перевірки.
Щодня редакція одержувала до тисячі
листів. Тираж журналу був 2 мільйони.
До речі, «Радянська жінка» — це був перший жіночий журнал у колишньому Радянському Союзі (пізніше з’явилися «Работница» і «Крестьянка»)!
Пригадую перший робочий день — 21
листопада. Мене зустріла відповідальний
секретар, письменниця Людмила Романюк. Привіталася, прискіпливо оглянула
й визначила, що костюмчик у мене фінський. А потім так різко зауважила: а у вас
є один недолік! Я вже трохи розгубилася.
І раптом вона видала: « У наших жінок в
усіх проколоті вуха і вони носять сережки, а у вас немає».
Що то — жіночий колектив. Пропрацювавши трохи менш як півтора місяця, перед самісіньким Новим роком я навіть отримала першу квартальну премію
за відпрацьований період! На радощах
помчала в ювелірний магазин і... купила малесенькі сережки-квіточки за 75
карбованців. Через дорогу, а це на вулиці Леніна в Києві (нині Богдана Хмельницького) був Інститут краси, де за один
карбованець мені прокололи вуха, і я достойно поповнила лави «Радянської жінки». Було то перед самісінькими святами: вуха розпухли, почервоніли... Проте красиво!
Робота в журналі давала можливість і
подорожувати, виконуючи у відрядженнях редакційні завдання. Пригадую перше відрядження по Україні до Львова: готувала репортаж iз Львівського будинку
моделей.
Ніколи не забуду відрядження до
Грузії — в Тбілісі. 1989 рік. У місті танки. Ситуація напружена. Місто практично порожнє, мало людей.
Мене зустрічала редакторка грузинського жіночого журналу. До речі, журнал
виходив тільки грузинською мовою. Головна редакторка влаштувала мені зустріч зі співачкою Тамарою Гвердцетелі.
Незабутній теплий прийом. Зустрів мене
чоловік Тамари Георгій Кахабрашвілі з
сином Сандро біля готелю. Для годиться
ми об’їхали велику клумбу і під’їхали до
сусіднього будинку. На моє здивування,
що можна ж було пішки дійти, він сказав,
що у них прийнято зустрічати гостей iз
почестями. Вдома на нас чекала мама Тамари Інна Володимирівна. Тамара була на
гастролях у Москві й мала прилетіти наступного ранку. Отож ми звечора й до ранку чекали Тамариного прильоту: дегустували смачнюче грузинське вино з фруктами... Тамару ми зустріли, інтерв’ю записали. А від Інни Володимирівни маю на
згадку бузкову хусточку....
У журналі я очолювала первинну спілку журналістів. Якось випала честь побувати у престурі по Європі: Польща—Австрія—Франція—Німеччина. Особливо
сподобався Відень. Я мріяла про це місто. Оскільки обожнюю каву, то було ціка-

во дізнатися більше про Юрія Кульчицького. Уважно слухала гіда і... написала,
що Юрій Кульчицький, герой «Віденської відсічі» 1683 року, власник однієї з
перших віденських кав’ярень, автор рецепту віденської кави — поляк. На щастя, журнал «Радянська жінка» передплачували українці всього світу.
І ось приходить лист iз Канади — відгук на мій матеріал iз Відня про Юрія
Кульчицького. Вельмишановний пан писав, що все ніби й добре, чудовий текст,
добре, що мандруємо світами, але біда,
що не знаємо своєї історії, що Юрій Кульчицький не поляк, а уродженець Самбірщини (Львівщина). Дописувач навіть
надіслав копії матеріалів. На жаль, у
1989 році ми ще не мали комп’ютерів, iнтернету, Google.... Дописувачу подякували за інформацію.
А я вже пізніше, через роки, поїхала
ще раз до Відня й написала чудовий репортаж без неточноcтей. До речі, з відвідин Відня (купила там у сувенірній лавці
філіжанку) почалася моя колекція кавових філіжанок. Нині їх маю вже за 900.
Найважчими були 90-ті роки. Важко
було матеріально й морально. Але завдяки такому головному редактору, як Лідія
Мазур, було не сумно. Кожна «літучка»
починалася з її девізу: «Ми молоді, красиві й здорові». Ніколи й нікому вона не
дозволяла розслаблятися. Наші відрядження перетворювалися на суцільний
бартер. Ми починали заробляти гроші й
виживати. Писали матеріали в обмін на
бартер. Це могли бути продукти харчування, пральний порошок чи навіть панчохи й шкарпетки з Житомирської панчішної фабрики...
У 1991 році журнал із «Радянської
жінки» перейменували в «Жінку». Інших варіантів практично й не було. Будьяка пропозиція миттю відпадала з відомої
причини: боялися втратити тираж, читача. Намагалися назвою, впізнаваністю утримати свого читача, аудиторію. До речі,
журнал передплачували всі: від робітниці, колгоспниці до інтелігенції, науковців.
Через гіперінфляцію «Жінка» втратила чималу частину передплатників, побивши своєрідний рекорд — журнал усе
ж таки був найбільш популярним, хоч і
збитковим. Але навіть iз такими труднощами впоралися. У колективі були лише
жінки. Хоча певний період був художник
Володимир Єрмаков: чоловік інтелігентний і вихований. Ситуація дисциплінувала, виробляла витримку, вишкалювала
жіночність, уважність.
Із благословення редакторки відділу листів Нінель Рудківської (світла пам’ять), розпочала вести рубрику «Контакт» (щось на кшталт рубрики
знайомств). Наша українка, Люба Краузе, яка жила в Нюрнберзі, звернула на це
увагу й запропонувала дати оголошення,
що німецькі чоловіки познайомляться з
українськими жінками. Для цього треба
було надіслати фото й написати коротко
про себе. Шквалом посипалися листи й
чорно-білі фото. Листи починалися плачевно: був чоловік, пив, бив, а я ось така
класна господиня: прибираю, смачно готую, вишиваю, плету гачком... Люба намагалася пояснити, що іноземців не цікавлять проблеми, їх цікавить захопленість життям, мандри. Знаю багато
прикладів, коли люди вирішували свою
долю: створювали сім’ї, знаходили дітей, рідних... На одному з весіль у Черкасах мені навіть пощастило побувати. Вихователька з Черкащини познайомилася
з поліцейським iз Київщини. Чудове українське весілля відшуміло (розповідали
на сторінках журналу). Згодом у родині
народилося двійко діток: дівчинка і хлопчик.
Із 2000 року я була редакторкою відділу — відповідала, власне робила додаток «Краса і затишок». Це захопило мене
настільки, що проводила різноманітні
конкурси серед читачів: «Краса — дов-

