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❙ Українські захисники щодня протистоять підлій російській агресії. Не вдається уникнути втрат. Учора загинув старший солдат Олексій Мамчій, чернівчанин.
❙ Його молодший брат Станіслав Мамчій віддав життя за Україну у 2016 році.
❙ Фото з сайта twimg.com.
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ІнФорУМ

«Україна активізувала військовий діалог з НАТО та поглибила співпрацю у
Чорноморському регіоні. «Євроатлантичний вибір України є суверенним правом
держави, на яке не має права впливати Росія».

Руслан Хомчак
головнокомандувач Збройних сил України

■ НОВИНИ ПЛЮС

■ НА ФРОНТІ

Агресор панікує

Є управа на супостата

На кожну наглу силу є протидія. І Росія її
боїться. Це видно з реакції заступника глави МЗС
РФ Сергія Рябкова, який прокоментував 13 квітня направлення американських військових кораблів у Чорне море. Чиновник країни-агресора заявив, що своїми діями США здійснюють провокацію проти Росії. І навіть пригрозив, що США краще «триматися подалі» від Криму «для їхнього ж
блага».
«Американським військовим кораблям поблизу наших берегів робити абсолютно нічого. Це
суто провокаційні заходи, які вони здійснюють,
провокаційні в прямому сенсі слова. Вони перевіряють нас на міцність, грають на нервах. У них
нічого не вийде», — сказав Сергій Рябков. І далі:
«Ми попереджаємо США, що їм краще триматися подалі від Криму, від нашого Чорноморського
узбережжя. Це для їхнього ж блага буде».
Нагадаємо, що у відповідь на стягування
Росією військ до кордонів України та в окупований Крим США направляє в Чорне море два ракетні есмінці, оснащені крилатими ракетами «Томагавк» iз дальністю дії 1,6 тис. км і системою
протиракетної оборони «Іджіс». Кораблі вийшли
з військово-морської бази Рота в Іспанії, прямуючи в Чорне море, де пробудуть до 4-5 травня.

COVID-19: видужав 100-рiчний
чоловік
Від березня минулого року до останнього звітного числа, понеділкового 12 квітня, офіційно зафіксованих у країні 1 млн 872 тис. 785 осіб, які мали
COVID-19. (Реальне число точно більше, оскільки
трохи не кожен має знайомих, у кого був легкий перебіг захворювання з кількома симптомами захворювання, але не робили тестувань через їх ціну від
450 до понад 1 тис. грн або їх недоступність далі обласних центрів).
«Ми вийшли на пік третьої хвилі, і зараз ситуація почала стабілізуватися. Ми вже це бачимо по
різних регіонах», — сказав учора міністр охорони
здоров’я Максим Степанов. Він зазначив, що минулого тижня у порівнянні з позаминулим на 2 тис.
зменшилася кількість госпіталізацій. Також стабілізувалася кількість викликів швидкої допомоги.
Утім втішних цифр поки дуже мало. В Україні
12 квітня зареєстровано неначе помітно менше —
11 тис. 680 нових випадків зараження коронавірусом. Але варто звертати при цьому увагу і на кількість проведених тестувань — лише 83 тис. 975.
Нагадаємо, 19 тис. 676 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні
було станом на 9 квітня (протестували за добу 119
тис. 369 осіб).
19 тис. 893 новi випадки — на 2 квітня (здійснено тестувань за добу 128 тис. 727).
Піковим виявилося 3 квітня, за офіційною статистикою, — 20 тис. 341 новий випадок COVID-19
(здійснено тестувань за добу 128 тис. 492).
Нині лікарні Києва й інших міст переповнені хворими на ковід.
Бережіть себе і не втрачайте оптимізму! З ковідом можливо впоратися у будь-якому віці: 12 квітня з Менської районної лікарні виписали 100-літнього жителя Великого Устя Сосницької громади, який
хворів на коронавірус, — Івана Давиденка.

Фейкові вироки для залякування
майданівців
Колишньому голові одного з районних судів
Києва — судді у відставці, а на теперішній час адвокату — прокуратура інкримінує незаконне перешкоджання у часи Євромайдану проведенню мітингів і демонстрацій, вчинене службовою особою
(ст. 340 КК України). За даними слідства, заради
залякування мітингувальників, які 29 грудня 2013
року були учасниками руху автоколони від Хрещатика до резиденції «Межигір’я» колишнього президента України, суддя за відсутності доказів притягнув до адміністративної відповідальності двох
осіб за нібито невиконання водіями вимог про зупинку (ст. 122-2 КУпАП). 25 січня 2014 року суддя
призначив обвинуваченим найсуворіший вид адміністративного стягнення за таке правопорушення — позбавлення права керування транспортним
засобом.
Нині слідство встановило, що притягнуті до
відповідальності чоловіки взагалі не брали участі
в автопробігу до «Межигір’я» і навіть не мали
водійських посвідчень. Один із них є особою з інвалідністю першої групи, яка потребує для пересування сторонньої допомоги.
Досудове розслідування у кримінальному
провадженні щодо екссудді здійснюють слідчi
Державного бюро розслідувань.

Перекидання військ РФ до кордонів України триватиме до кінця квітня
Тарас ЗДОРОВИЛО
І знову втрати на передовій. У районі
населеного пункту Майорське вчора
БПЛА противника, перетнувши лінію розмежування, здійснили скидання гранат
на позиції наших підрозділів, унаслідок
чого один військовослужбовець отримав
поранення, не сумісне з життям. Російські
агресори вбили 40-літнього старшого солдата Олексія Мамчія, чернівчанина. Не
можна не згадати, що молодший брат полеглого, Станіслав Мамчій, у 2016 році також віддав життя, захищаючи нас від ворога. 13 і 14 квітня на Буковині оголосили
днями жалоби.
Ще два військовослужбовці зі складу
об’єднаних сил отримали у вівторок поранення. Воїнам оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.
Днем раніше внаслідок прицільного
обстрілу позицій наших підрозділів збройними формуваннями РФ ворожа куля
обірвала життя Ярослава Карлійчука з
села Черепківці Чернівецької області: 24річний старший солдат проходив службу
в підрозділі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, яка дислокується у Коломиї.
Загалом 12 квітня збройні формування
РФ 17 разів порушили режим припинення вогню, серед яких 15 — обстріли позицій українських захисників та два — дистанційне мінування мінами ПОМ-2.
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу селища Південне противник

вів обстріл із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм,
з озброєння БМП-1, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Неподалік населених пунктів Шуми
та Зайцеве російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із мінометів 82-го
калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької
зброї. Поблизу селища Новгородське окупанти відкривали вогонь з озброєння бойових машин піхоти та станкових протитанкових гранатометів. У напрямку селища
Золоте-4 російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Піски, противник відкривав вогонь iз великокаліберних
кулеметів, а біля Кам’янки — зі стрілецької зброї. У напрямку населеного пункту
Зайцеве ворог двічі здійснив дистанційне мінування цивільної інфраструктури з
ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Станом на ранок 13 квітня неподалік
населеного пункту Південне противник
відкривав вогонь iз мінометів 82-го калібру та здійснив два перетини лінії розмежування ворожим БПЛА.
Зауважимо, що в Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили,
що перекидання та накопичення російських військових біля українських кордонів триватиме до кінця квітня, а наразі РФ уже перекинула до кордонів Ук-

раїни та у тимчасово окупований Крим 16
батальйонних тактичних груп мотострілків, танкістів i десантників iз Південного,
Західного та Центрального військових округів Росії та «ВДВ РФ».
Президент Володимир Зеленський не
виключає ймовірності російського вторгнення, однак він переконаний, що Україна до цього готова. За його словами, в
країні розуміють, що вторгнення Росії —
це цілком реальний сценарій розвитку
конфлікту, й запевнив, що країна готова
до цього, адже «перебуваємо на своїй землі та на своїй території». ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Керівник офісу президента Андрій Єрмак вважає, що американські зенітно-ракетні комплекси
Patriot мають бути розміщені на території України.
Про це він заявив в інтерв’ю виданню Time.
«Україна тримає лінію проти Росії не тільки
за нас, а й за Захід. А де США розміщують свої
ракети Patriot? Найближчі — у Польщі. Вони повинні бути тут», — сказав Андрій Єрмак.
Американське видання нагадало, що президент США Джо Байден після вступу на посаду пообіцяв свою «непохитну підтримку» Україні,
включно з військовими поставками, але без систем ППО.
Президент України Володимир Зеленський
і його уряд хотіли б бачити більше підтримки,
особливо це стосується висококласної зброї.
Patriot — це зенітно-ракетний комплекс США
від Raytheon, який є засобом протиповітряної оборони на середніх і великих висотах.

■ КРЕАТИВ

Монументально
розфарбовують світ
Харків’яни створили мурал,
який потрапив до книги рекордів України
та світу
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Одразу 368 людей долучилися в Харкові до розфарбовування ескізу масштабного стінопису і потрапили до
«Книги рекордів України»
як учасники наймасовішої
мистецької акції зі створення муралу. Більше того, отриманий результат пройшов
перевірку у понад 40 країнах
світу, де це досягнення також
було визнано унікальним. Таким чином, харків’яни встановили одразу два рекорди —
вітчизняний та світовий.
Головним сюжетом стінопису була обрана суто харківська тематика, що поєднує
індустріальний антураж та
знакові архітектурні об’єкти
міста. Розписували мурал
протягом тижня відвідувачі
мистецької виставки «Пінакотека-2021», що вже вдруге
проходила в залі приміщення
компанії «Атлант».
Упродовж шести днів усі
охочі могли зареєструватися
в організаторів і розфарбувати свій шматочок стіни, повідомила пресслужба заходу. Й

оскільки малювати люблять
усі — і дорослі, і діти, то співавторів створення муралу
не бракувало. Якщо відвідувач виставки хотів розмалювати якісь деталі, що розташованi на великій висоті, —
до його послуг був майданчик
на риштуваннях. Екологічні
та довговічні фарби художникам-аматорам надала компанія Caparol.
До речі, виставка «Пінакотека» у 2019 році теж потрапила до вітчизняної книги
рекордів як захід, що проводився в Україні вперше. Унікальність цієї акції полягає
в тому, що художники в режимі офлайн створюють картини зi штукатурки. Креативний рекламний хід належить
компанії «Атлант», яка спеціалізується на продажу сучасних будматеріалів. Темою
цьогорічної виставки стало
гасло «Запалюй світло».
У свою чергу харківський
стінопис потрапив до «Книги рекордів України» теж не
вперше. У 2019 році група
митців створила найбільший
у країні мурал-триптих, який

❙ Рекордний мурал харків’ян.
❙ Фото з сайта record.org.ua.
зайняв три стіни 16-поверхового будинку. Фіксацією цього рекорду займалися професійні геодезисти.
За їхніми підрахунками,
площа масштабного стрипарту склала 1375,74 квадратного метра. Розпис художники виконували на висоті 48
метрів. На цьому панно зображено шість китів, які, за словами авторів, є символом природної сили.
«Тут можна провести аналогію з тим, що наше місто
також велике і могутнє, —
пояснила задум одна з авторів муралу художниця Анастасія Худякова. — Саме тому
виникло бажання створити
масштабну та яскраву робо-

ту, яка б піднімала настрій і
була цікава як жителям, так
і гостям Харкова».
На сьогоднішній день харківські будинки прикрашають уже понад 30 об’єктів монументального
живопису.
Частина з них присвячена видатним і відомим людям як,
наприклад, Тарас Шевченко,
Леонід Биков, Людмила Гурченко, Юрій Гагарін. Але є серед них і мурали, що піднімають настрій зображенням
милих пташок і звіряток або
претендують на мистецтво з
філософським змістом. Проте яку б тему не обирали митці для своїх стінописів, їхня
творчість додає міській архітектурі креативного лиску. ■
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■ МЕДИЦИНА

■ ДОВКІЛЛЯ

Прийом на мільйони

Кленами
зашумлять

У Смілянській лікарні облаштовують
сучасне відділення
Людмила НІКІТЕНКО
На Черкащині, у Смілянській міській лікарні,
йде до завершення реконструкція приймально-діагностичного відділення. Як повідомили «Україні молодій» в
ОДА, понад півстоліття ця лікарня не бачила капітального ремонту. Тому закономірно, що торік, коли цей медичний заклад потрапив до
опорних лікарень Черкаської
області, розпочалися оновлювальні роботи.
У
рамках
державної
програми «Велике будівництво» на першому поверсі лікувального закладу заплановано відкрити сучасне і комфортне приймально-діагностичне відділення.

Загальна сума проєкту, який
реалізується у рамках державної програми, становить
6 686 078 гривень, констатують в облдержадміністрації.
Сміла — велике місто Черкащини. Тут розташований
найбільший залізничний вузол нашої області — станція імені Тараса Шевченка
та проходить автошлях Черкаси—Умань—Гайсин—
Брацлав. Тож створення умов
для надання сучасної медичної допомоги є одним із пріоритетних завдань.
Нині міська лікарня обслуговує містян, пацієнтів iз
найближчих населених пунктів та жителів інших регіонів.
Лікарня працює цілодобово,
має 300 стаціонарних ліжок i
багатовекторний профіль.

❙ Завершується реконструкція приймального відділення у міській
❙ лікарні Сміли.
❙ Фото надане пресслужбою Черкаської ОДА.
«Створення приймальнодіагностичного
відділення
наближається до завершення. До цього в нас була лише
невелика кімната, де приймали пацієнтів, а тепер буде
весь перший поверх. Тут розмістять і діагностичне обладнання, діятиме рентген-кабінет, — розповіла заступниця
Смілянського міського голови

Тетяна Карло. — Також місто
вже отримало підтвердження
про виділення лікарні апарату КТ».
До переобладнання у
приймальному
відділенні
приймали до 20 пацієнтів щоденно. Після відкриття планують — до 45. У цьому відділенні працюватиме понад 30 медичних працівників. ■

■ НОВАЦІЇ

Світлана МИЧКО
Тернопіль
Давно славиться своїм новаторським підходом до організації навчального та виховного процесу Тернопільська школаліцей №6 імені Назарія Яремчука. Цього
разу тут впровадили оснащення, якого,
можливо, немає більше в жодному середньому навчальному закладі України. А
саме — встановили у фойє школи рамки-індикатори для визначення настрою
дітей на час їх приходу до школи і коли
вони її залишають.
Власне, діти самі обирають, через яку
з двох рамок їм проходити залежно від
того, яким вважають свій настрій — де
вгорі «смайл» iз посмішкою чи де сумний
«смайлик».
А от підраховує кількість учнів із хорошим і поганим настроєм до та після
уроків уже спеціальна комп’ютерна програма.
За словами директора Тернопільської ЗОСШ №6 Олександра Остапчука,
ідею встановлення таких рамок підказав
кілька років тому освітній експерт Віктор Громовий як метод, який уже застосовують за кордоном. Цінність же її передусім у тому, що педагоги мають можливість спостерігати й аналізувати, як
впливає на емоційний стан учнів перебування в школі. А відтак — робити відповідні висновки та вдосконалювати навчальний і виховний процес.
«Діти повинні приходити до школи з
хорошим настроєм і з таким же її залишати», — переконаний Олександр Остапчук.

