Незалежний
президент
незалежної України

Коло Канева: Дніпро,
любов і шана

Переосмислити недовчені уроки
революцій Віктора Ющенка
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Шевченкознавиця Зінаїда
Тарахан-Береза стала
літописцем Тарасової гори
і віднайшла останнє місце
спочинку зрадливої Ликерії
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одруження Шевченко
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В гонитві
за цінниками
В Україні
різко зростає
інфляція — до
10%: дорожчає
практично
все. Влада не
обмежуватиме
ціни і
застосовуватиме
ринкові механізми
контролю
» стор.
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❙ Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.

На
легкоатлетичному
чемпіонаті Європи
«під дахом» в
Польщі українська
збірна виборола
три медалі

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 28,000 грн
1 € = 33,717грн
1 рос. руб. = 0,377 грн
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ІнФорУМ

«На так званому форумі «Русский Донбасс» відкрито оголосили, що мета цих
«ДНР» і «ЛНР» — захоплення нових територій України і створення «русского
национального государства».

Денис Казанський

член української делегації у Тристоронній контактній групі, журналіст і блогер

■ КРИМІНАЛ

■ НА ФРОНТІ

БЕНЯфіциар iз
Дніпра,

Апетит у росіян приходить
під час війни

або За що Ігор Коломойський
потрапив під американські
санкції

«ДНР» i «ЛНР» Москва використовує
як плацдарм для розширення експансії

Наталя НАПАДОВСЬКА

На передовій 8 березня російські окупанти дев’ять разів порушили
режим припинення вогню. Зокрема,
поблизу населеного пункту Луганське, де ситуацію контролює оперативно-тактичне угруповання «Північ»,
загарбники за допомогою ручного
протитанкового гранатомета здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання
«Схід» неподалік Водяного, що на
Приазов’ї, та селища Піски збройні формування РФ відкривали вогонь із гранатометів різних систем
та стрілецької зброї.
Поруч із населеним пунктом
Опитне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь iз ручного
протитанкового гранатомета та автоматичного станкового гранатомета, а в передмісті Золотого-4 — ще
й зі стрілецької зброї. До того ж на
околицях селища Лебединське противник обстрілював наші позиції зі
станкового протитанкового гранатомета.

Внесення Ігоря Коломойського та членів його
сім’ї до санкційного списку США — подія очікувана. Але офіційна причина цього кроку, озвучена Держдепом, була абсолютною несподіванкою для українського суспільства: «через причетність до значної корупції під час перебування
на посаді голови Дніпропетровської ОДА в 20142015 роках».
Час, проведений Коломойським на посаді
очільника Дніпропетровської області (20142015), давав йому політичний та економічний
карт-бланш і сприяв створенню реноме беззаперечного патріота та рятівника якщо не всієї
України, то регіону. Що ми знаємо про його
діяльність за цей час? Гучні, навіть провокаційні заяви в часи воєнної доби на кшталт «Путін
— шизофренік маленького зросту» й обіцянка
виплатити 10 тис. доларів за кожну голову сепаратиста. Про гучно анонсовані «гонорари» ніхто так і не почув, а величезні банери в Дніпрі з
рекламою «сепарських скальпів» явно тягнули
на суму більшу, ніж 10 тис. доларів. Два ці, безумовно найяскравіші, піар-ходи, які, зрозуміло, народилися не за столом під час обговорення
з піарниками, а виникли як результат знаменитого куражу Коломойського (якого вдячні громадяни миттєво прозвали «жидобандерівцем»),
стали стійкими мемами і надовго запам’яталися
українцям. Невипадково, коли через два роки
сталася націоналізація «ПриватБанку» з сумою
5,5 млрд доларів збитків державі, майже половина наших громадян вважали Коломойського
несправедливо скривдженим. Бо «невдячна влада», бачте, образила патріота.
А як же екіпірування двох батальйонів
«Дніпро-1» і «Дніпро-2»? Так, це було. Але вже
в процесі формування добровольчих сил почали
спливати дивні організаційні подробиці: про те,
як Коломойський, тоді ще разом iз Корбаном,
«нахиляв» бізнесменів регіону. І не тільки розмовляв. Просочувалися подробиці про старі, перевірені методи — вивезення незговірливих у лісосмуги і багато іншого. Організаторських здібностей у стилі 90-х років Ігорю Валерійовичу не
позичати.
Так, у травні 2014 року Укртранснафта,
якою тоді керував менеджер Ігоря Коломойського Олександр Лазорко, за ініціативи останнього викачала з магістральних нафтопроводів 675
тисяч тонн технологічної нафти. Причина: щоб
нафтопродукти не дісталися наступаючому ворогу. Ворог так і не пройшов. Але знадобилося
чотири роки, щоб повернути нафту, яка перебувала на Кременчуцькому НПЗ, державі. Правда, до того моменту її вже не можна було використовувати за браком якості, але це не завадило менеджерам Коломойського виставити рахунок «за зберігання» нафтопродуктів. «Мирова
угода», і обов’язково в лапках, так писали медіа
про цю подію, адже Коломойський зажадав компенсації «за зберігання нафти» — 2,1 млрд грн,
так що угода щодо плати в 712,6 млн грн — то величезна поступка олігарха.
Поки ми дуже мало знаємо, які саме бенефіти отримав Коломойський, перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської області. Як пояснили в Держдепі, він був причетний до корупційних дій, які «підірвали верховенство закону
і віру української громадськості в демократичні інститути свого уряду і суспільні процеси». В
цьому не тільки інтрига Держдепу, а й чітка заява: верховенство права означає не тільки рівність усіх перед законом. Верховенство права в
розвинених країнах базується на беззаперечному постулаті римського права, якому вже дві тисячі років: добра справа не може бути виправданням для скоєного злочину. Добрі справи — окремо, і спасибі за це, але за злочини має бути покарання. Минуло вже більше тижня після заяви
Держдепу. Реакції української влади немає. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

На обстріли противника наші
воїни відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських воїнів немає.
Окупанти продовжують систематично ігнорувати підписані 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню.
Метою провокацій було створення напруженості вздовж лінії розмежування, здійснення вогневих
провокацій i підтримання російської пропаганди про буцімто системні порушення режиму припинення
вогню українською стороною. Традиційно окупантами продукувались
фейки і стосовно обстрілів iз боку
ЗСУ населених пунктів. У свою чергу, наші воїни неухильно дотримуються досягнутих домовленостей
щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе
зобов’язань.
Станом на 7-му годину ранку 9
березня було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.
Зокрема, поблизу населеного пункту Красногорівка противник вико-

ристав міномет 82-го калібру, а неподалік Пісків збройні формування
РФ відкривали вогонь зі стрілецької зброї. На провокаційні дії противника наші воїни реагували вогнем у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК
повідомлено представників ОБСЄ.
Зауважимо, що член української делегації в Тристоронній контактній групі, журналіст і блогер
Денис Казанський заявив, що в Україні РФ використовує ті самi методи війни, що в Сирії і Лівії: «ДНР»
та «ЛНР» — це фактично приватні
військові компанії Росії. Так, це не
офіційна російська армія, але вони
отримують російську зброю, отримують зарплату в російських рублях і повністю діють в інтересах
Російської Федерації».
За його оцінками, донбаські
«республіки» є квазіутвореннями,
які Кремль використовує як певний плацдарм, зокрема для можливого розширення експансії. «На
так званому форумі «Русский Донбасс» відкрито оголосили, що мета
цих «ДНР» і «ЛНР» — захоплення нових територій України і створення «русского национального государства», — зауважив Казанський.
Він наголосив, що Україні вдалося зупинити експансію Росії, але
примусити агресора залишити територію України зможуть тільки
жорсткі дії Заходу. «Працювати
треба в такому напрямку, щоб ця
війна коштувала Росії дуже дорого,
щоб у певний момент Росія зрозуміла, що не може тягнути це далі», —
підсумував журналіст. ■

■ НЕБЕСНА КАНЦЕЛЯРІЯ

Не кожна погода
— благодать
Аномально низькі температури
повітря зафіксовано в Україні
8 березня. Та чи надовго вони
затримаються?
Ірина КИРПА
Як повідомили фахівці
Укргідрометцентру, нічні
заморозки від 9 до 14 градусів нижче нуля на найближчі кілька днів захоплять у полон західні, центральні та північні регіони
країни, а також Карпати
та Закарпаття.
Попри календарний
прихід весни, тутешні жителі знову побачать кучугури снігу, бурульки на
дахах, а також крижаний
дощ з ожеледицею.
Рятувальники ДСНС
України вже попередили,
що через складні погодні умови на високогір’ях
Івано-Франківської та Закарпатської областей збережеться загроза сходження лавин.
Зима зі снігом поки що
не хоче залишати Київську, Житомирську, Сумську, Чернігівську області, підступні «білі мухи»
кружлятимуть над Волинню та Рівненщиною.
Трохи тепліше очікується
погода у південних облас-

тях, де термометри зафіксують уночі від 5 до 7 градусів морозу, хоча вдень
повітря прогріється до
комфортних 5-8 градусів
тепла.
Подібні температурні гойдалки синоптики
пов’язують із приходом до
нас теплого фронту, який
поки що не вступив у свої
права повноцінно, та змушений відчайдушно боротися за свою перевагу.
— У 2021 році тепло
прийде в Україну дещо
пізніше, аніж зазвичай,
— упевнений український
синоптик Роман Мурмило.
— До кінця березня збережуться нічні заморозки,
але подібний сюрприз погоди цілком вписується
у рамки сезонної норми.
Можливо, що негативні
температури у нічний час
доби ми побачимо й на початку квітня, хоча вдень
температура повітря все
ж таки стане набагато вищою та дозволить українцям нарешті зняти з себе
набридлий теплий одяг,
шапки та чоботи на хутрі.

❙ А кажуть — весна настала.
❙ Фото з сайта vgorode.ua.
Солідарний iз колегою й
народний синоптик Леонід Горбань, який попереджає, що досить прохолодна погода збережеться
ще й у квітні. За його словами, другий місяць весни
виявиться багатим на дощі
з вітром, а заморозки від 1
до 3 градусів нижче нуля
очікуються у другій половині квітня.
— 2021 року ми зустрінемо Великдень лише 2
травня, отож цілком логічно, що й тепло змусить
українців себе почекати,
— пояснює капризи погоди синоптик Леонід Горбань. — Це означає, що й у
кінці весни нам доведеться терпіти температурні
коливання, коли раптові
похолодання будуть різко
змінюватися теплою та сонячною погодою.
Дійсно, народні прик-

мети збігаються з фаховими погодними графіками і
пророкують не лише пізній прихід тепла навесні,
а й дуже суперечливе літо2021.
Туристичний сезон у
нинішньому році легко
можуть зіпсувати шквалисті вітри, зливи та аномально холодна погода у
червні, липні та серпні.
Хоча цей хоровод холодних циклонів є цілком логічною компенсацією за
торішні вибрики погоди.
Адже минулої весни аграріям вдалося зібрати по
2-3 врожаї моркви, картоплі та капусти, а влітку вони зіткнулися з небувалою за останні 140
років посухою, коли на
півдні України фіксували
піки спеки до плюс 46 градусів, чого раніше ніколи
не було. ■

ІнФорУМ
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■ КОСМОС

Як козаки на орбіту
збиралися
Компанія SpaceX Ілона Маска дала згоду
на запуск українського супутника «Січ 2-1»
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Американська компанія SpaceX
готова вивести на орбіту український супутник «Січ 2-1», розроблений дніпровським КБ «Південне».
Як повідомив голова парламентського Комітету економічного розвитку Дмитро Наталуха, вартість запуску складе один мільйон доларів,
що у вісім разів менше, аніж ішлося
до початку переговорів. «Якщо технічні перешкоди будуть подолані і
профільне міністерство все зробить
вчасно, — зауважив він, — то супутник дійсно запустимо у рік 30-ліття незалежності України. Космос
буде або українським, або його не
існує».
Розробку «Січ 2-1» конструктори «Південного» розпочали ще у даСвітлана МИЧКО
Оригінальна виставка
світлин у рамках проєкту «Антиейджизм» експонується у тернопільському Українському домі
«Перемога». Неординарна вона тим, що на великих, художніх, красивих
та еротичних фото — не
моделі, не зірки, не акторки і не бізнес-леді, а
звичайні тернополянки,
яким за 50. А організував її, за підтримки Тернопільської міської ради,
територіальний центр соціального обслуговування населення, добре відомий у місті великою кількістю цікавих і різнопланових заходів для людей
поважного віку. «Мета
даного проєкту — намагання підкреслити красу жінки незалежно від її
віку, — розповів під час
відкриття директор Центру Віталій Хоркавий,
— показати, що жінка і
час — це різні речі. Бажаючих було дуже багато, тому ми проводили кастинг й обирали не
обов’язково найкрасивіших, але обов’язково
сміливих, які були готові доєднатися до проєкту».
Отже, моделями для
фотомайстрині Вілени
Орловської стали дев’ять
сміливиць (здатних протистояти консервативним
стереотипам), для кожної
з яких професійні стилісти підібрали особливий
образ. Працювали з жінками не лише перукарі та
візажисти, а й психологи.

лекому 2013 році. Вивести його на
орбіту планували у 2017-му, проте
не сталося. Перспективний проєкт
тимчасово закрили, хоча готовність
його орбітального модуля вже складала майже 85 відсотків, а наземного — 45.
Вдруге про космічну новинку заговорили на початку минулого року
під час виїзного засідання до Дніпра парламентського комітету з економічного розвитку. Там депутатам
повідомили про існування наполовину готового супутника, запуск якого
міг би пожвавити розвиток вітчизняних космічних програм. Для його
запуску потрібно було знайти приблизно 8-12 мільйонів доларів. Утім
домовленість зi SpaceX про значно
нижчу суму наблизила проєкт до
повної реалізації.

Наразі лишилося владнати
усього кілька технічних проблем:
«Адептор у супутнику — горизонтальний, а на ракетоносії Falcon 9
розміщене вертикальне кріплення, — повідомив Дмитро Наталуха. — Якщо не виправити цей нюанс, то навантаження на кріплення
зросте у 14 разів. Це означає, що під
час зльоту його просто відірве. Зараз
над вирішенням цієї проблеми наші
конструктори працюють цілодобово».
Спектр використання «Січ 2-1»
досить широкий. Власний супутник
потрібен українській армії для спостереження за рухом техніки супротивника і збору розвідувальних даних. А також вітчизняним аграріям
для актуалізації та наповнення Кадастрової карти країни. «Сучасні
комбайни і трактори обладнані модулем, що підключається до супутникового зв’язку, — каже Дмитро
Наталуха. — Техніка завдяки отриманим даним обробляє поле. Наразі наші аграрії за цю інформацію
платять різним компаніям, але не
українським. Як кажуть фермери,
ціна за один гектар за такою програмою може становити 1 долар США.
В Україні близько 43 мільйонів гектарів орної землі. От і рахуйте. Ці
гроші могла б заробляти держава,
якби надавала такі послуги». ■

Врода поза віком

❙ Експозиція «Антиейджизм» місію свою виконала.
❙ Фото Вілени ОРЛОВСЬКОЇ.
«не комільфо», місію свою
виконала. Місію, спрямовану на протистояння дискримінації людей, зокрема жінок, на підставі їхнього віку в будь-якій
сфері. ■

■ ВІДЗНАКИ
ЛАВРЕАТИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ
ПРЕМІЇ 2021 року:
ЛІТЕРАТУРА — Оксана Луцишина. Роман «Іван і Феба».
ПУБЛІЦИСТИКА, ЖУРНАЛІСТИКА — Станіслав Асєєв. Книга
есеїв «В ізоляції».
МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО — Музичне агентство «УХО» (Олександра Андрусик, Євген Шимальський
та Катерина Сула). Цикл «Архітек-

тура голосу».
ВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО —
Борис Михайлов. Відеопроєкція
та фотоінсталяція «Випробування
смертю».
КІНОМИСТЕЦТВО — Валентин Васянович (автор сценарію, режисер-постановник, оператор-постановник), Владлен Одуденко (художник-постановник). Художній
фільм «Атлантида».

Від яблука —
яблуня, а від
жолудя — дуб
Цієї весни черкаські лісівники
висадять новий ліс на площі
у понад тисячу гектарів

Людмила НІКІТЕНКО

У Тернополі організували незвичайну фотовиставку

Фотовиставка «Антиейджизм» привернула велику увагу. І навіть попри
те, що в соцмережах отримала чималу дозу критики від тих, хто вважає, що
голі ноги за 50 — це вже

■ ДОВКІЛЛЯ

❙ Незабаром ці деревця черкаські лісівники будуть
❙ висаджувати у ґрунт.
❙ Фото надане пресслужбою Черкаського обласного
❙ управління лісового та мисливського господарства.

■ ДИСКРИМІНАЦІЇ — НІ!

А вдало позувати перед
фотокамерою більшості
вчитися потреби вже й не
було, бо минулого року
вони вже брали участь у
схожому проєкті «Краса
елегантного віку».

3

ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО —
Сергій Маслобойщиков (автор інсценізації, режисер-постановник,
художник-сценограф), Наталія Рудюк (художник по костюмах), Олександр Бегма (композитор). Вистава Verba за мотивами драми-феєрії
Лесі Українки «Лісова пісня» Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка
(м. Київ).

Цієї весни під час лісокультурної кампанії у Смілянському лісгоспі на Черкащині буде висаджено
близько 270 тисяч сіянців i висіяно 756 кілограмів
насіння лісоутворюючих порід на загальній площі
113,7 гектара.
Як повідомили «Україні молодій» у Черкаському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, зокрема, буде висаджено 70 тисяч
сіянців сосни звичайної, удвічі більше дуба звичайного, півтори тисячі штук ясена звичайного, 3 тисячі липи дрібнолистої.
А ще лісівники Черкаського краю висадять дуба
звичайного із закритою кореневою системою —
92,08 тисячі, дуба звичайного посівним методом —
198 кілограмів, дуба червоного — 13,2 тисячі, горіха чорного — 37,5 тисячі, горіха чорного посівним
методом — 558 кілограмів.
«Лісівники Смілянщини постійно збільшують
кількість видів деревних та чагарникових порід.
Цьогоріч висаджуватимуть також гледичію колючу, липу дрібнолисту, черешню пташину», — кажуть у Черкаському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.
І додають, що для лісокультурних робіт у цьому році в Шевченковому краї вирощено 9 мільйонів
сіянців. У лісових розсадниках зростає понад 30
видів деревних та чагарникових порід — це сосна
та ялина звичайні, сосна Палласа, ялина європейська, дуб звичайний, дуб північний, ясен звичайний,
липа, клени, береза, горіх чорний, горіх грецький,
робінія, гледичія, яблуня, груша, вишня, аронія,
бірючина.
У таких держлісгоспах, як Смілянський,
Уманський, Лисянський, Корсунь-Шевченківський, вирощено 202,06 тис. штук сіянців із закритою кореневою системою, зокрема дуба звичайного,
модрини європейської, ялини звичайної, сосни звичайної. Для озеленення вирощено 173,7 тис. одиниць декоративного посадкового матеріалу. Для створення продуктивних лісових насаджень заготовлено понад 63 тонни лісового насіння.
«На цей рік заплановано провести лісовідновлення на площі 902, 2 га, лісорозведення на площі 5,3 га, природне поновлення на площі 120,1
га. Всього відтворення лісів заплановано провести
на площі 1,276 тис. га. Буде продовжено роботу зі
збільшення асортименту деревних порід, механізованого створення лісових культур та механізованих
доглядів за насадженнями», — кажуть у Черкаському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.
До речі, за словами першого заступника начальника управління Анатолія Рутенка, торік на Черкащині лісівники посадили нових лісів на площі 1,274
тис. га, догляд за лісовими культурами провели на
площі 9,711 тис. га, перевели у вкриті лісовою рослинністю землі 1,377 тис. га лісових культур, створили 22,3 га плантацій новорічних ялинок. ■
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ПОЛІТИКА

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 10 БЕРЕЗНЯ 2021

■ ДІЙОВІ ОСОБИ

Незалежний президент
незалежної України
Переосмислити недовчені уроки революцій Віктора Ющенка
Тетяна ПАРХОМЧУК

Україна пережила два серйозні
Майдани-революції, котрі дали двох
по-новому сформованих патріотичних лідерів. Перший у 2004 році
— Віктора Ющенка. Останній 20132014 років — Петра Порошенка. І
щоразу складалося враження, що з
потаємних глибин майбуття випливала нова країна. Однак, на жаль, не
випливала, а робився заділ на продовження відродження, бо спротив
самостійності та самодостатності
України настільки сильний, що, навіть передбачаючи теоретично, ми
не усвідомлювали, як важко буде
фізично.
От і сьогодні назріла консолідація
та постійний фокус на національних
цінностях. Інформаційний простір
почав обсмоктувати новину, нібито третій президент України Віктор
Ющенко розглядає можливість повернення у велику політику. Політична співпраця прогнозується або
з «Європейською Солідарністю»,
або з «Голосом». Відгуки пішли не
однозначні. Одні, хто на дух не переносить нічого проукраїнського, почали пускати з піною біля рота невдоволені рефлексії. Інші, хто вміє
аналізувати та має добру пам’ять,
висловлюють конструктивні позиції. Тим паче — є на що опиратись.
І тут дуже важливо згадати про початок сходження Віктора Ющенка
у велику політику, але неможливо цього зробити без опису політичного фону, котрий створював
у той час президент Леонід Кучма. Бо все в нашій політиці або
взаємопов’язано, або витікає одне
з іншого, або з’явилось не завдяки,
а всупереч певним персонам та обставинам.
Ці пройдені уроки Ющенка були б
корисними сучасній владі, за умови, що вона справді будує Українську державу.