га коса», «Смачний пиріг до чаю Мономах», «Рушник вишиваний». До речі, я
вперше в Україні зорганізувала і провела
одноденний фестиваль «Рушник вишиваний». Мала актова зала видавництва
«Преса України» була уквітчана витворами майстринь.
Поки вела додаток, навчилася смачно
готувати, трохи вишивати, малювати...
А скільки рецептів на всі випадки життя записали на сторінках журналу — ціла
окрема енциклопедія! До слова, випускали книжки-метелики. Я відповідала за
випуск «Печиво на всі смаки. 100 рецептів».
Нове тисячоліття часопис розпочинав ювілеєм — 80 років від виходу першого примірника у світ. Відзначали гучно. Було це в «Пресі України». Серед
гостей — керівники держави та Києва з
подарунками: почесними грамотами, годинниками від Київської адміністрації.
Святкування проводили 14 лютого 2001
року. Чому пізніше? Головний редактор
Лідія Мазур та й більшість жінок зважили, що рік високосний... і тому вирішили
відсвяткувати ювілей у День закоханих:
хотіли, щоб жінки України були не тільки закохані, а й щоб i їх кохали.
У моїй пам’яті теплі спогади старшого
покоління — Світлани Ференець, Галини
Шило, Любини Хараборської, Марії Глазової... На жаль, їх уже немає з нами...
Пам’ятаю номер кабінету — 561. У
кімнаті було нас троє: Ольга Шульженко, Марія Глазова і я. Величезний довгий дубовий стіл, підвіконня, полиці заставлені вазонами фіалок! Це фантастична краса! Ніде й нічого подібного я вже ніколи не бачила. Їх розводила, доглядала
й розмовляла з ними Марія Іванівна Глазова. Вона одразу ж подарувала мені кілька вазонів. Відтоді й маю невеличку колекцію фіалок, які гріють душу теплими спогадами.
За 18 років у «Жінці» (хоч співпрацю
продовжувала й далі) написала багато
інтерв’ю-портретів сучасниць. Уже згодом, у 2007 році, видала книжку «Обереги маминих долонь», зібравши нариси про жінок. У 2009 році отримала за цю
книжку визнання — стала лауреаткою
митецької премії «Київ» імені Анатолія
Москаленка в галузі журналістики.
Згадується й запам’ятовується лише
приємне. Колектив хоч і жіночий, але
був дружній. Разом святкували дні народжень, свята, приходили на допомогу
і в радісні, і в печальні моменти.
Сьогодні «Жінка» інша. Це оновлений
формат, дизайн, наповнення. Журнал сучасний, як і сьогоднішній світ. Її творять
натхненні, красиві й талановиті серця. І
це прекрасно, що життя продовжується.
Життя прекрасне.
Зі 100-літнім ювілеєм, «Жінко»!
Живи довго. ■
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■ АРТ-ПРОСТІР

Хата — як писанка
Відомий митець із Решетилівки заквітчує стіни будівель
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Майже пів століття присвятив мистецтву добре знаний митець із Решетилівки — заслужений майстер народної творчості України Євген Пілюгін. Багатогранність його
таланту не може не дивувати: він створює живописні полотна, графічні роботи, малює орнаменти для килимів та рушників. А ще — розписує стіни будинків, щоразу
доводячи, що житло не має бути одноманітним, естетично непривабливим.
— У Решетилівці є одна хата під стріхою, збудована ще до війни, у ній жила вдова
з чотирма дітьми (її чоловік загинув під час форсування Дніпра в 1943-му). Сумна
така хижка з чорними стінами. Я на неї довго дивився здалеку, а якось уранці пішов
туди й розмалював її білим по чорному, після чого хатка враз повеселіла, — розповідає про те, як усе почалося, 73-річний Євген Іванович. — Згодом мене запросили в одну решетилівську родину, яка займається вирощуванням квітів, — я розписав
велику стіну в її оселі. Далі зробив декоративний розпис будинку доброї приятельки,
котра живе в селі Попівка Глобинського району. І так пішло-поїхало. Тепер серед
розписаних мною будівель — будинок-музей села Лисівка в Гадяцькому районі, декілька об’єктів у ресторані села Веселівка Диканського району тощо. Загалом стіни
десятків двох будинків уже розписав. От зараз збираюся до друзів-гончарів у село
Яреськи Шишацького району — хочу і їм оздобити хату. Переконав їх у тому, що
оселя гончарів має виділятися з-поміж інших. Розмір моїх мальованих композицій
на стінах десь два метри у висоту і, буває, й по 8-10 метрів у довжину. Це великі
настінні розписи — над деякими з них працюю чотири-п’ять днів. Причому всі вони
різні — немає двох однакових.
Насамперед Євген Пілюгін робить ескіз (це для нього звична річ), після чого ознайомлює з ним господарів будівель, а отримавши схвальні відгуки, починає втілювати його в життя. Причому винагороди за такий різновид творчості не бере.
Запевняє, що йому приємно розписувати стіни просто так, адже після кожної такої
роботи стає все багатшим на друзів.
— Я бачив розписані хати на Буковині, в Молдові й навіть Болгарії (де розписи
дуже стримані: в них задіяні два-три кольори, не більше). Проте я роблю по-своєму,
— стверджує митець. — Зазвичай беру 10-12 кольорів. У підсумку маю дуже барвисті композиції з яскравими квітковими орнаментами, що неодмінно створюють
позитивний настрій.
Художник використовує стійкі водяні фарби, інколи додає в них яєчний жовток, у
підсумку отримуючи темперу, яка є найбільш якісним і довговічним матеріалом, що
підтверджено багатовіковою традицією. Така фарба не розтріскується й не вигорає
на сонці.

«Уже четвертий президент України
працює в робочому кабінеті на тлі
мого гобелена»
Євген Пілюгін — автор ескізів, на основі яких створені килими, що прикрашають нині будівлі офісу президента
України, Маріїнського палацу, Будинку з химерами, Національного палацу мистецтв «Україна», Національного центру ділового та культурного співробітництва «Український дім» у Києві,
палаців гетьманів Івана Мазепи та Кирила Розумовського в Батурині Чернігівської області тощо. Цікаво, що у своїх роботах майстер ніколи не повторює візерунка чи картини.
— Килимарство — це те, що посправжньому люблю й чому присвятив багато років життя. Навчав цього мистецтва ткацтва й чужих дітей,
викладаючи в Решетилівському художньому професійному училищі (нині —
ліцей), і своїх. Невипадково мої обидві
доньки Наталія й Ольга — килимарниці, — теплішає погляд Євгенія Івановича. — Тільки в офісі президента України 10 килимів, створених за моїми авторськими ескізами в моїй приватній
майстерні. Уже четвертий президент
України працює в робочому кабінеті
на тлі мого гобелена. Десь років вісім я
співпрацював iз тодішньою адміністрацією президента — у її складі є архітектурне бюро, яке і здійснювало замовлення. У Будинку з химерами два мої килими — ми створювали їх для кабінету Леоніда Кучми. Щоправда, він працював
там недовго — десь пару місяців, після
чого переніс свою резиденцію на вулицю
Банкову. До речі, і в будівлю тодішньої
адміністрації президента на вулиці Банковій, як уже зазначав, ми також зробили чимало килимів. Та й у Маріїнському
палаці їх, мабуть, шість — точно вже й
не пригадаю.
— Здається, ви створювали оригінальні килими не лише для Леоніда
Кучми, а й для Віктора Ющенка? — запитую.
— Коли до свого президентства Віктор Андрійович очолював Національний банк України, у нього був будинок
під Києвом. Так от, для однієї з кімнат
того будинку ми виготовили гобелен роз-

міром 40 квадратних метрів — над ним
цілий рік працювали 20 килимарниць із
моєї майстерні, — пригадує Євген Пілюгін. — Був такий голландський митець
часів Богдана Хмельницького Абрагам ван Вестерфельд — автор низки замальовок архітектурних об’єктів Києва першої половини ХVII століття. Панораму «Вид Києва з північного сходу»
цього художника можна вважати єдиним документальним образом тієї місцевості згаданих часів. Так от, мені вдалося знайти його старовинну замальовку тієї місцевості — узявши її за основу,
я й створив композицію, яка сподобалася Віктору Ющенку, відтак була перенесена на килим. А загалом таких великих
робіт для оселі Віктора Андрійовича ми
тоді зробили дві.
За словами митця, за президентства
Леоніда Кучми на килими була своєрiдна мода: усім вони були потрібні. Відтак
і приватна справа Євгена Івановича процвітала, а килимарниці, яким він давав
роботу, справно отримували зарплатню.
А потім, говорить, як відрізало.
— Леонід Кучма цінував художнє
ткацтво й завжди вчасно розраховувався за виконану роботу. Коли ж до влади
прийшов Віктор Янукович, він зовсім не
підтримував ентузіастів, які розвивали
килимарство (йому все це було нецікаво), — пригадує Євген Пілюгін.