Рамки настрою
У ліцеї вирішили слідкувати за емоційним станом учнів

❙ Індикатори для визначення настрою дітей у тернопільській школі.
❙ Фото з сайта tv4.te.ua.
Вартість встановлення «рамок настрою» — 10 тисяч гривень, коштами допомогли спонсори. Наразі новація апробована лише учнями молодших класів, позаяк

старшокласники навчаються дистанційно.
В перший день, за словами директора, рамку з усміхненим «смайликом» обрало вранці 335 дітей, а з сумним — 54. ■

■ ДОБРА СПРАВА

Кото-хати у престижному районі
В Ірпені розпочали будувати житло для
нявкаючих безхатьків
Анаталій ЗБОРОВСЬКИЙ
У місті Ірпінь на Київщині за сприяння громадської організації «Відважні» розпочали споруджувати житло для безпритульних котів. Це невеличкі
дерев’яні кото-хати. У них
можуть жити тварини, яких
люди вигнали з дому. Встановлено також мисочки, де
бажаючі зможуть залишити корм котам. До них, між
іншим, приходять і безпри-

тульні собаки.
Участь у такому підгодовуванні котиків у дорослих
та дітей точно формуватиме любов до тварин і загалом
доброту. Бо ж тварини — це
не іграшка, якою погралися
і викинули.
Ірпінська служба захисту та лікування тварин пропонує бажаючим брати у неї
котів і собак. Тільки ж треба мати почуття відповідальності за долю тих, кого приручаємо. ■

❙ Кото-дім для чотирилапих поблизу столиці.
❙ Фото Анаталія ЗБОРОВСЬКОГО.

Вшанування
пам’яті загиблих
захисників поєднали
з екологічною
ініціативою
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси
Днями у Черкасах посадили
кленову алею. Її заклали в пам’ять
про загиблих захисників України,
які відстоюють волю і незалежність нашої держави від російського агрессора. Відтепер два десятки кленів сорту «Королівський червоний» (Royal Red) та один
платан прикрашатимуть газон уздовж вулиці Святотроїцької між
Хрещатиком та бульваром Шевченка.
І додають: меморіальну акцію
в такий спосіб у Черкасах поєднали із всесвітньою ініціативою
«Озеленення планети» (Greening
of the Planet), під час якої у 103
країнах світу за один день висадили мільйон нових дерев.
Нагадаємо, метою всесвітньої
екологічної акції, яку в нашій
країні ініціювали Міндовкілля,
Держлісагентство та Міністерство закордонних справ, є масштабне озеленення планети та привернення уваги до глобальної зміни клімату. Адже, як наголошує
перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Богдан Боруховський, приміром, лише шість посаджених дерев здатні компенсувати
викиди від автомобіля, якщо ним
проїжджати щодня до 30 кілометрів.
У Черкасах разом із матерями
й дружинами загиблих на фронті
жителів міста вийшли висаджувати дерева міський голова Анатолій Бондаренко та його заступниця Марина Гаркава. «Ми всі в
неоціненному боргу перед тими,
хто залишив звичне спокійне життя, свої сім’ї й став на захист рідної держави. Ці дерева завжди нагадуватимуть і нам, і нашим дітям
про те, якою ціною дається Україні мир», — зазначив Анатолій
Бондаренко.
«Пам’ять — це те, що залишається в нас від людини, яка
пішла з життя назавжди. Наші
чоловіки не просто виконали свій
військовий обов’язок, вони зробили важливий і цінний вчинок для
всіх українців», — каже дружина
загиблого героя, черкащанка Олена Ложешнікова.
У Черкаській міськраді заявляють, що загалом у межах глобального проєкту Greening of the
Planet у місті над Дніпром упродовж тижня посадять 700 нових
зелених насаджень. Тож нові клени п’яти сортів, липи, катальпи, глід рожево-квітковий, платани, ялини й сосни зазеленіють
на вулицях Академіка Корольова, 30-річчя Перемоги, Олексія
Панченка, Надпільній, Благовісній, Онопрієнка, Гагаріна, в парку «Молодіжному» неподалік Долини троянд, у Дахнівському лісопарку.
За словами начальника відділу
екології Черкаської міської ради
Володимира Гусаченка, за всіма
посадженими деревами доглядатимуть, їх поливатимуть та підживлюватимуть добривами. ■
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Тетяна ПАРХОМЧУК

В адміністрації президента США
Джозефа Байдена формується
власна стратегія щодо України,
але наша країна в тому участі не
бере. Нинішніх українських можновладців до проєкту навіть не
підпускають. Це чітко вказує: на
базовому рівні немає мінімальної
довіри до політичної верхівки України.
Ну, наприклад, у нашому суспільстві є чимало запитань до глави
ОП Андрія Єрмака щодо його проросійськості. Вiн координує все.
Тобто для чинного президента
України Володимира Зеленського
Єрмак є токсичним, тягне його на
дно і політично, й геополітично. А
Володимир Зеленський хоче йти в
президенти вдруге.

«Недокучма» і передвиборчий
свербіж
Однак Зеленський зараз у такому хаотичному замісі та підійшов до такої межі, яку проходив
Леонід Кучма, йдучи на другий
термін. Може, Зеленському варто звернутися по пораду до Кучми, як видертись на президентський олімп знову?
Адже вимальовуються певні
паралелі. Скажімо, результатом
президентської кампанії 99-го
стало не тільки обрання Леоніда Кучми на повторне владарювання, це ще б нічого, головний
її здобуток — повний, нищівний
розгром в Україні демократичних сил.
Перемога Леоніда Кучми виявилась страшнішою за Піррову. Мавпуючи з російського піару, кучминські технологи
максимально використовували
адміністративний ресурс. Урядовцям давали карт-бланш i ставили жорстку умову: «Хто не переконає населення голосувати
так, як треба, той не має авторитету й президенту не потрібен».
І справді, за негативні для Кучми результати голосування після
першого ж туру виборів гарант
звільнив кількох «губернаторів».
Жорстка чистка президентських
стаєнь закінчилася брутальним
переворотом у парламенті, який
догідливі коментатори негайно
охрестили «оксамитовою революцією». Брутальність у тому,
що було зламано сам дух опозиційності й самодостатності законодавчої влади, її критичне ставлення до глави держави, який за
довгі роки на найвищих посадах
засвідчив неспроможність вести
Україну новими шляхами. Створена під адміністративним тиском «конструктивна більшість»
ВР стала додатком до президентської вертикалі.
Зеленський у цьому із самого початку був у виграшній позиції. Він одразу привів у парламент свою президентську вертикаль — монобільшість. Хоча
вона виявилась не настільки монолітною і йому наразі коштує
чималих зусиль, аби всі тримались купи.
Не варто забувати й того, що
за Кучми четверта влада в Україні була знищена у зав’язі, що
виконавча та судова попискували під підбором Леоніда Даниловича, стали слухняними виконавцями його волі.

Ніяких реформ не було й немає
Негативна мобілізація мас
на повторне обрання Кучми стала своєрідним соціальним контрактом, ідеологією якого було:
робіть що хочете, але забезпечте «за». Однак президентська
команда й місцеві адміністрації тлумачили цю формулу порiзному. Команда вважала —
робіть що хочете до здобуття перемоги, а провінційні васали

■ ЧОГО ЧЕКАТИ?

Страшний сон Голобородька:
Зеленський на розтяжці Кучми
вважали, що отримують індульгенцію на всі кучминські роки.
Для Володимира Зеленського сьогоднішня децентралізація
мала б стати на заваді монополізації країни, однак те, як її утнули, не залишає сумнівів, що тоталізатор спрацював на користь
«слуг», навіть якщо в окремих
регіонах вони будуть відгукуватись на інші партійні прiзвиська.
Часом трапляється, що виборчі технології, а простiше кажучи ошукування мас, починають життя окремо від винахідливих авторів. І навальна дезінформація вибила з рук
аналітиків найважливіший із
доказів — ніяких реформ в Україні не було й немає. Іде примітивний за формою і злочинний
за суттю переділ власності на
користь олігархів і пригнічення (аж до застосування репресій
i фізичного знищення) демократичного руху.

Повзуча узурпація
Дивимось на сьогодення.
Близько двох місяців тому
суддя Приморського районного
суду Одеси Віктор Попревич відправив до СІЗО українського активіста та блогера Сергія Стерненка. Аналізуючи ухвалений
вирок, людина навіть без юридичної освіти може зрозуміти,
що «розбій за триста гривень»
виглядає щонайменше абсурдно. Свавільне засудження Стерненка запалило нову хвилю протестів по всій Україні. Громадяни виходили на вулиці не лише
з вимогою звільнити політичних
бранців Сергія Стерненка, Андрія Антоненка, інших необґрунтовано засуджених людей. Вони
йшли вимагати від влади, що
кілька років поспіль декларує
наміри щодо перезавантаження
державної системи, забезпечити
їхнє право на справедливий суд,

❙ Другий Леонід Кучма — шостому Володимиру Зеленському: «Ну що, Володя, значить поганенько Україні
❙ без Кучми? Не справляєшся?».
ного з них чудово ілюструє вирок 26-річному Сергію Стерненку.
Камінь спотикання — Окружний суд мiста Києва (ОАСК),
напевно, найбільш одіозний суд
в Україні. Саме звідси вийшли
рішення про заборону Євромайдану та наказ «Беркуту» його
розігнати, про заборону перейменування УПЦ МП, скасування декомунізації вулиць та ще
багато чого.
Суд мав бути ліквідований
під час судової реформи ще три
роки тому, але...
Питання ОАСК тривалий час
висіло у повітрі, навіть попри
те, що його вирішення є одним з
міжнародних зобов’язань України. Підписаний улітку Меморандум з МВФ передбачав передачу
частини виключної юрисдикції ОАСК до Верховного Суду.
Йдеться про розгляд адміністративних справ проти державних

«Виженіть цей уряд і оберіть
компетентний!»
Що ж відбувається на Грушевського? Законодавчу й виконавчу влади постійно розхитує гойдалка. Першу — дострокових перевиборів, над другою
висить сокира відставки.
На сцену протестів і невдоволення як і за Кучми, так і за Зеленського виходить лідерка ВО
«Батьківщина» Юлія Тимошенко. За першого, згадаймо, вона
потрапила вперше за ґрати —
була одним з ініціаторів протестного руху.
Від Володимира Зеленського народна депутатка Юлія Тимошенко вимагає відправити у
відставку Кабінет Міністрів. А
президент, на її думку, має стати центром об’єднання патріотичних і професійних сил.
«...Не можна таке робити для
України. У нас уже економіки
не залишилося. І тому я зверта-

Корумпована судова система стала потужною зброєю в руках держави-агресора.
А тому навести лад із судами — питання виживання країни.
яке в Україні фактично ніколи
не було гарантоване.
У відповідь на протести президент, який раніше напряму спілкувався з громадянами
у вайбер-чатах, наче води в рот
набрав. Натомість учасники березневої акції під офісом президента отримали сім підозр у злочинах із цілодобовими домашніми арештами та чотири «адмінки» — від «небезпечного
використання піротехніки» до
«нецензурної лайки в публічному місці».
Запобіжні заходи у вигляді
обмеження волі в більшості
випадків не мають належного обґрунтування, а самі підозри — достатньої доказової бази
і виглядають, швидше, як спроби залякати громадян і змусити
утриматися від нових протестів.
І все це — замість реального реформування судової системи.
Судову реформу українцям
обіцяв практично кожен президент.
2004 року Леонід Кучма називав її «найголовнішим пріоритетом». 2010-го Віктор Янукович обіцяв припинити безлад
у судовій системі. Доробок кож-

органів національного рівня, які,
власне, і забезпечують Окружному адміністративному небезпечний для держави, практично необмежений вплив.
Нібито на виконання цієї
частини Меморандуму президент вніс до парламенту законопроєкт, який дійсно забирає
в ОАСК частину повноважень.
Проте навіть якщо законопроєкт буде прийнятий у такому вигляді, проблема ОАСК не
буде вирішена остаточно. Адже
до ВС переходить дуже незначна частина національних справ,
а ОАСК усе ще буде уповноважений розглядати велику частину
адміністративних справ проти
органів національного рівня.
Тому поданий Зеленським
законопроєкт, iмовірно, є намаганням формально виконати вимоги для отримання потрібних
державі грошей МВФ. Заклики
громадськості повністю ліквідувати суд президент досі нiяк не
може реалiзувати.
Корумпована судова система
стала потужною зброєю в руках
держави-агресора. А тому навести лад із судами — питання виживання країни.

юся до президента: робіть щось,
робіть компетентний уряд, виженіть цей уряд і зробіть компетентний», — заявила вона в телеефірі.
Водночас Юлія Тимошенко
вважає необхідним створення
національного штабу протидії
COVID-19, який повинен очолити сам президент.
«І зараз, коли робляться плани, графіки, доручення, — це
імітація бурхливої діяльності,
яка перемикає увагу людей, але
не дає результатів. Тому потрібно сильний, компетентний, професійний уряд, який не потрібно вчити, який почне діяти негайно», — резюмувала лідерка
«Батьківщини».
Ну що ж, за Юлі-прем’єра
(свят-свят!) уряд не формувався
б за принципом iз тих, кого не
шкода, аби не піти на дострокові
парламентські. Таким він був за
Гончарука, таким здебільшого є
і тепер.
Леді Ю не відчувала б приниження від необхідності до кінця
каденції парламенту демонструвати публічну безвідмовну
лояльність президенту, бо так
грати вона не буде. А звичні на-

пруження нічних безглуздих і
безпощадних битв за кадри для
Тимошенко матимуть сенс —
там на ключових для неї постах
були б її ідеологи.
Вона абсолютно впевнена
в своїх силах змінити країну.
Вона вважає, що не може не впоратись, адже в неї є колосальний
досвід і не менші президентські
амбіції, тому вона старалася б.
Утiм Юля про прем’єрство
мрiє завжди. Та чи треба це українцям?