Комуно-олігархічне крило
парламенту після виголошеного
ультиматуму — або уряд буде коаліційним, або Ющенко піде геть
— також нап’яло віжки, пригальмувало й професійно-медовими
вустами Медведчука жебоніло
про можливі домовленості та компроміси.

Країна кримінальноолігархічних паханів
Леонід Кучма, голосно заявляючи, що опозиції немає, усе ж
таки визнавав, що політика влади
облудна, що дотримувалася подвійних стандартів: для людей буцім будувала демократичну Україну, а насправді — концтабір
під орудою кримінально-олігархічних паханів.
Опозиція так само необхідна
демократичному суспільству, як
гвинтівці затвор. Без нього це зовні — зброя, а насправді — палиця дикуна. Без опозиції не було
й не може бути поступу, розвитку політичної системи, пошуку
ефективних форм і прийомів господарювання, нормального змагання сил та партій.
Класичне визначення опозиції — протиставлення своїх поглядів чи своєї політики іншій
політиці. Опозицією може бути
одна особа чи група людей у суспільстві, партії, організації, колективі, яка веде політику протидії, спротиву більшості. Тобто увесь полк — у ногу, а один чи
кілька — навпаки. Як правило, з

Київ із гаслами «Україна без Кучми!» йшли колони з навколишніх областей, ще з далеких околиць їхали автобусами та потягами протестанти, але холоднокровні специ силових відомств уже
були готові до реваншу. Вони взяли його в березні: спочатку спровокували побоїще біля адміністрації президента, яке виставляло багатотисячну маніфестацію
як збіговисько харцизів. Потім
«банківські» відставили голову
СБУ Леоніда Деркача, начальника державної охорони, філігранно, граючись із громадською думкою, як кіт із мишею, провели
комбінацію зі звільненням міліцейського міністра Юрія Кравченка, який був опертям і найбільш знаковою постаттю режиму Кучми. Записи майора Миколи Мельниченка та перебіг подій
після зникнення Георгія Гонгадзе
давали підстави підозрювати генерала в причетності до вбивства
не тільки журналіста. З’явилися
нові свідчення про наглу смерть
В’ячеслава Чорновола.
Невдовзі після березневого побоїща, розгрому штаб-квартири
УНА-УНСО відбулася малопомітна, та все ж надзвичайно важлива
для розуміння ситуації подія. Невелика за чисельністю група українських політиків та інтелектуалів — ідеологів опозиційного
руху, приватно поїхала до сусідньої Польщі. Офіційно Тарас Возняк, Тарас Чорновіл, Микола Вересень, Олександр Кривенко, Ігор

Народ уперше за десять років побачив уряд, який
почав боротися з олігархами, реально дбати про
добробут людей. Це був перший уряд, який не
плазував перед Москвою на пузі й не мав перед нею
генетичного страху.

Від ненависті до любові
Акція «Україна без Кучми!»
напровесні такого ж, як і нині,
березня 2001 року наштовхувала
на думку, що відставка Леоніда
Кучми неминуча. Київ смакував
чутки, що повзли з Банкової, —
про паніку, про істерику, почуття невпевненості. Влада загрузла
в касетному скандалі, забрехалася з обставинами вбивства Георгія
Гонгадзе, боялася неконтрольованих емоцій охлосу.
Чи не найхарактернішою ознакою невпевненості Леоніда
Кучми та його олігархічного оточення стала різка зміна у ставленні до уряду Віктора Ющенка.
Якщо восени прем’єра гризли,
як хорти кістку, то в січні-лютому офіційне телебачення крізь
зціплені зуби цідило, що команда
Ющенка домоглася зламу в економіці на краще, реформи стали
реальністю, є приріст ВВП, оживає аграрний сектор економіки
тощо. І це насамперед — заслуга
президента, який утворив дієвий
уряд і опікується його роботою.
Сам Леонід Данилович на питання про долю Віктора Ющенка відповідав із притаманною йому інтелігентністю, мовляв, та він ще
молодий, нехай «вкалує». А про
відставку прем’єра президент нібито взагалі ніколи навіть не думав.

тих, що або в капелюсі чи окулярах, або «дуже розумні».
Арбітром між владою та опозицією виступає народ — не завжди справедливий та розумний
у своєму виборі, податливий на
обіцянки, частіше схильний, як
дурний окунь, ковтнуть блешню, хоч під носом лежить безпечна пожива. Але не блищить... Народ є продуктом багатовимірного
історичного процесу, його громадянська зрілість прямо пропорційно залежна від того, дурять
його чи плекають, використовують як тупу робочу силу для збагачення небагатьох чи дбають
про добробут, гідність, честь. Народ — це прірва, і кожен, хто стає
до служіння йому, стоїть на самісінькому краю. Єдине спасіння — вітер в обличчя, і цим вітром може бути тільки опозиція.
Прислуга владаря завжди стоїть
за спиною, й у світовій історії ще
не було, щоб ті, хто за спиною, не
штовхнули легесенько свого сюзерена..
Ейфорія та очікування неминучої перемоги над Кучмою у суспільстві були такими напруженими, спрага звільнення від кримінально-поліцейської павутини
такою сильною, що мало хто й помітив, що президент та його оточення перейшли в наступ. Ще на

Коліушко, Станіслав Ніколаєнко
та Мирослав Попович були гостями польської правиці. Приватних
осіб з України прийняв президент
Польщі Олександр Кваснєвський. Розмова тривала дві години.
Це означає, що думка цих осіб про
перебіг подій в Україні представляла особливий інтерес для європейської спільноти і лідери європейських країн через президента
Кваснєвського шукали форми та
засоби впливу на ситуацію в Україні.
Після того польський президент зустрічався з українським.
І в результаті Кучма визнав, що
опозиція — це реальність і з нею
потрібно домовлятись.

Народ обрав Ющенка ще до
2004 року
26 квітня 2001 року відбувається «Чорнобиль -2» — парламент виказує — офіційно —
недовіру уряду, хоч це насправді недовіра лише Віктору Ющенку, найпопулярнішому політику
й улюбленцю мас в Україні.
Отже, в день чергової річниці
Чорнобиля, коли Віктор Ющенко зійшов на парламентську трибуну для звіту, перед нею лежали коробки з трьома мільйонами
підписів громадян на його підтримку. На площі ж перед Вер-

❙ Віктор Ющенко: жодних компромісів із ворогами нації.
ховною Радою вирувало жовтосинє море, також виказуючи підтримку прем’єрові. Заслужив це
Віктор Андрійович чи не заслужив, але наш непередбачуваний
народ обрав його у спасителі та
визволителі. За дослідженням
центру Олександра Разумкова,
59 відсотків українців були проти зміщення Віктора Ющенка з
посади прем’єра. Близько 50 відсотків вважало, що це негативно
відіб’ється на економіці, яка тільки-но почала вибиратись із кризової ями. У 2000 році Україна уперше за роки незалежності одержала приріст ВВП на 6 відсотків, а
в перші місяці 2001-го цей показник сягнув 8,5%.
Нагадаємо, що Віктор Ющенко зайняв посаду прем’єра після
президентських виборів наприкінці 1999 року. Його попередником був Валерій Пустовойтенко,
головні достоїнства якого — відсутність президентських амбіцій
та проїдання позик МВФ.
ВВП — головний показник
життєдіяльності країни, він віддзеркалює реальну картину економічних процесів. Приріст за Віктора Ющенка було досягнуто за рахунок обробної промисловості,
будівництва, оптової та роздрібної торгівлі, збільшення нафто- та
газовидобування, реформування в
аграрному секторі тощо.
Не треба забувати, що наслідком недолугого господарювання
й безсоромного розкрадання національного ресурсу в 1991-1999
роках стали злидні, за що повинні були б нести відповідальність
прем’єри-попередники, зокрема,
Вітольд Фокін, Віталій Масол,
Павло Лазаренко, Валерій Пустовойтенко й найбільше — Леонід
Кучма, який від 1992 року є ключовою фігурою української економіки й політики. Саме завдяки
цим діячам держава зубожіла до
останньої межі. Внутрішній борг
України сягнув астрономічної
цифри у кілька сотень мільярдів
гривень.
Офіційна пропаганда досягненням «золотої ери», як називають експерти часи Ющенка в
економіці, хвалитися не любить.
Крізь зуби вона говорить хіба що
про борг зовнішній. Уряд Ющенка успадкував його від попередників у розмірі 12,4 мільярда
доларів. Ці немислимі за мірками українського жебрацтва гроші позичали попередники Віктора Андрійовича, а вже куди вони
поділися — таїна велика досі є...
Ненависний олігархам та президенту Кучмі Віктор Ющенко
був першим прем’єром, який гроші не позичав, а віддавав. За час
його урядування Україна скоро-

тила зовнішній борг на 2,5 мільярда доларів.
Народ, проте, цінував Віктора
Ющенка не за успіхи в «господарці». Народ уперше за десять років
побачив уряд, який почав боротися з олігархами, реально дбати
про добробут людей. Це був справді перший український уряд, для
якого мова, культура і традиція,
історія держави були не чужими.
Це був перший уряд, який не плазував перед Москвою на пузі й не
мав перед нею генетичного страху. І, нарешті, це був перший
уряд, який мав у народу величезний кредит довіри. Народові
було начхати, що там сказав Віктор Андрійович про опозицію та її
лідерів. Головним було, що уряд
набрався мужності й протистоїть
кримінально-олігархічній верхівці держави, а значить — єдиний у
помислах із простолюдом.
Надзвичайна популярність
Віктора Ющенка була кісткою в
горлі для президента та його оточення, вони розуміли, що на рівні підсвідомості українців Віктор Андрійович уже виграв президентські перегони 2004 року.
І впливовий прем’єр не лише не
дасть олігархам бізнесувати на
державних ресурсах, зокрема в
паливно-енергетичному комплексі, й тим зміцнити фінансову
базу парламентських виборів —
він обов’язково використає свій
вплив для формування парламенту демократичного спрямування.
А це суперечило як інтересам комуністів, так і президента Кучми
та його команди.

Вочевидь, далі буде...
...Після відставки Ющенка
настало повне протверезіння —
лібералізація режиму є примарою, влада не відступає і нічим
не поступається. Вона перегрупувала сили й зміцнює позиції,
вухом не веде на опозиційні вилазки, а переймається майбутнім — готується взяти тотальну, застраховану від будь-яких
несподіванок, вірну й слухняну
більшість на парламентських виборах 2002 року. Із привабливої
квітчастої повітряної кулі, яка
висіла в українському небі з пасажирами-опозиціонерами, засвистів газ, вона катастрофічно
втрачала висоту й гепнулася на
київські пагорби. Від вулканічних пристрастей, які протягом
шести місяців вирували в Києві,
залишилося п’ять наметів біля
Верховної Ради. Сирітська рукописна табличка «Вулиця Гонгадзе» біля них — останній зойк переможеного руху. Який отримав
своє продовження у 2004 та 2013
роках... ■
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Порожня поСУДина

«Вагнерівці»?
Ні, не чули

У Києві протестували проти «суддівської мафії»
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Керівництво України не бажає
розслідувати зрив спецоперації
і дискредитує себе в очах
керівництва британської МІ-6
Іван БОЙКО

❙ Акція біля дачі президента.
Інна СТЕПАНЧУК

«Ви глухі чи мразi»?
Учора в Києві відбувся XVIII
з’їзд суддів України, де планували розглянути питання про обрання нових членів Вищої ради правосуддя та призначити суддю Конституційного Суду. Проте від самого ранку «Президент готель»,
де зібралися учасники з’їзду, взяли в облогу близько двох сотень
людей. Свою акцію протесту громадські активісти назвали «Ні
з’їзду суддівської нечесті» (в слові
«нечесть» обіграно і суддівську
честь, і нечисть, яка, на думку активістів, керує парадом у силових
та суддівських структурах). Акцію
організували спільно прихильники засудженого громадського активіста Сергія Стерненка та представники ГО «Центр протидії корупції».
«Друзі, дякуємо всім, хто відгукнувся і прийшов на суддівський шабаш. Дякуємо всім, кому
не все одно, в якій країні жити.
Всім, хто усвідомлює, що без чесних судів Україна приречена.
Всім, кому остогидли вовки, тупицькі та інші покидьки. І так:
#АваковЧорт», — звернувся через фейсбук до учасників мітингу «Центр протидії корупції». У
руках учасники протесту тримали не менш красномовні плакати:
«Ви глухі чи мразi?», «Порожня
поСУДина», «Ні імітації судової
реформи», «Правова система України: 5-те місце у світі за витратами, 156-те — за забезпеченням
законності», «Геть чорт» та інші.
Учасники акції протесту вимагали не проводити з’їзду суддів до
зміни правил добору членів Вищої
ради правосуддя (ВРП) і Конституційного Суду України (КСУ). «Інакше суддівська мафія й надалі братиме українців у заручники своїми рішеннями, віддаляючи нас від
цивілізованого світу», — переконані учасники акції. На думку пікетувальників, саме недосконала
процедура призначення членів цих
органів призвела до конституційної кризи, уможливила винесення
свавільного вироку Сергію Стерненку та спричинила інші політичні ув’язнення в Україні. Відтак,
вважають учасники акції, процедура добору членів ВРП має зазнати змін. Туди «мають увійти порядні люди, які не дозволять тримати
патріотів та безневинних людей за
ґратами і відпускати вбивць та корупціонерів».
З’їзд суддів України тривати-

❙ Суддівське свавілля допекло.
❙ Фото з фейсбук-сторінки Watchers.Media.
ме впродовж трьох днів — з 9 по
11 березня. І раніше планувалося,
що він відбудеться в приміщенні
Міжнародного центру культури
та мистецтв. Проте захід було перенесено до «Президент готелю».
Таке рішення ухвалили на підставі
листа глави МВС Арсена Авакова,
в якому він рекомендував змінити
місце проведення з’їзду «з міркування питань безпеки делегатів та
учасників форуму». Аби й на новому місці проведення з’їзду делегатам було безпечно, учасників акції відтіснили кордоном силовиків. «Україна — єдина країна Європи, де судді ховаються за спини
поліції. В усіх інших країнах повага до них така велика, що вони без
проблем самі йдуть, куди їм потрібно, і їм аплодують. Ось це «гарний» приклад українських суддів», — сказав присутній на акції голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
У Центрі протидії корупції нагадали, що одна з делегаток — суддя Шевченківського суду Києва
Валентина Маліновська, так звана «суддя Майдану». Саме вона и
грудні 2013 року кинула за ґрати
фотографа Сергія Нуженка, якого по-звірячому побили «беркутівці» на Банковій 1 грудня. Тоді прокуратура звинуватила фотографа в
тому, що він... побив планшетом і
камерою понад 70 «беркутівців»!
Маліновську мали звільнити за порушення присяги, але Вища рада
правосуддя двічі відмовилась її
звільнити. Центр протидії корупції зібрав цілий список суддів із заплямованою репутацією, які «сьогодні будуть обирати собі подібних
у ВРП».
Найцікавіше, що паралельно біля місця проведення з’їзду

зібрали альтернативний мітинг —
на підтримку суддів. Як пояснила
одна з присутніх, вони прийшли,
«щоб закон виконувався для всіх,
щоб ніхто не втручався в наші закони». Інші учасники акції (переважно пенсійного віку) взагалі не могли пояснити, чому вони тут зібралися, мовляв, з усіх питань звертайтеся «до нашого руководства».

Щоб Конча-Заспа не спала
Учорашній протест став логічним продовженням акції, яка відбулася напередодні, 8 березня,
біля державної дачі президента в
Кончі-Заспі, де нині мешкає Володимир Зеленський. Тут зібралися
прихильники Сергія Стерненка та
підозрюваного в справі Шеремета
— Андрія Антоненка (Ріффмастера).
Учасники, які зорганізувалися
через телеграм-канал прихильників Стерненка, «Самозахист», пішки від метро «Видубичі» вирушили до Кончі-Заспи. Біля резиденції
їх уже чекала поліція. Під парканом резиденції активісти розгорнули великий банер «Мовчання тримає за ґратами», а також почепили плакати й листівки на огорожу.
Учасники традиційно палили фаєри й вимагали звільнити Стерненка
та Антоненка.
На згадку про людей, які перебувають за ґратами без жодних доказів вини, на асфальті перед парканом президентської резиденції
залишився напис: «Свободу Стерненку та Антоненку».
Тим часом самому Антоненку та
Юлії Кузьменко Шевченківський
районний суд учора знову намагався обрати міру запобіжного заходу.
На момент верстки номера рішення
суду ще не було відоме. ■

Опозиційним парламентським фракціям «Європейська Солідарність» і «Голос» усе ніяк не вдається переконати монобільшість нарешті створити ТСК
зi зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК
«Вагнера». «Слуги» затято ігнорують цей скандал,
ніби нічого подібного в історії вітчизняних спецслужб
і не було.
І це незважаючи на те, що вже в поточному місяці
вийде перша частина фільму міжнародних розслідувачів Bellingcat про зрив спецоперації. Наближення
цієї «прем’єри» змушує неабияк понервувати керманичів Банкової і самого президента Зеленського.
Що й казати, якщо днями стало відомо, що задля
зриву виходу документального розслідування окремі
представники влади не замислюються про власну репутацію на міжнародному рівні. Що й казати, якщо
заступник глави офiсу президента Роман Машовець
та очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов навіть
додумалися просити заступника глави служби розвідки Великої Британії МІ-6 Лі Лоуренса завадити виходу розслідування Bellingcat!
При цьому обидва, мабуть, досі не усвідомили, що
лише одним таким проханням неабияк зганьбилися в
очах британців та й в очах їхніх партнерів — американців — також.
Як інформує оглядач видання ZN.UA Володимир
Кравченко з посиланням на неназваних співрозмовників, на Банковій стурбовані тим, чи встановлять
журналісти-розслідувачі факт зради і чи назвуть ім’я
зрадника, який «злив» дані про спільну операцію
спецслужб України та США iз затримання росіян.
Саме тому Машовець і Буданов двічі (!) просили Лоуренса про таку «послугу» під час його приїзду до Києва наприкінці лютого. В тому числі в присутності посла Великої Британії в Україні Мелінди
Сіммонс. Не дивно, що британці проігнорували настійливi прохання Банкової стосовно розслідування
Bellingcat. Мовляв, не можемо впливати на представників медіа і крапка.
«Ця історія ніби списана зі сторінок поганого шпигунського трилера. Вона демонструє нерозуміння Зекомандою роботи західних інституцій, примітивність
сприйняття Банковою та керівниками українських
спецслужб роботи масмедіа загалом і журналістіврозслідувачів зокрема та й узагалі незграбність намагань запобігти виходу фільму-розслідування. Що гірше, така розмова емісарів Банкової з представниками
уряду Її Величності підриває довіру до керівництва
України та українських спецслужб із боку Заходу»,
— наголошує журналіст Кравченко.
Звісно, жодна держава не застрахована від появи
шпигуна у найвищих ешелонах влади. Втім небажання Зеленського розслідувати провал операції й адекватно реагувати на наявність потенційного зрадника
у своєму оточенні дискредитує Українську державу
та її керівництво в очах як українців, так і західних
партнерів України. А це цілком відповідає інтересам
Кремля. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Шевченківський райсуд Києва відмовився скасувати підозру
заступнику глави офiсу президента Олегу Татарову. Одіозного чиновника підозрюють у посередництві під час передачі хабара експерту. Втім Татаров намагався оскаржити той факт, що процедура
була оголошена йому слідчими в законний спосіб і згідно з процедурою.
«Що це означає? Що навіть цей суд вважає, що підозра Татарову вручена належно, а виконувач обов’язків керівника САП Максим Грищук мав право її підписувати», — наголосили в Центрі протидії корупції.
За даними слідства, Татаров під час роботи в Укрбуді нібито
підкупив експерта МВС, щоб той фальсифікував експертизу на користь компанії. Сам Татаров заперечує свою причетність до злочинів.