Не обійшлося без ложки дьогтю
в діжці меду
Окрім орнаментів, квітів, картин
природи, митцю з Решетилівки вдаються портрети, багато з яких перенесені на
килими. Зокрема, його гобелен із витканим на ньому портретом Івана Котляревського знаходиться в Полтавській
обласній універсальній науковій бібліотеці імені класика нової української
літератури, а загалом там три килими,
створені за ескізами цього автора.
— До століття видатного українського науковця у сфері зварювальних процесів, металургії й технології металів —
академіка Бориса Патона — на замовлення Національної академії наук ми у
співпраці з молодшою донькою Ольгою
створили гобелен із його портретом. Малювали його в чотири руки, а потім за

❙ Євген Пілюгін уже розписав стіни двох десятків будівель.
❙ Фото автора
цим малюнком донька власноруч виткала той портрет у своїй майстерні. То
була цікава й надзвичайно відповідальна творча робота. До речі, самому Борису Євгеновичу (як відомо, він трохи не
дожив до 102 років) гобелен із власним
зображенням припав до вподоби. Нині
цей твір знаходиться в будівлі Академії
наук, — ворушить іще один спогад Євген Іванович. — А якось ми виконували
замовлення аж з Об’єднаних Арабських
Еміратів — мали створити великий гобелен із портретом сина еміра — шаха Набурака Аль Нахайяна. Той гобелен у нашому виконанні цілком влаштував замовників. Та що цікаво? Через 10 років
після того полтавські інженери поїхали
на роботу до ОАЕ. І от, уявіть собі, шах
Набурак через них передав мені вітання.
Світ таки дуже тісний. Багато робіт ми
відправили й у Німеччину. Там у своїй
мюнхенській квартирі проживає українська діаспорна письменниця й художниця Емма Андієвська. За її малюнками мої килимарниці виткали понад
півсотні неповторних гобеленів.
Подібних історій у насиченому творчому житті Євгена Пілюгіна немало.
Втім, повертаючись подумки в не таке
вже й далеке минуле, митець говорить,
що не все в ньому було так райдужно
— не обійшлося, як кажуть, без ложки
дьогтю в діжці меду.
— Приїхавши до Решетилівки й розпочавши навчати дітей у професійному
училищі секретів народного художнього промислу, я пішов далі й невдовзі, як
вам уже відомо, відкрив власну майстерню з виготовлення килимів. Завдяки різноманітним виставкам наші роботи побачили й оцінили, відповідно, замовлення пішли саме на мою майстерню, а не на місцеву фабрику художніх
виробів. Звісно, це багато кому не сподобалося, через що мені навіть почали
вставляти палиці в колеса, — ділиться
художник. — Наприклад, коли ми виготовили два гобелени для Будинку з химерами (дуже гарні, там вплетена срібна
й золота нитки), одна з всеукраїнських
газет із чиєїсь подачі видала публікацію
під заголовком «Леви і грифони на гобелені Євгена Пілюгіна для адміністрації
президента «з’їли» національний бюджет». І це при тому, що ті килими були
не надто дорогими. Хоч загалом створення килима — дуже копіткий тривалий
процес, відтак цей художній виріб апріорі не може бути дешевим.
— Нині з килимами вже покінчено?
— цікавлюся.
— Ні, продовжую малювати орнаменти, створювати ескізи. Тепер уже
менша донька Ольга у власній майстерні втілює в життя, зокрема, й мої задуми. Вона теж досить відома художниця,
майстриня, яка має свій стиль і доводить
усьому світові, що український гобелен
може бути вишуканим, своєрідним, сучасним.

Творчість Пілюгіних відкриває
їм двері у світ
В останні роки Євген Пілюгін разом
зі своєю творчою родиною активно зай-

мається виставковою діяльністю. Зокрема, Пілюгіни мали виставки своїх робіт
в Італії, Болгарії, Іспанії, Туреччині,
Угорщині, Великій Британії, Франції.
— Як усе відбувається? Ми звертаємося в посольство України, — пояснює
Євген Іванович, — ведемо з ним перемовини, показуємо зразки наших виробів.
І коли нам врешті-решт надсилають запрошення, тоді скрізь маємо «зелене
світло». На митниці нас пропускають
без черги. Під час демонстрації виставки ми мешкаємо, як правило, при посольстві, воно ж бере на себе й усі наші
витрати. От у Парижі ми експонували
одразу 70 робіт (поміж них були гобелени, вишиванки дружини Лариси білим
по білому, великі іграшки з вовни, виготовлені доньками), а проживали в колишньому маєтку Алена Делона (нині в
цій розкішній будівлі розташовано Український культурний центр). Коли на
третій день я запитав, чи маємо платити за проживання, мені відповіли: «Ви
привезли такі скарби, що цілком окупили своє перебування тут». Отак наша
творчість відкриває нам двері у світ. Користуючись цим, представляємо Україну за кордоном. Вважаю: це варто робити, потрібно показувати, що ми вміємо.
Євген Пілюгін не втомлюється малювати. Хвалиться, що тільки протягом
карантинного періоду створив 16 нових
полотен — тепер хоче всю цю колекцію
передати художньому музею. А от на замовлення Національного музею-заповідника М. В. Гоголя, що в селі Гоголеве
Шишацького району, художник створив серію картин, присвячених перебуванню Миколи Васильовича в Італії.
— Нам мало відома ця сторінка
біографії великого українця. А тим часом
він тривалий час жив у Римі, писав там
«Мертві душі». Я був в Італії двічі. Знаючи альбомні малюнки, етюди Миколи
Гоголя (а він ще й добре малював), легко
знайшов ті місця, де ступала нога нашого славного співвітчизника. До речі, Микола Васильович створював і сюжети для
килимів, які ткали в майстерні його матері у Веселівці. Письменник любив Рим
усім серцем, зізнавався, що ніде не почувається так добре, як тут. Відтак я створив 10 картин на тему: «Гоголь в Італії»
i передав їх до музею-садиби Миколи Гоголя, — повідав Євген Іванович.
А от аби на власні очі побачити одну
з розписаних ним стін, довелося напроситися в гості до відомої лялькарки з
Полтави, заслуженого майстра народної творчості України Наталії Свиридюк. Окрім усього, пані Наталія є завідувачкою відділу обласного центру народної творчості та культурно-освітньої
роботи Полтавської обласної ради.
— Для того щоб зберегти полтавське декоративне малярство, — говорить
вона, — ми вирішили розвинути ідею Євгена Івановича, започаткувавши проєкт
«Мальована хата». Тепер шукатимемо
цікавих людей, які залюбки погодяться оздобити свій дім. Зокрема, я надала
майстру для декоративного розпису стіну будівлі творчої майстерні, де народжуються мої ляльки. ■