Хід трубою... газовою
Тим часом спалахнула i
швидко згасла колотнеча з приводу можливої вiдставки з Кабміну Юрія Вітренка, який уже
починав мітити територію. А, як
уже зазначала «УМ», саме його
олігарх Ігор Коломойський проштовхував на посаду прем’єрміністра і до Олексія Гончарука, і тепер.
Чим втішать бентежну душу
Коломойського? Ймовірно, газовою трубою, «віджатою»-націоналізованою у Віктора Медведчука. На це вказують певні фактори.
Де-юре і де-факто суб’єктом,
що йому можна передати «трубу», може бути лише Укртранснафта. І все було б добре, якби Укртранснафта була
державною. Але, нагадаємо,
у 2015 році зчинився скандал через зміну керівництва
Укртранснафти, 100% акцій
якої належать НАК «Нафтогаз України». Тоді був звільнений представник Коломойського — Олександр Лазорко. Але
12 лютого 2021 року суд відновив Лазорка на посаді. А ще за
тиждень РНБО наклало санкції на Медведчука. Паралельно з цим АРМА оголосила конкурс на управління стратегічним нафтопродуктопроводом,
у якому перемагає Укртранснафта.
Нова соціальна змова може
вивільнити нову енергію, як наслідок, якої може визріти національно-державна криза, через
зневіру найширших верств населення у можливості реформування економіки та політичної
системи. Ґвалтування та примус в умовах війни — міна далеко не уповільненої дії, яка ефектно може вибухнути під президентським задом. ■

ПОЛІТИКА

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 14 КВІТНЯ 2021

5

■ ГІБРИДНА ВІЙНА

Конотоп патрiотичний?
Агресивна реклама нав’язує виборцям команду
російського агента Андрія Деркача
Інна СТЕПАНЧУК
Уже цілий місяць вулиці Конотопа
на Сумщині рясно завішані бігбордами з вітанням до «свята весни, краси і
любові» від партії «Наш край». Стільки біло-блакитної реклами в місті не бачили ще з часів президента-втікача Януковича, який теж полюбляв ці кольори.
Втім це й не дивно, адже «Наш край»
якраз і було створено на уламках розваленої «Партії регіонів». А відтак нова
політична сила успадкувала не тільки
кольори, а й людей, проросійську орієнтацію та регіональну ідеологію.
У грудні 2020 року головою Конотопської районної ради став «нашкраєвець»
Віктор Бик. Власне, саме його конотопці щодня бачать із вищезгаданих білбордів. Та не самого, а в дуеті з одіозним народним депутатом Андрієм Деркачем.
Тим самим, якого Держдеп США нещодавно назвав «активним російським
агентом, що підтримує тісні зв’язки з
російськими спецслужбами». Нагадаємо, ще у вересні минулого року Сполучені Штати запровадили санкції проти
Андрія Деркача за втручання у вибори
в США. Цьому передувала інформаційна атака проти Байдена і Порошенка, що
отримала назву «плівки Деркача». Та
замість давати пояснення правоохоронним органам з приводу своєї підривної
діяльності нардеп як ні в чому не бувало
Олена ЧЕРКАСЕЦЬ

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про всеукраїнський референдум». Верховна Рада ухвалила його ще
наприкінці січня. І попри те, що
«Голос», «Європейська Солідарність», «Батьківщина» та ОПЗЖ
не голосували за проєкт, його
підтримали 255 депутатів, переважно «слуг». Цей закон був
одним із пунктів президентської
програми Володимира Зеленського, який ініціював його, щоб
надати народу право самостійно, без участі політиків, вирішувати державні питання.

Референдум — не на щодень
Згідно з законом, всеукраїнський референдум є формою безпосередньої демократії
в Україні, способом здійснення
влади українським народом, що
полягає у прийнятті громадянами України рішень шляхом голосування. Люди можуть висловлювати свою думку щодо
змін до трьох розділів Конституції, а також питань загальнодержавного значення і території України. Водночас не
можна виносити на голосування питання, що суперечать Конституції України, принципам і
нормам міжнародного права,
питання, що скасовують чи обмежують конституційні права і
свободи людини та громадянина. Не вирішуватимуть загальнонаціональним голосуванням
питання, спрямовані проти незалежності України, на порушення державного суверенітету і територіальної цілісності,
створення загрози національній
безпеці України або торкаються етносів, рас, релігії. Не братиметься до уваги думка народу
і щодо питань податків, бюджету, амністії, а також ті, що стосуються сфери органів правопорядку, прокуратури або суду.
Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Сте-

посміхається з рекламних щитів.
Випускник Академії ФСБ Росії Андрій Деркач узагалі має дивовижну здатність виживати за будь-якої влади, а
свої політичні вподобання він змінював так часто, як змінювались у країні
президенти. Блогер Ярослав Бондаренко у своєму відеоролику називає Деркача «партнером кримінальних авторитетів і лобістом Росії». Втім це не завадило останньому понад 20 років сидіти
в українському парламенті, прикриваючись депутатською недоторканністю.
Деркач незмінно є народним депутатом
із 1998 року — відтоді не пропустив жодного скликання, а голоси йому забезпечує 159-й округ на Сумщині, до якого
входить місто Глухів. Тут Андрій Деркач вибудував під себе потужну вертикаль влади (єдиним непорозумінням був
мер Мішель Терещенко, якого зрештою
таки «з’їли» впродовж першої каденції),
щедро вкладав у «свій» округ гроші, в
результаті чого офіційно отримав звання Почесного громадянина Глухова, а
неофіційно — «хазяїна Сумщини». Тож
портрети Деркача у цьому місті викликали б, можливо, менший подив.
Інша справа Конотоп. До цього міста Деркач жодним чином не причетний:
тут не народився, не живе, не є депутатом місцевих органів влади. Та й виборчий округ для Деркача чужий — Конотоп входить до 160-го. Тож місцевих

❙ «Активний російський агент» Деркач на вулицях Конотопа.
неабияк дивує, чому це раптом Деркач
«торгує» обличчям на вулицях їхнього
міста? Та й як у місті, мером якого є висуванець «Свободи» Артем Семеніхін,
могли з’явитися білборди з російським
агентом? Семеніхін не раз хизувався
тим, що замість зображення президента в його робочому кабінеті висить портрет Степана Бандери. Бандера в мерському кабінеті і Деркач, на голові якого хіба
що російського кокошника не вистачає,
на вулицях — хіба це в міського голови не викликає дисонансу? Втім, подейкують у місті, мер-«свободівець» давно
танцює під деркачеву дудку.
Один із білбордів розташований навіть біля собору Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України.
Цікаво, про що «думає», дивлячись
на величний храм зі свого рекламного
щита, член Міжсоборної присутності
Російської православної церкви? Саме
таку «посаду» отримав у 2010 році
Андрій Деркач від Священного синоду РПЦ. Нагадаємо, що у вересні 2018

року прихожанин РПЦ Деркач був одним із п’ятьох осіб, які написали листа
до Вселенського патріарха Варфоломія
із закликом відтермінувати надання Томосу Українській церкві. А в лютому
цього року Деркач написав «свіже» послання Вселенському патріарху, в якому звинуватив екзарха в тому, що надання Томосу лише поглибило розкол в
українському православ’ї. А відтак закликав очільника Вселенського Патріархату, якого президент Зеленський
запросив на 30-річчя української Незалежності, приїздити в Україну тільки тоді, коли буде «реальний пакет і дорожня карта» «реального і всеосяжного
примирення православних в Україні»
замість «загарбницького і підступного
«плану Барбаросса», під яким, очевидно, і має на увазі Томос.
Єдине, що хочеться сказати після
цього: вбережи, Боже, Конотоп від таких «господарників і професіоналів».
Щоб не довелося вітати містян з іншою
весною — російською... ■

■ ЗАКОН ЯК ДИШЛО

«Референдум легко зробити маніпулятивним»
Три мільйони підписів на волевиявлення: що під обгорткою закону про народовладдя
фанчук наголосив, що на всеукраїнському референдумі мають розглядатися питання, які
потребують державницького визначення.
— Я б хотів, щоб інститут
референдуму використовували
для великих об’єднавчих справ,
для великих внутрішніх перемог. Мені здається, що такими питаннями мали б бути входження України до ЄС, в НАТО.
Питання, які потребують реального державницького визначення, а не внутрішньополітичні.
Тому що ми не повинні забувати про те, що референдум — не
на щодень. Це дуже дорога річ.
І вартість орієнтовно 3 мільярди гривень. Тому дуже важливо, щоб ті, хто ініціювали референдум, відчували свою відповідальність,— зазначив політик.
Всеукраїнський референдум
вважатиметься таким, що відбувся, якщо участь у голосуванні взяли не менш як 50% людей,
включених до Державного реєстру виборців, при цьому на розгляд суспільства може виноситися одне питання, на яке потрібно буде дати відповідь: «так»
або «ні». Рішення, прийняте на
такому референдумі, можна
змінити лише шляхом нового
всеукраїнського референдуму
не раніше, ніж через три роки з
дня його прийняття.
Окрім цього, всенародне
опитування не може проводитися одночасно з черговими й позачерговими загальнодержавними виборами.
Ключовою новацією закону є запровадження електронних процедур під час організації та проведення референдуму,

в тому числі електронних голосувань. Перший віцеспікер ВР
Руслан Стефанчук зазначив, що
електронне голосування проводитимуть, коли з’являться відповідні технічні можливості,
які гарантують його безпеку.

Хто призначатиме
волевиявлення?
Президент України має повноваження призначати Всеукраїнський референдум про затвердження змін до трьох розділів Конституції «Загальні засади», «Вибори. Референдум»
та «Внесення змін до Конституції України» Основного закону.
Також глава держави буде проголошувати всеукраїнський референдум за народною ініціативою. Референдум щодо зміни
території України призначатиме Верховна Рада відповідно до
Конституції України.
Результати народного волевиявлення на референдумі стосовно внесення змін до розділів
I, III, XIII Конституції, про зміну території України та втрату
чинності закону України або окремих його положень не потребують затвердження будь-якого
органу державної влади. Натомість результати референдуму
з питання загальнодержавного значення є обов’язковими
для розгляду та ухвалення рішення в порядку, визначеному
Конституцією та законами України.
Законом передбачені й обмеження при призначенні референдуму: в жодному разі його
не зможуть призначити та провести в разі введення в Україні
воєнного чи надзвичайного ста-

ну. І тільки через 30 днів з моменту припинення чи скасування такого стану може розпочинатися процес всеукраїнського
референдуму.
На думку депутата з фракції «Голос» Сергія Рахманіна,
закон про народовладдя становить загрозу для демократії.
— Цим законом Верховна
Рада як вищий законодавчий
орган країни усувається від частини законодавчого процесу.
Референдум — це дуже тонка
річ. Це та штука, якою шахраї
та лиходії користуються як інструментом впливу. Його дуже
легко зробити маніпулятивним.
Наведу приклад: у 1990 році переважна більшість населення
Радянського Союзу голосували за його збереження, а вже у
1991-му — ця ж більшість голосувала за вихід iз СРСР. Чому?
Суть у тому, як сформульоване питання. Текст, який виноситься на референдум, не проходить експертизи Верховної
Ради. Можна винести питання
зради, подати його як питання
миру і отримати народну підтримку.
— Перш за все допоки частина українських територій залишається тимчасово окупованою і триває війна на сході, ні
про який загальноукраїнський
референдум не може йтися, —
додає перший заступник голови
комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук. — По-друге, закон про референдум у схваленій редакції і
за теперішніх умов створює загрозу руйнування правової системи та основ державності. Одна
лише норма про скасування чин-

них законів через референдум iз
юридичної точки зору є повним
безумством. У Конституції чітко написано, що основним законодавчим органом є Верховна
Рада, а зміни до законодавства
мають право вносити парламентарії, уряд і президент. А законом про референдум Зеленський і його монобільшість впроваджують скасування законодавчих норм в обхід парламенту,
що неприпустимо.
Організувати перше всенародне опитування можна вже
одразу після підписання закону президентом України Володимиром Зеленським. Їх можна проводити необмежену кількість упродовж року. Все залежатиме лише від ініціативи
населення. А для цього необхідно на зборах, де присутніх
мінімум триста осіб, утворити
ініціативну групу не менше як
із 60 громадян України, представити обґрунтування позиції
щодо питання, що буде винесене на референдум, а ініціаторам
— впродовж 90 днів зібрати підписи не менш як 3 мільйонів
громадян України. ЦВК затверджує рішення про підсумки збору підписів і передає його
главі держави. Та останнє слово і «добро» на референдум — за
президентом.
Якщо застосовувати аналогії, то референдум можна сприймати як хірургічну операцію.
І проводити її треба тільки тоді,
якщо інакше вирішити питання неможливо. Якщо ж залучати хірурга для лікування застуди — бажаного результату
не досягнути. Ба більше, чи не
стане гірше? ■
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Олег ГАНСЬКИЙ

Ситуація з пальним в Україні стабілізувалася, і очікувати змін цін
на автозаправних станціях наразі
не доводиться. Втім український
паливний ринок перебуває під
тиском величезних проблем, які
періодично призводять до цінових потрясінь.

Меморандум «збиває» ціни
«Ми домоглися того, що
зараз наповненість нафтобаз
усіма видами палива практично на максимумі. Аграрії
спокійно проводять посівну
кампанію. Мінекономіки не
чекає ніяких істотних коливань, крім сезонних», — сказав міністр економіки Ігор
Петрашко.
За його словами, ціна у великому гурті на дизель з початку і до кінця березня не виросла, а іноді навіть дещо знизилася. «У дрібному гурті ми теж
бачимо стабільність в останній
тритижневий період», — повідомив міністр, додавши, що за
останні два тижні провели багато зустрічей з представниками різних АЗС.
«Ми прийшли до формату меморандуму і підписали
його з «Нафтогазовою асоціацією України», яка представляє інтереси найбільших гравців ринку. Головна мета меморандуму — об’єднання зусиль
для цінової стабільності на
ринку нафтопродуктів», — заявив міністр, пояснивши, що
ухвалений документ має забезпечити цінову стабільність на
ринку. І справді: через два дні
після його оприлюднення роздрібні ціни на бензин у порівнянні з попереднім торговим
днем знизилися.

■ ПОВНИЙ БАК

«Контрабас» проти ринку
Проблемами українського ринку пального, які впливають на ціни, є нестача вітчизняної
продукції та засилля неякісної контрабанди
Мільярди йдуть у тінь
Тим часом експерти говорять про іншу проблему, яка заважає розвиткові вітчизняного
паливного ринку, — «контрабас». За підрахунками аналітиків, втрати державного бюджету від нелегального обігу нафтопродуктів у 2020 році складали близько 19 млрд грн, а в
2021 році перевищать 20 млрд.
Експерти консалтингової
групи «А-95» зазначають, що
тіньовий сектор складається з
нелегального виробництва на
міні-НПЗ й нафтобазах, а також махінацій під час реалізації пального, зокрема через мережу нелегальних АЗС. «Зазвичай вважають, що тіньовий
ринок — це газова бочка під
парканом десь на периферії. Насправді це величезна виробничо-фінансова сфера, яка ґрунтується на несплаті податків,
має визначальний вплив на паливний ринок і завдає відчутної шкоди державному бюджету», — пояснив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.
На його думку, більша частка несплачених податків припадає на оптимізацію ПДВ та
податку на прибуток — понад
15 млрд грн. Схема передбачає
фіктивне споживання пального, в результаті чого відбувається завищення витрат підпри-

ємств реального сектору економіки і формування податкового
кредиту.
«Понад 20% усіх нафтопродуктів в Україні споживаються двічі: за документами, для
оптимізації податків, і фізично, коли пальне реалізують за
готівку поза касою», — кажуть
автори дослідження.
Таким чином, втрати бюджету за ПДВ напряму залежать від
цін на пальне, тому в 2021 році
очікується зростання тіньового
сектору, адже вартість енергоносіїв демонструє сталу тенденцію до зростання через світову
кон’юнктуру.
Іншим потужним джерелом
втрат є нелегальне виробництво нафтопродуктів. За спостереженнями «А-95», з різною
інтенсивністю в Україні працює
понад 30 об’єктів малої нафтопереробки, що випустили минулоріч близько 470 тис. тонн різноманітної нафтохімічної продукції, яка не обкладається акцизним податком. Насправді ж
це низькоякісні моторні палива
стандартів «Євро-2» і «Євро-3»,
які прямують у роздрібну мережу. Сума несплаченого акцизу за 2020 рік оцінюється у 3,8
млрд грн.
Крім того, у 2020-2021 роках
збільшилося постачання імпортних безакцизних розчинників,
що є сумішами октанопідвищу-

■ Є ПРОБЛЕМА

Статистика задля хайпу
Інформацію про довкілля українцям часто надають
не науковці, а громадські активісти, що не мають ні
відповідних знань, ні професійного обладнання
Олександр КОСОВЕЦЬ,
член ученої ради Українського географічного
товариства

Чим більше розвивається суспільство, тим
сильніше хвилюють його екологічні проблеми. Цю тенденцію чудово вловили деякі громадські активісти, які на хвилі популярності
цієї теми здобувають визнання для самих
себе. І у цьому не було б нічого особливо поганого, якби вони таким чином не обманювали довірливих читачів, слухачів, глядачів.