■ ОГОЛОШЕННЯ
Втрачене посвiдчення лiквiдатора аварiї на ЧАЕС,
серiя IIА № 231984, видане 24 липня 2018 року на
iм’я Сидорчука Євгена Архиповича, вважати недiйсним.
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■ КОПІЄЧКА

В гонитві за тарифами
В Україні різко зростає інфляція — до 10%: дорожчає практично
все. Влада не обмежуватиме ціни і застосовуватиме ринкові
механізми контролю
Олег ГАНСЬКИЙ

У нашій державі різко зростають
ціни. При цьому темпи подорожчання шокують, й іноді їх буває
навіть важко спрогнозувати. Наприклад, на Сумщині буханець
так званого соціального хліба за
один день подорожчав одразу на
4 гривні. З початку року у вітчизняному роздрібі стрімко дорожчає
їжа, а на АЗС — бензин, дизель і
автогаз. Влада зберігає спокій і
шукає ринкові механізми виходу
з ситуації.

Транспорт не по кишені
При цьому пальне може дорожчати і надалі. На думку аналітиків, потенціал для зростання
бензину і дизеля вже у нинішньому сезоні становить 1,57-1,77
гривні на літрі. І це при тому, що
за останні чотири місяці цінники на АЗС уже виросли на 4,05
грн на бензин і на 4,19 грн на дизель. Іншими словами, порівняно з початком зими подорожчання пального становитиме 6 гривень за літр.
Причин цьому декілька. Перша — дорожчає нафта, яка з жовтня піднялася у ціні з 37 до 70 доларів за барель. Що, звісно ж, не
могло не відбитися на ринку нафтопродуктів. Як пояснюють експерти, європейські котирування
на бензин зросли на 261 долар за
тонну, на дизель — на 224 долари, відтак гуртові ціни в Україні
підскочили на 7 тис. 720 гри-

вень за тонну, або на 5,82 гривні
на літрі бензину. І здорожчання
може тривати й надалі, оскільки
не «наздогнало» стрибки на гуртовому ринку.
Суттєво подорожчав і автогаз,
приблизно на ті ж самі 4 гривні,
що і традиційне пальне для автомобілів. На більшості заправок
його ціна перевищила 15 гривень
за літр і наближається до позначки «16».
І це зростання експерти пояснили європейськими тенденціями. Зокрема, в середині грудня минулого року ціни на скраплений газ у Європі підросли завдяки активному попиту на цей
продукт із боку нафтохімічної
промисловості. Зазвичай нафтохіміки споживають половину
всього обсягу скрапленого газу,
але якщо ціни на нафту стабільні
протягом тривалого часу, то використання скрапленого газу для
них стає ще вигіднішим, і вони
збільшують його споживання.
Тому більш-менш стабільні ціни
на нафту спочатку призвели до
зростання споживання скрапленого газу в Європі і зростання цін
на нього в середині грудня минулого року, потім до середини січня це підвищення докотилося до
Польщі, а до початку лютого — й
до України.
Не тішать і подальші прогнози паливних експертів, які допускають імовірність подорожчання
нафти до 80-100 доларів. За такої
ситуації бензин може коштувати

Олена ЧЕРКАСЕЦЬ

На Полтавщині ситуація з цінами також
виглядає сумно. Люди, не встигнувши
оговтатися від збільшення тарифів на комунальні послуги, змушені констатувати
подорожчання харчових продуктів. Якщо
під час свят торговельні мережі робили
непогані знижки на окремі групи товарів,
то одразу після них стало зрозуміло, що
період щедрості закінчився.

Основи «ринкової» економіки
Значно зросли в ціні цукор, гречка,
олія, яйця. Нині цей продукт доводиться відносити в розряд делікатесів, адже
здорожчали яйця майже вдвічі. І 35 гривень за десяток — не межа, кажуть економісти.
...Центральний продуктовий ринок
Полтави зустрів нас харчовим розмаїттям та напівпорожніми рядами. Базари
вже давно перестали бути місцем неймовірної шаленої енергії й скупчення.
Адже попри те, що прилавки вгинаються від товарів на будь-який смак і гаманець, покупців майже немає, а якщо і
ходять поодинокі, то купують найнеобхідніше. І така ситуація на усіх ринках
області.
Ідемо в м’ясний сектор ринку. Роздивитися, понюхати й навіть посмакувати тут можна все, бо людей небагато. А
ось вибір м’яса — чималий. Продавці нахвалюють товар: усе свіже і якісне. Ціна
на свинину коливається від 110-130 гривень, за соковиті реберця просять 90-100
гривень, сало приблизно стільки ж. А
ось куряче м’ясо дешевше — кілограм
тушки курятини можна придбати за 75
гривень.
Молочні прилавки також заповнені
різноманітними товарами, проте людей
теж обмаль. Ціна за літр молока становить 13-15 гривень.
Прямуємо до вивіски, де написано

близько 40 гривень за літр.
Вважаючи ситуацію критичною, у неї втрутився уряд, ініціювавши перевірку Міненерго і Антимонопольного комітету. «Зараз
ми перебуваємо у відкритому діалозі з основними мережами. Ситуація схожа з минулим роком, але
у мене є надія, що вона буде врегульована, стабілізована найближчим часом», — сказав прем’єрміністр Денис Шмигаль.
Утім, знаючи «ефективність»
роботи нашого Антимонопольного комітету в цьому питанні, в успіх затії пана Шмигаля віриться
мало.

Забули інфляцію? Згадаймо!
У березні планово мала подорожчати й електроенергія, але
уряд переніс дату підняття цін на
декілька місяців. Яким буде новий механізм зміни оцінювання, в
Кабміні ще не знають. Ймовірно,
він перераховуватиме ціни тільки для окремої категорії споживачів, наприклад, тих, хто витрачає більш ніж 500 кВт/год електроенергії на місяць.
Готуються до подорожчання
і транспортники. Зокрема, автоперевізники, у структурі собівартості яких ціна пального має доволі вагоме значення. Вже сьогодні підняли тарифи власники приміських автобусних маршрутів,
і, як вважається, ця лавина може
поширюватися і надалі.
Дорожчатимуть і залізничні
квитки. Як заявили в Укрзаліз-

❙ Одними з перших інфляцію на своїх гаманцях відчули автовласники:
❙ бензин, імовірно, дорожчатиме й надалі.
❙ Фото з сайта 34.ua.
ниці, починаючи з березня-квітня квитки на поїзд зростатимуть
у ціні на 2% щомісяця до кінця
року. При цьому в Міністерстві
інфраструктури України зазначили, що цей процес краще назвати «легкою індексацією», а не
підвищенням.
За твердженням експертів,
дорожчають не лише їжа і бензин. Наприклад, хоч і незначно,
але таки зростають ціни на ліки:
вартість середньостатистичної
упаковки ліків на січень 2021
року зросла на 18,3%, а дієтичних добавок — на 6,5%. Як наслідок — тренд на подорожчання обвалив продаж ліків у січні
цього року на 5%, і це незважаючи на пандемію.
Недоступнішими для українців стають побутова техніка, предмети побуту, які, за даними Держстату, в січні додали
в ціні 0,8%. Дорожчають також
послуги: цінники в системі охорони здоров’я зросли на понад 8%,
відпочинок і культура подорожчали за січень на 0,7%, інші послуги — на 5,6%. Серед лідерів тут
хімчистки та пральні, які підняли свої цінники на 10-15%.
Така ситуація вже спричинила дещо забутий в Україні спалах
інфляції. Темпи зростання цін у

■ НАСЛІДКИ

Чому кусаються ціни
На думку експертів, причинами зростання цін є
низький минулорічний врожай, зростання енергетичних
тарифів та підвищені заробітні плати
«Овочі». Тут жвавенько, покупців більше, ніж у будь-якому продуктовому
ряду. Та й ціни на інгредієнти «борщового набору» наразі тримають стабільну
планку. За кіло картоплі просять 11-12
гривень, дехто називає ціну і 15, мовляв,
«це домашняя бульба без хімікатів». Ціновий діапазон моркви і буряку — 7-8
гривень, цибулі й капусти — 5-6, яблука — від 12 і вище.
А от макаронні вироби, крупи, гречка, олія додали в ціні чи не на третину.

Неприємні сюрпризи 2020 року
Із чим пов’язане таке зростання цін
та чого очікувати далі — розповіли експерти з економіки: член економічногодискусійного клубу Олег Пендзін та голова Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. Так, за словами Пендзіна,
причинами здорожчання продуктів є
зростання мінімальної заробітної плати, підвищення ціни на енергоносії та
низький урожай минулого року.
«Збільшення тарифу на електроенергію для промислових споживачів —
один з основних чинників зростання інфляції. Це потягло за собою підвищення
собівартості продукції. Окрім цього, отримані менші врожаї спричинили зростання цін на деякі важливі продовольчі
товари в споживчому кошику, зумовили

зростання цін практично на всю палітру, окрім овочів, тобто на те, де якоюсь
мірою присутнє зерно як складова. Це
хліб, хлібобулочні та макаронні вироби,
крупи, а також курятина, яйця, адже у
вартості яйця 60% становлять комбікорми», — уточнив експерт.
На думку Олексія Дорошенка, ціна
на соняшникову олію зросла також через низький урожай соняшнику та
підвищення світових цін на олійні культури. Це позначилося на вартості тих
продуктів, де олія є основною складовою — майонезу та спредів. При цьому
на ціни деяких продуктів впливає сезонний фактор. Так, пік подорожчання молочної продукції припадає саме на грудень-початок березня, оскільки в цей час
традиційно падає виробництво.

Влітку ціни «тануть»
Чого ж очікувати українцям надалі?
Олексій Дорошенко налаштований песимістично. «Оскільки спостерігається зростання ціни на зернову продукцію
на світовому ринку, є ймовірність, що до
середини року в українських магазинах
виростуть ціни на хліб та хлібобулочні
вироби від 8% до 10%. При цьому багато
що залежатиме від врожаю 2021 року»,
— каже він і зазначає, що прогнозується також подорожчання м’яса на 5-10%
через збільшення цін на корми.

2021 році можуть наблизитися до
10% — такого не було з 2018-го.
В 2019 році інфляція становила
4,1%, торік — 5%. Але вже цьогоріч ситуація зміниться: вже до
липня інфляція «розженеться» до
8% і, можливо, навіть до 10%.
...Тим часом 86,4% населення
України вважають підвищення
тарифів на газ, тепло й опалення
з 1 січня 2021 року необґрунтованим і невідповідним економічній
ситуації в країні. Про це свідчать
дані соціологічного опитування
респондентів, проведеного центром «Соціальний моніторинг».
Утім в уряді заявили: регулювати ціни чи обмежувати торговельні надбавки вони не будуть.
«Ми будемо тільки стимулювати або підтримувати виробників, щоб збільшити пропозицію
там, де є дефіцит, який призводить до стрибка цін», — прокоментував Денис Шмигаль, пояснивши, що уряд має непрямі інструменти, серед яких — діалог із
мережами рітейлу, постачальниками і сільгоспвиробниками через Мінекономіки, а також стимулювання деяких виробників
за допомогою держпрограми «57-9%». Плюс — у деяких випадках — запровадження експортних квот і мит. ■

Тобто, якщо сьогодні куряче філе в
супермаркеті коштує близько 75 гривень за кілограм, то через кілька місяців його продаватимуть вже за цінами
від 79 до 83 гривень. Відповідно, ціна
свинини зросте з нинішніх 120 гривень
до 126-132 гривень.
Стосовно яєць, то це єдиний продукт,
що так і не став ринковим, що розподілений між кількома великими компаніями, які то воюють між собою, то домовляються. Нині ціна на яйця є дуже високою. Але, оскільки сьогодні цей продукт перебуває на межі купівельної
спроможності громадян, очікуємо, що
виробники вгамують свої апетити і почнуть знижувати ціну вже з березня.
Утім Олег Пендзін вважає, що, оскільки яйця — це сезонний товар, здешевшання варто очікувати ближче до
настання теплих днів. Стосовно хлібобулочних виробів, експерт вважає, що
пекарі навряд чи сильно підніматимуть
ціни на хліб соціальних сортів, а перекладуть свої витрати на продукти преміум-класу, зокрема на випічку та торти, ціни на які зростуть уже в середині
року на 50%.
Проте можна очікувати зростання
цін на гречку в межах інфляції, прогноз
якої складає 6-7%. До кінця року можна очікувати ціну на рівні 42-48 гривень
за кілограм.
У сучасних умовах виживання, чи то
пак життя, коли ціни на продукти ростуть як гриби після дощу, українці вже
зменшили свої витрати, купуючи тільки найнеобхідніше або лише за спеціальною системою знижок. А тепер, після чергової дорожнечі, пасок доведеться затягти ще тугіше. Адже цінники на
багато продуктів харчування ще минулого року наблизилися до європейського рівня, а на деякі — навіть перевищили його, проте зарплати залишилися українськими. ■
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■ СПІВПРАЦЯ

■ НОВИНИ ПЛЮС

Вам записка, пане Байден

Вибухи в Екваторіальній Гвінеї

Яку стратегію щодо Києва обере Вашингтон
Олег БОРОВСЬКИЙ

Американські експерти підготували для адміністрації
президента США Джо Байдена аналітичну записку, в
якій пропонують стратегію
щодо подальшої співпраці з
Україною. Ініціював її створення американський аналітичний центр «Атлантична
рада», повідомляє «Голос
Америки».

Влада Екваторіальної Гвінеї повідомила, що
внаслідок серії вибухів, які сталися на військовій
базі й прилеглій території, загинули щонайменше
98 людей. 8 березня віцепрезидент Теодоро Нгема
Обіанг Манге написав у твіттері, що ще понад 600
людей були поранені внаслідок вибухів, які сталися
напередодні в головному місті країни — Баті. Рятувальники продовжують пошукові роботи і розбирають завали. Президент Теодоро Обіанг Нгема Мбасого, який керує цією західноафриканською державою
впродовж 42 років, заявив, що причиною ви бухів
стало спалювання стерні місцевими фермерами і
«недбалий» нагляд за складом боєприпасів. Розриви боєприпасів спричинили «ударні хвилі, які повністю зруйнували численні будинки поблизу», повідомило міноборони країни. У Баті живуть 800 тисяч
із 1,4 мільйона жителів Екваторіальної Гвінеї.

Засуньте тест в одне місце

Без реформ не буде діла
Байдену, серед іншого,
рекомендують
скористатись прагненням українського президента Зеленського «взаємодіяти з новою командою» Білого дому. «Зеленський відрізняється від
свого попередника, — йдеться в аналітичній записці. —
Він iз російськомовного сходу України, він не був активним учасником Революції гідності, у нього було
мало контактів із Заходом і
він потрапив у скандал в час
першого імпічменту Трампа, де Україна була в центрі
уваги».
Крім того, автори документа рекомендують адміністрації Байдена вжити
низку безпекових і дипломатичних кроків щодо України, а також чітко визначитися з позицією щодо її
внутрішніх реформ. Санкції щодо Ігоря Коломойського вони назвали частиною
цієї політики.
США повинні уповноважити конкретного високопосадовця, який буде контактною особою з питань
реформ в Україні, вважає
Джон Гербст, колишній посол США в Україні. «Гадаю, найважливішим питанням, хоча не єдино важливим, є внутрішні реформи в Україні. США повинні
уповноважити конкретного високопосадовця, який
буде контактною особою з
питань реформ в Україні,
потрібно визначити пріоритети зі створення незалежних судів, вжити заходів
щодо основних корумпованих осіб, які підривають реформи. І я задоволений, що
американський уряд уже дослухався до однієї з наших
порад і запровадив санкції
щодо Ігоря Коломойського», — сказав Джон Гербст,
колишній посол США в Україні, директор євразійського Центру «Атлантичної
ради», а також співавтор
цього документа.
Серед інших реформ в Україні адміністрації Байдена
рекомендують співпрацювати з Києвом, щоб українська
влада провела реформу Генеральної прокуратури, оновила повноваження Національного антикорупційного бюро
України.
Білому дому рекомендують виступати «за повну лібералізацію енергетичного
ринку України, США також
повинні допомогти встановити повну прозорість щодо
справжніх власників найбільших ЗМІ в Україні»,
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❙ Білий дім Байдена намагається протоптати власну стежину на Банкову.

йдеться в документі. США
мають просувати американські та інші міжнародні
інвестиції в Україну, якщо
в Україні впроваджують основні реформи. «Ми маємо
вимагати антимонопольного
законодавства і промотувати незалежність Національного банку України», — сказав Джон Гербст.
У сфері зовнішньої політики адміністрації президента США рекомендують
негайно призначити посла
США в Україні, збільшити американську допомогу
Україні щонайменше до 500
мільйонів доларів на рік, посилити санкції щодо Москви, а також «зайняти активну роль у дипломатичних зусиллях на Донбасі, тому що
Мінський процес заморожено», — додав Джон Гербст.
«США повинні посилити
безпеку в південносхідній
частині Європи та в Чорному морі, поглибити інтеграцію України в НАТО. І треба бути певними, що Україна робить усе необхідне, аби
зрештою стати членом Північноатлантичного альянсу», — зазначили автори документа. Адміністрації Байдена рекомендують також
бути непохитними в позиції
щодо закінчення будівництва газопроводу «Північний
потік-2», втримувати міжнародний тиск через російську окупацію Криму і підтримати «Кримську платформу».
Авторами
документа є колишні посли США
в Україні Вільям Тейлор
та Джон Гербст, колишній
співробітник Білого дому
в адміністрації Обами Деніел Фрід, а також експерти
«Атлантичної Ради» Мелінда Герінг, Александр Вершбоу, Андерс Аслунд.

Президент США Джо
Байден, виступаючи на
Мюнхенській конференції
19 лютого, заявив, що рішення українського конфлікту є пріоритетним для Європи і Сполучених Штатів.
«Президент Росії Володимир Путін хоче послабити європейський проєкт і
НАТО. Він хоче зруйнувати
нашу трансатлантичну єдність і нашу рішучість. Ось
чому підтримка суверенітету і територіальної цілісності України має життєво
важливе значення для Європи і США», — сказав Байден.