КУЛЬТУРА
Катерина МАРТИЧ
У Національній опереті України на «Сцені 77» презентували мелодраматичну комедію
«Прем’єра. Бродвейська історія» режисера Олександра
Білозуба, яка стала першою
офлайн-постановкою театру
у карантинний період. Постановка за п’єсою Джона Кромвелла «Прем’єра».
У центрі сюжету — реальна історія життя відомої зірки
Бродвею 30-40-х років минулого століття Лоретти Тейлор.
Актриса була улюбленицею
провідного американського
драматурга Тенессі Вільямса,
вона зіграла у всіх його ранніх
п’єсах, підкоривши драматурга в ролі Аманди у «Скляному
звіринці».
У творі Джона Кромвелла
героїню звати Фанні Елліс. Її
доля дуже схожа на долі багатьох американських зірок. У
зеніті слави вона почала надмірно вживати алкоголь і занапастила свою кар’єру. Особисте життя додавало «шрамів
на душі». Єдина підтримка —
Хеккі — служниця, костюмер
і багаторічна подруга Фанні.
Після майже десятирічної паузи всіма забуту акторку заради сенсації запросили в один із
театрів офф-Бродвею зіграти
одну з її найуспішніших ролей
молодості — Ірину Аркадіну у
виставі «Чайка».
Повернення Фанні Елліс на
сцену після великої перерви
широко висвітлювалося в пресі.
Втім американські продюсери
Василь НЕВОЛОВ,
письменник, театральний критик
Вашингтонський
юрист
Кен Людвіг, який вирішив одного прекрасного дня написати п’єсу, сів, відклавши на час
важливі справи, і написав гарну комедію положень про те, як
у 1934 році в готелі міста Клівленд сталася смішна історія зі
знаменитим італійським тенором Тіто Мереллі (артист Віталій Дерев’янчук), якого, за
збігом обставин, в опері «Отелло» змушений був замінити
асистент директора місцевого
театру. Та ще про те, як цей зашуганий очкарик (читай — Попелюшка) (артист Гліб Михайличенко) волею долі раптом замінює на сцені італійського гастролера-тенора, закохує в себе,
як водиться, прекрасну дівчину (артистка Катерина Артіменьєва) та й узагалі всім втирає носа.
Ось такий калейдоскоп сюжетних поворотів, постійні
гойдалки несподіванок, які то
підносять персонажів до вершин надій, то опускають їх
у безодню жаху. Тут вам і погоні, і перевдягання, і любовні
непорозуміння, і щасливий фінал. Знаменитий тенор приїздить у місто, щоб зіграти свою
коронну роль Отелло. Зупиняється в готелі, випиває багато вина, ковтає снодійне, і в результаті його вважають померлим, а ювілейний вечір театру
опиняється під загрозою. Врятувати становище має голосистий молодий помічник директора театру. Навколо цієї невибагливої зав’язки і крутиться дія, захоплива, динамічна і
надзвичайно смішна.
Укотре переконуюся, що
добре поставити невибагливу
комедію часом важче, ніж «народити» на сцені якийсь новаторський і завзятий «авангардпошуковик». Нова прем’єра
Київського академічного теат-
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■ ЧАС «Т»

Повернулася зірка Бродвею
Випробовування пляшкою бренді у новій театральній комедії
вважали, що для справжньої
сенсації необхідний скандал, а
для цього гарні всі засоби: плітки, шантаж... За пів години до
прем’єри «Чайки» у гримерці
акторки з’являється пляшка
бренді від «палкого шанувальника». Чи піддасться Фанні
спокусі, щоб погасити хвилювання перед виходом на сцену? Або ж вона самостійно поборе страх і зробить усе можливе, аби повернутися гідно на
сцену як Жінка-Актриса після
шаленого падіння? Про це глядачі дізнаються у виставі.
«Ми намагалися зробити
комедію у цей несмішний час.
Я дуже давно у професії, тому
для мене завжди був цікавий
зворотний бік теми мистецтва і
театру. Це дуже великий пласт,
там стільки історій… Досліджуються особливості професії,
тема жінки, її віку, тема матері-актриси, тема успіху, слави… Там такий «букет» історій,
і всі вони пов’язані з театром»,
— зазначає режисер-постановник, заслужений діяч мистецтв
України Олександр Білозуб.
«Наша нова робота — це історія про театр і акторів, які борються зі своїми демонами, але
врешті-решт виграє мистецтво.

❙ «Прем’єра. Бродвейська історія».
❙ Фото надане Національною оперетою.
Ця тема дуже актуальна,
особливо тепер, коли вводиться
«карантин вихідного дня». Актори, як і глядачі, «зголодніли» за сценою, тому налаштовані на роботу, і ми дуже хочемо радувати всіх мистецтвом»,
— наголосив генеральний директор-художній керівник те-

атру Богдан Струтинський.
У мелодраматичній комедії «Прем’єра. Бродвейська
історія» дві героїні та два акторські склади. Фанні Елліс
грають народні артистки України Валентина ДонченкоБутковська та Ірина Лапіна, а
Хеккі — заслужена артистка

України Ірина Беспалова-Примак та Катерина Кобієва. За
словами режисера Олександра
Білозуба, він не визначав першого чи другого складу — всі
однаково чудово грають, а, хто
першим вийде до глядача — вирішували, кинувши монетку.
«Одержати таку роль у моєму віці — це велике щастя,
адже роль дуже цікава. Мені
здається, що ми з моєю героїнею Фанні Елліс схожі, тому
що в мене, як і в неї, двоє дітей, ми одного віку, ми обидві присвятили життя театру.
Вона ще була відомою зіркою
кіно, пережила хвилі слави і
падіння, щастя і гіркоти. Але
це доля кожного артиста, де б
він не жив, чи у Нью-Йорку, чи
у Києві. Загалом, працювати
над цією виставою було дуже
приємно і бентежно водночас»,
— розповіла народна артистка
України Валентина ДонченкоБутковська.
«Вдячна усій команді, яка
працювала над виставою, а
особливо прототипам — костюмерам, із яких я черпала образ своєї героїні. Я спостерігала за ними і по краплині збирала свій образ», — зазначає Катерина Кобієва. ■

■ ПРЕМ’ЄРА

Непозичений сміх і
гойдалки несподіванок
Комічна веремія у виставі «Позичте тенора!»
Київського театру юного глядача на Липках
ру юного глядача на Липках,
який днями відзначив солідні
роковини від дня свого народження, «Позичте тенора!» Кена
Людвіга — якісний спектакль у
такому «безсмертному» жанрі,
як комедія положень.
Щоб сьогодні витримати цей
жанр і не пуститися берега при
постановці такої п’єси, потрібна не стільки фантазія (хоча й
вона, звичайно, має місце у цій
виставі), скільки мужність і
власна мистецька гідність. Для
успіху на цій ниві найголовніше — зберегти легкість. А ще
одна умова якісного результату — почуття міри. Ось якраз їх
режисер-постановник — народний артист України Віктор Гирич і його команда — винахідливий балетмейстер Олексій
Скляренко, досвідчена репетиторка з вокалу Оксана Соловйова і музичний оформлювач Володимир Борисов, — як
ми із задоволенням переконуємось на перегляді вистави, мають сповна.
Принадність цієї вистави в
точному і тонкому розрахунку, нічого зайвого постановник
собі не дозволив, тут навіть реакція публіки ним точно прорахована. Не кажу вже про те,
як правильно вгаданий виконавець головної ролі зовсім молодий актор, недавній випускник
Національного університету театру, кіно і телебачення імені
І. К. Карпенка-Карого Гліб Михайличенко, якому роль цього