Проблему вивчають десятиліттями
Організації
гідрометеорологічної
служби розпочали регулярні спостереження за забрудненням атмосферного
повітря у найбільших містах України ще
з 1960 років. Зокрема, у Києві Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса
Срезневського проводила такі спостереження на чотирьох стаціонарних постах
із 1965 року.
З часом мережа постів розширювалась, і нині їх налічується 16, причому
більшість — 12 — розташовані у правобережній частині міста. На лівобережжі —
три, один розташований посеред Дніпра
на Венеційському острові неподалік станції метро «Гідропарк».
Місця розташування постів узгоджувались із санітарно-епідеміологічною
службою МОЗ, і вони охоплювали як найбільш забруднені території Києва — Бессарабську і Деміївську площі, проспект
Перемоги, так і відносно чисті — райони
Національного Експоцентру, обсерваторії

на проспекті Науки поряд з метеостанцією
і уже згаданий Гідропарк.
Спочатку частина інформації про стан
забруднення повітря мала гриф «для службового користування», а з 1987 року стала
доступною для всіх жителів України. Нині
з фактичними даними про стан забруднення повітря в Києві та інших містах України можна ознайомитись на сайті обсерваторії, який легко знайти у пошукових системах.
Єдиним недоліком існуючої мережі
спостережень є відсутність автоматизованих датчиків, які надавали б можливість
ознайомитись із фактичним станом забруднення повітря в реальному часі. Однак і у цьому напрямі вже розпочалися
позитивні зміни у зв’язку з технічним переоснащенням гідрометслужби, про яке
нещодавно оголосив міністр МВС Арсен
Аваков.

Дослідження — навмання
Однак попри це все, наразі ж слухачі
Українського радіо отримують абсолютно
недостовірну інформацію про стан забруднення найбільших міст України та деяких
обласних центрів. Цю інформацію озвучують у прямому ефірі засновники однієї з
екологічних організацій, посилаючись на
показники невідомо де розташованих побутових датчиків, які вимірюють дрібнодисперсний пил.
Згідно з цими показниками, Київ буває найзабрудненішим містом України,
хоча насправді таким ніколи не був. При
оцінці якості повітря фахівці гідрометео-

❙ Понад 1800 автозаправок торгують неякісним пальним.
❙ Фото з сайта the-village.com.ua.
вальних компонентів, які завозять на міні-НПЗ й нафтобази.
Явні ознаки системних податкових зловживань спостерігаються на 1800 АЗС, що складає
25% загальної кількості станцій у країні.
Експерти при цьому наголошують: держава має терміново
вжити необхідних заходів для
боротьби з тіньовим ринком.
Зокрема, необхідні посилений
контроль у переміщенні й використанні нафтової сировини
та прискіпливий моніторинг
діяльності міні-НПЗ. Уряд також має зробити постійну систему порівняння податкового

рологічних організацій використовують
дані за п’ятьма домішками, які найбільше забруднюють атмосферу — діоксид
азоту, діоксид сірки, формальдегід, фенол, завислі речовини чи інші специфічні домішки.
Фахівці ЦГО ім. Бориса Срезневського порівняли дані спостережень на стаціонарних постах гідрометеорологічних організацій у період з 16-го по 31 березня з
даними, які озвучувало радіо. Картина
виявилась невтішною, дані спостережень
гідрометеорологічних організацій за цей
період не мали різких коливань, тоді як
дані екологів мали досить строкату картину.
Щоб не бути голослівним, порівняємо
дані екологів за 16 березня, коли Київ нібито був найбруднішим містом України —
показник забруднення 105 одиниць. А 2324 числа показник знизився до 22-18 одиниць відповідно. Проте дані ЦГО ім. Бориса Срезневського за індексом забруднення
атмосфери залишились майже без змін: 16
березня — 10,5, 22-24 березня — 9,2 і 9,6
відповідно.
Дані щодо показників у Дніпрі також
досить строкаті. За даними екологів, які
проводять «паралельний» підрахунок, 17
березня Дніпро чистий — 47 одиниць, наступного дня рівень уже шкідливий для
чутливих груп населення — 102 одиниці.
Водночас дані Дніпровського регіонального гідрометцентру практично не змінились — 10,6-11,2 одиниці ІЗА, що відповідає високому рівню забруднення. Підвищений рівень забруднення Дніпра в організації пояснили штилем і туманом, що
загалом правильно.
Однак його колега, інформуючи жителів України про рівні забруднення 31 березня, на перше місце поставила Харків,
причому пояснила високе забруднення...
північно-східним вітром. Але це насправді не так, бо вітер будь-якого напрямку
сприяє розсіюванню забруднення і зменшує концентрацію шкідливих речовин у
повітрі міста. До речі, Харків ніколи в останні роки не був дуже забрудненим містом, бо промисловість практично стоїть,

навантаження на роздрібних
операторів ринку й відновити
систему державного контролю
якості нафтопродуктів із подальшою публікацією результатів.
«Ліквідація нелегальних
схем на паливному ринку матиме мультиплікативний ефект:
збільшить бюджетні надходження, підвищить завантаження легальних нафтопереробних
підприємств, покращить конкуренцію на ринку й захистить
громадян і довкілля від неякісного пального і токсичних викидів», — зазначив директор
«А-95» Сергій Куюн. ■

а відносно широкі вулиці не потерпають
від автомобільних корків, які практично
щодня дошкуляють киянам.

Дати слово синоптикам, а не аматорам
За цими ж даними, 26 березня до найзабрудненіших було віднесено Львів,
Луцьк, Івано-Франківськ, Рівне і Запоріжжя. Щодо останнього питань немає,
місто промислове, тому інколи забруднення підвищується. Щодо ж стосується Рівного, то його поява у списку пояснюється
характером погоди — штиль, висока вологість повітря.
2 квітня Рівне, Івано-Франківськ —
уже найчистіші міста, зокрема в Рівному вранці йшов дощ, який суттєво зменшує забруднення пилом. Однак хімічне
забруднення нікуди не поділось, бо місто
Рівне загалом відноситься до міст із підвищеним рівнем забруднення.
Така строкатість даних невипадкова,
адже їх побутові датчики можуть бути
розташовані на різних поверхах будинків, і якщо сусід знизу курить на балконі,
то зверху датчик зашкалює. Ці датчики
передбачені для визначення запиленості
конкретного помешкання, вони не проходять ніякої повірки і аж ніяк не можуть
використовуватись для оцінки забруднення повітря загалом по місту.
Наведених прикладів достатньо, щоб
зрозуміти, що українське радіо, свідомо
чи ні, займається щоранку дезінформацією населення України про рівні забруднення повітря. Тому це необхідно негайно
припинити і повернути до прямого ефіру
виступи синоптиків Українського гідрометцентру, які, як це було кілька років
тому, давали розлогі й актуальні прогнози погоди по Україні.
З іншого боку, відсутність у державі
окремого органу влади в галузі гідрометеорології та моніторингу природного середовища не убезпечить українців
від нахабних шарлатанів, які під виглядом інформування населення про стан
забруднення довкілля і надалі вішатимуть локшину на вуха довірливих українців. ■
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■ КРИЗА

■ ТОТАЛІТАРИЗМ

Якщо завтра війна

Поміняли
Конституцію
на «Ханституцію»

ЄС, США й НАТО проводять серію зустрічей стосовно
можливої агресії Росії проти України
Ігор ВІТОВИЧ

Євросоюз знову закликав Росію
утриматися від кроків, які можуть
посилити напруженість у відносинах з Україною. У понеділок, 12
квітня, на брифінгу в Брюсселі
представник Служби зовнішніх
зв’язків ЄС Петер Стано прокоментував кризу у відносинах України
та Росії, пов’язану з концентрацією російських військ біля кордонів сепаратистських територій
українського сходу. «Сподіваюся,
що не буде загострення. Сподіваюся, що не буде конфлікту. Це
було б неприйнятно. Всі поточні
контакти і дипломатичні зусилля,
насправді, спрямовані на запобігання цьому», — сказав Стано. Він
зазначив, що ЄС «дуже серйозно
стурбований» ситуацією на сході
України, переміщеннями російських військ поблизу кордону і в
анексованому Криму. Стано повідомив, що кризу навколо України обговорять 19 квітня на Раді
міністрів закордонних справ країн
Євросоюзу.

Перед обличчям загрози
У вівторок до Брюсселя прибув глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він мав зустрітися з
Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та взяти участь у позачерговому засіданні Комісії Україна—НАТО. Засідання цієї Комісії (керівний орган, який відповідає за розвиток відносин між
НАТО й Україною та є форумом
для консультацій з питань безпеки) відбудеться з ініціативи
Києва. Темою розмови українського міністра закордонних справ
та Генсека НАТО має бути загострення ситуації вздовж кордону
України з Росією та на тимчасово
окупованих територіях Криму.
Із 13 по 15 квітня в Брюсселі
знову перебуватиме державний
секретар США Ентоні Блінкен
для переговорів з партнерами по
НАТО, в тому числі й щодо української ситуації. У ці ж дні в
Брюсселі очікують і міністра оборони США Ллойда Остіна. У понеділок Ентоні Блінкен та Єнс
Столтенберг уже розмовляли по
телефону про переміщення російських військ уздовж кордону з
Україною. Напередодні прибуття
до Брюсселя Ентоні Блінкен заявив в інтерв’ю телеканалу NBC
NEWS, що у нього «просто зараз
є реальні побоювання з приводу
дій Росії», яка зібрала біля кордонів України «більше військ,
ніж будь-коли з 2014 року». Глава американського зовнішньополітичного відомства ще раз попередив Москву про можливі наслідки.
Прессекретарка президента України Юлія Мендель в
інтерв’ю агенції «Рейтер» в понеділок, 12 квітня, повідомила,
що Володимир Зеленський направив до Москви запит про переговори з російським колегою
Володимиром Путіним, але згоди досі не отримав. В інтерв’ю
«Інтерфаксу-Україна» вона пояснила, що запит був направлений 26 березня, відразу після загибелі чотирьох військовослужбовців ЗС України в ході обстрілу
в районі селища Шуми Донецької області. У свою чергу прессекретар російського президента Дмитро Пєсков у понеділок

Киргизстан переходить
до президентської форми правління
Ігор ВІТОВИЧ

❙ Тема розмови Дмитра Кулеби та Єнса Столтенберга —
❙ ситуація на українському кордоні.
повідомив, що останнім часом запитів Зеленського на телефонну
розмову з Путіним не було.
МЗС України тим часом звинуватило Росію в невиконанні
Віденського документа про заходи зміцнення довіри і безпеки, який Організація з безпеки і
співробітництва в Європі (ОБСЄ)
прийняла в 2011 році. У заяві українського МЗС йдеться, що (відповідно до передбаченої цим документом процедури) Москві був
направлений запит про «надання
роз’яснень щодо істотного зростання військової присутності
РФ уздовж кордону з Україною
і на тимчасово окупованих територіях України впродовж останніх днів». Москва «відмовилася
надавати субстантивну інформацію», — повідомило МЗС України, закликавши «російську сторону відвести війська від кордону
з Україною, припинити войовничу риторику і дезінформацію».
Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN
заявив, що втручання Росії дуже
ймовірне і може відбутися в будьякий день. Він запевнив, що Україна готова до цього, і дійшов
висновку, що президент США
Джо Байден «повинен робити
більше», щоб допомогти припинити цей конфлікт: надіслати
більше зброї, більше грошей на
боротьбу і — зокрема — більше
підтримки для вступу до НАТО
— союзу, в якому напад на одного
члена зобов’язує інших відповісти.
У понеділок керівники дипломатичних відомств «Великої сімки» (G7) засудили концентрацію
російських військ на кордоні з
Україною. «Широкомасштабні
пересування військ без попередження є небезпечними та дестабілізуючими рухами», — йдеться у заяві G7, опублікованій британським міністерством закордонних справ.
«Ми закликаємо Росію припинити свої провокаційні дії та негайно провести деескалацiю напруженостi відповідно до своїх
міжнародних зобов’язань», —
заявили міністри закордонних
справ Франції, Японії, Канади,
Німеччини, США, Великої Британії та Італії, а також глава дипломатії ЄС.