Позбутися старих образ
Утiм пан Байден за півтора місяця роботи на посаді президента вже встиг
поспілкуватися з керівниками понад 30 держав, але
не з президентом України.
Аналітики вважають, що
глава Білого дому дійсно надаватиме Києву особливу
увагу, однак поки Вашингтон не виробив стратегію в
цьому напрямку. До того ж
свій відбиток залишили звинувачення Дональда Трампа в корумпованій діяльності Байдена в Україні, які
підхопили окремі представники української політичної сцени, зокрема і з табору Зеленського. Схоже, що
запропонований тепер «Атлантичною радою» документ
має покласти кінець невизначеності нової адміністрації Білого дому у відносинах
з Україною.
Прихід до влади в США
Джо Байдена несе для Києва
кращі перспективи. Американські демократи в цілому
категорично налаштовані
щодо Росії та її ролі в конфлікті на південному сході
України. Прессекретарка

Байдена Дженніфер Псакі
заявила, що глава Білого дому підтвердив «тверду
підтримку суверенітету України перед обличчям російської агресії, що триває».
Володимир Зеленський в
інтерв’ю американському
телеканалу HBO також наголосив на особливому значенні для Києва підтримки
Вашингтона, а також висловив упевненість, що незабаром він зможе зустрітися з
Байденом.
Як відзначають аналітики, хоча звинувачення
Трампа щодо корупційної
діяльності сина Байдена —
Хантера — в Україні ні до
чого не привели, йому все ж
вдалося загострити цю тему,
що надалі обмежує простір
глави Білого дому для маневрів щодо України. «Треба розуміти, що є дві проблеми. По-перше, це токсичність українського кейса для Байдена — численні
звинувачення в корупції та
інше. І друге — це певне непорозуміння між Зеленським і Байденом. Все ж треба розуміти, що для Байдена більш прийнятною і зрозумілою кандидатурою свого
часу була фігура Петра Порошенка. За Зеленським в
американській політичній
системі тягнеться шлейф
ставленика українських олігархів», — вважає глава Українського інституту аналізу та менеджменту політики
Руслан Бортник.
При цьому вже і в самих
США політики закликають
прискорити старт комунікацій між Вашингтоном і
Києвом. Колишній спецпредставник США з питань
України Курт Волкер у колонці для «Центру аналізу європейської політики»
заявив, що Білий дім повинен якомога швидше почати цей діалог. «Обидва президенти не повинні ставати
кращими друзями, але важливо встановити контакти на рівні глав держав, задати тон співпраці між адміністраціями обох країн.
Для України це є критично важливим чинником»,
— вважає Волкер. Розроблений фахівцями «Атлантичної ради» документ має
стати каталізатором такої
співпраці. ■

Анальні тести на коронавірус стали обов’язковими
для всіх іноземців, які прибувають до Китаю, повідомляє британська газета «Таймс». Про таку практику стало відомо кілька днів тому, коли японський
уряд попросив китайську владу припинити піддавати японців при в’їзді до цієї країни анальному тестуванню на COVID-19, оскільки процедура завдає їм
«психічних страждань», заявив головний секретар
уряду в Токіо Кацунобу Като. Виявляється, Китай не
тільки продовжує суперечливу практику тестування
на коронавірус, а й зробив це стандартною процедурою. Влада Китаю стверджує, що цей тип тесту є
більш точним. Оскільки «сліди вірусу довше залишаються в зразках калу, ніж у носі або горлі», пояснює Лі Тунцен, фахівець iз респіраторних захворювань.

У магазинах ФРН продають експрестести на COVID-19
Починаючи з 6 березня в німецьких магазинах
можна придбати швидкі тести на виявлення коронавірусу. Ці тести призначені для домашнього використання і коштують близько 25 євро. Як повідомляють ЗМІ, кожен покупець може придбати лише одну
упаковку, що містить п’ять тестів. Проте в деяких
берлінських магазинах засоби вичерпалися впродовж декількох годин. Результати тестів на SARSCoV-2, за допомогою яких можна самостійно зробити мазок iз носа, можна дізнатися через 15 хвилин.
Виробник швидких тестів стверджує, що їхня точність — 96%. До цього часу швидкий тест на коронавірус робили лише медики. Міністр здоров’я Німеччини запевнив, що уряд замовив щонайменше
800 мільйонів швидких тестів, iз чого 150 мільйонів
уже є на складах постачальників. Із середини березня у лікарських кабінетах кожен зможе мати доступ
до одного безплатного тесту на тиждень.

Росія та Білорусь проводять спільні
військові маневри
Спільні російсько-білоруські десантні навчання почалися 9 березня і триватимуть до 27 березня. Військові маневри відбудуться на території обох
держав: у Росії — на полігоні Полівно (Ульянівська обл., 800 км на схід від Москви), у Білорусі —
полігон в Осиповичах неподалік Мінська. Російські ЗМІ інформують, що Москва та Мінськ планують
зміцнити військову співпрацю, а символом військового зближення буде створення спільних навчальних
центрів — двох у Росії та одного в Білорусі, поблизу
польського кордону, в Гродненській області.

МОК не визнав сина Лукашенка
головою НОК Білорусі
Міжнародний олімпійський комітет не визнав
старшого сина Олександра Лукашенка — Віктора
Лукашенка — новим президентом Національного
олімпійського комітету Білорусі. Також МОК не визнав повноваження обраного членом виконкому білоруського НОК президента федерації хокею Дмитра
Баскова. Віктор Лукашенко був обраний президентом НОК Білорусі 26 лютого. Він змінив на посаді
свого батька, який очолював Олімпійський комітет
країни з 1997 року. Також виконком МОК заборонив
Олександру й Віктору Лукашенкам відвідувати Олімпіаду в Токіо і припинив фінансування білоруського
НОК.

Швейцарці проти нікабів
Швейцарія проголосувала за заборону закритого
обличчя на публіці, що включає бурку або нікаб, які
носять мусульманські жінки. Офіційні результати недільного референдуму показали, що «за» проголосували 51,2%, а проти — 48,8%. Цю пропозицію висунула права Швейцарська народна партія (SVP), яка
проводила агітацію під гаслами на кшталт «Зупинити екстремізм!» та «Зупиніть радикальний іслам!».
Провідна швейцарська ісламська група заявила, що
для мусульман це «чорний день». Уряд Швейцарії
виступав проти цієї заборони, заявляючи, що держава не повинна диктувати, що одягати жінкам. ■
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■ ПОСТАТЬ

Коло Канева: Дніпро, любов і шана
Шевченкознавиця Зінаїда Тарахан-Береза стала літописцем Тарасової гори і віднайшла останнє місце спочинку
зрадливої Ликерії Полусмак, з якою планував одруження Шевченко
Валентина САМЧЕНКО

До «Святині», якщо ніколи й не сумнівався в її величі, треба дорости:
щоб уміти відрізняти справжнє від
показного та чітко уявляти контексти, навіть якщо перед тобою і так
грубезна книжка на понад пів тисячі
сторінок. Видана ще 1998 року. З
її авторкою — маленькою жвавою
жінкою, якій нелегко давалася хода
навіть із двома допоміжними палицями, — я познайомилася ще 2015го в Києві на дуже помітному культурницькому заході, де було багато
розумних доповідачів. Утім саме
слова Зінаїди Панасівни Тарахан-Берези найбільше привернули увагу.
З нею — науковою співробітницею
Канівського заповідника «Тарасова
гора» — ми тоді проговорили понад годину, яких, зрозуміло, мало,
щоб розказати про захоплення і роботу всього життя — скрупульозне
вивчення канівської історії генія Тараса Шевченка.
До речі, це саме канівчанка Зінаїда
Тарахан-Береза встановила місце
спочинку норовливої і зрадливої у
молодості Ликерки Полусмак до кохання старшого Тараса Шевченка,
яка згодом до кінця життя спокутувала свою провину, доглядаючи за
його могилою.
Загалом нині 81-річна шевченкознавиця — авторка тематичних чотирьох монографій та понад 300
наукових статей у вітчизняних і зарубіжних виданнях.

Омріяний ґрунт біля Дніпра
Історія взаємин Тараса Шевченка і Канева почалися понад
161 рік тому: коли повний енергії, гіркого досвіду і незмінної любові до України 45-рiчний письменник, художник і мислитель
плив улітку вниз по Дніпру на великому човні, так званому дубі,
до свого щирого приятеля-українофіла — нетривалий час, але
першого ректора Університету
святого Володимира, професора
Михайла Максимовича. Зачарований краєвидами митець, народжений у Моринцях, причалив на
лівому березі могутньої ріки, напроти нині усім відомої Чернечої
гори — і пером, олівцем та тушшю замалював дивовижу природи на папері.
Малюнок Тарас Шевченко
власноруч підписав «Коло Канева» з поміткою 1. Біографи датують зображення 12.06-27.07.1859
року. І знову ожила тоді мрія
уродженця Звенигородщини: «Я
тільки хаточку в тім раї// Благав,
і досі ще благаю,// Щоб хоч умерти на Дніпрі,// Хоч на малесенькій горі». А виплекав непереборне бажання осісти на рідній, поневоленій Російською імперією
землі, нескорений Українець на
засланні. Запроторювали митця,
згадаймо, подалі від людей двічі
від імені царату держави-окупанта: до Орська (1847—1850) та на
острів Мангишлак (1850—1857).
Цитовані рядки — з поезії «Не
молилася за мене...» 1850 року.
«Мені його треба коло порога», — писав про Дніпро у листі
2 листопада 1859-го Тарас Шевченко. Він навіть придбав землю
на правому, гористому березі могутньої ріки між Каневом і селом
Пекарі, правда, не для себе. Вибирали разом iз лісником Самсоном
Самсоновичем, про якого переповідала місцева мешканка Ган-

❙ Шевченкознавиця Зінаїда Тарахан-Береза (у центрі).
❙ Фото з власного архіву.

❙ Ликера Полусмак: 20-річною її зобразив Тарас Шевченко та
❙ 71-річна на фото.

на Бузницька — його некровна
родичка через кілька поколінь.
Місцевість мала назву Бесарабія. За землю Самсоновича, біля
родинного обійстя, і заплатив Тарас Шевченко. «І з того часу став
дід Самсон та його нащадки жити
значно краще і ніколи не забували того, хто подарував їм цю землю...» — читаємо у книжці «Святиня» переказ, записаний у Каневі від Ганни Бузницької.
А ще приглядався до красивих місць для саме своєї оселі Тарас Шевченко разом із селянином, «побережником, козаком,
який стеріг ліса», як сам себе називав, — Мусієм Селюком. Про
це свідчать записи з кінця ХІХ
століття, зроблені відомим археологом, етнографом та мистецтвознавцем Миколою Біляшівським. І нині можна за великого
бажання пройтися тим шляхом,
яким ходили від села Пекарі до
села Межиріч і до Канева (тепер
це Черкаська область). Щоправда, вершини гір тоді були не заліснені.
Зо дві десятини землі, які
припали до душі Тараса Шевченка, побіля Дніпра-Славутича, належали до власності поміщика
Никодима Парчевського. І влада Російської імперії зі службістами таємних відділів доклали
усіх зусиль, щоб учергове обрізати крила українолюба Шевченка: землю йому не продали, натомість втретє заарештували. Не
вдалося купити для свояка ділянку і троюрідному братові Варфоломію Шевченку, бо поміщику не
треба було проблем на свою голову.
І вже з Петербурга Тарас Шевченко годен був на землю побіля
Трипілля чи Ржищева, сіл Стайки чи Рудяки, аби лише неподалік Дніпра. Утім ніде не складалося. А з 1 липня 1860 року в листах iдеться про землю на Чернечій
горі. «На ґрунт» Тарас Шевченко
посилає усередині літа Варфоломію 1 тисячу карбованців, а вже у
серпні — й план майбутньої хати.
Сподівається, що сестра Ярина з
сином також переїде в Канів і стане йому порадницею у сільських
справах.
Уже 29 січня 1961 року —
коли за пару місяців до того, у
середині листопада, погіршився
стан здоров’я, — Тарас Шевченко
писав своякові: «Кончай швидше
у Каневі та напиши мені, як кончиш, щоб я знав, що робити весною». Дуже сумним уже зовсім
скоро стало, без перебільшення,
для тисяч людей завершальне

«Як умру, то поховайте// Мене на
Вкраїні...»
Зібрані відразу доброчинних
понад тисячу карбованців (пожертви від 3 до 100 крб.) дали змогу організувати поховання Тараса
Шевченка в Петербурзі 28 лютого (12 березня) на Смоленському
кладовищі (у дубовій домовині,
яку поставили у дощану скриню, вкриту зсередини свинцем),
а потім перевезти та захоронити
його прах у Каневі 10 (22) травня 1861 року на Чернечій горі.
До речі, зберігся до нашого часу
оригінал фотографії «Шевченко
в домовині».
Промови на прощанні у Петербурзі перервала поліція. Усі
прощальні виступи, і не озвучені,
у березні надрукував часопис «Основи», окрім поетичного за змістом прощального слова Ганни
Барвінок — дружини Пантелеймона Куліша, в яких Шевченко
на Чернігівщині у січні 1947-го
був старшим боярином на весіллі. Його текст можна почитати у
книжці «Святиня», як і «Голосіння українок» Ганни Барвінок,
яке з’явилося в «Основах» №3.
П’ятдесят вісім днів перебував прах Тараса Шевченка у Петербурзі. А 26 квітня того ж 1861
відправився на Вкраїну милу на
спеціальних дрогах під червоною
китайкою, бо, як сказав Пантелеймон Куліш, «ні один вільний
козак не сходив з сего світу без сеї
останньої честі». І додав: «Нехай
наш Батько з’явиться на Вкраїні
лицарем щирим, що жив і вмер,
побиваючись про добро, про честь
і волю нашу...» Ця скорботна подорож, як і вся творчість Тараса
Шевченка та його життя, пробудили пам’ять багатьох українців
про незалежність і свободу, які
придушувала Російська імперія.

слово з того листа: «Прощай!..» За
старим стилем, Тарас Шевченко
не дожив до весни — серцевий напад у Петербурзі стався 26 лютого
о 5.30 ранку; за новим стилем це
10 березня, наступного числа після дня народження, коли виповнилося 47.

Посиротіла Україна...
А в першому листі до близького друга Тараса Григоровича
Михайла Лазаревського (народженого на Конотопщині) 17 березня Варфоломій Шевченко не
погоджувався з думкою про поховання у Видубицькому монастирі у Києві родича, письменника
і, як би сказали нині, лідера проукраїнських сил. «В одному лише
дозвольте мені розійтися з Вашою
думкою, саме, поховати Тараса, по-моєму, слід на тому місці,
яке я купив йому в Каневі; він марив цією позицією, що на цю тему
прислав маленький шматочок написаних ним віршів». На тоді це
була Київська губернія. Високий
пагорб над Дніпром у лісі з чудовим видом ген аж на Полтавську
губернію. «Напроти цього місця
влітку пристають пароплави...»
Щоправда, документи свідчать, що куплено землю було
лише через 30 років після смерті Тараса Шевченка. (А відведена
землеміром таки 1859-го, тільки
в іншому місці, кілометра за півтора від Чернечої гори, де Велике
городище, на горі Мотовило чи
Мотовиловщина).
І в другому листі до Михайла
Лазаревського Варфоломій уже
погоджувався надіслати інше
прохання — про перепоховання
свояка саме на території Видубицького монастиря. Однак більшість петербурзьких друзів небіжчика, незалежно від згаданого листування, відстоювали Канів
як місце постійного спочинку
письменника-генія. А Пантелеймон Куліш скаже: «Варфоломій
Шевченко така людина, що нею
можна похвалитись перед усіма
земляками».
Про втрату для багатьох говорили некрологи та статті про
Тараса Шевченка у російських,
польському та німецькому періодичних виданнях. Уже 26 лютого (10 березня) о 12-й годині дня
надійшла сумна телеграфна депеша з Петербурга у Київ від видавця творів Шевченка Данила Каменецького. Кияни відразу звернулися до петербурзької громади з проханням перевезти прах
великого Поета в Україну, беручи на себе всі витрати. Бо заповіт:

Наречена біля могили
...У знаменитому Кролевці на
Сіверщині (тепер Сумщина), де
Тарас Шевченко побував у серпні
1859 року, за переказами, він замовив червоно-білі весільні рушники з півнями, які згодом виткав
Демид Кошук. Чи правда, чи легенда: вражений звісткою про
смерть поета, майстер їх поклав
на його домовину, яка у Кролевець прибула на початку травня
1861-го...
Шевченкознавиця Зінаїда Тарахан-Береза окремим розділом
подає розповідь «Скорботна постать на Шевченковій могилі» про
Ликеру Полусмак — колись наречену Тараса Шевченка, теж спочатку кріпачку, яка народилася

на Ніжинщині, а потім була перевезена у Петербург. Познайомилися вони у 1860-му, у червні.
Шевченко мав намір одружитися з на 26 років молодшою Ликерією. Та через зрадливість обраниці остаточний розрив стався
у вересні. Різниця у віці й швидкість розвитку почуттів не налаштовують на осуд у цій історії,
утім подальше життя Ликери,
яку 20-річною намалював Тарас
Шевченко, засвідчує, що вона каялася, у Каневі.
Після розставання спочатку працювала швачкою у французькому магазині, пізніше переїхала у Царське село. Вийшла
заміж за перукаря, пияка Яковлєва. Мали багато дітей, жінка
тяжко трудилася. Після смерті чоловіка у 1904-му Ликера,
коли їй було уже за 60, кілька літ
приїздила у Канів, а потім залишилася тут назавжди плакати у
чорному вбранні, схилившись на
пам’ятний хрест своєму нареченому. У книжці для приїжджих
на могилу Шевченка «Тарасової
світлиці» є такий відгук: «13 мая
1905 року приїхала твоя Ликера, твоя люба, мій друже. Сьогодні мій день ангела. Подивись на
мене, як я каюсь».
Ликера Іванівна і в поважному віці любила співати пісні.
Шевченкова «Ой одна я, одна...»
по-особливому звучала з її вуст у
Каневі, нагадуючи про її власну,
гірку сирітську долю.
Відомо пів десятка осель, у
яких у Каневі мешкала жінка,
не маючи власного житла. Займалася постійно шиттям. Стара
і немічна, врешті-решт, потрапила до канівської богадільні недалеко від Преображенської церкви, де постійно усіх запевняла:
«Він прийде! Скажіть йому — я
його чекаю». Померла 4 (17) лютого 1917 року. У збереженій метричній книзі написано, що спочиває на кладовищі Сельце десь за 3
км від Чернечої гори. А 10 липня 1982 року Зінаїда ТараханБереза фактично випадково натрапила на чоловіка, якого малим, коли захворів на запалення
легень, виходила Ликера Полусмак. Тоді канівчанин Панас Бондаренко 1911 року народження і
показав могилу нареченої Тараса
Шевченка, яку доглядав разом із
батьківськими.
Залишився майже 4-метровий заквітчаний рушник Ликери
з першою буквою її імені та півнями — Тарас Шевченко хотів на
весілля оберіг саме з ними, такий
замовляв і в Кролевці... ■
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Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України
Газета «Україна молода»
Під патронатом Київської міської державної адміністрації
Сергій ГРАБАР

■ ЛАВРЕАТ

Вона піднесла руки до Неба. Знала, що
є продовжувачкою роду. Була молодою,
переповненою хтивою чуттєвістю тіла,
світлом нестримної думки та тьмяним
баченням глибин підземних. Обраною серед інших земних творінь, наближеною
до Богів. Але залишалася людиною...

Торкнутися таємниці,

...і я відчув себе криптографом,
який, відшукуючи у старовинних таблицях потрібні схеми, намагається зрозуміти пастки збудованих ритуалів,
осягнути глибінь хитросплетінь авантюрників і політиків, відшукати кого в
плині історичному більше: перших чи
других? А може, їх порівну? Чи й узагалі: авантюрники і політикани — одне
й те саме?
Новий роман Володимира Єшкілєва
«Каїн» (Х.: Фоліо, 2020), другий із задуманої трилогії «Прокляті гетьмани»,
являє нам Павла Тетерю-Мошковського, гетьмана Війська Запорозького, голову козацької держави Правобережної України у 1663-1665 роках. За всіх
позитивів та негативів головного очільника роману, він не є поодинокою фігурою, на якій зосереджено погляд автора.
Поруч люди, а відтак — вихори бажань,
сонми задоволень, калейдоскопи інтриг.
Шпигуни і куртизанки, циркові акторки і куртуазні патронеси — всі в пошуках кохання чи бодай безумної втіхи у
будь-який доступний уяві спосіб.
Навколо вирує безмір пристрастей,
точиться боротьба між Європою та Османською імперією за володіння світом;
між духовними практиками — християнством та ісламом. Опліч із великими гравцями на планах історії виринає
незрозумілий, загадковий, згаданий в
розмовах сучасників як «сарматський»
— край із назвою Україна.
І саме цим безмежним степам, порізаним притишеними плавнями та упокоєним прадавніми курганами, випадає
честь козирної карти у довічних політичних протистояннях. А ще — народити світові продовжувача роду таємного,
гнаного тисячоліттями дорогами темряви, але при тому могутнього, непорушДмитро ДРОЗДОВСЬКИЙ

У перший день після локдауну,
який зупинив театральне життя
в країні, Національний драматичний театр ім. І. Франка представив прем’єру вистави Івана Франка «Украдене щастя».
Вперше роль Михайла Гурмана
зіграв народний артист України Євген Нищук, а роль Анни
— народна артистка України
Анжеліка Савченко.
«Украдене щастя» — знаковий твір української культури,
вписаний в історію яскравих театральних постановок. І сьогодні в пам’яті глядачів п’єса асоціюється з Амвросієм Бучмою
та ще більше, либонь, із Богданом Ступкою, який грав Миколу Задорожного.
Можливо, тому режисер-постановник вистави Дмитро Богомазов увів у постановку «кіноелементи»: вистава, зрештою,
завершується так, ніби все це
було в старій виставі-кіно, яку
колись бачили наші дідусі й
батьки з екранів телевізорів
(кадри з Богданом Сильвестровичем). А Михайло (Є. Нищук)
в одному епізоді перемикає канали, в яких чуємо сучасні новини про те, що всі дороги позамітало й надворі — стихійне лихо
(прийом, який на пострадянському просторі чи не вперше в
театрі використав С. Юрський
в антрепризних гоголівських
«Гравцях» із Є. Євстигнєєвим у
1992 р.).