безглуздого очкарика, що спробував змінити свою долю, виявилась «як на нього зшита».
Він грає її із заразливою легкістю і задоволенням, постаючи
на сцені безглуздим, смішним,
простакуватим нездарою в сміховинному, напівдитячому костюмчику і з ретельно прилизаним волоссячком. І не подає при
цьому себе, але заразливо жартує, бігає, стрибає, падає, співає, перевдягається і вимазує
обличчя чорним, щоб постати в
ролі Отелло.
А яка цікава і впізнавана «очільниця оперної Гільдії» Джулія, які оперні рулади видає часом її виконавиця
— народна артистка України
Анжеліка Гирич! Який винахідливо розіграний батько
«безбашенної» Меггі Сондерс
— заслужений артист України
Олександр Вілков. А як темпераментно і сміливо артист Володимир Захарченко вводить
свого другорядного персонажа, пойменованого Посильний
у готелі, в основне коло дійових
осіб! Каскад надзвичайно винахідливих, з елегантною легкістю виконаних цікавих пластичних епізодів, темпераментна гра, злагоджений ансамбль
забезпечили виставі захопливий прийом публіки.
Дійсно, нічого не скажеш, до
комічної веремії всі її учасники
на чолі з режисером підійшли
серйозно, вдало спіймано стрімкий ритм цього божевільного

❙ «Позичте тенора!».
❙ Фото з сайта tuz.kiev.ua.
дня. Герої не входять, а вриваються, вбігають, впурхують.
Обмін репліками в кращі її хвилини (а їх назбирується за ці дві
години прекрасної театральної
релаксації чимало) схожий на
фехтування.
Спектакль напрочуд легкий,
видовищний і музикальний, із
цікавою сценографією і костюмами Катерини Корнійчук.
Сцена ТЮГу, як у дзеркалі, в
двох кульмінаційних моментах вистави раптом відображає іншу територію — якогось помпезного оперного театру: закулісся, всю схвильовану
різнобарвну акторську обсаду
тієї уявної вистави. А внизу ж
у цю несподівану оперну пишність вклинюються стандартні
інтер’єри двокімнатного готельного номера, де і розвивається
власне дія. Весь світ — театр,
де актори грають собі подібних.
Більше того, співаків, що відбулися, або потенційних.
Комічних непорозумінь у
цьому спектаклі — як масла,
яким каші не зіпсуєш. Заслуга Віктора Гирича полягає в
тому, що він не відпустив ак-

торів у вільне плавання, не дозволив комікувати кожному в
міру його гумористичних сил,
а склав чіткий малюнок кожної ролі і вистави в цілому.
А найголовніший секрет успіху полягає в тому, що подібна легкість із неба майже ні
на кого не падає, її можна досягти серйозною працею, яка
багатьом ТЮГівським і не
лише ТЮГівським колегам
тепер здається чимось абсолютно необов’язковим. Тому
й радієш цьому «Тенору» так
гаряче і збуджено. Варто назвати цю гарну «тенорову»
вісімку поіменно: Макс, помічник Сондреса — Гліб Михайличенко; Меггі, його подружка — Катерина Артіменьєва; Сондерс, батько Меггі — з.
а.України Олександр Вілков;
Тіто Мереллі, відомий тенор –
Віталій Дерев’янчук; Марія,
дружина Тіто – з. а. України
Марина Андрощук; Посильний — Володимир Захарченко; Джулія, очільниця Оперної Гільдії — н. а. України Анжеліка Гирич та Діана, співачка — Катерина Марченко. ■
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■ КУХНЯ ЯК ХОБІ

Щасливі готують смачно
Рецепти бограча, голубців і тортів від Оксани Костик із Закарпаття
Тетяна ЗІНЧЕНКО

Коли кажеш: «Я щаслива жінка», усе починає клеїтися, навіть вареники. Головне —
розуміння цього тонкого, але дуже простого поняття: родинне щастя. Оксана Костик
розповість нам, що це таке насправді. Вона переконана, що щастя — це такий стан,
який, в основному, твориться власними руками, думками і прагненнями.
«Я проживаю в невеличкому містечку Іршава, що на Закарпатті. Маю дві освіти:
педагогічну та економічну. Працювала в різних сферах діяльності. Наразі маю свій
невеликий бізнес, де сама собі господар, давно про це мріяла. Скажу, що я щаслива.
Маю чудову сім’ю: двох дорослих дітей та чоловіка. Донечка Антоніна навчається в
ЛНУ ім. Франка на журналіста. Син — десятикласник, багаторазовий чемпіон України, призер багатьох чемпіонатів Європи та світу. Наша квартира переповнена його
нагородами, медалями та кубками. Це гордість та втіха всієї нашої родини».
Отож родина, діти і вдячність за те, що маєш, постійне прагнення тішити свою родину смачним і корисним — це сходинки родинного щастя, як його розуміє берегиня
родини із Закарпаття.

Як кулінарки стають популярними
«Готувати почала ще змалку. Як кажуть, «дар від Бога», — продовжує пані
Оксана. — Особливо ніхто не вчив. Задивлялася на мамин старий зошит з рецептами, і поки вона була на роботі, я щось
мудрувала з тіста. Зазвичай це були мої
невдалі смаколики. Коли стала студенткою, то багато різних страв навчилася
готувати від дівчат із гуртожитку, з різних регіонів України. Останні три роки
мене надихнуло на кондитерську випічку те, що чоловік купив сучасну електропіч. Завдяки інтернету та чудовій кулінарній групі Лілії Цвіт я почала творити свої шедеври. Спочатку задивлялася
на рецепти дівчат і випікала за їхніми порадами, а згодом сама почала створювати
свої. Найбільше я люблю випікати сирники та дріжджові вироби, які завжди
мені вдаються».
Популярність і повагу Оксана Костик
здобула, розповівши про свої закарпатські несолодкі пасочки. «Тоді мій телефон
розривався від повідомлень та коментарів із різними запитаннями та проханнями спекти паску, — каже вона. — Але
зараз я випікаю тільки для сім’ї та близьких мені людей.
Улітку люблю готувати страви на мангалі. За містом маю дачу — дерев’яний
будинок, де для гостей готую популярні та знамениті закарпатські страви: бограч, боб-гуляш, банош тощо. Про кулінарію можу говорити цілодобово. Мене
це надихає! Я не стою на місці, постійно вчуся і читаю різні тонкощі приготування. А найбільша похвала, коли сім’я
каже: «Приготуй іще, адже це було дуже
смачно!».