Коли завіси опускаються...
«Оскільки невідомо, чи Росія
просто грає м’язами, чи готує

чергову війну з Україною — цього разу зовсім іншу, ніж у 2014
році, відкриту міждержавну війну, — ми знову маємо справу в
Європі з таким моментом політики, коли завіси опускаються і все
добре видно», — акцентує професор Collegium Civitas Марек Ціхоцький. Військові консультації, проведені кілька днів тому
між США, Великобританією, Канадою, Польщею та Литвою щодо
ескалації Росією конфлікту з Україною, показують, що коли існує реальна загроза, на сцені залишаються американці та їхні
спеціальні союзники.
Питання лише в тому, хто яку
роль у цій системі буде виконувати і яким буде реальний розподіл
вигод та витрат у разі участі
у конфлікті. Привертає увагу
зникнення Німеччини та Франції. Особливо значущим є раптове мовчання Берліна, який з 2014
року відповідає за всю ситуацію
у Східній Європі. Коли ще згадати дедалі більший ентузіазм німецьких політиків щодо російської вакцини «Супутник-V», продаж алюмінієвого заводу в Рейнфельдені росіянам та рішучість
у закінченні проєкту «Північний потік-2», образ німецької
східної політики стає дуже чітким, наголошує Марек Ціхоцький у своєму дописі для видання
Rzeczpospolita. Професор наголошує, що Німеччина зацікавлена
в Східній Європі в першу чергу
в контексті власної вигоди. При
цьому Берлін не дає ніяких гарантій безпеки, оскільки Німеччина не має для цього ні можливості, ні політичної волі.
Російські незалежні коментатори наголошують, що Москва провокує напруженість на
сході України і лякає Захід війною. За словами військового експерта Олександра Гольца, не
треба панікувати, але варто бути
дуже пильним, адже Росія вже
в 2014 році показала, що готова
порушити всі міжнародні норми.
Російський аналітик також вказує на меншу кількість військ,
зібраних Росією біля українського кордону, ніж сiм років тому, і
стверджує, що цього разу йдеться
не про війну, а про демонстрацію
сили. Водночас він підкреслює,
що з огляду на надзвичайно холодні відносини Росії із Заходом
єдиною можливістю тиску, яка
залишилася Москві, є погроза
війною. ■

У Киргизстані відбувся референдум про нову Конституцію і вибори до місцевих рад. З ініціативою змінити
Основний закон і посилити президентські повноваження
виступив Садир Жапаров відразу після приходу на пост
глави держави. Проти поправок виступають як киргизькі експерти і правозахисники, так і міжнародні організації, в тому числі Венеційська комісія Ради Європи та
Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.
Ініціатива щодо зміни Конституції стала наслідком політичної кризи жовтня 2020 року, коли в результаті протестів проти підсумків парламентських виборів
до влади прийшов звільнений мітингувальниками з
в’язниці ексдепутат Садир Жапаров, який відбував восьмирічне ув’язнення за кримінальні злочини. Погрожуючи депутатам парламенту та ігноруючи координаційну раду опозиції, він за лічені дні став спочатку прем’єрміністром, а потім і виконуючим обов’язки президента.
Опинившись при владі внаслідок президентських виборів 10 січня цього року, Жапаров запропонував змінити Конституцію Киргизстану і перейти від парламентської до президентської форми правління. Перший проєкт
поправок до Основного закону опублікували вже 17 листопада. Противники реформи назвали документ «Ханституцією» через дуже широкі повноваження, які отримував глава держави, зазначає RFI. Референдум про
поправки спочатку планували провести разом iз президентськими виборами 10 січня, однак через критику голосування відклали. 11 березня депутати Жогорку Кенеша (Верховної Ради) проголосували за проведення конституційного референдуму 11 квітня.
Проєкт нової Конституції передбачає перехід Киргизстану до президентської форми правління. Одна й
та сама особа може займати посаду глави держави не
більше двох п’ятирічних термінів. За старою Конституцією, одна людина могла обратися президентом один
раз на шість років. Президент отримує право законодавчої ініціативи, визначає структуру і склад кабінету
міністрів, а глава уряду очолює адміністрацію президента. Також президент призначатиме членів ради безпеки, голови та заступників Верховного і Конституційного судів. Для оголошення президенту імпічменту будуть
потрібні голоси не менше 2/3 парламенту, а також схвалення генпрокурора і Конституційного суду.
Повноваження парламенту суттєво скорочуються, як
і число самих депутатів. За новою Конституцією, їх залишиться тільки 90 замість нинішніх 120. Їх обиратимуть
не лише за партійними списками, а й по одномандатних
округах. Парламент більше не буде впливати на склад
уряду і не зможе висловлювати йому недовіру. Мандат
депутата може бути відкликаний, також депутат може
бути позбавлений недоторканності.
Частина повноважень парламенту відійде також новому органу державної влади — Народному Курултаю
(Народним Зборам). У проєкті нової Конституції, — це
«вищий дорадчий, консультативний i координуючий орган народовладдя», який формуватиметься за принципом територіального представництва. Теоретично він отримає повноваження висловлювати вотум недовіри уряду і президенту.
Проєкт нової Конституції розкритикували міжнародні організації. «Деякі положення проєкту нової Конституції Киргизстану загрожують необхідному балансу гілок влади і захисту особистих свобод, що мають істотне
значення для демократії і верховенства права», — йдеться в спільному висновку Венеційської комісії Ради Європи та Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. Із закликом дослухатися до висновку цих інституцій звернувся до влади Киргизстану Європейський
Союз.
Кілька місяців поспіль щонеділі в Бішкеку проходили мітинги проти конституційної реформи. Противники
поправок сформували рух «Проти Ханституції» й обіцяли подати до суду на президента і депутатів через узурпацію влади.
Деякі активісти пропонували бойкотувати референдум: якщо число тих, хто проголосував, буде нижче 30%, то підсумки плебісциту визнають недійсними. Але сподівання не справдилися. Оприлюднені в понеділок дані Центральної виборчої комісії країни свідчать, що в референдумі взяли участь 36,75% виборців.
Згiдно з результатами попереднього підрахунку голосів, внесення змін в Основний закон країни підтримали 79,25%. А тих, хто проголосував проти, нарахували
всього 13,69%. ■
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■ РЕЗОНАНС

«Щось із пам’яттю моєю сталось...»,
або Як Геннадій Єфіменко своє відкриття іменує тепер фейком
Володимир СЕРГІЙЧУК,
завідувач кафедри історії
світового українства Київського
національного університету імені
Тараса Шевченка,
доктор історичних наук

Про емоції та образи
Науковий співробітник Інституту
історії НАН України Геннадій Єфіменко, який регулярно відгукується на мої
виступи щодо підрахунку втрат від Голодомору-геноциду 1932—1933 років в Україні, зрозуміло, не обійшов своєю увагою і публікацію в «Україні молодій» від
16 березня 2021 року. Щоправда, цього разу проявив своєрідну великодушність, заявляючи про те, що тільки два
абзаци зі статті «Кремлівська статистика: чому деякі українські науковці занижують кількість жертв Голодомору»
«підлягають науковому аналізу, бо все
інше — або емоції, частину з яких розділяють усі українці (в тому числі й науковці, про яких згадується в тексті), або
маніпуляції та образи».
Насамперед такою вважає Г. Єфіменко назву, яка, нібито, «по суті є наклепом
щодо згадуваних у ній науковців». Чомусь він вирішив, що йдеться про істориків-агентів Кремля, про що волає в соціальних мережах. Але редакція газети,
пропонуючи такий заголовок, насправді мала на увазі зовсім інше: цифра втрат
від Голодомору в 3,5 мільйона осiб у Радянському Союзі могла бути санкціонована для друку тільки з дозволу Кремля,
тобто символу тодішньої найвищої влади.
Будь-який професійний дослідник знає,
що без дозволу ЦК КПРС цензура не пропустила б вказану цифру. Тому це справді «кремлівська статистика», і дивною
виглядає поспішність Г. Єфіменка кинути звинувачення в співпраці з Кремлем
науковцям, прізвища яких він, щоправда, не називає. Але, як мовиться, у кого
що болить...

Розрахунки і прорахунки
Також Г. Єфіменко залишає «поза
увагою оцінку тих повторюваних автором тез, на необґрунтованість яких раніше вже неодноразово вказувалося. Зокрема, це стосується цифри 32 млн 680
тис. 700 осіб як чисельності населення
УСРР станом на 1 січня 1932 року. Про
її некоректність неодноразово йшлося,
зокрема, і в моїх текстах на шпальтах
Гісторіанс».
Звичайно, Г. Єфіменко може скільки завгодно писати про свою думку, але
є офіційна статистика тодішньої влади
і висновки тогочасних фахівців, яких
він чомусь не бере до уваги. Насамперед це офіційні дані станом на 1 січня
1932 року за матеріалами Центральної
адміністративно-територіальної комісії
при ВУЦВК’у, що їх одержано від районних виконавчих комітетів (Довідник з
основних статистично-економічних показників господарства районів Київської области. — Харків, 1933. — С. 5).
Цифру 32 млн 680 тис. 700 станом на
1 січня обґрунтовує і працівник Держплану УРСР перед Другою світовою війною С. Сосновий. У своїй статті «Правда про голод на Україні в 1932—33 роках», яка була надрукована на Заході,
він, зокрема, зазначав: «Хоч як большевики заперечували наявність голоду
на Україні, проте в двох надрукованих
офіційних джерелах наведено цифри населення на 1 січня 1932 р. і на 1 січня
1933 р., які, стверджуючи факт загибелі
з голоду значної кількости населення, в
той же час дозволяють уточнити, скільки загинуло в 1932 р. і скільки в 1933
р».
Перше джерело — «Довідник з основних статистично-економічних відомостей», виданий у 1933 р. За цим довідником, на 01.01.1932 р. на Україні було 32

млн 680 тис. 700 душ (цифра цілком збігається з нашими обрахунками населення на цю дату, оскільки при її обчисленні управління справами виходило з того
відсотку приросту населення, що й ми, а
саме 2,3 відсотка).
Друге джерело — це виданий у 1932
р. Управлінням народно-господарського
обліку УСРР довідник «Народнє господарство УСРР». У цьому довіднику наводиться цифра населення на 01.01.1933
р., і становить вона 31 млн 901 тис. 500
душ» (Українські вісті (Новий Ульм. —
1950. — Ч. 11).
Зрештою, якщо Всесоюзний перепис
населення 1926 року встановив в УСРР
28,9 мільйона осіб, у 1927—1931 роках
природний приріст сягнув 2 млн 792 тис.
400, до яких додалася величезна маса залучених iз Росії та інших радянських
республік на будови першої п’ятирічки,
то чому станом на 1 січня 1932 року не
могло бути 32 млн 680 тис. 700 осіб?
Тепер по суті головних звинувачень
Г. Єфіменка. Для нього непорушною аксіомою є: «уточнена фахівцями загальна кількість населення, за переписом
1937 року, становить 28 млн 858 тис.
100 осіб», а от «пан Сергійчук має на
увазі якусь іншу «уточнену» цифру, та
й говорить він лише про перепис 1937
року».
Справді, коли однодумці Г. Єфіменка
— демографи — розраховували за своїми
формулами підсумок Всесоюзного перепису населення 1937 року по УСРР, то автор цих рядків завдяки історико-статистичному методу підрахував його на основі наявних офіційних матеріалів. Відтак він звернув при цьому особливу увагу
на документ, який підготував Г. Єфіменко як додаток до монографії свого наукового керівника С. Кульчицького про демографічні втрати в УСРР від Голодомору-геноциду (Кульчицький С., Єфіменко Г. Демографічні наслідки голодомору
1933 р. в Україні. Всесоюзний перепис
1937 р. в Україні: документи та матеріали / НАН України. Ін-т історії України. — К., 2003. Режим доступу: https://
www.academia.edu/28855027/ ).
Йдеться про порайонні підсумки переписів 1926 і 1937 років, які начальник
спецсектору Управління народногосподарського обліку УСРР Торчинський
надіслав 16 січня 1937 року до секретаріатів Косіора й Постишева як додаток до переданого напередодні повідомлення про попередні результати. У цьому документі в розрізі областей викладено порівняльний аналіз даних переписів
1926 і 1937 років по районах і містах, але
чомусь не підбито підсумків по кожному
регіону. А в підготовленому Г. Єфіменком до друку й опублікованому С. Кульчицьким варіанті вказуються вони по
кожній області за 1926 і 1937 роки.
Так от, якраз арифметика Г. Єфіменка по областях «уточнила», що, згідно з
районними показниками, кількість населення УСРР у 1937 році на 532,7 тисячі менша, ніж подано в офіційній статистиці. Так воно виходить і в оригіналі
(Центральний державний архів громадських об’єднань України — ЦДАГОУ:
Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 7163. — Арк. 23
— 40).
Ось звідки кількість населення УСРР
на початок січня 1937 року — 27 млн 854
тис. 900 осіб (це вже без заокруглення і
нулів, за які мене критикує Г. Єфіменко,
але точніше), а не 28 млн 858 тис. 100. Та
виникає питання до нього: чому він не
звів у 2003 році дані по областях, щоб донести правду про реальний підсумок перепису на місцях? Не думається, що він
цього не зробив. То що заважало сказати про своє відкриття, яке він тепер іменує фейком? Не хотілося кидати пляму
на «чесний перепис 1937 року», про що
неодноразово заявляв С. Кульчицький?
Але для Г. Єфіменка «то не предмет
сьогоднішнього аналізу». Тому про доку-

мент О. Асаткіна від 15 січня 1937 року,
де йдеться про 28 млн 200 тис., Г. Єфіменко пише, а про довідку Торчинського від
16 січня, за якою фактично він сам підрахував нестачу 532,7 тисячі громадян, чомусь замовчує.
А ще дуже переймається Г. Єфіменко тим, що я нібито не врахував кадрів
РСЧА і НКВС, пояснюючи для необізнаного читача: стосовно останнього відомства це «означало в’язнів, а не співробітників». Усе це, мовляв, «порахували ті,
кому це належить робити за фахом, тобто українські демографи». І тому загальна цифра перепису має бути 28 млн 858
тис. 100 осіб. (Правда, не загострив уваги, що цей контингент треба було б врахувати і станом на 1 січня 1932 року).
Як бачимо, Г. Єфіменко довіряє розрахунку (це не підрахунок) сучасних демографів, а я — офіційному документу того
часу: 2 лютого 1939 року, доповідаючи
секретареві ЦК КП (б) У Д. Коротченку
про підсумки Всесоюзного перепису населення 1939 року по УРСР, начальник
Управління народногосподарського обліку УРСР В. Рябічко спеціально уточнював, що 1937 року вказаними наркоматами цей контингент був переписаний
у кількості 165 тисяч осіб (Центральний
державний архів вищих органів влади та
управління України — ЦДАВОВУ: Ф. 2.
— Оп. 12. — Спр. 70. — Арк. 5).
Тож владі не було жодних проблем
прийняти за остаточну цифру 28,4 млн
(28 млн 200 тисяч плюс 165 тисяч — з
деякими уточненнями вважалося 28
млн 387 тис. 609 осіб, від якої автор цих
рядків віднімав виявлені Г. Єфіменком
532,7 тисячі дописаних).
Але далі, до відома Г. Єфіменка, в цій
доповідній є ще й такі рядки: «Вместе с
этим населением, численность населения УССР по дефектным данным переписи 1937 года равняется 28,4 мил. человек. Естественный прирост населения
за 1937 и 1938 гг. составляет 1,5 мил. человек.
Итоги переписи 1937 года, дополненные данными о естественном приросте
населения УССР за два года, определяют заниженную цифру населения УССР
в 29,9 мил. человек.
Полученная по переписи 1939 года
численность населения УССР меньше
этой только что указанной цифры на 0,5
мил. человек» (там само. — Арк. 5).
Отже, підтвердилося, таким чином,
що в підсумкових даних перепису 1937
року по УСРР було дописано 532,7 тисячі осіб, про що знав iще 2003 року Г.
Єфіменко! А знаючи, міг без проблем
самостійно відняти виявлену ним цифру нестач і природний приріст населення УСРР за 1934—1936 роки і стало б
відомо, скільки населення в ній залишалося станом на 1 січня 1934 року —
без заокруглення і нулів 26 млн 815
тис. 800. А там до визначення остаточно уточненої цифри втрат залишалася
лише одна арифметична дія — 7 млн
117 тис. 600.