або Генетична езотерика
■ НОМІНАЦІЯ «КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО»
Жанрова література
1.
Володимир ЄШКІЛЄВ. Каїн. — Х.: Фоліо, 620 с. (п)

35,14

5.

Люко ДАШВАР. #галябезголови. — Х.: Клуб сімейного дозвілля,
400 с. (п)
Олег СЕНЦОВ. Другу також варто придбати; Жизня. — Л.:
Видавництво Старого Лева, 560+160 с. (п)
Антон САНЧЕНКО. Круз та Лис. Напередодні. — К.: Комора, 272
с. (п)
Василь ҐАБОР. Чи ви любите?.. Подихи. — Л.: Піраміда, 132 с. (с)

6.

Сергій СЕРГІЙОВИЧ (SAIGON). Юпак. — К.: Білка, 320 с. (п)

28,71

2.
3.
4.

7.

ного братства послідовників Каїна.
У безладі державотворення, в постійно-хижому маренні владою творилася століттями і формувалася до сьогодні наша країна. Будь-який вибір несе за
собою наслідки, і не завжди радісні, омріяні чи бодай корисні. Кожен гетьман
разом із владною булавою спричиняється до кари за свої вчинки, за дії «за» і
«проти» свого народу. У Павла Тетері
був свій шанс залишитися в історії України. На скільки він його зумів використати, судити вже нам, що пройшли
крізь плин часу.

Кримський інжир. Демірджі. — Л.: Видавництво Старого Лева, 416
с. (п)
8.
Ілларіон ПАВЛЮК. Я бачу, вас цікавить пітьма. — Л.: Видавництво
Старого Лева, 664 с. (п)
9.
Анатолій ДНІСТРОВИЙ. Пацики. — К.: Видавництво Жупанського,
312 с. (п)
10.
Дмитро КОРЧИНСЬКИЙ. Протоколи загублених снів. — К.: Zалізний
тато, 500 с. (п)
Антін МУХАРСЬКИЙ. I am not Russia: неполіткоректний
11.
антифеміністичний чоловічий роман. — К.: Наш формат, 328 с.
(п)
12.
Юрій ЩЕРБАК. Час Великої Гри. Фантоми 2079 року. — К.: А-БАБА-ГА-ЛА-МА-ГА, 544 с. (п)
13.
Василь КОЖЕЛЯНКО. Дефіляда в Москві. — Іван-Франківська:
Лілея-НВ, 168 с. (п)
Дорж БАТУ. Моцарт 2.0. — Л.: Видавництво Старого Лева, 464 с.
14.
(п)
* номінувалося 56 видань
Роман «Каїн» — крок у пізнанні минулого, довічної парадигми у розкритті нашого місця в історичному контексті. Так,
ані у ХVII столітті ні сьогодні ми не є головними у творенні стратегічних напрямків
історії, але завжди залишаємося необхідними для загальної рівноваги.
Коли ж торкаємося речей потойбічних, то тут не знаходимо рівних, бо сутність давніх ритуалів закладена до на-

«Украдене щастя»:
трагедія з чужої волі

вує людину до прірви. Біль дає
очищення, але короткочасне,
як останній ковток повітря перед неминучою смертю (для Михайла життя всіх завершується
однаково — смертю й дорогою
до пекла з чортами). Тільки от
чому чорти в людській подобі
з’являються вже за життя?
У виставі гротескно показано роль «громади» — натовпу, який дає в руки сокиру;
який нашіптує, наче злий дух,
— убий! Цей натовп ховається
навіть в епізоді, коли війт роз-

32,79
32,07
31,07
21,86
21,00
19,43
16,29
16,21
16,21
15,14
12,50

шого генетичного коду, а бажання їх
пізнати — частина нашого буття. Знаємо, що земля, на якій живемо, повниться багатьма загадками; прийде час — і
таїни відкриються. Для нас. І тоді...
А поки що — важливо просто прочитати роман «Каїн» про згірклу долю
гетьмана Павла Тетері; роман, творений рукою та розумом Володимира Єшкілєва. ■

■ ІНСЦЕНІЗАЦІЯ

Перша мізансцена на сценітрансформері — важка праця
чоловіків, які несуть на собі стовбури дерев — «дерев’яні хрести», приготовлені для кожного в
цьому світі. Далі епізод діалогу,
в якому Анна стоїть біля хати, а
перед нею — крива дорога життя, на якій важко не впасти (окремо варто відзначити роботу
художника-сценографа Олександра Друганова). Сцена обертається, показуючи внутрішній
та зовнішній бік хати-життя, і
гра відбувається ніби водночас в
різних площинах життя.
Образ хреста представлено
також в інших мізансценах, і
цей хрестологічний мотив ще
більше загострює питання про
те, чому Бог не втручається в
цей світ страждань. Щоб підсилити момент щастя, яке, як
говорить Михайло, може тривати лише місяць, день, хвилину? Тобто щастя нетривке
в часі, натомість стражданню
людському немає меж. І часом
людина страждає з волі іншого, хто «вкрав» твоє щастя, бо
вважав, що в такий спосіб буде
жити краще. Тільки от краще
не стає, а дорога життя скеро-

46,64

мовляє з Миколою. «Громада»
у виставі — ніби зграя, що не
готова свідчити чи відстоювати правду, яка прагне видовищ
і хліба (горілки — точніше визначення для вистави); це колективне несвідоме, яке обманює,
підштовхуючи душу до гріха.
То хто ж сильніший: Бог в
образі промінчиків світла, що
спадають із-під стелі, чи змійспокусник в образі народу-громади, яка прагне встановити
«порядок»? Хто несе відповідальність за те, що Микола бере

зброю і скоює убивство? Нехай
воно і буде полегшенням для
Михайла, нехай тільки так, за
Франком, можна розв’язати
цей гордіїв вузол трагічної ситуації... Але ж Микола стає убивцею. І громада уподібнюється жорстокій і цинічній масі,
котра штовхає людину до зла,
нібито переконуючи в тому, що
так буде добре. Майже як Мефістофель у «Фаусті» Ґете.
За режисерським задумом
Д. Богомазова, Анна у виставі
— архетип жінки: від скромної
дівчини (майже святої) до блудниці-«курви». Останнє слово під
вікнами хати пише та сама юрба.
Анна не має фізичної близькості
з Миколою, не має глибинної інтимної єдності з чоловіком. Натомість із Михайлом Анна —
як Маргарита Булгакова або ж
героїня «Червоної літери» Натаніеля Готорна. В ній просинається жіноче єство, яке прагне
кохати й бути коханою. Михайло — її мужчина, якого прагне,
але щастя не збудувати.
...Телевиставу завершено; на
сцені, що перетворюється в глядацькому сприйнятті на екран
старенького телевізора, знайомі
з дитинства звуки, що свідчать
про брак сигналу. Канал більше
не працює. Історію мистецької
гри завершено, але життя вистави в свідомості глядачів тільки
розпочато. ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk.kostyantyn@gmail.com
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Ольга ПОЛЮХОВИЧ, Максим СТРІХА

Святкування
150-літнього
ювілею Лесі Українки цього року
позначилося справді вагомою
подією: вийшло повне зібрання її творів у 14 томах — третє
(після Василя Стуса й Тараса
Шевченка) академічне зібрання
творів класика, що з’явилося в
незалежній Україні.

Коментарі Зерова
та Драй-Хмари
Звісно, це видання не стало
першим зібранням творів Лесі
Українки взагалі. Ще за доби
«українізації», у далекому
1927 році, було розпочато неперевершене досі за рівнем подачі матеріалу видання в дванадцяти томах за редакцією
близького до «неокласиків»
Бориса Якубського (а Микола
Зеров, Михайло Драй-Хмара,
Освальд Бургард та інші провідні тогочасні дослідники написали яскраві супровідні статті до окремих творів). Але, на
жаль, більшість учасників того
видання загинули через десятиліття в жорнах сталінських
репресій, а саме видання, вилучене з бібліотек, зробилося сьогодні надзвичайною бібліографічною рідкістю.
А пізніші видання творів
Лесі Українки в підрадянській Україні (шеститомне видання — у 1950-х, десятитомне — у 1960-х, дванадцятитомне — у 1970-х рр.) відзначалися неповнотою, цензурними
пропусками, а часом і прямими
фальсифікаціями в дусі ідеологічних вимог часу. Тож нинішнє видання фактично вперше
презентує читачеві всю збережену спадщину поетеси в повному обсязі і з належним сучасним рівнем коментування.
Хоча з усіх теперішніх 14
томів том перекладів (том 8,
редакторами й коментаторами
якого мали честь бути), вийшов найбільшим за обсягом,
для більшості сьогоднішніх читачів ім’я Лесі Українки ніяк
не асоціюватиметься з перекладами. Хоч уже з обсягу зробленого на цій ниві видно: перекладання мало для письменниці велике значення, ставши
фактично ще однією формою
антиколоніального опору.
Адже після Валуєвської
(1863) та Емської (1876) заборон перекладати українською
означало кидати виклик самим підвалинам імперії Романових. Емський акт 1876 року
не виключав вживання української мови («малоросійського наріччя») в оригінальних
творах красного письменства
(лише за ускладненої цензурної процедури, коли дозвіл у
кожному випадку доводилося
брати не в місцевого цензора, а
в Головному управлінні в справах друку в Петербурзі), однак
цілковито забороняв опублікування іншомовних текстів
в українському перекладі. Ця
заборона мала на меті законсервувати статус української
мови як «наріччя для хатнього вжитку», а відтак і зупинити процес формування модерної української нації.
Тому аж 1905 року друкувати свої переклади письменники з «Великої України» могли тільки в Галичині, що входила до складу ліберальнішої
Австрії. І однак вони активно
перекладали класичні та сучасні твори світової літератури, бо тим виразно утверджували повновартісність літератури власної. А їхні переклади
були спрямовані на творення
модерної нації та, що теж дуже

■ СПАДЩИНА

Велика європеянка
української літератури
Як Леся Українка кидала виклик підвалинам Російської імперії
важливо, на вироблення сучасної літературної мови, здатної
обслуговувати всі сфери життя (українська мова була надзвичайно багата — але позбавлена багатьох абстрактних понять, бо україномовних вищих
верств тоді майже не існувало).
Це збагачення мови не всіма сприймалося однозначно.
Свого часу до гострих дискусій
спричинило мовне «ковальство» Михайла Старицького та
Олени Пчілки (Ольги Драгоманової-Косач), але без «викуваних» Старицьким іменників
«мрія» (з народного дієслова
«мріяти» — «ледь видніти»),
чи «байдужість» (з народного
прислівника «байдуже») вже
неможливо уявити собі сучасної української мови.

У «Плеяді» з 17 літ
«Велика європеянка української літератури», як назвав Лесю Українку Михайло
Драй-Хмара, окрім рідної, володіла латиною, грекою, англійською, французькою, німецькою, італійською, іспанською, болгарською, польською,
російською, — і з більшості
цих мов вона перекладала.
17-річна Леся Українка починає брати активну участь у
гуртку «Плеяда» (чи «Література»), створеному її матір’ю
Оленою Пчілкою. До учасників
гуртка, що посіли помітне місце в історії не лише українського перекладу, а й культури
загалом, належали, окрім Лесі
Українки, її брат Михайло Косач (Обачний), Людмила Старицька-Черняхівська, Максим Славинський, Олександр
Черняхівський, Іван Стешенко, Володимир Самійленко, Євген Тимченко, Олександр Лотоцький, Валерія О’КоннорВілінська.
Ще дуже молодою Леся Українка формує для учасників
«Плеяди» список перекладів
зі світової класики, які, на її
думку, конче потрібно перекласти в першу чергу, щоб утвердити повноструктурність
і рівноправність української
літератури. До нього входять,
зокрема, «Чайлд Гарольд»
і «Манфред» Байрона, «Фауст» і «Вертер» Гете, «Знедолені», «Собор Паризької Богоматері» та «Трудівники моря»
Гюго, «Записки з мертвого будинку» і «Злочин та кара» Достоєвського, «Гайавата» Лонгфелло, «Поминки», «Кримські
сонети» і «Балади» Міцкевича,
«Борис Годунов», «Цигани» і
«Руслан і Людмила» Пушкіна, «Мазепа» і вірші Словацького, «Війна і мир» Толстого, «Гамлет», «Отелло», «Макбет», «Король Лір», «Річард
ІІІ» Шекспіра, «Орлеанська
діва», «Розбійники», «Марія
Стюарт» і «Дон Карлос» Шіллера, «Мадам Боварі» Флобера, «Дон Кіхот» Сервантеса,
«Айвенго» і «Ваверлей» Скотта, «Сонети» Петрарки, вірші Леконта де Лілля й Теофіля

❙ Леся Українка перекладами
❙ утверджувала українську мову.
❙ Фото 1896 року.

❙ Том перекладів — восьмий — нового 14-томного видання спадщини
❙ Лесі Українки вийшов найбільшим за обсягом.

Готьє.
На жаль, далеко не всі твори учасникам «Плеяди» вдалося перекласти (обсяги роботи
значно перевищували наявні
ресурси). Але сьогодні вже всі
вони існують у високохудожніх українських перекладах (і
часто — в багатьох версіях; лишень українських «Гамлетів»
маємо близько 15). І в тому, що
це відбулося, є безсумнівна заслуга Лесі Українки, яка ще
17-річною накреслила амбітну перекладацьку програму на
багато десятиліть уперед.

Починала з Гоголя
Перекладацький дебют самої письменниці відбувся надзвичайно рано. 1885 року у
Львові вийшла перекладена
за рік перед тим 13-річною Лесею спільно з братом Михайлом
(під наглядом матері Олени
Пчілки, яка і сама перекладала Гоголя на українську) книжечка «Вечерниці на хуторі
під Диканькою» Гоголя. Ці переклади саме природною соковитою мовою помітно переважають багато пізніших версій,
які друкувалися і в сталінські
часи, і в різних сьогоднішніх
зорієнтованих на школу виданнях. Це переконливо довів наш
відомий перекладознавець Віталій Радчук, зіставляючи різні українські інтерпретації вже
починаючи від назви: адже Гоголівські «Вечера» оригіналу
— це, безумовно, саме «Вечорниці», а не «Вечори», які ми
знаходимо в більшості пізніших перекладів.
Першим друкованим поетичним перекладом Лесі Українки став опублікований у
львівській «Зорі» (1887 р.) уривок з поеми Адама Міцкевича «Конрад Валленрод». У коментарях до «книгоспілчанського» видання 1927 року Борис
Якубський назвав цей переклад п’ятнадцятирічної поетеси «зразково точним». Ця
увага до точності відтворення оригіналу притаманна фактично всім перекладам Лесі Українки — вона не прихильниця
вільних переспівів.
У 1888 році Леся Україн-

❙ Переклади творів Миколи Гоголя. Видання 1885 року.
ка переклала гекзаметром третю пісню «Одіссеї». Отже, вона
взялася перекладати Гомера
тим класичним розміром старогрецького оригіналу, з яким
вели тяжку творчу боротьбу її
попередники, і далеко не завжди виходили в ній переможцями (Степан Руданський врешті-решт відмовився від гекзаметру взагалі). Але, на жаль,
цією третьою піснею робота над
«Одіссеєю» для Лесі Українки
й обмежилася (дійшли до нас
ще тільки 5 вступних рядків з
наступної четвертої пісні).
І в цьому теж виявилася характерна риса роботи Лесі Українки-перекладачки: робити
ніби «на пробу» уривки великих класичних полотен. Так, у
1898 році з Байронового «Каїна» та Шекспірового «Макбета» було перекладено тільки вступні сцени, а з Дантового «Пекла» — 27 рядків П’ятої
пісні (початок знаменитого епізоду Паоло і Франчески).
Про рішучість Лесі Українки поставити переклад
на службу потребам «модернізувати» тодішню українську літературу, вирвати її з лещат «літератури для хатнього вжитку» свідчить найбільша її перекладацька праця:
переклади віршів її улюблено-

го поета Генріха Гейне. Спершу 1892 року у Львові вийшла
«Книга пісень», де Лесі Українці належать 92 переклади,
а ще одному учасникові «Плеяди» Максимові Славинському (що заховався за псевдо
«Стависький» — навіть простий друк в Австрії був для
підданця імперії Романових
річчю небезпечною) — 51. Пізніше Леся Українка переклала й велику поему Гейне «Атта
Тролль», де прекрасно відтворила ядучий сарказм великого
німецького поета.
Окрім перекладів класиків
європейської літератури (Гомера, Данте, Шекспіра, Байрона, Гейне, Леопарді, Міцкевича, Гюго, Тургенєва, Негрі,
Метерлінка, Гауптмана та інших) Леся Українка неперевершено переклала кілька пісень
священної книги індусів Рігведи та давньоєгипетські народні пісні. Хоч ці інтерпретації вона робила з французьких
та німецьких наукових перекладів, але в них звучить жива
народна поезія давніх часів.

Перекладала тексти дядька
Цікаво, що інтерес Лесі Українки до культур народів сходу виник під час складання для
молодшої сестри Ольги Косач-
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■ СИЛА СЛОВА

Поезія як ломикамінь
Літературні читання у Києві: від Василя Симоненка
до сучасних ліриків
Михайло НАЄНКО,
директор Центру літературної творчості
інституту філології Київського
національного університету імені
Тараса Шевченка

❙ Переклад Лариси Косач твору польського поета
❙ Адама Міцкевича.
Кривинюк підручника «Стародавня історія східних народів» (1890–1891). При цьому молода письменниця активно консультувалася з наукових питань зі своїм авторитетним дядьком Михайлом
Драгомановим.
Той самий Михайло Драгоманов спонукає свою
племінницю і до перекладів з Біблії. Леся Українка переклала лише по кілька уривків зі Старого і Нового Заповіту. Але дослідники цих перекладів приходять до одноголосного висновку, що
в порівнянні з іншими перекладачами Біблії (Іван
Пулюй, Іван Огієнко) Леся Українка вживає простіші й сучасніші мовні конструкції, і її версії безумовно ближчі до сьогоднішнього читача.
Серед наукових перекладів Лесі Українки варто відзначити її переклад брошури Михайла Драгоманова «Про волю віри», у якій автор послідовно обстоює думку, що віра не повинна контролюватися державою та накидатися ззовні (як у Російській імперії православ’я), а має бути особистим
вибором кожної людини. Той самий Драгоманов
спонукав Лесю Українку до перекладів наукових
статей французького біблеїста Моріса Верна. Ці переклади давалися нелегко через складний науковий стиль автора, але справили велике враження
на тодішніх галицьких читачів.
З публіцистики також варто відзначити переклад статті «Справа ірландської мови» ірландського активіста й журналіста Френсіса Артура Фегі.
Очевидно, що перекладачці важливо було насамперед донести до читача відверті паралелі колоніального статусу ірландської та української мов.