Неймовірний бограч
«Готувала його багато разів, щоразу
виходить інший, але дуже смачний. Рецептів цієї неймовірної страви дуже багато. Кожна господиня додає завжди щось
своє, щоб смак змінювався. Я теж дещо
проекспериментувала цього разу. Додала галушки (чіпетки) з борошна грубого
помолу. І вийшло неймовірно смачно. Готується на мангалі».
Потрібно: 1 рулька копчена,1 рулька свиняча звичайна, 1кг телячих реберець, 1кг свинячого м’яса (як на гуляш),
2 морквини, 2-3 цибулини, 5-6 картоплин, 2 червоні болгарські перці, 2-3 ложки томатної пасти, олія, шматочки копченого сала (не важила, на око), спеції
(паприка, чорний перець, вегета, лавровий лист, ерош пішта), зелень.
Для галушок: 4 яйця, борошно грубого помолу (200-300 г).
У казанок (8-10 л) вливаємо трохи олії, дрібно порізаного сала, цибулю
тушкуємо. Додаємо подрібнену морквину, тушкуємо 5-6 хвилин до майже готовності, всипаємо паприку (за смаком), додаємо порізане на шматочки м’ясо. Треба
бути уважним, щоб паприка не підгоріла. Заливаємо м’ясо водою і так тушкуємо, постійно помішуючи, щонайменше 34 години.
Якщо вода википає, її доливаємо поступово. Коли м’ясо готове, всипаємо червоний болгарський перець кубиками,

❙ «Експериментальний» бограч.

❙ Оксана Костик.

❙ Голубці, без яких і неділя — не неділя.
картоплю, додаємо томатну пасту.
Наприкінці робимо галушки — тісто
виходить густеньке. Чайною ложкою кидаємо до бограча. Даємо 2-3 хв. закипіти.
От і все. Смакота неперевершена!
Спеції та зелень — до смаку, хто що
любить. «Сказати просто, що це смачно, значить нічого не сказати, бо хто хоч
один раз куштував, той ніколи не забуде
аромат та смак бограча», — переконана
господиня.

Закарпатські голубці
«У кожної господині є свій рецепт голубців. На Закарпатті, коли молода капуста в розпалі, їх готують майже кожної
неділі. Є ще й вислів у нас, у господинь:
«То не неділя, якщо голубців нема», —
каже Оксана Костик.
Отже, 2 середні головки капусти пропарити в окропі, відриваючи по одному
листочку. Даємо охолонути. Перерізаємо листок навпіл, відрізаємо тверду частину, що посередині капустяного листа.
Начинка: 0,5 кг фаршу, 0,5 кг рису, 2
морквини, 3 цибулини, червоний солодкий перець (брала заморожений), кріп,
спеції, томатна паста.
Перемолола цибулю, перець та моркву. Половину маси протушкувала в сковорідці на олії. Це засмажка. Другу половину додала сирою до рису та фаршу.
Все з’єднала разом. Додала подрібнений
кріп, сіль та перець за смаком. Закручувала, додаючи на кожен листок по столовій ложці начинки. Викладаємо в каструлю з товстим дном, на низ подрібнюємо залишки капусти, а потім один за одним викладаю голубці. Заливаємо водою
або м’ясним бульйоном (дуже смачний із
копченостей). Потім 2-3 столові ложки
томатної пасти розвести у воді і теж влити поверх голубців, додати 1-2 лаврові
листки та ще трохи підсолити. Вариться
від кипіння 20-25 хв. на дуже малому вогні. Подаємо зі сметаною або гуляшем. Цю
страву необхідно готувати, вона нікого не
залишає байдужим!

Маковий торт «Цариця Естер»
Це картина маком, а не торт: пухкий,

дуже красивий, смачний до космічних
висот! Незабаром, ближче до зимових
свят, макова випічка стане ще актуальнішою, отож опановуємо цей рецепт від
Оксани Костик, і будь-яке свято буде неперевершено смачним!
Склад для одного бісквіту (потрібно
два такі): 4 яйця, 150 г цукру, 2 білки, 60
г меленого маку, 30 г борошна, 30 г олії,
1 ч. л. розпушувача, пакетик ванільного
цукру.
Приготування: розділяємо білки та
жовтки (6 білків, 4 жовтки). Жовтки збиваємо з цукром до білої пишної маси. Додаємо олію, мак, просіяне борошно з розпушувачем. Окремо збиті білки до піків
вводимо в яєчну масу. Виходить негуста
бісквітна маса. Форму 30-40 см застеляємо пергаментом і виливаємо та розрівнюємо гарно по формі. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 15-20 хв.
до сухої палички. Так само випікаємо ще
один бісквіт. Коли добре охолоне, розрізаємо вздовж форми навпіл. Отже, виходять 4 бісквіти розміром 15х20 см.
Крем: 300 г вершків (33%), 500 г молока, 4 жовтки (залишилися з бісквіту),
150 г цукру, 1 пудинг, 40 г крохмалю (або
замінюємо на ще один пудинг), 100 г білого шоколаду, сік з одного лимона, 100
г цукрової пудри.
Жовтки, крохмаль, цукор, 100 г холодного молока добре розмішуємо до однорідності. Решту молока кип’ятимо. Додаємо трохи гарячого молока, щоб жовтки не зварилися, і цю суміш, помішуючи,
вливаємо в кип’яче молоко та проварюємо 5-6 хвилин до загустіння. Вимикаємо вогонь і в гарячу заварну масу додаємо білий шоколад, сік з одного лимона
(за бажання можна і цедру, я не давала).
Накриваємо харчовою плівкою та даємо
повністю охолонути.
Вершки збиваємо до стійких піків, додавши 100-150 г цукрової пудри. В заварну масу додаємо по ложці вершків та збиваємо все міксером.
Складаємо торт, змащуючи кожен
корж кремом, на верх теж наносимо крем
та притрушуємо кокосом або білим шоколадом. Залишаємо на декілька годин для
просочення. Дуже ніжний, м’який виходить тортик зі смаком лимона. Не забудьте спекти такий!

Пишний красень — торт сирновершковий
Він — пишний, високий, м’який, кремовий! Майстриня смачної випічки Оксана Костик каже, що його пекти просто
і приємно. «Дуже простий у приготуванні шоколадний торт, дуже ніжний та во-

❙ «Цариця Естер» з маком.