Однак він цього не зробив. Через
недостатню фаховість у роботі з документами статистики й неволодіння історико-статистичним методом дослідження, який він висміює, чи небажання — ось у чому питання. Хіба що науковий керівник так порадив, бо ж сам
С. Кульчицький, публікуючи порівняльні показники сільського населення 1926
і 1937 років по областях і округах, чомусь також не підбив результат у цілому по УСРР (Кульчицький С., Єфіменко Г. Демографічні наслідки голодомору 1933 р. в Україні. — С. 81).
Але це ще не все: Г. Єфіменко
своєвільно втрутився і в текст власне документа, який готував до книги С. Кульчицького. Так, дані Кривоозерського району тодішньої Одеської
області за 1926 рік (в оригіналі синім
чорнилом чітко видніється поправлена
цифра «35,2») він друкує як «55,2», що
дає можливість приховати фальсифікацію перепису 1937 року, коли хотіли таким чином зменшити втрати населення
цього району на 20 тисяч осіб (ЦДАГОУ:
Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 7163. — Арк. 23.
— Арк. 32).

Не варто кивати на «надстмертність»
Другий момент, який у моїй публікації Г. Єфіменко зволив аналізувати, —
це можливі природні втрати населення в
1932 — 1933 роках. Можу відповісти коротко: мені не відомо, щоб євреї рахували свої втрати в період Голокосту окремо
природні та насильницькі. Принаймні я
не знаю про якусь частку від 6 мільйонів
їхніх жертв, що ними вважається надсмертність, яку наші демографи запровадили для розрахунку втрат українців
у 1932—1933 роках.
Водночас відомий фахівець у цій
справі — Андрій Козицький зі Львова
— чітко вказує, що «термін «надсмертність» категорично не вживається щодо
Голокосту, геноциду вірмен та геноциду
циган, ані у науковому середовищі жодної з країн світу, ані серед політиків,
публіцистів чи громадських діячів».
Завдяки заступнику декана історичного факультету нашого університету Андрієві Ковалю, який, побачивши на сайті Інституту історії України
НАН України публікацію Г. Єфіменка «Про особливості «історико-статистичного» методу від Володимира Сергійчука», загострив мою увагу на цьому, я вирішив подати свої аргументи на
черговий його допис як постійно «смотрящего» за мною для читачів «України
молодої». Бо не сподіваюся, що сайт
вказаної академічної установи розмістить цю відповідь на своєму ресурсі, оскільки моя стаття на цю тему за подібних обставин ось уже другий рік не друкується в «Українському історичному
журналі». Заступник головного редактора пан Донік пояснив мені, що редколегія не схвалила її, але жоден з її
членів, до яких я звертався, не чув нічого про ймовірне засідання... ■
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■ ДОЛЯ

Ракетник, філолог, дисидент
Першим пуском німецької балістичної ракети ФАУ-2
на радянському полігоні командував українець
Костянтин БОБРИЩЕВ

Першою балістичною ракетою, запущеною в Радянському Союзі, була легендарна німецька ФАУ-2. Але говорити про це вголос заборонялося навіть міністрові оборони.
Гриф надзвичайної секретності тримався до останнього дня існування Союзу.
18 жовтня 1947 року з полігону Капустин Яр в Астраханському степу злетіла німецька
балістична ракета ФАУ-2. На її основі Сергій Корольов потім конструював свої ракети, які
вивели в космос і перший супутник, і першого космонавта. Командував першим пуском
молодий офіцер, наш земляк Іван Бровко.
Народився Іван Бенедиктович (узагалі-то правильно Венедиктович; військовий писарчук
помилився і написав не ту букву. Після того так і пішло — Бенедиктович) у Маячці Кобеляцького повіту. Його першим учителем і неперевершеним авторитетом був Григорій
Левицький — правнук великого художника Григорія Левицького. Саме він сформував
світогляд майбутнього вченого, прилучив його до художнього слова та мистецтва.
Після закінчення десятирічки Іван — красивий і дужий — вступає до Донецького інституту народної освіти, а потім — відразу по закінченні — до Московського вищого
ракетно-артилерійського училища, яке блискуче закінчує в переддень Другої світової
війни. Перше бойове хрещення лейтенант Бровко одержав при обороні Москви. Потім
його перекидають на фронт, де він командує гвардійськими мінометними частинами
(«катюшами»). Війну закінчив у Берліні в чині майора, маючи добрий десяток бойових
нагород і на додачу — тяжке поранення та контузію. Відтак закономірним став той факт,
що 9 травня 1945 року Іван Бенедиктович подає рапорт про демобілізацію. Але замість
підпису про звільнення з армії отримав наказ терміново вилетіти до Москви.
■ Навіщо? — запитую я свого 92-літнього співбесідника.
— У Москві,— відказує Іван Бенедиктович, — мені повідомили, що я включений у спеціальну групу розробників ракет
«Постріл». Про серйозність цього заходу
говорить хоча б той факт, що її існування
було таємницею наддержавної ваги. Цій
групі, а до неї, до речі, входив і Сергій Корольов, потрібно було негайно вилетіти до
Берліна, а звідти — у гори Тюрінгії, де був
секретний завод ФАУ-2...
■ В одній із газет я читав, що саме під
час цього польоту ви познайомились із
Сергієм Корольовим.
— Точніше буде сказати, побачився.
Ми хоч і сиділи у літаку поруч, розмови в нас тоді не вийшло. Корольов щойно вийшов із в’язниці. Думаю, що цим і
можна було пояснити його надзвичайну
стриманість і навіть відстороненість. Це
вже потім він показував нам шрам на голові — слідчий на допиті бив його скляною попільничкою... Тоді Корольов iще не
був призначений керівником групи «Постріл», головним у ній був генерал із ЦК
партії. На конструкціях ракет він не розумівся, проте нікого це не дивувало. Він
представляв партію, яка мала всім керувати. А Корольов очолив групу лише через пів року.
■ Іване Бенедиктовичу, але ж і ви не
були конструктором, як же тоді потрапили до цієї надсекретної групи? Наскільки
я знаю, до неї входило лише дванадцять
осiб...
— Так, це була невелика група. А потрапив я до неї завдяки «катюшам». Річ у
тім, що координаційним центром їхніх
бойових дій була 3-тя армійська опергрупа Гвардійських мінометних частин
(ГВЧ). Начальником штабу був Тюлін.
(Після війни його призначили міністром
ракетобудування). А я в тому штабі займав посаду начальника розвідки. До того
ж за спиною мав дві вищі освіти. Написав
навіть кілька статей про тактичне застосування «катюш» під час бойових дій. Тож
вибір Георгія Тюліна був аж ніяк не випадковим. Він добре знав мій характер, погляди, біографію та можливості, а тому міг
стовідсотково покластися на мене у будьякому питанні. До речі, ми з ним товаришували до самої його смерті. В його московській квартирі я почувався так само
вільно, як і в себе вдома...
■ Секретний завод був розташований
біля містечка Бляйхеродер, в англійській
зоні окупації?
— Так. Ми змогли потрапити туди лише
тоді, коли союзники обмінялися територіями: американці й англійці віддали росіянам
триста квадратних кілометрів на схід від
Берліна, натомість отримали контроль над
західною частиною німецької столиці. Однак союзники встигли вивезти з секретного заводу все: готові ракети і деталі до них,

а також папери і креслення. Що не встигли
— зруйнували. Словом, коли ми туди приїхали, то побачили лише голі стіни і блакитні бараки над заводом. У них був розміщений табір політв’язнів «Дора».
■ Тобто вам довелося розпочинати
справу з нуля?
— У мене й досі зберігається документ,
який дозволяв вільно їхати будь-де у радянському секторі й розшукувати та контролювати все, що стосувалося ФАУ-2.
Ми збирали її по частинах: і в Польщі, і в
Чехії, і в Австрії. Тільки-но розвідка повідомляла, що знайшли якийсь особливий
склад зброї, ми тут же виїжджали на місце і все перевіряли. Приміром, сліди ФАУ
виявили у Чехословаччині, Корольов сам
літав туди. І справді, чехи допомогли відшукати окремі деталі, матеріали, описи.
Але це була дужє незначна знахідка. Так
і зібрали ракету, немов мозаїку.
Після капітуляції Німеччини конструктор ФАУ Вернер фон Браун та його
заступник професор Гретруб опинилися в США. Вони підпадали під категорію
нацистських злочинців, адже ракетами ФАУ фашисти бомбили Лондон. Однак американці їм гарантували безпеку
в обмін на наукові дані. Фон Браун керував створенням ракет-носіїв, які вивели в
космос перші американські штучні супутники «Експлорер», а згодом і забезпечили польоти американських астронавтів.
У США провідний конструктор фашистської Німеччини благополучно дожив до
1977 року.
Його заступника Гретруба радянська
розвідка «умовила» повернутися до Східної Німеччини, причому разом із сім’єю.
Він приїхав у Бляйхеродер, узявся до роботи сам і залучив ще десяток співвітчизників-колег. З їхньою допомогою і вдалося
знайти або відтворити більшість креслень
ФАУ-2. У Бляйхеродері створили інститут
«РАБЕ» — скорочено від німецького «Реактішен Бауе» — реактивне будівництво.
Професор Гретруб контактував лише з Корольовим та ще з двома конструкторами.
Коли ФАУ-2 зібрали, професора
Гретруба разом із сім’єю вивезли до Радянського Союзу...
■ Виходить, що самі німці і відновили
для нас виробництво своєї ракети?
— Така постановка питання буде не
зовсім правильною. В тій роботі брали
участь десятки визначних радянських
учених на чолі з Корольовим. Відтак то
була наша спільна робота.
■ 18 жовтня 1947 року на полігоні Капустин Яр під вашим керівництвом було
здійснено перший запуск ФАУ-2...
— Правда, назву ми її тоді замінили
на А-4. А взагалі той старт для радянської
ФАУ-2 був першим і останнім, бо наступні ракети вже були повністю «корольовської» конструкції. В квітні 1946 року
Сергій Павлович успішно захистив на за-

❙ Іван Бровко.
❙ Фото автора.
сіданні науково-технічної ради Інституту
космонавтики ескізний проєкт нової ракети Р-2, розробленої безпосередньо під
його керівництвом. А в серпні того ж року
його вже призначили Головним конструктором ракет дальньої дії, тобто балістичних. Тоді ж Сергій Павлович створив і
раду головних конструкторів-розробників — колегіальний орган для створення
нових видів космічної техніки.
Перший пуск виявився вдалим. Ракета, пролетівши 300 кілометрів на схід,
влучила в ціль у казахстанському степу.
Після першого я командував ще й другим запуском і встиг підготувати третій,
а потім з’явилася «незрозуміла» хвороба.
Я почав втрачати свідомість, весь час нудило і постійно боліла голова. В госпіталі
так і не сказали, що то була за хвороба.
Тоді ще не було таких понять, як «радіація» чи «опромінення». Ми робили запуски без будь-якого захисного одягу, в гімнастерках. Першу ракету взагалі з бронемашини запускали. Хворів не один я.
Багато молодих, дужих, витривалих так
само страждали від головного болю і періодично непритомніли. Про це не говорили: все, що стосувалося космодрому, було
великим секретом. Тоді все пояснювали
так: «щоб не було паніки».
Після лікарні я на полігон уже не повернувся: мене демобілізували, і моя військова кар’єра ракетника закінчилася.
Бездіагнозна хвороба, слава Богу, більше
не турбувала, і я зосередився на довоєнній
спеціальності філолога. Закінчив аспірантуру, захистив дисертацію і почав працювати в Київському державному університеті імені Тараса Шевченка...
Власне, на цьому можна було б і закінчити розповідь про Івана Бенедиктовича
Бровка, але справа в тому, що доля розділила його життя на дві частини. Першу
пов’язала з ракетобудуванням, а другу —
з філологією, дуже мирною і дуже життєствердною наукою. Як філололог і літератор Іван Бенедиктович зробив не менш
вагомий внесок у науку, ніж працюючи
над розробкою і запуском перших балістичних ракет. Він написав одну з найфундаментальніших праць у сучасному українському літературознавстві — посібник iз вивчення творчості Олеся Гончара в
школі. Однієї цієї роботи вистачило б будьякому вченому, аби раз і назавжди ввійти до когорти найвизначніших літературознавців нашого часу. Але, окрім цього,
Господь наділив нашого героя ще одним,
третім, талантом. І теж дуже сильним. У
60-ті Іван Бенедиктович став одним iз найвідоміших, найдієвіших і найавторитетніших правозахисників. Саме за правозахисну діяльність він поплатився роботою
і кар’єрою — його було звільнено з кафедри Київського університету — i він мало
не загримів за ґрати...
Про цей бік життя, про цей особли-
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во щедрий талант нашого земляка, думаю, найкраще розкажуть його друзі.
Президент Українського ПЕН-клубу, дисидент Євген Сверстюк згадував: «На початку шістдесятих я працював на кафедрі
української літератури в Полтавському
педагогічному інституті. І раптом мене
було звільнено з роботи без мотивів. Я не
знав, за віщо, і найгірше було те, що ректор М.В. Семиволос не хотів навіть пояснити. Можливо, були натяки від КДБ на
дещо нерадянський характер моїх лекцій,
а вже напевно — на мої вільні розмови про
рівень інституту та його керівництва.
Іван вислухав мою розповідь і рішуче
порадив: «Переїжджай до Києва. В Полтаві нічого тобі не світить. Роботи не дадуть, квартири не дадуть і жити не дадуть.
Чого триматись? У Києві є ширші можливості влаштуватись. Аби зачепитись».
То була мудра порада старшого бувалого товариша. Проте в таких випадках
самої поради замало. Іван був тією людиною, яка вміє не тільки радити, а й допомагати. «Я знаю, що ти не маєш коштів. Приїжджай, будеш жити в мене, а
там влаштуєшся, то й забереш до Києва
сім’ю».
Я жив тоді у нього майже рік, а він тим
часом бігав по різних кабінетах, вимагаючи, щоб мене взяли на роботу. Він написав не одну сотню листів у різні інстанції і
врешті-решт домігся свого — мене взяли
на кафедру педагогіки Київського університету. На той час для таких дій потрібно
було мати неабияку громадську мужність.
Він не злякався нічого...»
Лікар Василь Яківчик розповiдав: «У
шістдесятих роках квартира Івана Бенедиктовича служила своєрідним центром,
де перехрещувалися дороги однодумцівпатріотів майже з усієї України. Мене
тоді не раз викликали в КДБ і попереджували, щоб я більше не їздив і не ходив до
«націоналіста» Бровка, інакше доведеться розігнати і ліквідувати «этот националистический штаб».
Нам, звичайно, відомо було, що квартира Івана Бенедиктовича прослуховується і проглядається наскрізь, а тому, зустрічаючись, ми дотримувались правил безпеки, аби не провокувати кадебістів. І все ж
у 1972 році на голови наших друзів посипалися жорстокі репресії — арешти, суди,
ув’язнення. Багато тоді сімей ув’язнених
залишились без годувальників. Багатьох
репресованих було позбавлено роботи, залишено їх без засобів існування. Треба
було шукати якийсь вихід із цього вкрай
скрутного становища...
Іван Бенедиктович його знайшов. З
цією метою він поїхав до Івано-Франківська, де зустрівся з Григорієм Васильовичем
Стефанківим, своїм давнім і надійним другом. Вони домовилися з Українською греко-католицькою церквою (яка тоді була в
підпіллі) про допомогу київським репресованим сім’ям ув’язнених. Грошова допомога церкви пішла від Стефанківа через руки Івана Бенедиктовича. Для її розподілу він обрав посередників, серед яких
був я, а також київська учителька Парасковія Гете і Василь Скрипка, тодішній
київський дисидент, а сьогодні професор
Криворізького університету. Тоді ми надали допомогу Б. Антоненку-Давидовичу,
М. Лукашу, Л. Андрієвській, Л. Світличній, С. Кириченко, А. Семикіній, дружині
Василя Стуса та багатьом іншим. Грошова допомога з перервами надходила протягом трьох років...»
Педагог Віра Лісова: «Після арешту
мого чоловіка, Лісового Василя (Інститут
філософії ) я залишилася з двома дітьми
без роботи. Час від часу Оксана Яківна
Мешко передавала мені та іншим сім’ям
ув’язнених грошову допомогу для дітей та
поїздок до чоловіків на побачення. І тільки нещодавно я довідалася, що ті гроші
ішли від Івана Бенедиктовича. Це був величезний ризик. Адже КДБ, ледь «пронюхавши» щось про матеріальну підтримку
сімей політв’язнів, влаштовував обшуки, скажімо, «у зв’язку з пожежею»... в
якомусь універмазі. Тоді загрожував уже
кримінальний табір, що й сталося, наприклад, із Сергієм Ходоровичем у Москві.
Завдяки Івану Бенедиктовичу було
врятовано від загибелі сотні наших співвітчизників . І це в той час, коли він сам
ходив по лезу ножа, підозрюваний і гнаний. Я схиляю голову перед мужністю і
розумом цієї прекрасної людини». ■
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І. ШІМАНЧУК
Рівне
Візит Жозепа Борреля (Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики
безпеки. — Ред.) до Москви ще
раз наочно показав світу всю
зневагу Росії до керівництва
Євросоюзу, але цього ніяк не
хочуть визнати Меркель і Макрон, йдучи на поступки їй, не
розуміючи, що Росія поважає
тільки силу.
Керівників у Європі рівня
Черчилля немає, тому РФ діє
нахабно, напористо, непоступливо, ігноруючи всілякі домовленості і підписані нею ж договори. Так діяв і Гітлер, завжди
перемагаючи всіляких чемберленів.
Наш президент, можливо,
став прозрівати. Його концепція припинення вогню заради миру не спрацювала — окупанти не тільки не припинили
обстрілювати наші позиції, а
й збільшили обстріли, що ведуть до загибелі наших воїнів
і мирних жителів. Перемогти
Московію на фронті, маючи в
країні ворожі теле- та радіо-