Про сонет королеви Марії Стюарт
Щойно виданий понад тисячасторінковий том
перекладів Лесі Українки, окрім відомих інтерпретацій поезії, прози та драматургії, містить також і знахідки і в цілому подає комплексне уявлення про перекладацьку діяльність Лесі Українки. Так, у цьому виданні вперше надруковано
перекладений Лесею Українкою початок програмового вірша класика італійської літератури
Джакомо Леопарді «До Італії» та здійснений Лесею Українкою оригінальний переказ-конспект
біблійної «Книги Буття». У цей том увійшов також перекладений 16-річною Лесею Українкою
написаний в очікуванні страти сонет шотландської королеви Марії Стюарт, який у попередніх виданнях помилково трактували як оригінальний
твір української поетеси.
Послідовно вміщено в цьому томі всі перекладені Лесею Українкою наукові та публіцистичні
тексти (як-от уже згадані статтю Михайла Драгоманова «Про волю віри», біблієзнавчі розвідки
Моріса Верна, статтю Френсіса Фегі, присвячену
статусу ірландської мови тощо), які не включали
в видання творів Лесі Українки радянської доби
з політичних причин. Подано як художню цілісність переклади з Ади Негрі, Габріеле д’Анунціо
та сучасних польських поетів, зроблені Лесею Українкою з метою цитування в російськомовних
статтях. Надруковано переклади російською мовою ділових угод, які Леся Українка змушена була
робити заради заробітку. В розділі Dubia вміщено
новелу Григорія Мачтета «На могилі» — є аргументовані припущення вважати, що її переклала
саме Леся Українка, але надрукувати цей текст у
львівській «Зорі» мусила під криптонімом.
Безперечною перевагою сучасного видання повного зібрання творів Лесі Українки є те, що всі його
томи повністю доступні в мережі. Тож самі читачі
мають нагоду оцінити усі переклади, контексти та
обставини, у яких творилася українська культура
в умовах бездержавності. Але прочитання цих перекладів, які анітрохи не застаріли (на відміну від
багатьох інших перекладів того часу), переконує:
Леся Українка перекладала, думаючи не лише про
свій обов’язок перед Україною, а й про своїх майбутніх читачів, — тобто про нас. ■

Цю квітку, що здатна пробити навіть гострий камінь, оспівала свого часу Леся Українка: «На
гострому, сірому камені блиснуло
щось, наче пломінь. // Квітка велика, хороша, свіжі пелюстки розкрила… // Нам, поетам, годиться
назвати її ломикамінь // І шанувать її більше від пишного лавра».
Справжня поезія так само пробивається своїм світлом крізь тонни
словесної руди і стає квіткою-ломикаменем (Saxifragа).
Про це згадалося під час поетичних читань, які відбулися в затишному кафе з дуже любовною назвою
«Купідон». Я назвав їх продовженням зібрань університетської Літературної студії імені Максима Рильського, бо ж учасниками
їх були, крім студентів з інших
київських вишів, переважно студенти-літстудійці КНУ імені Тараса Шевченка, а слухали вони двох
із них — Юлію Гупалюк (родом з
окупованого Антрацита, яка навчається на спеціальності «літературна творчість») та Сергія Савіна
— киянина (зі спеціальності «журналістика»).
Читання нагадало мені подібні
мистецькі вечірки, які відбувалися сто років тому в київських кафешках і отримала назву або «Льоху мистецтв», або «ХЛАМу». Гумор, як знаємо, для творчих людей
— останній дар богів. Абревіатура
«ХЛАМ» читається як «Художники, Літератори, Артисти, Музиканти», а «Льох мистецтв» не потребує
навіть розшифрування. Їх організовували чи забігали до них багато
визначних у майбутньому поетів,
театралів та живописців. «Льох
мистецтв» декоративно оформляв
художник-новатор Анатоль Петрицький, а бували в ньому і поет-символіст Павло Тичина, і поет-футурист Михайль Семенко, і реорганізатор сценічного мистецтва Лесь
Курбас зі всім своїм артистичним
товариством, яке сформувало знаменитий театр «Березіль», і чимало інших мистецьких знаменитостей. Пізніше, на жаль, вони ввійдуть в історію нашої культури як
«Розстріляне відродження».
Їхні «розстріляні» радянським
режимом традиції взялося відродити мистецьке покоління рубежу
50-60-х років ХХ ст., що здобудеться на назву «шістдесятники». Вони
мали теж свої «ХЛАМи», осередками яких були Жовтий корпус столичного університету (Літературна
студія імені Василя Чумака на чолі
з майбутнім шевченківським лауреатом Олесем Лупієм та теж майбутнім Героєм України Іваном Драчем), видавництво «Молодь» з його
літстудією під керівництвом теж
шевченківського лауреата Дмитра
Білоуса і добре знаний у мистецьких колах КаТееМ (Клуб творчої
молоді). Але це, так би мовити,
«офіційні» осередки «ХЛАМу», з
яких вийшли і Василь Симоненко,
і Іван Драч, і Борис Олійник, і Ірина Жиленко й деякі молодші поетеси (Світлана Йовенко, Людмила
Скирда й ін.)
«Неофіційним» «ХЛАМом» ще
був пивний бар на розі тодішніх вулиць Червоноармійської (нині Велика Васильківська) та Льва Тол-

❙ У «Купідоні» слухали Юлію Гупалюк, яка родом з окупованого Антрацита,
❙ та киянина Сергія Савіна.
❙ Світлини Юлії КУЗЬМЕНКО.
стого. У ньому продавали бочкове
пиво, а вечірньої пори туди приходили поети і читали, піднявшись
на бочку, свої нерідко «крамольні», як для радянської влади, вірші. Найчастіше там можна було
почути студента Київського університету Володимира Шкурова.
Його один чотиривірш тоді був на
слуху не лише завсідників пивного
бару: «Неуютно, холодно и сыро,//
Пахнут трупом люди и листва.// В
этом сплине корчится полмира,//
Наплевав на громкие слова».
За такі чотиривірші поета не
раз відраховували з університету,
бо «громкие слова» — це ж демагогія тодішньої компартійної влади,
виступати проти якої у шістдесятих
роках зважувалася хіба що поезія.
По-своєму це звучало в Івана Драча
(«Ніж у сонці нашої правди»), в Миколи Вінграновського («Якщо народ
мій числиться формально,//Тоді я
дійсно дійсний формаліст), у Ліни
Костенко («Мистецтво взяте на скабу») чи в інших шістдесятників.
У кафетерії «Купідон» (ім’я
слов’янського бога кохання) уже
в роки української Незалежності
мені доводилося бачити й чути таких неординарних дівчат у літературі, як Соломія Павличко чи Ніла
Зборовська. Безмежно талановиті,
обидві — випускниці Київського університету, вони більш відомі
як літературознавиці, але писали
й публікували також суто художні твори («Українська реконкіста» Ніли) чи переклади з іноземних авторів (роман нобелівського лауреата Вільяма Голдінга «Володар мух» у перекладі Соломії).
Дуже печально, що вони так рано
відійшли за обрій, а я гірко сумую
за ними ще й тому, що в обох був

«офіційним опонентом» або «провідною організацією» на захисті їхніх докторських дисертацій.
Сьогоднішні «ХЛАМівці», які
останнього дня зими прийшли в
кафе «Купідон», пишуть ніби не
про те, що писали сто років тому
«розстріляні», пів століття тому
«шістдесятники» чи (чверть століття тому) вже «незалежні» Соломія
і Ніла. Але з їхніх сердець пробивається та сама поезія-ломикамінь,
яку оспівала вже нині 150-літня
Леся Українка.
Модератор поетичних читань —
поетеса і науковець Леся Мудрак
(випускниця києво-університетської спеціальності «літературна
творчість») почала своє модерування зі згадки про потребу закликати весну, яку від давнини закликали наші пра-пра-пращури, але сьогодні (сказала вона) ми зібралися,
аби закликати до поетичного слова
двох студентів Шевченкового університету — Юлію Гупалюк і Сергія Савіна.
У Сергія чуємо справді «чоловіче» слово, він схильний до епічного художнього мислення, а Юлія
наснажує свій поетичний арсенал більш ліричною, ніж епічною,
барвою. Можливо, в цьому виявляється їхня маскулінна і фемінна приналежність, але маємо справу швидше з неоднаковим типом
їхнього художнього обдарування.
Хоча пишуть вони ніби про однакове — про материнство, про рідну
землю, про філософію закоханості
як рушійної сили життя, у кожного з них ці мотиви постають у несхожому обрамленні і створюється
враження, що перед нами представники справді нового покоління літературних митців. ■
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Сергій ТРИМБАЧ
iз Берліна віртуального, спеціально для «України молодої»

Так, Берлінале цьогоріч — у двосерійному форматі. Перша серія
завершилась уже минулої п’ятниці, відбувалась у найпопулярнішому нині режимі онлайн, без глядачів у кінозалах, але з журі, яке
присудило усіх протокольних «ведмедів»: одного золотого (дістався румуну Раду Джуде за сатиричний триптих «Невдале злягання,
або Порнобаламутство») та купу срібних.
Другу серію призначено на червень, коли фестивальні стрічки покажуть у кінозалах, iз публікою; тоді ж і вручать нагороди.

П’єса для поліцейських та
вчителів
Одна з особливостей — нині
вже немає радикального поділу на кіно ігрове та неігрове. Документальна стрічка «Пан Бахман та його клас» німкені Марії
Шпет не тільки була презентована у великій конкурсній програмі, а й отримала приз журі —
«Срібного ведмедя».
Картина про такого собі німецького Сухомлинського, провінційного учителя з непровінційним уявленням про людську особистість та особливості її
формування. Він має справу з
дітьми різних етносів і різних
культур, які ще тільки входять
у контекст німецького життя,
культури, мови, зрештою.
Як тут бути? Та дуже просто
— створити атмосферу абсолютної природності й так само абсолютної сердечності. Аби розблокувати найменшу упередженість, щоб комунікація між
учителем та учнями набула форми заледве не мистецького акту
творення людського в людині.
Хоча вада у цій картині є —
тривалість. Три з половиною години — це вже якось занадто. Я
би зробив два варіанти фільму:
один для показу широкій аудиторії, інший — для студентів
педагогічних вишів і самих педагогів, для осягнення досвіду,
його засвоєння.
Ще один нетривіальний хід
великого журі — присудження
призу за визначний мистецький
внесок Ібрану Асуаду за монтаж
у мексиканському фільмі «Поліцейське кіно» режисера Алонсо
Руїспаласіоса. Фільмів про будні поліцейського життя у світі,
як відомо, неміряно. Романтичних, прозаїчних, кримінальновигострених — яких завгодно.
У цьому випадку авторська
група вирішила погратись у рольові ігри з матеріалом і звичними уявленнями про полісменів.
Це вимагало особливої роботи
за монтажним столом — і вона
була помічена журі... До речі,
тут так само документальне та
ігрове синтезуються настільки,
що потребують втручання монтажера — задля їх хоча б відносного відчуження чи принаймні
очуднення. Життя — й направду
театр, у якому навіть поліцейським доводиться грати ролі, кимось і десь написані.

Очуднюючи чудасії
Фільм «Стоп-Земля» української режисерки Катерини
Горностай (програма Generation
14 plus) — теж на стику ігрового та документального. Бо ж сценарій тут дещо умовний, його
розігрують реальні школярі однієї з київських шкіл. З якими велась доволі ґрунтовна лабораторна робота щодо опанування запропонованих ролевих функцій.
Себто фактично юнакам і дівчатам було запропоновано подивитись на себе збоку — в режимі
того самого очуднення (чи, російською, «отстранение»; російською, оскільки це поняття виникло сто літ тому в надрах російського літературознавства). Одним
iз підсумків такого прийому стало певне переосмислення звичних уявлень про соціальні ролі в
їх гендерному вимірі.

Картина Горностай призу не отримала, одначе ж це не має якогось суттєвого значення. Головне, авторка продемонструвала
пошуковий стиль, який закладає певну (і дуже цікаву) інерцію творчого поступу.
Цікавою видалася програма
фільмів у фестивальному секторі Encounters («Зустрічі»).
Сюди добиралися стрічки, які
програмно комунікують різні
соціальні матерії й виміри, а з
ними разом і мистецькі стилістики та мови.
Кращим тут визнали фільм
«Ми» француженки Аліси Діоп.
Колективний портрет певної
страти французького суспільства. Це люди переважно середнього класу, що їздять електричкою і виявляють певну спільність бачення світу, його почування.
Спеціальний приз журі
цього сектору присуджено
в’єтнамській картині «Смак»
Лі Бо. Журі надало мотивацію своєї оцінки, на думку його
членів, iдеться про «безстрашно чітку абстракцію соціальних
стосунків з використанням дуже
конкретних будівельних блоків
— архітектури нетрів, футбольних правил, кулінарії, ваги людських тіл — для створення поля
випруженості, настільки ж стабільного, настільки й нервового,
тип аскетичного вивільнення та
антиутопічного регресу».
За цими дещо складними формулами криється захоплення роботою 30-річного
в’єтнамця. Котрий уперше познайомився з кіно, коли подивився на ноутбуці піратські копії зарубіжних фільмів. У 20 літ почав знімати короткометражні
фільми на матеріалі життя околиць Хо Ши Міна за допомогою
позиченого апарата. Фактично
це людина, яка сама себе витворила, як такого кінонавчання,
наскільки можна зрозуміти, в
нього не було.
Справді, «Смак» ні на що не
схожий — передусім візуально. У центрі картини нігерієць
(Олегунлеко Ієзекеїль Гбенга),
який грає за один із місцевих
футбольних клубів. Усе починається з травми і вигнання —
футболістові просто вказують на
двері. У підсумку він опиняється у якомусь дивному, сказати б
катакомбному, світі, з чотирма
в’єтнамськими жінками (вони
працюють разом у перукарні,
одначе то лиш мізерна частина оповіді, практично все відбувається поза тим).
За пластикою, це світ якогось первісного існування. Усі

■ ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Кіноколесо Фортуни
Перші підсумки Берлінале-2021: невдале починає блищати
золотом, а фантазії срібляться й ніжаться

❙ «Смак» в’єтнамського режисера Лі Бо.
❙ Фото з сайта berlinale.de.

❙ «Стоп-Земля» української режисерки Катерини Горностай:
❙ сценарій розігрують реальні школярі однієї з київських шкіл.
женими»). Та головне, чим вони
займаються в от сих «катакомбах», — готують їжу, сплять,
дивляться телевізор (це теж різновид сонного життя-буття)...
А ще зважують свої тіла на терезах. Тіла, а з ними й душі, які зависають в от сьому часо-просторі

«Фільм Горностай призу не отримав, одначе ж це не
має якогось суттєвого значення. Головне, авторка
продемонструвала пошуковий стиль, який закладає
певну (і дуже цікаву) інерцію творчого поступу».

персонажі стрічки — голі, хоча
жодних еротично-спонукальних, у бік глядача, нюансів тут
немає. Попри те, що нігерієць
таки періодично злягає з однією
з жінок (вони різного віку і всі
виглядають добряче «приморо-

в якихось химеричних композиціях.
Зібрати, зшити, змонтувати... Заримувати.
Іноді герої «Смаку» виходять
на поверхню, і тоді опиняються
у воді, побіля хатинок, що при-

ткнулися до річкового обширу.
Чи у залі перукарні. Однак це
тільки периферія їхнього буття,
більша частина якого замкнута
в отому багатокімнатному бункері. Така собі метафора людського існування, яке в кіно фотографується переважно у своїх
картинних театрально-карнавальних вимірах, не добігаючи
нижніх поверхів, де їжа, сон,
секс, а більше, бачиться, й нічого — коли по-справжньому.
Інтригуючий фільм молодого
в’єтнамця, чекатимемо продовження. От заради таких фільмів
і проводяться фестивалі, адже у
рамках комерційного прокату
їм нічого «не світить».

Геометрія людських стосунків
У програмі тих же «Зустрічей»
і фільм швейцарських братів Рамона та Сильвана Цюрхерів «Дівчина і павук» (приз за кращу режисуру). Майже увесь фільм зня-

то у просторі однієї квартири, де
пересуваються і перетинаються тіла та душі двох десятків людей. Героїня фільму переїздить на
нову квартиру, а з нею разом переїздить, не поспішаючи облаштовуватись, і вся геометрія міжлюдських стосунків...
Гран-прі (той же «Срібний
ведмідь») отримав фільм японця
Рюсуке Хамагуті «Колесо фортуни і фантазія». Три новели...
До речі, подібне зустрічається у
немалій кількості фільмів Берлінале, скажімо, у корейському
«Вступі» Хон Сан-су, удостоєному призу за кращий сценарій.
Вочевидь, авторам усе важче
вдається знайти той магістральний внутрішній сюжет, який би
об’єднав різнорідний життєвий
матеріал — відтак вдаються до
збірки новел.
От і в Хамагуті — три новели, три оповіді. Любовний трикутник в одній, спроба спокушення й обману в іншій. А в
третій, найбільше прописаній,
зустріч двох жінок, яка нібито
ж не провіщує нічого несподіваного. Та з’ясовується, що насправді вони ніколи досі не бачились. Тут би їм і розійтись
iз миром. Одначе старша з них
запрошує молодшу до себе додому. І так, хвилина за хвилиною, спільні точки їхній осібних світів випроявлюються.
Випроявлюються, бо кожен
з нас виліплений-витворений
не тільки з чогось матеріального, візуально та аудіофіксованого. А й зі снів, образів, фантазій,
які мандрують світом, незрідка
поза нашою волею і свідомістю. Відтак коли вони знову римуються, з кимось і чимось, ми
пізнаємо ті рими і ті контакти,
які відбулися і мають шанс відбутися знову. Як вірші, чиї слова, образи й рими, давно призабуті, оживають знов і знову...
Мудра картина життя, яке не
завжди вчиняє по-мудрому і пофілософському.
Що ж, Берлінале стало на паузу — до червня. Кінематографічна зима добігла кінця, попереду весна красна. Усе буде добре, допоки у світі перемагають
талант і доброта. ■
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■ МАЙТЕ НА УВАЗІ

■ ДО РЕЧІ

«Надто активних» просять
схаменутись...

Пийте з
користю і
насолодою

Звичка недосипати на користь роботи,
мало пити води і дозволяти собі
«важкі калорії» на ніч може згубно
позначитись на здоров’ї

Добре знані прості
напої допоможуть
підтримувати організм
у тонусі

Юлія КРУК

Чи замислювались ви коли-небудь над тим, як деякі звички
підступно крадуть нашу життєву енергію? Скажімо, вранці
абсолютно немає сили на те,
щоб підняти себе з ліжка, а
ранкову пробіжку ж ніхто не
відміняв. Однак ви повертаєтесь зі стадіону, не збагатившись бадьорістю і не відчувши приливу сил, а сонними і
змученими. А потім в офісі вас
увесь час хилить на сон, тоді
як конче необхідно зосередитися над важливою роботою. І
майже падаєте з ніг, повертаючись увечері додому. Знайомі відчуття? А виявляється,
дуже часто причиною такого
стану є звичка не висипатися.
І це — лише одна краплинка
верхівки айсберга під назвою
«підступні звички». Спробуймо з ними поквитатися.

Спіть «за сонцем»
Ділові й активні люди часто нарікають на брак часу. «От
якби в добі було не 24 години,
а хоча б удвічі більше, то точно б усе встигали», — кажуть
вони жартома. І часто просто забирають час у сну — по
кілька годин щодня, аби завершити «вкрай невідкладні
справи». А нерідко — навіть
ті, що могли б спокійно почекати до ранку. І навіть не помічають, як марнують час...
Психологи, лікарі-фізіотерапевти закликають таких
«надто активних» схаменутися, адже повноцінний сон,
що здатен відновити сили,
має тривати вісім годин. Завважте: існує так званий біологічний ритм, за яким у певний час доби працює під навантаженням конкретний
внутрішній орган організму,

і є час для його відпочинку.
Якщо ми ці ритми порушуємо, то завдаємо організму величезної шкоди. Спати необхідно за сонцем: прокидатися
на світанку і йти до сну разом
із заходом сонця. Або хоча б
максимально наближатися до цих часових орієнтирів. Таким чином з’явиться
шанс змінити прикру звичку на здорову — «традицію»
спати вдосталь і з користю
для організму.

«Перехитріть» голод
висівками
Дієтологи кажуть, що їжа,
яка потрапила в наш організм
після 19-ї години вечора, не
може повноцінно засвоїтися, відтак гниє й отруює організм. Лікарі апелюють до
нашого здорового глузду: дайте можливість органам відпочити, очиститися, розслабитися. Але що ж робити з апетитом? Спробуйте перехитрити його за допомогою такого
напою — чайну ложку висівок залийте склянкою теплої води, дайте постояти хвилин 15-20, випийте. Окрім
того, що висівки збагатять
організм комплексом вітаміну В, так ще й, набухаючи,
заповнюють шлунок, відтак
«недоречне» відчуття голоду
вдасться обдурити.