❙ Простий у приготуванні шоколадний торт.
логий, не потребує багато зусиль», — заохочує вона до роботи.
Потрібно: 200 г цукру, 3 ст. ложки
какао (темне), 120 г олії без запаху, 100
г води. Все це змішати до однорідності і
довести до кипіння, щоб цукор повністю
розчинився. Охолодити.
Окремо: 5 великих яєць (або 6 малих), 100 г цукру, дрібка солі — все збити до пишної маси. Потім тонкою цівкою вливаємо шоколадну суміш. На малих обертах продовжуємо збивати. Коли
все змішали, додаємо чайну ложку соди,
погашеної оцтом (в бісквіті не відчутно)
і вмішуємо 250 г муки. Маса виходить
рідкувата, так має бути. Вливаємо у форму (20-27см), застелену пергаментом, і
випікаємо при температурі 175 градусів
30-35 хв.
Крем: 500 г вершків, 700 г сиру (можна маскарпоне), 200 г цукрової пудри, пакетик ваніліну. Охолоджені вершки збиваємо до стійкості, по ложці додаємо перетертого в блендері сиру, цукрову пудру за смаком та ванілін. Маса виходить
дуже пишна та ніжна. (Вершки брала селянські, 33%, гарно збиваються).
Готовий охолоджений бісквіт перерізаємо навпіл та змащуємо кремом. Зверху притрушуємо шоколадом. І маєте красу на столі!
«Готуйте з любов’ю — і все вийде бездоганно та смачно», — радить закарпатська господиня Оксана Костик. Смачного! ■
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СПОРТ
Юрай Санітра
словацький наставник збірної України з біатлону
Григорій ХАТА
Нова хвиля коронавірусної інфекції, котра активно
шириться планетою, змушує
людство знову з острахом дивитися в майбутнє, остерігаючись того, що чергові обмеження та заборони зруйнують вибудувані раніше плани.
На початку пандемії, коли
практично всі країни світу запроваджували тотальні локдауни, керівництву Японії
разом із Міжнародним олімпійським комітетом довелося
прийняти доволі неприємне
для Країни Східного Сонця рішення — відкласти на рік літню Олімпіаду в Токіо. І хоча в
світі знову фіксується відчутний сплеск коронавірусних інфікувань, у японському уряді
заявляють, що перенесені на
2021 рік домашні Ігри вони
проведуть «за будь-яку ціну».
Солідаризується з японцями й президент МОК Томас
Бах, виказуючи велику впевненість у тому, що Ігри відбудуться й проходитимуть із глядачами на трибунах. «Ми вже
маємо дуже велику базу напрацювань, які роблять нас дуже
впевненими, що наступного
року на олімпійських об’єктах
будуть глядачі», — під час
свого інспекційного візиту до
Японії заявив Бах.
Новий
прем’єр-міністр
Японії Йосіхіде Суга каже,
що його країна твердо віддана ідеї проведення токійських
Ігор у наступному році, й наголошує: «Проведення Ігор у
Токіо послужить сигналом світу, що людство здолало коронавірус, а Японія почала відновлюватися після Великого
східнояпонського землетрусу,
котрий стався в березні 2011
року».
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«Зробити все за планом дуже складно, адже ситуація постійно змінюється:
працюємо з великим психологічним навантаженням. Я здивований, як
спортсмени і вся команда працюють та витримують у цій атмосфері».

■ ОЛІМПІЗМ

Стійкість та солідарність
Наступного літа уряд Японії готується провести з глядачами Олімпіаду в Токіо

❙ Губернатор Токіо Юріко Коїке (ліворуч) пообіцяла президенту МОК Томасу Баху, що під час Олімпіади-2020
❙ спортсмени та уболівальники будуть максимально захищені від коронавірусу.
❙ Фото з сайта japantimes.co.jp.
Водночас
пріоритетним
завданням для оргкомітету
Олімпіади-2020 є допуск глядачів на трибуни спортивних

арен, хоча поточна ситуація
з коронавірусом у світі виглядає доволі тривожно. Однак
у Японії сповнені оптимізму.

Прем’єр-міністр Суга зауважує, що приїзд спортивних
уболівальників на Олімпіаду стане своєрідним світлом у

кінці «пандемічного» тунелю
та продемонструє стійкість і
солідарність людства в боротьбі з коронавірусом.
До слова, днями в Токіо
відбувся міжнародний турнір зі спортивної гімнастики,
на якому були присутніми тисячі місцевих уболівальників.
Як розповідають організатори
цих змагань, перед приїздом
до Країни Східного Сонця усім
учасникам турніру необхідно
було пройти двотижневий карантин. Спеціально для них у
Токіо був передбачений окремий готель. При цьому щодня гімнасти мусили проходити ПЛР-тестування на коронавірус.
Що стосується прийому
Японією майбутніх олімпійців, то в уряді кажуть, що для
спортсменів обмежень на в’їзд
не буде, утім перед вильотом
до Токіо їм потрібно буде отримати негативний тест на коронавірус. Після прибуття їх
знову перевірятимуть на наявність вірусу, а також планують встановити контроль за їхнім пересуванням під час перебування в Токіо.
«Ми докладаємо максимум
зусиль, аби забезпечити безпеку спортсменів, котрі планують узяти участь в Іграх, а також уболівальників, котрі хочуть відвідати їх», — наголосила в розмові з Бахом губернатор
Токіо Юріко Коїке. ■

■ БІАТЛОН

Польові навчання
Попри коронавірусні перепони, біатлонна збірна
України з надією готується до старту нового сезону
Григорій ХАТА
Традиційно саме наприкінці осені в
біатлоністів розпочинається новий сезон. Цього разу дебютний етап Кубка світу прийме фінський Контіолахті. Якщо
ж говорити точніше, то тут відбудуться
одразу два стартові етапи КС-2020/2021.
На думку організаторів, спарені старти
дозволяють зменшити кількість переїздів і понизять таким чином ризик зараження коронавірусом спортсменів та
членів команд.
Загалом вірус серйозно коригує плани стріляючих лижників на новий сезон. Приміром, через значне зростання
випадків коронавірусного інфікування
в Європі біатлонна збірна Китаю вирішила відмовитися від участі в чотирьох
перших етапах КС.
«Ситуація з коронавірусом у Європі
— головна причина, котра не дозволить
нам узяти участь у змаганнях. Мені
дуже шкода команду. Залишається тільки готуватися до наступних стартів, які
відбудуться в січні в Обергофі», — так
прокоментував ситуацію в китайській
команді її тренер, легендарний норвезький біатлоніст Уле Ейнар Бйорндален.
Пристосовуватися до видозмінених
коронавірусом обставин змушений і головний тренер української біатлонної

збірної Юрай Санітра. «Зробити все за
планом дуже складно, адже ситуація
постійно змінюється: працюємо з великим психологічним навантаженням», —
каже словацький наставник.
Відзначимо, що в минулі роки він
опікувався винятково справами в чоловічій команді. Тепер же йому довірили контроль і за українським жіночим
колективом.
Санітра вже назвав склад національної збірної на перші етапи КС. У чоловіків до Контіолахті поїдуть Дмитро
Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко,
Богдан Цимбал і Тарас Лесюк. У жінок
— Олена Підгрушна, Віта та Валентина
Семеренко, Юлія Джима, Дар’я Блашко
та Катерина Бех.
Як пояснив словацький тренер, в основі
його вибору – результати спортсменів, показані ними в минулому сезоні, за підсумками котрого, до слова, обидві наші збірні
отримали по п’ять квот для стартів на етапах майбутнього Кубка світу.
Водночас у своїй заявці на Контіолахті «синьо-жовті» мають кількох запасних: наявність у складі резервних
біатлоністів обумовлена епідемією, через яку в будь-який момент хтось може
опинитися поза змагальним процесом.
Як розповідає Санітра, в команді всі

❙ До старту сезону національна біатлонна збірна України готується у фінському Вуокатті.
❙ Фото з мережі «Інстаграм».
бояться контакту з коронавірусом, адже
на старті сезону кожен хоче бути готовим та здоровим, щоб показати ту підготовку, яка була зроблена влітку. Водночас необхідність регулярного тестування на вірус справляє на біатлоністів додатковий психологічний тиск. «Здаєш
тест, потім доводиться чекати результату. А якщо у когось він виявляється позитивним, то це впливає на всю команду: змінюється режим, а також організаційні моменти навколо команди», —
зазначив Санітра.
Відзначимо, що на початку зборів у