Я ВАМ ПИШУ...
■ ПРИЙОМ ПРОТИ ВОРОГА

Європо, досить мовчати!
Україна єдина готова до спротиву російській агресії
пропагандистські центри Медведчука та ОПЗЖ, неможливо. Керівники України давно
повинні були зрозуміти звірячу сутність московитів-ординців, у яких немає нічого людського. Це підтверджує і вся їхня
поведінка та антиукраїнська
телепропаганда на центральних російських каналах.
Порошенко і Яценюк після Революції гідності мали всі
можливості і були зобов’язані
покінчити з олігархатом і
п’ятою колоною в Україні, їх
підтримали б усі українці, але
вони цього не зробили, тому що
звикли жити в умовах кучмізму і януковичизму, через що й
програли вибори.
З часів Руїни (розпаду козацької держави Хмельницького) нічого не змінилося в ментальності, поведінці українців
на виборах — вони й надалі

обирають популістів. За словами Зеленського, президентом
може бути будь-яка порядна
людина (навіть не маючи відповідних знань і умінь). Керуючись подібними настановами, українці й обирають то
зека, то клоуна, і вимагають
від них для себе європейського рівня життя, не розуміючи,
що такі керівники не здатні в
силу своїх знань цього зробити. Уже 30 років Україна ходить по колу через нездатність
виборців критично, реалістично мислити при виборі керівників держави.
Маємо близько 300 партій
в Україні, і кожен із їх керівників готовий стати президентом, не рахуючи самовисуванців. Вважаю, що в країні має
бути не більше п’яти партій,
адже така величезна їх кількість тільки ускладнює дер-

жавне будівництво.
Ось уже восьмий рік у країні
йде війна (а не конфлікт, як
нас запевняють деякі політики з п’ятої колони) на Донбасі
з Росією, а не з якимись бойовиками. Президент США Джозеф Байден заявив, що Україна
стоїть на передньому краї боротьби Європи з російською агресією і пропагандою, тому Євросоюз повинен усе робити для
відновлення територіальної
цілісності й суверенітету України. Тільки Україна впродовж
віків знає і може протистояти загарбницькій (і шовіністичній) сутності московитів.
Без України вони б уже були
у Варшаві чи Берліні, про що
з екранів московських телевізорів закликають деякі неврівноважені російські політики.
Мінські домовленості, як і
Нормандський формат, недієз-

датні для звільнення українських земель і відновлення нашої
державності на окупованих територіях. Залишився лише Будапештський меморандум, завдяки якому можливий тиск
Євросоюзу на Росію щодо виконання підписаних у ньому
угод. Будучи ядерною державою, Росія на слабкий тиск
не піддається і, як показала
сучасна її історія, авантюрно готова силовими методами
вирішувати свої імперські питання, знаючи, що серйозного спротиву країни ЄС, навіть
Німеччина, їм чинити не будуть, а підуть на будь-які поступки. Єдиним серйозним противником для Росії є Україна,
яка спроможна захищати свою
землю, тому США повинні надати їй сучасне озброєння, економічну, політичну підтримку
для захисту себе і Європи. ■

■ ВІДЛУННЯ

Не нехтуйте добросусідством,
або Незнання історії завдає удару у відповідь
Ігор ОЛЕЩУК
Тернопіль
«Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала».
Олександр Олесь
Повністю підтримую рішення Тернопільської міської ради щодо присвоєння міському
стадіону імені командира УПА генерал-хорунжого Романа Шухевича.
Роман Шухевич — Герой України, оскільки
він понад 20 років боровся за нашу незалежну
Україну проти польських націонал-шовіністів,
проти мадярських окупантів Карпатської України й особливо мужньо та ефективно під час
Другої світової війни — проти двох світових імперій: націонал-соціалістичної фашистської Німеччини та комуністичної більшовицької імперії. Він разом зі своїми соратниками створив
найпотужнішу та найдисциплінованішу в Європі повстанську армію, яка понад 12 років боролася під демократичними гаслами «Воля народам, воля людині!» за свободу та європейський
вибір. І не мають права чужинці, чи це посол держави Ізраїль, чи польські громадяни, визначати нам нашу історію, хто у нас герой і борець за
незалежність України.
Хочу нагадати послу Ізраїлю, що я добре
пам’ятаю німецьку окупацію 1941—44 рр., бо
мені тоді було 10 і, відповідно, більше років. Я
навчався у Збаражі в цих роках, тож пам’ятаю
єврейське гетто, бачив колони євреїв на вулицях міста, яких використовували на важких роботах. Також був свідком, коли фашисти робили
акції погромів. На очах учнів нашої школи №2
німець застрелив єврея, який намагався втекти. Наш народ допомагав єврейському народу,
ризикуючи власним життям. Я жив на той час
на квартирі свого вуйка — лікаря Павла Таращука (він добре знав німецьку мову, бо закінчив
медицину в університеті за Австро-Угорщини),
тож був свідком, як він допомагав — фармацевта-єврея привів до нашої хати в селі Чорний Ліс.
Ми утримували його десь близько місяця на горищі. Моя мама готувала йому, прала білизну, а
я носив їсти. Пізніше прийшли до нас повстанці і забрали того фармацевта з собою на Волинь,
у повстанську армію. Там було багато лікарів і
медсестер єврейської національності.
Думаю, посол Ізраїлю повинен знати нашу
історію і толерантно ставитися до українського

народу, який сьогодні веде оборону проти однієї
з найсильніших армій світу. А про нього складається враження, що він користується шаблонами нашого ворога, ідеологією «русского міра».
Оцінку його висловлюванням має дати Міністерство закордонних справ України.
Щодо польських громадян, то хочу нагадати, що 1921 р. прем’єр-міністр щойно відновленої держави Польща Ю. Пілсудський за спиною свого союзника Симона Петлюри перший у
світі визнав УРСР і підписав iз нею Ризький договір, і Польща «поділилася» Україною по річку
Збруч. Близько 6 мільйонів українців потрапили під окупацію Польщі. Розпочалося будівництво молодої польської держави — так званої Речі
Посполитої. У Східну Галичину і на захід Волині
завезли 200 тисяч колоністів, їм виділили по 5
гектарів землі, надали великі привілеї. Розпочалася жорстока політика колонізації українців:
забороняли рідну мову, закривали українські
школи, гімназії, університети, бібліотеки, заборонили кооперативи, саджали в тюрми, били,
провели ганебну пацифікацію, заборонили обіймати державні посади, купувати землю, садити
технічні культури, змушували переносити метрики (свідоцтва про народження. — Ред.) з церкви в костели. Крім поліції, дозволили носити
зброю і «щельцам» — членам молодіжної польської організації. Польська держава першою в
Європі організувала концентраційний табір «Береза Картузька», куди направляла наших патріотів без адвокатів, судів і слідства.
Хочу наголосити, що наші журналісти, політологи не нагадують полякам про жорстокі репресії, яких зазнали українці у 1920-39 рр., і ми
не називаємо Ю. Пілсудського катом українського народу, не втручаємося в польську історію.
Зараз Російська Федерація загрожує свободі
й демократії всіх народiв Європи. Україна єдина веде війну не тільки в обороні нашої держави — ми боремося за збереження європейської
цивілізації, у тому числі захищаємо Польщу,
країни Балтії й інші країни Євросоюзу. Україна
в цій війні зазнала величезних втрат: загинули
близько 14 тисяч наших воїнів, 3 тисячі мирних
жителів, повернулись пораненими та інвалідами
понад 20 тисяч українців, залишили свої домівки 1 млн 700 тис. людей. Це все лягає важким тягарем на наш бюджет, тож нам повинні значною
мірою допомагати держави Європи, адже мир у
ЄС можливий тільки тоді, коли на сході Європи виникне потужна держава Україна. Тому я
запрошую до єдності наших сусідів-поляків, а
також інші народи світу. ■

Природа не знає слів «пандемія», «ковід», «локдаун», вона живе своїм
життям. Тож на зміну зимі прийшла весна з теплим сонечком, яскравою
зеленню і пишним цвітом. І не лише Японія має свої «місця сили», а й
Україна також. Тож цими днями насолодіться ніжним цвітінням сакур —
спочатку на Закарпатті (на фото — Мукачеве), а потім і в інших регіонах,
адже позитивний настрій — хороший антидепресант, такий необхідний у
часи карантину.

■ ПОЛІТПАРНАС

Уклін вам,
медпрацівники
О. ТКАЧЕНКО
м. Городище, Черкаська область
Коронавірус із Китаю
прийшов на землі світові.
В країнах люди помирають,
і в першу чергу — лікарі.
Медсестри — юні і поважні,
найближче з хворими, щодня
У стінах рідної лікарні
Дарують нам свої життя.
Змінились вулиці у часі,

смутні усмішки на устах,
коли дорослі й діти в масках
крокують в селах і містах.
Ми вірим, знаєм — все минеться,
коронавірус в нас пройде,
народу доля усміхнеться,
світ вік в здоров’ї проживе.
Шановні медики в палатах,
медсестри й сиві лікарі,
ми просим вас, ми вас благаєм,
лікуйте всіх, не помирайте,
уклін від нас вам до землі!

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 14 КВІТНЯ 2021
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■ ХРЕСТОМАТІЯ

Олег ПОЛЯКОВ

Кожен автор має свою мотивацію —
явну чи приховану — для писання. У
випадку книжки есеїв «Розчахнута квітка» (К.: Laurus, 2020) можна припустити, що про один із важливих своїх мотивів Вано Крюґер промовляє в тексті
про Емму Андієвську: «Зараз в Україні
представники трьох професій маскують
своє ремесло під поезію: це шкільні вчительки, естрадні виконавці і топблогери
соціальних мереж. Їх усіх ріднить те, що
вони, цілком відповідно до логіки і вимог ринку, працюють із масами. Проте
митець не працює з масами — він працює з мистецтвом».
Справді, писати вірші в шкільних
зошитах уночі під ковдрою — святий
обов’язок юних, проте переважна більшість цього наївного дискурсу донедавна безслідно щезала в Леті: в печі,
макулатурі тощо. Епоха фейсбуку перемішала людей з кіньми і мух із котлетами. Звісно, висока поезія від цього
не щезла, проте настільки притлумилась огромом поетично-визнаної — перепрошую — мури, що стала майже непомітною.
Крюґер вирішив нагадати, що Поезія
існує, і робить це з неабияким розмахом,
якщо не сказати — маніакальним азартом, що чимось нагадує вчинки його відомого кіношного тезки Фреді. Крюґер
вводить поняття «Канону української
поезії», і зараховує до нього таких авторів, як Олег Лишега, Василь Голобородько, Петро Мідянка, Тарас Мельничук, Іван Драч, Павло Тичина та інших.
Передбачаю, що багато кому цей «список кораблів» може здатися надто
суб’єктивним, неповним або нерівним,
проте важко відмовити автору в обґрунтуванні тієї чи іншої персони. У кожного з цих поетів Крюґер знаходить певну
онтологічну основу — «Щойно сотворений Всесвіт», «Начала», «Безконечність», «Блага вість», «Кларнетизм»,
«Трагедійна вертикальність», «Великі
загадки» — й переконливо ілюструє її
прикладами віршів.
Цікава деталь: за винятком двохтрьох персон Крюґер є (або був) особисто знайомий з героями своїх есеїв, і це
Дмитро ДРОЗДОВСЬКИЙ

Театральний сезон у Національному драматичному театрі імені І. Франка завершився
постановкою класичного твору Едмона Ростана «Сірано
де Бержерак» (режисер-постановник Юрій Одинокий, художник-постановник
Олександр Дру ганов) у перекладі
Максима Рильського.
«Сірано» — вистава про
виставу. Текст, у якому магія
сцени переплетена з реальністю
життя, яке в різний спосіб вривається на кін (чи навпаки, окремі мізансцени переміщаються в глядацький простір реалу).
У хрестоматійній п’єсі йдеться
про мистецтво слова, гру розуму,
словесну еквілібристику й високу поезію. Твір усипаний каламбурами-дотепами; тут представлено розум, який сміється з себе
і з абсурдної дійсности, де персонажі не здатні опанувати згубних пристрастей, акцентуйованої тілесности, зрештою, того ж
розуму, який заводить життя у
глухий кут.
Коли усе це спробувати звести до спільного знаменника, то
виходить, що «Сірано» — вистава про те, що кожний є автором
свого життєвого сценарію. Хіба
що режисер посилив лінію героїчної боротьби за власну долю.
А це у нинішнього глядача мимохіть асоціюється з воєнною