Сон не поспішає до тих,
хто злиться
«Ранок мудріший за
вечір» — пам’ятаєте такий
вислів? Справді, вранці людина життя сприймає інакше, сповнена сил (якщо,
звісно, достатньо відпочила вночі, відмовившись від
звички не досипати). Тож
коли ввечері, стомлені після робочого дня, замість роз-

❙ Негативні емоції перед сном шкодять повноцінному відпочинку.
❙ Тому вчасно пробачайте образи і не сваріться на ніч.
❙ Фото з сайта son365.online.
слабитися і готуватися до сну
ви затіваєте родинні суперечки, то неабияк перевантажуєте нервову систему. Лікарі просять пам’ятати: сон
не прийде, якщо у вас прискорене серцебиття, підвищений тиск, коли вас розривають почуття злості, образи
або суму. Навіть найбільш неприємна тема для обговорення вранці забере у вас значно
менше здоров’я, ніж увечері,
переконані психологи.

Так де ховались ваші сили?
Варто тільки «зачепитися» за якийсь сюжет — і вже
несила відірватися від телевізора. Знайома ситуація?
Ми самі часто не помічаємо, як швидко минає час під
час перегляду цікавих фільмів чи телепередач. А тим часом збігають безцінні години
для здорового сну. Але ж ви
не можете іти в ліжко, «ще
раз» не переглянувши останніх новин? Як чекати снів,
доки не прочитали в інтернеті, що цього дня винайшли
вчені, чи вчергове піднімуть
комунальні платежі? Ось так
потроху «зачіпаємося» за актуальні і «безкінечно цікаві»
новини і не помічаємо, що
вже далеко за північ.
Окрім того, після такого
чтива відразу й не заснеш. То
ж чи варто дивуватися, що на
ранок знову почуваємося розбитими? Психологи радять
ставити будильник на десяту
годину вечора, аби вимкнути
телевізор, комп’ютер і вчасно
лягти спати. Дозвольте собі та-

кий «експеримент» хоча б упродовж тижня — і зрозумієте,
де «ховалися» ваші сили.

Зручний матрац —
важливий крок до сну
Як відомо, лікарі радять
спати на зручному матраці в
зручній позі. Тому що, згорнувшись клубочком на складеному дивані з підлокітником замість подушки, ви ризикуєте прокинутися з різким болем у шиї і загалом
— розбиті і знесилені. Які
б екстремальні перепони не
стояли на шляху до нормального відходу до сну — постарайтеся все-таки роздягнутися і лягти у ліжко. Вранці
прокинетеся свіжими і бадьорими.

Вода наповнить силою
і втамує переживання
А ось це ніяка не примха
дієтологів, як дехто скептично думає. Необхідність пити
воду щодня і в достатній кількості — аксіома. Її дотримання збереже важливий для організму баланс рідини. Вода,
вимиваючи з нашого організму шлаки і токсини, сприяє
його оздоровленню, бадьорості, гарному настрою. Суглоби
і сухожилля працюватимуть
безвідмовно, шкіра матиме
сяючий здоровий вигляд, самопочуття буде гарним. А ще
є теорія що вода як носій інформації здатна забрати з організму всі наслідки переживань, негативних емоцій, наповнивши свіжими силами
для продуктивного дня. ■

■ АКТУАЛЬНО

І кілька кубиків шоколаду...
Для того, щоб мати бадьорість і гарний настрій,
варто додати до раціону певні «енергетично насичені»
продукти
Мирослава КРУК
Весняна погода нестабільна, відтак метеозалежним доводиться несолодко. Постійно хочеться спати, важко зосередитися
навіть на дрібницях... Зазвичай виручає
кава, але цей смачний напій додає енергії
на короткий час, а потім настає виснаження, яке ще більше гнітить. До того ж дієтологи наполегливо переконують, що надмірне споживання кави — не зовсім безпечне для здоров’я. Як бути? Виявляється, можна збадьорити себе і без ароматного
напою з кавоварки. Фахівці зі здорового харчування називають десять продук-

тів-енергетиків, із якими варто зав’язати
«добрі стосунки». Споживання їх сприятиме нашій продуктивності і поліпшить
настрій. Отже, беремо на замітку...
Мигдаль. Це відоме джерело вітаміну
Е і магнію, а саме ці мікроелементи роблять нас бадьорішими.
Шоколад. Хоч у ньому є трохи кофеїну, він не викликає такого сплеску енергії, як кава. Натомість додасть наснаги, допоможе сконцентруватися. Тільки
пам’ятайте, що шоколад має бути чорним,
із вмістом какао щонайменше 75%. І — не
більш як два «кубики» за один раз.
Гранат. Він містить вітаміни А, В, С,

❙ Шоколад додасть наснаги і допоможе
❙ сконцентруватися. Однак міра не завадить!
❙ Фото з сайта crimea.kz.
Е, Р, кальцій, магній, калій, марганець,
кобальт. Словом, цей фрукт — справжня скарбниця корисних речовин. Гранатовий сік наповнює енергією, підвищує
опірність різним інфекціям, поліпшує
апетит. Бодай половинка граната в день
додасть вам сили долати труднощі, запевняють лікарі.
Червоний перець. Гострі приправи
стимулюють обмінні процеси в організмі,

❙ Вода виводить з організму токсини,
❙ підтримує здоров’я суглобів і судин.
❙ Фото з сайта ealth.24tv.ua.
Леся ХОРОЛЬСЬКА
Фахівці зі здорового харчування
не втомлюються акцентувати на тому,
що від достатньої кількості спожитої
рідини залежить повноцінне функціонування всіх органів і систем організму. Зазвичай дієтологи рекомендують
споживати 2-2,5 літра води та інших
напоїв щодня. Які саме напої, на думку лікарів, найбільше допомагають
нам бути здоровими?
Насамперед — проста вода. Вона
має бути в щоденному раціоні, оскільки виводить із організму токсини, підтримує роботу шлунка, позитивно впливає на стан судин і суглобів. Дуже корисним є гранатовий
сік, який нормалізує роботу серця
і судин, допомагає при гіпертонії й
анемії. М’ятний чай стимулює виділення шлункового соку, заспокоює,
знижує тиск, допомагає боротися із
безсонням. Пам’ятайте і про кефір,
який сприяє травленню. Яблучний
сік, вважають дієтологи, позитивно
впливає на роботу печінки, нирок і
сечового міхура. А журавлиний морс
— завдяки високому вмісту вітаміну
С — добре зміцнює імунітет, є природним жарознижувальним засобом. Не забувайте і про ромашковий
чай: він має антибактеріальні властивості, заспокоює і розслаблює нерви. Його добре випити за годину до
сну. ■
поліпшують травлення, таким чином заряджають бадьорістю.
Грецький йогурт. Так називається
сорт кисломолочного продукту. Цей продукт багатий на протеїни, але, на відміну
від звичайних йогуртів, містить набагато
менше лактози і вуглеводів.
Попкорн. Печена кукурудза має багато клітковини і вуглеводів, тому може
бути добрим «енергетиком» — як для дорослих, так і для дітей.
Шпинат. Завдяки високому вмісту заліза зміцнює організм, «проганяє» сонливість і дратівливість.
Цільнозерновий хліб. Сніданок із хлібом, випеченим із цільного зерна, дасть
вам заряд бадьорості, якого вистачить на
цілий день.
Чорниця. Ці ягоди — чудове джерело
антиоксидантів, які сприяють продуктивній роботі мозку.
Пророщена пшениця. Вона містить
вітаміни Е, групи В, залізо, кальцій, фосфор, магній. Регулярно додаючи паростки пророщеної пшениці до страв (салатів,
каш), ви збагатите організм лецитином,
що вкрай важливий для функціонування
нервової системи. ■
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ФУТБОЛ

■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

■ ТАБЛО

Думки на поверхні
Перемігши у донецькому «дербі», «Шахтар»
перервав серію з двох поразок поспіль і спровокував
суддівський скандал

❙ Після матчу «Олімпік» — «Шахтар» в українському футболі розгорівся черговий
❙ суддівський скандал.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
Григорій ХАТА
Суддівське питання в українському
футболі завжди перебувало на особливому рахунку. Невдоволених роботою суддів завжди знаходилося чимало, аж надто
побільшало їх після впровадження в дію
системи ВАР. Утім робити гострі публічні
заяви зазвичай дозволяли собі лише представники флагманських клубів.
Емоційний виступ у прямому ефірі президента донецького «Олімпіка» Владислава Гельзіна, приправлений ненормативною
лексикою, — дещо нова сторінка в історії
взаємовідносин професіональної футболь-

ної спільноти та суддівського корпусу.
Обурений фактом скасування арбітром
(після перегляду відеоповтору) гола «олімпійців» у ворота «Шахтаря», після матчу в
пресзоні Гельзін розповів глядачам усе, що
думав та відчував на той момент.
Звісно, без відповіді заява президента
«Олімпіка», команда котрого зазнала четвертої поразки поспіль у ЧУ, не залишилася. В Українській асоціації футболу одразу
повідомили, що розпочали дисциплінарну
справу щодо різкої промови Гельзіна.
Сам же власник донецького клубу наголосив: «Я аж ніяк не пишаюсь тими словами, котрі сказав на камеру, але я й не

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 17-й
тур. «Маріуполь» — «Ворскла» — 0:1 (Кулач,
35 (пен.); вилучення: Биков, 34; Танковський, 79
(обидва — «М»)), «Олімпік» — «Шахтар» — 0:1
(Додо, 24; вилучення: Бабенко, 83 («О»)), «Динамо» — «Минай» — 3:0 (Сидорчук, 52; Де Пена,
56; Родрігес, 90+1 (пен.); нереалізоване пенальті:
Бесєдін, 89 («Д»); вилучення: Малепе, 54 («М»)),
«Зоря» — «Львів» — 4:0 (Гладкий, 9, 16; Сайядманеш, 13, 39), «Інгулець» — «Колос» — 0:0
(нереалізоване пенальті: Оріховський, 87 («К»)),
«Рух» — «Десна» — 0:4 (Чепурненко, 21; Картушов, 43; Будківський, 63 (пен.); Гуцуляк, 65),
«Дніпро-1» — «Олександрія» — 0:0.
***
Поєдинки 18-го туру (13 березня): «Львів»
— «Рух», «Минай» — «Інгулець», «Ворскла» —
«Дніпро-1», «Маріуполь» — «Колос», «Шахтар»
— «Десна», «Зоря» — «Динамо», «Олександрія»
— «Олімпік».
Турнірна таблиця:
I
В Н П М
О
1. «Динамо»
17 12 4 1
36-13 40
2. «Шахтар»
17 10 6 1
36-12 36
3. «Зоря»
16 9 5 2
31-11 32
4. «Десна»
17 8 6 3
27-14 30
5. «Ворскла»
17 7 7 3
24-14 28
6. «Олександрія» 17 6 5 6
24-21 23
7. «Колос»
17 5 8 4
21-18 23
8. «Олімпік»
16 5 2 9
22-28 17
9. «Маріуполь» 17 4 5 8
16-24 17
10. «Дніпро-1» 17 4 4 9
22-30 16
11. «Інгулець» 17 1 10 6
15-27 13
12. «Рух»
17 2 7 8
15-31 13
13. «Минай»
16 3 4 9
12-32 13
14. «Львів»
16 3 3 10 11-37 12
Бомбардир: Циганков («Динамо») — 10.
збираюся відмовлятися від суті раніше
викладеного: в український футбол повернулося системне свавілля. Для мене не
так уже й важливо — працюють судді на
користь лише однієї команди чи карають
нас, своїх жертв, за жеребом чи після осяяння синьйора Лучано Лучі (італійський
очільник суддівського комітету УАФ). Головне — свавілля повернулося. Це очевидно всім — футболістам i тренерам, журналістам і вболівальникам, спеціалістам
та експертам».

Загалом відтоді, як на матчах УПЛ почала працювати система ВАР, не проходить і туру, аби не лунала критика на адресу представників футбольної Феміди.
По суті, суддівські інтерпретації відеоповторів критикують практично всі, тільки форму для висловлення свого невдоволення обирають значно м’якшу. Владислав Гельзін не стримався. «Стаючи свідками все більш явних фактів організованого
суддівського насилля над своїми командами, навіть у наших, загартованих часом
i випробуваннями, венах закипає кров.
Безкінечно терпіти все це просто неможливо», — заявив Гельзін.
Тим часом мінімальна перемога «гірників» над «Олімпіком» дозволила чинному чемпіону перервати свою невдалу
серію з двох поразок. Утім це не завадило
появі чуток про те, що в «Шахтарі» не бажають улітку продовжувати контракт iз
чинним наставником Луїшом Каштру та
активно ведуть перемовини з екснаставником «Ювентуса» та «Мілана» — італійцем Массіміліано Аллегрі.
Так само виграв матч минулого туру й
головний конкурент «помаранчево-чорних» у боротьбі за «золото» — столичне
«Динамо». Поєдинок проти «Минаю» підопічні Мірчи Луческу мали зіграти в Ужгороді, проте через складну епідемічну
ситуацію з коронавірусом на Закарпатті
матч за згодою сторін перенесли до Києва.
У рідних стінах «біло-сині» без особливих
проблем переграли представника аутсайдерської групи — 3:0, хоча й знову відчули на собі тонкощі роботи системи ВАР,
через яку в першому таймі головний арбітр поєдинку не зарахував динамівський
гол.
Проблеми зі взяттям воріт суперника в
минулих двох турах були й у ковалівського «Колосу», щоправда, мають вони дещо
інше (не суддівське) коріння. У поєдинках проти «Руху» та «Інгульця» підопічні Руслана Костишина не змогли реалізувати два пенальті, після чого тренеру одразу пригадали історію з відрахуванням з
команди Євгена Селезньова, котрий у першому колі з позначки забив п’ять голів.
Однак очільник ковалівців непохитний:
«Тема Селезньова закрита, навіть якщо
«Колос» десять пенальті не заб’є». ■

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА
Олексій ПАВЛИШ

Англія
Після 21-ї перемоги поспіль в усіх
турнірах «Манчестер Сіті» таки обірвав
успішну серію, поступившись у дербі
«Манчестер Юнайтед»: повний матч за
«городян» відіграв український захисник Олександр Зінченко, який традиційно отримав виклик до лав національної
збірної. Проте лідируючим позиціям підопічних Гвардіоли ця поразка не загрожує: «МЮ» відстає аж на 11 пунктів.
Величезні проблеми у минулорічного чемпіона «Ліверпуля», який в останніх 7 матчах АПЛ програв аж шість разів
та опустився на проміжне восьме місце.
Натомість вдало виступає лондонський «Вест Хем», який бореться за єврокубки. Український форвард Андрій Ярмоленко минулого тижня за «молотів» не
грав через травму, але має відновитись
до матчів збірної.
Прем’єр-ліга. 27-й тур. «Бернлі»
— «Арсенал» — 1:1, «Шеффілд Юнайтед» — «Саутгемптон» — 0:2, «Астон
Вілла» — «Вулверхемптон» — 0:0,
«Брайтон» — «Лестер» — 1:2 (Лаллана, 11 — Іхеаначо, 62; Амарті, 88), «Вест
Бромвіч» — «Ньюкасл» — 0:0, «Ліверпуль» — «Фулхем» — 0:1, «Манчестер
Сіті» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2
(Б. Фернандеш, 2 (пен.); Шоу, 50; Зінченко («МС») — 90 хв.), «Тоттенхем»
— «Крістал Пелас» — 4:1, «Челсі» —
«Евертон» — 2:0 (Годфрі, 31 (у свої ворота); Жоржиньйо, 65), «Вест Хем» —
«Лідс» — 2:0.
29-й тур. «Манчестер Сіті» —
«Вулверхемптон» — 4:1 (Дендокер, 15
(у свої ворота; Габріел Жезус, 80, 90+5;
Марез, 90+1 — Коуді, 62), «Бернлі» —
«Лестер» — 1:1 (М. Видра, 5 — Іхеаначо, 34), «Шеффілд Юнайтед» — «Астон Вілла» — 1:0, «Крістал Пелас» —
«Манчестер Юнайтед» — 0:0, «Вест

Бромвіч» — «Евертон» — 0:1, «Ліверпуль» — «Челсі» — 0:1 (Маунт, 42).
Перенесений матч 33-го туру. «Фулхем» — «Тоттенхем» — 0:1.
Лідери: «Манчестер Сіті» — 65,
«Манчестер Юнайтед» — 54, «Лестер»
— 53, «Челсі» — 50, «Вест Хем» (27 матчів) — 48, «Евертон» (27 матчів) — 46.
Бомбардир: Салах («Ліверпуль»)
— 17.

Мадрид» — 1:1 (Л. Суарес, 15 — Бензема, 88), «Реал Сосьєдад» — «Леванте»
— 1:0, «Атлетік» — «Гранада» — 2:1,
«Бетіс» — «Алавес» — 3:2.
Лідери: «Атлетико» (25 матчів)
— 59, «Барселона» — 56, «Реал Мадрид» — 54, «Севілья» (25 матчів) — 48,
«Реал Сосьєдад» — 45, «Бетіс» — 42.
Бомбардир: Мессі («Барселона»)
— 19.

Іспанія

Італія

Каталонській «Барселоні» після
двох болючих поразок у Кубку Короля
та плей-оф ЛЧ вдалося зробити перший
«камбек»: Мессі і Ко спочатку на останніх хвилинах перевели кубковий матчвідповідь із «Севільєю» в овертайм, а
потім вирвали путівку до фіналу.
Вочевидь, на такий же трюк «синьогранатові» сподіватимуться й у Парижі,
де в середу проведуть повторний поєдинок iз «ПСЖ» у Суперлізі, щоправда у
ворота «ПСЖ» потрібно забити як мінімум чотири м’ячі за 90 хвилин.
Натомість «Реал», який покинув Кубок на ранній стадії, врятувався від поразки у мадридському дербі з «Атлетико» та
не відпустив «матрацників» у відрив у чемпіонській гонці. Підопічні Сімеоне виграють
у «Барси» та «Реала» три та п’ять пунктів
відповідно, але ще мають гру в запасі.
Кубок Короля. 1/2 фіналу. Матчівідповіді. «Барселона» — «Севілья»
— 3:0 (у дод. час; У. Дембеле, 12; Піке,
90+4; Брейтвейт, 95; перша гра — 0:2),
«Леванте» — «Атлетік» — 1:2 (у дод.
час; 1:1).
Прімера. 26-й тур. «Валенсія» —
«Вільярреал» — 2:1, «Вальядолід» —
«Хетафе» — 2:1, «Ельче» — «Севілья»
— 2:1 (Р. Гуті, 70; Г. Каррільйо, 77 — Л.
де Йонг, 90+1), «Кадіс» — «Ейбар» —
1:0, «Осасуна» — «Барселона» — 0:2
(Х. Альба, 30; Моріба, 83), «Уеска» —
«Сельта» — 3:4, «Атлетико» — «Реал

Хавбек «Аталанти» Руслан Маліновський, який останнім часом виходив на
поле з лави для запасних, минулого тижня двічі поспіль зіграв у старті. Команда
з Бергамо розгромила «Кротоне» і мінімально поступилась «Інтеру», але українець результативними діями не відзначився. А новачок бергамасків Віктор Коваленко поки обмежується потраплянням
у заявки на матчі. Але він, як і Маліновський, отримав виклик до збірної на березневі матчі.
Тим часом «Інтер» після двох поспіль
перемог та осічки «Мілана» відірвався
уже на шість очок, а чинний чемпіон —
«Ювентус» поки йде лише третім.
Перед матчем ЛЄ проти «Шахтаря»
у хорошій формі «Рома», яка також веде
боротьбу за медалі.
Серія А. 25-й тур. «Ювентус» —
«Спеція» — 3:0 (Мората, 65; К’єза, 71;
Роналду, 89), «Сассуоло» — «Наполі»
— 3:3, «Аталанта» — «Кротоне» — 5:1
(Гозенс, 12; Паломіно, 48; Муріель, 50;
Ілічіч, 58; О. Міранчук, 85 — Сімі, 23;
Маліновський («А») — до 63 хв.), «Беневенто» — «Верона» — 0:3, «Дженоа» — «Сампдорія» — 1:1, «Кальярі»
— «Болонья» — 1:0, «Мілан» — «Удінезе» — 1:1 (Кессі, 90+7 (пен.) — Бекао, 68), «Фіорентина» — «Рома» —
1:2, «Парма» — «Інтер» — 1:2 (Ернані,
72 — А. Санчес, 55, 62).
26-й тур. «Спеція» — «Беневенто»

— 1:1, «Удінезе» — «Сассуоло» — 2:0,
«Ювентус» — «Лаціо» — 3:1 (Рабйо, 39;
Мората, 57, 60 (пен.) — Х. Корреа, 15),
«Рома» — «Дженоа» — 1:0, «Верона»
— «Мілан» — 0:2 (Круніч, 28; Далот, 50),
«Кротоне» — «Торіно» — 4:2, «Фіорентина» — «Парма» — 3:3, «Сампдорія»
— «Кальярі» — 2:2, «Наполі» — «Болонья» — 3:1, «Інтер» — «Аталанта»
— 1:0 (Шкрініар, 54; Маліновський («А»)
— до 46 хв.).
Лідери: «Інтер» — 62, «Мілан» —
56, «Ювентус» (25 матчів) — 52, «Рома»
— 50, «Аталанта» — 49, «Наполі» (25
матчів) — 47.
Бомбардир: Роналду («Ювентус»)
— 20.