фінському Вуокатті українській збірній
певний час довелося провести в карантинних умовах, оскільки кілька членів
нашої «команди Б» захворіли на коронавірус. Утім, як наголошує тренер, хоч
ситуація й не сприяла хорошій роботі,
але його підопічні поступово призвичаюються до життя в нових умовах. «Я
здивований, як спортсмени і вся команда працюють та витримують у цій атмосфері», — наголосив Санітра. Зрештою,
наставник із нетерпінням очікує старту
сезону, аби якнайшвидше оцінити плоди своєї роботи в міжсезоння. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Володимир Ніколаєнко: Почуття впізнаваності з’явилося
після серіалу «Останній москаль»

Актор театру і кіно розповідає
про знакові ролі

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 18 ЛИСТОПАДА 2020

■ ДО СПРАВИ

Модель рекламує ретро
Летиція Каста через десятиріччя повертається!
Дехто встиг уже й забути дуже популярну топмодель дев’яностих-нульових Летицію Касту, яка була свого часу одним
із ангелів «Вікторіяс сікрет», а
збори мерів міст Франції у 2000
році навіть обрали її прототипом
національного символу Франції
— Маріанни. Покинувши кар’єру
моделі, Летиція не без успіху зайнялася акторською, про що свідчить її чималенький, як за два десятиліття, доробок у кінематографі — майже три десятки стрічок.
Вона навіть була номінована на
найвищу акторську премію Франції — «Сезар», а також отримала
приз Кінофестивалю в Кабурі (Нормандія, Франція) як найкраща акторка за роль у фільмі «Народжені
в 68-му». Каста — кавалер Ордена
мистецтв та літератури.
Та, мабуть, звички даються
взнаки, тож Летиція «взялася за
старе»: тепер вона — обличчя рекламної кампанії Jacquemus осіньзима 2020/2021, яка вся оповита
настроями 90-х. Так, модель позує
перед об’єктивами камер із рожевими накладними нігтями, тримаючи в руках такі раритети, як
Варка ВОНСОВИЧ
Ніхто не стане сперечатися, що
красиве волосся — окраса кожної
дівчини, а коли воно ще й довжелезне... Юнка з Індії Ніланші Патель якось невдало підстриглася
в перукарні, і настільки невдало,
що вирішила не відвідувати більше цирульню, а ходити «патлатою». Скажімо так, і до походів у
перукарні в дівчини було розкішне волосся — 170 см! (Слід зауважити, що жителі Індії взагалі вирізняються розкішними шевелюрами, але щоб настільки!) Та після дворічної паузи в підстриганні
кінчиків волосся (бо ж у кого підніметься рука стинати таку роз-

портативний програвач компактдисків (про які нинішня молодь навіть і не здогадується) та класичний мобільний телефон Nokia. Та
найцікавішим об’єктом зйомок став торговий автомат,
який замість шоколадок
чи коли «продає» сумочки
Jacquemus — від мініатюрних Chiquito до нової моделі Bambino. На поличках
автомата замість снеків розставлені крихітні різнокольорові сумочки. Усілякі
придумки та ґаджети використав для зйомок фотограф кампанії Валентин
Херфрей, який працював
над кампаніями Balmain,
Valentino.
Слід зауважити, що
42-річна модель тепер не
з’являється на подіумі, проте активно просуває свою
акторську кар’єру. Так, серед останніх її проєктів —
мінісеріал «Жінка з моря»
та фільм відомого французького актора та режисера Гійома Кане «Луї». ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №113

❙ Летиція Каста.
■ ЛЮБЕ ДЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ...

В Індії — новий рекорд
Довга коса — дівоча краса
кіш?) довжина його вже становила 190 см. Тож Ніланші стала світовою рекордсменкою з довжини
волосся серед підлітків, про що
повідомили на сайті рекордів Гіннесса Guinness World Records.
На жаль, у серпні панна Патель досягла свого повноліття і
вже не може претендувати на новий рекорд, хоча здобутки є, адже

на сьогодні довжина її волосся становить уже 2 м. Наразі Ніланші
перебуватиме в ранзі рекордсменки, доки її здобуток не перевершить наступна юнка в цій віковій
категорії. «Почуваюся дуже схвильованою і щасливою. Це велика
перемога для мене — стати світовою рекордсменкою», — повідала
дівчина. ■

■ ПОГОДА
19 листопада за прогнозами синоптиків
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По горизонталі:
1. Орган керівництва партії чи
організації в період між з’їздами. 4.
Озеро Ннподалік Санкт-Петербурга.
7. Людина, яка цікавиться рідкісними книгами. 9. Нічний метелик,
личинки якого їдять шерсть. 11.
Текст дійової особи в п’єсі. 12. Те,
що стукало в серце Тіля Улешпігеля. 14. Передача м’яча від гравця
до гравця у грі. 15. Вага, яка кріпиться до меншого кінця колодязного журавля. 16. Свідчення сильного фізичного навантаження. 18. Місто на Полтавщині, де в 1658 році Іван
Виговський підписав угоду з Польщею. 19. Паризька річка. 22. Нижня
балка, що проходить по дну судна. 23.
Каша з кукурудзяної муки. 24. Велосипед для двох. 29. Романтична пісня з розгорнутим сюжетом.
По вертикалі:
1. Надмірні податки. 2. Дерево, листя якого люблять коали. 3.
Скринька для голосування на виборах. 4. Пристрій для вимірювання глибини водойми. 5. Те, чим багате соняшникове насіння. 6. Спіл-

ка, об’єднання на основі договірних
зобов’язань. 8. Улюблене слово з
політичного лексикону Олега Ляшка. 10. Імператор Франц Йосип Габсбург. 13. «Ой що то за шум учинився,
що ... та й на мусі оженився» (народна пісня). 14. Надмірна піднесеність,
надрив. 16. Пропагандистський малюнок із гаслом. 17. Крислатий капелюх від сонця. 20. Шахова фігура.
21. Герой давньоіндійського епосу.
23. Актор, що грає пантоміму. ■
Кросворд №112
від 17 листопада

■ ПРИКОЛИ
— Лiкарю, яку причину смертi
писати?
— Пиши коронавiрус.
— Який коронавiрус?! На трупi
два вогнестрiли i сiм ножових.
— Пиши: коронавiрус на тлi супутнiх захворювань.
***
— Гроші скінчилися.
— Спробуй щомiсяця робити
заначку.
— Пробував. Щоразу знаходжу.
***
— Що це ви, сусідко, так дивитеся на нашу білизну? Хіба ви свою
ніколи не розвішуєте?
— Розвішуємо, звичайно, але я
її перед цим перу.
***
Сьогодні повернувся додому
і спочатку подумав, що квартиру
обікрали: все перевернуто догори

дригом, речі на підлозі розкидані. А
потім зрозумів — це ж я зранку чисті шкарпетки шукав.
***
— Розкажіть, за що вас видалили з поля?
— Суддя сказав, що бити треба
тільки по свистку. Ось я і вдарив.
***
— Сьомо, ти мені пiвсотнi винен.
— Гаразд, запиши на мій рахунок.
— Добре, додам до тих 100 доларiв.
— За що сто баксів?
— За відкриття рахунку.
***
— Ось у мене довідка про те, що
мені потрібна довідка від вас.
— На цей випадок ми вам видамо довідку про те, що довідок не видаємо.
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