Німеччина
Долю протистояння між «Баварією»
та дортмундською «Боруссією» вирішила дуель між головними бомбардирами
німецьких грандів — Робертом Левандовським та Ерлінгом Холандом. Молодий норвежець відзначився двома голами вже на старті зустрічі, але його команді це не допомогло: досвідчений поляк відповів хет-триком, забезпечивши
мюнхенцям упевнену перемогу. В активі
Левандовського тепер 31 результативний
удар у 24 матчах Бундесліги і він один із
головних претендентів не лише на «Золоту бутсу», а й на «Золотий м’яч».
Кубок. 1/4 фіналу. «Боруссія» (М)
— «Боруссія» (Д) — 0:1 (Санчо, 66),
«Рот-Вайсс» — «Хольштайн» — 0:3,
«РБ Лейпциг» — «Вольфсбург» — 2:0
(Ю. Поульсен, 68; Хван, 88).
Перша Бундесліга. 24-й тур.
«Шальке» — «Майнц» — 0:0, «Айнтрахт
Франкфурт» — «Штутгарт» — 1:1, «Боруссія» (М) — «Байєр» — 0:1 (Шик, 77),
«Герта» — «Аугсбург» — 2:1, «Фрайбург» — «РБ Лейпциг» — 0:3 (Нкунку, 41; Серлот, 64; Форсберг, 80), «Хоффенхайм» — «Вольфсбург» — 2:1, «Ба-

варія» — «Боруссія» (Д) — 4:2 (Р. Левандовський, 27, 44 (пен.), 90; Горецка, 88
— Холанд, 2, 9), «Кельн» — «Вердер» —
1:1, «Армінія» — «Уніон» — 0:0.
Лідери: «Баварія» — 55, «РБ Лейпциг» — 53, «Вольфсбург» — 45, «Айнтрахт Франкфурт» — 43, «Байєр» — 40,
«Боруссія» (Д) — 39.
Бомбардир: Р. Левандовський
(«Баварія») — 31.

Франція
Перед домашнім матчем iз «Барселоною», який вирішить долю путівки
у чвертьфінал ЛЧ, «ПСЖ» розім’явся у
Кубку впевненою перемогою над «Брестом» та доволі скромно здолав у чемпіонаті «Бордо».
Тримають заданий темп іще два претенденти на золото Ліги 1: «Ліон» не без
проблем обіграв «Ренн», а «Лілль» у
складному матчі дотиснув непоступливого суперника з Марселя, зберігши таким
чином за собою лідерство в чемпіонаті.
Кубок. 1/16 фіналу. Найцікавіші
результати. «Ніцца» — «Монако» —
0:2 (Фолланд, 29; Агілар, 87), «Кане
Руссійон» — «Марсель» — 2:1, «Газелек Аяччо» — «Лілль» — 1:3, «Брест»
— «ПСЖ» — 0:3 (Мбаппе, 9, 73; Сарабія,
43), «Ліон» — «Сошо» — 5:2, «Алес» —
«Монпельє» — 1:2.
Ліга 1. 28-й тур. «Брест» — «Діжон» — 3:1, «Ліон» — «Ренн» — 1:0
(Ауа, 74), «Мец» — «Анже» — 0:1, «Ніцца» — «Нім» — 2:1, «Сент-Етьєн» —
«Ланс» — 2:3, «Бордо» — «ПСЖ» — 0:1
(Сарабія, 20), «Лілль» — «Марсель» —
2:0 (Д. Девід, 90, 90+3), «Монпельє» —
«Лор’ян» — 1:1, «Нант» — «Реймс» —
1:2, «Страсбур» — «Монако» — 1:0.
Лідери: «Лілль» — 62, «ПСЖ»
— 60, «Ліон» — 59, «Монако» — 55,
«Ланс» — 44, «Мец» — 41.
Бомбардир: Мбаппе («ПСЖ») —
18. ■.
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СПОРТ
Ярослава Магучих
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«Це був мій перший дорослий чемпіонат Європи в приміщенні,
і я задоволена, що виграла його з результатом — 2,00 м».

українська стрибунка у висоту

■ ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Стрибки королев
На легкоатлетичному чемпіонаті Європи «під дахом»
у Польщі українська збірна виборола три медалі

❙ Перевершивши у заключній спробі результат чемпіонки світу з Німеччини,
❙ Марина Бех-Романчук стала переможницею «зимового» ЧЄ-2021 в польському Торуні.
❙ Фото з сайта sport.ua.
Григорій ХАТА
Днями керівник Міністерства молоді та спорту України Вадим Гутцайт
окреслив медальний потенціал вітчизняних спортсменів на літній Олімпіаді
в Токіо, де, за його словами, українська збірна може виграти 13-15 нагород.
«Мені б теж хотілося назвати значно
більшу кількість, але потрібно дивитися правді у вічі. Ми аналізуємо останні
результати наших олімпійців і можемо
говорити саме про такі цифри», — зазначив «спортивний» міністр.
А минулого «уїк-енду» в польському Торуні, де проходив чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні,
вдалося побачити частину українських
спортсменів, із якими в Міністерстві
пов’язують найбільші олімпійські меГригорій ХАТА
Добре відома фраза про те,
що «рахунок залишиться, а гра
забудеться», стосується не тільки футболу.
Матч тенісної збірної України проти команди Ізраїлю в
Першій групі Євро-Африканської зони Кубку Девіса також
можна охарактеризувати цим
влучним висловом.
До поєдинку з ізраїльськими тенісистами «синьо-жовті»
підходили в статусі фаворита й
вочевидь не готувалися до ігрових проблем. Однак команда,
очолювана капітаном Андрієм
Медведєвим, ледь не програла.
Після поразки в парному
поєдинку українська збірна мусила відіграватися, перебуваючи за крок від домашнього фіаско.
Добре, що після невдало
проведених одиночного та парного двобою ветеран української команди Сергій Стаховський знайшов у собі сили на вирішальну дуель.
«Україна була явним фаворитом, а маємо нічию», — казав
після чотирьох зіграних поєдинків перший тенісист України Ілля Марченко.
Саме його впевнена гра пер-

дальні сподівання.
Одразу дві вітчизняні легкоатлетки
— Марина Бех-Романчук, яка стрибає у
довжину, та «висотниця» Ярослава Магучих — піднялися на найвищу сходинку європейського п’єдесталу, показавши
при цьому вельми пристойні результати.
У боротьбі за континентальне «золото» з потужною представницею Німеччини, чемпіонкою світу Малайкою
Міамбо Бех-Романчук продемонструвала найкращий стрибок у сезоні (й повторила персональний рекорд), в заключній, шостій, спробі залетівши на 6 м 92
см. Примітно, що до Марини нікому з
вітчизняних легкоатлеток не вдавалося
вигравати «золото» в секторі для стрибків у довжину на «зимових» чемпіонатах Європи. Загалом, і для Бех-Роман-

❙ У Торуні Ярославі Магучих вдався черговий стрибок на двохметрову висоту.
❙ Фото з сайта ФЛАУ.
чук це перший чемпіонський успіх на
великих міжнародних змаганнях.
«Цей зимовий сезон для мене був
дуже важким. Було мало змагань, постійно щось турбувало. На чемпіонат Європи я їхала, розуміючи, що готова, але
при цьому не знала, чого очікувати від
себе. І саме тому нічого не хотіла прогнозувати. Не знала, що мені вдасться показати і реалізувати. Але зараз у мене
чудовий настрій, адже все вдалося», —
поділилася емоціями Бех-Романчук.
У сектор для стрибків у висоту зіркова Ярослава Магучих виходила в статусі
лідера світового сезону. У січні на змаганнях у Словаччині 19-річна дніпрянка підкорила планку на позначці 2,06 м, оновивши таким чином низку міжнародних
рекордів, зокрема й національний. Особливої конкуренції на ЧЄ «під дахом» у Торуні Ярослава не мала. Узявши з першої
спроби двометрову висоту, вона не стільки остерігалася конкуренток, як розмір-

ковувала над стратегією подолання нового піку на позначці — 2,07.
«Особливо було прикро, коли в третій
спробі я п’ятками збила планку. Утім це
був мій перший дорослий чемпіонат Європи в приміщенні, і я задоволена, що
виграла його з результатом — 2,00 м», —
так оцінила свій здобуток у Торуні Магучих.
При цьому разом iз Ярославою на
п’єдестал піднялася ще одна українська
стрибунка у висоту — Ірина Геращенко.
Стрибок на 1,98 м зробив її віцечемпіонкою Європи.
При цьому срібна призерка ЧС-2017
киянка Юлія Левченко завершила ці
змагання на четвертій позначці, обмежившись успішним польотом на 1,94 м.
Зрештою, ЧЄ-2021 у приміщенні українська легкоатлетична збірна завершила на шостому місці в медальному
протоколі, маючи в своєму активі дві золоті та одну срібну нагороди. ■

■ ТЕНІС

Ветеран із характером
Із великими проблемами українські
тенісисти в рідних стінах подолали спротив
скромної збірної Ізраїлю
шим номером до останнього моменту утримувала на плаву «синьо-жовтих». Утім вирішальне слово мав сказати Стаховський.
У заключному матчі українсько-ізраїльського
протистояння Стаховський практично на одному диханні
розібрався з молодим Ішаєм
Оліелем — 6:4, 6:2 й подарував «синьо-жовтим» надію на
участь в «плей-оф» Світової групи.
«Звісно, було хвилювання,
що Стаховському забракне сил,
адже в його діях проглядала
втома. Однак він знову проявив
спортивний подвиг, здобувши
результат після двох поразок.
Велика подяка за самовіддачу
Іллі Марченку, котрому довелося боротися й із хвилюванням,

і з фізичним дискомфортом. Однак саме він задав той переможний темп, який успішно й підхопив Стаховський», — зазначив Андрій Медведєв.
Після підсумкової перемоги
Стах наголосив, що збірна України підтвердила свій статус
фаворита, нехай і рахунок —
3:2 — не настільки показовий.
«Дуже радий, що у своєму третьому матчі почав грати
в більш-менш хороший теніс.
Виходив на корт і не мав упевненості у своїх силах, адже перші два матчі провів не на своєму
рівні. Відчувалося, що перебуваю в якійсь прірві. Зрештою,
добре, що вдалося з неї вилізти й здобути для збірної переможне очко», — наголосив Стаховський.
Свій наступний у Кубку Де-

❙ Зумівши вилізти з ігрової ями, 35-річний Сергій Стаховський приніс
❙ переможне очко збірній України в матчі Кубка Девіса проти команди Ізраїлю.
❙ Фото пресслужби ФТУ.
віса поєдинок українські збірники проведуть у листопаді. До
того часу чекатимуть завершення всіх протистоянь у Першій
та Світовій групах турніру.
Залежно від їхніх підсумків стане зрозуміло, чи отримає
збірна України право на пряму участь в «плей-оф» Світової
групи, чи доведеться їй долати
додатковий етап на шляху до
нього. ■

■ ТАБЛО
Кубок Девіса. Перша група Євро-Африканської зони. Україна — Ізраїль — 3:2 (Марченко
— Цукерман — 1:6, 6:3, 6:2; Стаховський — Лешем — 3:6, 6:3, 2:6;
Стаховський /Молчанов — Ерліх /
Цукерман — 4:6, 6:4, 3:6; Марченко
— Лешем — 6:3, 6:2; Стаховський
— Оліель — 6:4, 6:2).

Читайте
в наступному
номері:
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Гра в перемир’я
Київський Театр на лівому березі показує виставу за п’єсою Сергія Жадана
про події на Донбасі 2014 року

КАЛЕЙДОСКОП
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■ НА РУШНИЧОК

Спроба номер п’ять
Оскароносний Ніколас Кейдж укотре одружився
Можна бути талановитим не
лише в творчості, а й у житті, дивлячись що вважати талантом. Ось
голлівудська зірка Ніколас Кейдж
(племінник широко відомого кінорежисера Френсіса Форда Копполи — кінотворця «Хрещеного
батька») може не лише зніматися в п’яти фільмах на рік, а й одружуватися не меншу кількість
разів, правда, не за рік, а принаймні в житті. Так, нещодавно лауреат «Оскара», «Золотого глобуса» та ще купи інших кінематографічних нагород уже вп’яте одружився. Цього разу обраницею
57-річного актора стала 26-річна
японоамериканка Ріко Шибату.
Церемонія пройшла в Лас-Вегасі
в колі найближчих до пари людей
у день роковин смерті батька нареченої (це було побажання Ріко).
Нова дружина Ніколаса була одягнена в традиційне весільне тришарове кімоно, яке вручну пошили в
Кіото. Пара обмінялася традиційними католицькими (нагадаємо,

Кейдж як справжній Коппола
має італійську кров, тож є католиком) та синтоїстськими
обітницями, в яких звучали й цитати з віршів Уолта Вітмена та хайку.
Що цікаво, на церемонії була присутня
третя дружина Ніколаса — кореянка
Еліс Кім, колишня офіціантка,
— та їхній
син Кал-Ел.
Нагадаємо, попередній
шлюб
Кейджа з візажисткою Ерікою Койке тривав усього чотири дні. Актор
згодом зізнався,
Ніколас Кейдж.
що одружилися
вони в стані сильного алкогольного сп’яніння, тож і фінал був передбачуваним. Серед дружин зірки була також актриса Патрісія
Аркетт, з якою Ніколас прожив

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №23

❙

шість років, а також Ліза Марія
Преслі — донька суперпопулярного співака Елвіса Преслі, шлюб
із якою тривав трохи довше 100
днів. ■

■ ОВВА!

Свято весни по-російськи
Військкомат Ленобласті запропонував дівчатам
поповнити лави павліків морозових
Варка ВОНСОВИЧ
Зазвичай 8 Березня
прийнято вітати представниць прекрасної статі квітами, посмішками і приємними побажаннями.
Проте військкомат Ленінградської області (Росія)
не шукав легких шляхів
і запропонував дівчатам
«здати» акаунти своїх ко-

лишніх у коментарях під
відео, яке записав не будьхто, а начальник відділу роботи з громадянами
військового комісаріату
Лінінградської області.
Розраховуючи, що слабка
стать не зможе постояти
за себе інакше, аніж «закласти» свого зрадливого
(а може, й ні — просто почуття пройшли) колиш-

нього коханого, воєнкоми
таким чином вирішили й
собі роботу полегшити —
для чого висилати повістки, шукати «дезертирів»,
коли можна за допомогою
гри на почуттях покинутих дівчат виконати план
по рекрутах. Після слів
привітання зі святом начальник звернувся до жіноцтва: «А тепер малень-

кий подарунок...» Саме
ось таку «підлянку» а ля
Павлік Морозов військовий, «нічтоже сумняшеся», й запропонував у вигляді подарунка представницям прекрасної статі в
інстаграмі.
Росіянки не змусили
себе довго чекати і «гідно»
відповіли: «А чому тільки
колишніх?», «Чому лише
з Ленінградської області?» тощо — і почали скидати акаунти своїх кривдників... З цього приводу спадає на думку фраза
російського журналіста і
письменника Сергія Довлатова з приводу сталінського терору: «А хто написав чотири мільйони доносів?..» ■

■ ПОГОДА
11 березня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний,
3-8 м/с. Температура вночi -5...-7, удень 0...+2.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв.
Славське: вночi -9...-11, удень +2...+4. Яремче: вночi -6...-8,
удень +4...+6. Мiжгiр’я: вночi -6...-8, удень +4...+6. Рахiв: уночi
-4...-6, удень +5...+7.

Північ
мінлива
хмарність

Захід

-5…-10
+2…-3

-5…-10
+2…+7
Схід

хмарно

9 березня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 2
см, Стрий — 7 см, Плай — 69 см, Мiжгiр’я — 4 см, Рахiв —
немає, Долина — 7 см, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче
— 13 см, Коломия — 1 см, Пожежевська — 61 см.

Центр

-7…-12
+2…-3

дощ
сніг

Південь -5…-10
+2…+7
дощ,
гроза
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По горизонталі:
4. «У Бога за дверима лежала ...» (Тарас Шевченко). 7. У староримській міфології — бог полів
і лісів, покровитель отар і пастухів.
8. Давньогрецька геометрична назва куба. 10. Міфічна ріка забуття.
12. Німецька держава у часи Гітлера. 13. Колумбійський кулінар,
ведучий шоу «Майстер-шеф». 15.
Просування по службі. 16. Знак королівської влади. 17. Ікона Богоматері з піднятими вгору в благословенні руками. 19. Посудина для
прання, яку так і не поремонтувала
золота рибка. 20. Харківська проросійська організація, одна з головних дійових сил Антимайдану і
«русской весни». 21. Давньогрецький байкар. 23. Собача кінцівка. 25.
«... терпнуть, злипаються віченьки:
Боже, чи довго тягти?» (Павло Грабовський). 26. Хлорид натрію. 27.
Столиця Куби.
По вертикалі:
1. Спосіб шикування війська
правильним квадратом. 2. Молодший матрос на судні. 3. Людиноподібна мавпа. 4. Кошти чи майно,
яке отримує людина після смерті близького родича. 5. Дерево із
дуже цінною деревиною. 6. Міфічна ткаля, яку богиня Афіна із за-

здрощів перетворила на павука. 9.
Вид матерії, яка характеризується
масою та складається з елементарних частинок. 11. Один із головних
дійових осіб іспанської кориди. 13.
Давньогрецька муза, покровителька інтимної лірики. 14. Механічний
пристрій, що заміняє людину. 17.
Захисний талісман, амулет. 18.
Магазин, де продаються ліки. 19.
Алкогольний напій, який має свої
зірочки. 22. Дика тварина родини
котячих та популярний спортивний
бренд. 23. Гора, на якій, за переказами, збираються відьми. 24.
Французький варіант імені Павло. ■
Кросворд №21
від 3 березня

■ ПРИКОЛИ
Ізя й Абрам порушили правила
дорожнього руху. До них підходить
даішник і виписує штраф.
— А лауреатів Нобелівської
премії ви теж штрафуєте?
— Ні, проїжджайте.
— Ізю, а ти лауреат Нобелівської премії?
— Ні, але запитати я можу?
***
— Сарочко, а ти мені зраджувала в думках?
— Відповідаю чесно, що в думках — ніколи.
***
Чоловік забув удома телефон.
Повернувся — там два повідомлення. Перше від коханки:

— Любий, я скучила, подзвони.
Друге — від дружини:
— Не переймайся, я вже зателефонувала.
***
— Моню, якого біса ти знову
приперся в п’ятiй ранку п’яний?
— А що таке? Я не маю права
таки поснідати в колі сім’ї?
***
— Софочко, чому ви не вийшли
заміж?
— Так важко знайти чоловіка,
який би не заважав жити.
***
Одеса. Телеграма: «Сьомо, починай нервувати, подробиці при зустрічі».
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