Про канонічних поетів
і Крюґера з квіткою
не формальне фейсбучне знайомство, а
доволі тепла чоловіча дружба — попри
різницю у віці, поглядах і місці проживання. Скажімо, Крюґер в останні роки
доволі часто зустрічався з Іваном Драчем, і останній навіть подзвонив йому
з Феофанії за тиждень до своєї смерти. Тонкість і щем ситуації полягає в
тому, що до цього Драч ніколи не дзвонив Крюґеру перший, бо не мав звички
зберігати номери телефонів — тобто останні сили поет-класик витратив на те,
щоб дістати номер Крюгера і фактично
попрощатися з ним. І зробив це красиво
— без різних «прощавай», а запросивши
до себе через тиждень.
Також мені довелося бути свідком
теплих відносин Крюґера з Олегом Лишегою, котрий теж не так давно залишив нас. Це не були стосунки поета та
його наступника (аж надто різні у них
вірші) і не стосунки митця і його літагента (хоча одна з іпостасей Крюґера —
сама така), і, боронь Боже, нічого перверзійного не було у них, — це, радше,
були стосунки батька й сина, але не в
звичному земному сенсі, а в світовому,
метафізичному. Я пам’ятаю, як переживав Крюґер за Лишегу в останні дні його
хвороби, як просив за нього молитися в
останню ніч...
Колись я вже зауважував, що Крюґер
нагадує гінця олімпійських богів Гермеса (і з роками, до речі, все більше), і його
адресатам часом складно розгадати суть
цих невимовлених, алегоричних, а часто-густо замаскованих іронією послань,
а вони — ці послання — зазвичай дуже
важливі й доленосні.
Якщо ти вже сказав, що людина —
«канонічний поет», то мусиш займатися апологією цього твердження, і це
певною мірою робить тексти прогнозованими, заточеними на позитив. Проте

цю вимушену тенденційність із надлишком компенсують універсальність деяких висновків, цитат або й мінілекцій.
Скажімо, автор роз’яснює, чому дискусія «Чи може верлібр бути поезією?»
є «абсолютно безглуздою»; визначає соціальну функцію чистого мистецтва як
«звільнення, /д/осягнення свободи»; цитує Петра Мідянку, чиї слова мають визубрити назубок усі поети-початківці:
«В поезії немає поколінь, вона не знає
старших чи молодших. Поезія є позапоколіннєвою, ангельською, безтілесною в
цьому сенсі; поезія також не знає меж
часу і простору — у ній усе існує одночасно, — в цьому і полягає дар Поета бачити Єдине, а не часткове».
Не можна оминути й назву даної
збірки — «Розчахнута квітка», що однойменна назва другого есею, присвяченого Михайлові Григорову, котрий
складається з двох слів назви, а далі

— порожня сторінка. Що тут сказати?
Складно коментувати те, чого майже немає (хоча два слова — це теж немало).
Однак інерція всієї збірки, де Крюґер почасти вкрай доскіпливий, а почасти —
грайливий (до речі, неодноразово цитує
Йогана Гейзінгу з його Homo Ludens),
дає підстави зробити висновок, що автор
просто не знає, що саме написати про одного з «Канону». І це, певна річ, більш
чесно й благородно, ніж писати абищо
абияк. З іншого боку, такий прийом (бо
все ж таки і прийом теж) спонукає читача більше дізнатися про цього особливо виділеного автора, тим паче, що той
має збірку з суголосною назвою «Зелена
квітка тиші».
Певна частина «Розчахнутої квітки»
присвячена речам, лише дотичним до
поезії, де Крюґер декларує свою етичну,
естетичну, а то й громадянську позицію
стосовно міжнародного фестивалю поезії
«Київські лаври» (де втягується в наперед безперспективну дискусію з письменником Олегом Шинкаренком щодо
закидів останнього про схожість текстів
Бахита Кенжеєва і групи «Любэ»); святкування Дня Незалежности (де примудряється не всує згадати навіть нациста
Отто Скорцені!); провокаційних малюнків Т. Шевченка авторства Олександра
Грехова (аргументовано захищаючи останнього) або внеску в розвал/збереження СРСР перших імен радянської естради (таких компліментів, люди добрі,
Аллі Пугачовій ще ніхто не відвішував!).
Попри значну заяложеність тем, читати
ці есеї надзвичайно цікаво. Кілька разів
ловив себе на думці, що це спочатку були
вірші в стилі ранньої крюґеровської збірки «Прощальний поцілунок Ілліча», які
автор перетворив на есеї.
Загалом-то свобода, оригінальність і
широкий спектр мислення — одні з головних чеснот «Розчахнутої квітки», а це,
зокрема, свідчення того, що Крюґер теж
працює з мистецтвом, а не з масами. ■

■ ІНСЦЕНІЗАЦІЯ

Поезія як життя
і навпаки
реальністю української дійсности. Тож нова версія «Сірано» —
трагедійно-катарсична: обман
буде розкрито; усвідомлення,
де правда, а де омана — болюче; війна — найжахливіше, що
може бути на світі; жінка — не
лише та, яка оплакує, а й джерело героїзму та неймовірної внутрішньої сили.
Майстерний заклинач слів
Сірано (народний артист України Олексій Богданович) гине,
проте його життя за принципом контрасту у виставі протистоїть життю Крістіана (народний артист України Євген
Нищук). У фіналі Крістіан за
режисерським задумом «перетворюється» на крижану статую, яка розлітається на друзки, щойно правда виходить на
поверхню.
Глядач захоплено стежить
за внутрішньою еволюцією
персонажа, який змінюється,
витворюючи в собі моральний
камертон. Недоріка Крістіан
перетворюється на того, хто
промовляє. Виявляється, промовляти вчинками, серцем —

не менший дар, аніж уміння
говорити красиво. Сірано, безперечно, наділений даром відтворювати стихію почуттів у
вишуканих словах, розставлених, за Малларме, в найкращому порядку. Ось і маємо формулу поезії.
«Сірано» — вистава про силу
художнього слова, про магію поезії. Проте й поезія не здатна спинити війни — ця думка в стилі
Адорно відлунює після вистави. В першій дії маємо справжній каскад дотепів, самоіронії,
жартів і «ефектних» (улюблене
слівце недоріки Крістіана) прийомів. Крістіан раз у раз повторює це своє «ефектно», шокуючи
публіку, як Еллочка з «Дванадцяти стільців». Проте кохання
і війна (Ерос і Танатос) змінюють Крістіана, і в другій дії він
стає іншим. Крістіан гине, проте
після смерті добре ім’я полеглого воїна, розлітається, як друзки
від крижаної скульптури.
Сірано — чарівник слів у
країні обману, де хтось каже неправду, бо так прийнято; хтось
просто не знає, як це — сказа-

ти правду; хтось не може дати
ради власним афектам. «Сірано» — вистава з висхідним
градієнтом морального камертону. І пуантом на цьому шляху
є війна. «Хор» жінок, які втратили чоловіків на війні, — один
із найвищих моментів напруги.
Від флеру словесної еквілібристики й дотепів першої дії не лишається й сліду у фіналі, який
проєктовано на російсько-українську війну.
«Сірано» — вистава про те,
що розум може ввести в оману інший розум, який починає закохуватися в «чужі» слова. Слово — особлива енергія.
Проте щастя таки не побудувати з тим, хто не вміє бути цільним чоловіком (Франко). Ідея

гармонійної людини — з чистими помислами й прекрасними словами — у виставі центральна. Сірано, ренесансний
гуманіст, утверджує віру в слово, бо за кожним — буяння життя. Він розуміє даність і робить,
що мусить. Ідеаліст.
Не можеш ти зрости, як дуб
чи осокір, —
Не вийся вколо них, у власну
силу вір,
І хоч зостанешся при вирості малому,
Будь зобов’язаний собі лише
самому... ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk.kostyantyn@gmail.com
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■ ЯК ЦЕ БУЛО

Михайло НАЄНКО,
літературний критик,
лауреат Шевченківської премії

Письменник Юрій Мушкетик вважав, що не ми
обираємо собі життєві дороги, а дороги вибирають нас. Концепція, звичайно, дискусійна; але це
його погляд, і він обґрунтовує його досить переконливо в мемуарних «Дорогах, які нас вибирають» (Харків: «Фоліо», 2020). Відповідно до заповіту автора, книга, писана ним в останні роки
творчості, мала бути опублікована після його
відходу за обрій. Так і відбулося. Упорядником і
автором передмови до видання значиться дочка
письменника Леся Георгіївна Мушкетик.
Після читання книги мені здалося, що її можна
було публікувати і за життя Юрія Михайловича
(1929—2019). «Пікантні», на його думку, факти,
що наводяться в книзі, нічого «страшного» не
містять. Вони викладені делікатно, з розумінням
ситуацій, і так би їх, думаю, сприйняли і дійові
особи.

Виростав і не знав, що українець
Він старший від мене на менш як на
десяток років. Але ми належимо практично до одного покоління. Чималенькобо літ проживали в однакових радянських умовах. Автор схарактеризував їх
чи не ось цими словами: «Міра речей і
совісті втрачена». Інакше кажучи, нам
довелося жити за винятково фальшивої
влади. Довкруж не правда, а брехня, довкруж не спокій, а страх.
Унаслідок, як пише мемуарист, я виростав і не знав, що я українець; виростав
неподалік станції Крути і нічого не знав
про Крутянську трагедію; не знав, що в
України є своя історія, бо і в школі, і в
університетах нам розказували про чужих, російсько-імперських, царів, про
війни, які велися не в ім’я України, а
ради зміцнення «братнього російського
народу», який обов’язково характеризувався як «лучший в мире».
Людяність за таких умов рятувалася в народі завдяки лиш одному: звичаям. Вони заміняли закони та беззаконня, і тому в нас обох зберігалося відчуття
святковості у різдвяні чи великодні дні,
на душі тепліло, коли на якомусь кутку
села дівчата заспівають народних пісень,
збираються вечорами на призьбах чи колодках і там залицяються або правлять
теревені...
Враження від «колгоспної роботи» в
нас були теж майже однакові: виснажлива експлуатація, втомливі дні і ночі, хоча
в одному ми різнилися. У своїй мемуарній книжці «Вечірні світанки...» (2015)
я писав, що наш (у моєму селі Гуляйполі) колгоспний бригадир чи голова вилив відро води в піч, у якій моя мама готувала для нас, трьох дітей, якийсь супчик на обід. Юрій Мушкетик двічі згадує,
що його мама, будучи головою колгоспу,
не заливала вогонь у печах, а намагалася
залишатися людяною і виконувала свої
обов’язки без конфліктів з колгоспниками.
Отже, автор мемуарів виростав як син
голови колгоспу, хоча нічим не відрізнявся від так званих рядових сільських хлопчиків: у печі й на столі в них були дуже
скромні наїдки, на ногах — шиті з сукна
валянки в ґалошах-чунях, яких він страшенно соромився і через них, клятих, навіть не навчився танцювати з дівчатами в
сільському клубі.
Дещо спільного було в нас із Юрієм
Мушкетиком і в часи навчання в Київському університеті. Адже в ньому продовжували працювати практично ті ж самі
викладачі, що й десять літ тому (за Мушкетика), і так само «атмосфера була спресована до чадного похлипу». Дисиденти
(зокрема Євген Сверстюк) називали «червоний» університет глухонімим.

«Страх ходив поміж нами»
Юрія Мушкетика, як і мене, «виключали» (та не «виключили») з комсомолу,
нам дорікали непослідовністю в поведінці «радянського студента», хоча причини
всього цього були різними, і тому по-різному в нас склалися подальші шляхи-дороги після університетського навчання.
Юрій Михайлович пише, що в ньому
дедалі глибше вкорінювався страх; доводилось боятися компартії (перебуваючи в ній), і це, мабуть, найбільше зумовлювало факт його життєвого вибору: не
він вибирав дорогу, а вона вибирала його.

Обраний
не без сорому
За заповітом Юрія Мушкетика його мемуари надрукували після відходу
письменника у засвіти

Характерно, що суто історичних відхилень у всьому цьому навряд чи слід шукати. Володимир Винниченко в публіцистичному романі «Слово за тобою, Сталіне», писаному в кінці 40-х років ХХ ст.,
дуже переконливо показав: радвлада і її
підневільні трималися на «трьох китах»:
страх, брехня і репресії.
Страх і брехню Юрій Михайлович
відчував, як кажуть, на власній шкірі
(«Страх ходив поміж нами, серед нас,
жив у нас»), а про репресії більше дізнався лиш тоді, коли вже працював головним
редактором молодіжного журналу «Дніпро». Це було за так званої «хрущовської
відлиги», і відомості про розстріли письменників, просвітян, священиків чи т.
зв. куркулів можна було почерпнути не
тільки з розмов «на кухні», а й із публікацій у пресі, які стали з’являтися внаслідок розвінчання новим після Сталіна
партійним лідером СРСР Микитою Хрущовим «культу особи Сталіна» (1956-й і
подальші роки).

Про нерішучість і відстороненість
Юрій Михайлович пише про труднощі в журналістській роботі, про неможливість опублікувати в керованому ним
журналі «Дніпро» художньо правдивий
роман чи вірш, про складність взаємин
із працівниками редакції та авторамиписьменниками, про напружені «будні»
у зв’язках зі Спілкою письменників України, але найважче, мабуть, писалося
Юрію Михайловичу про свою часом нерішучість і відстороненість від вирішення конфліктних ситуацій.
«...За дещо, — читаємо в мемуарах,
— пече сором. І — каяття. За те, що мовчав, нахиливши голову, коли виключали зі Спілки колег. А мав би підвестися,
сказати, запротестувати... Мовчав, сховавшися у куточок. Руки не підносив, але
мовчав. «Мене ось самого звільнили з роботи...» У мене батьки, дружина, діти.
Либонь і сам себе любив вельми, і страх
великий мав у душі. А тепер не випекти
з душі того тавра вогнем».
Мало хто, а може, й ніхто з недавніх
письменників не написав так правдиво
про себе, про своє каяття за не зроблене.
Більшість виставляє себе з задертим носом, як борця за правду і т. д., а тут — чесно і без таємниць: не вистачило рішучості
і тому — сором.
Через це й віриш написаному і погоджуєшся, що Мушкетик — це зовсім не та
людина, про яку писав Микола Вінграновський: «Душа наїлася і бреше!». До
того ж бреше в кількох компіляторських
томах і не втомлюється брехати.
Юрій Мушкетик уклався в своїх мемуарах у триста сторінок; як робили це
Олександр Довженко в «Зачарованій Десні», Михайло Стельмах у «Щедрому
вечорі», як, зрештою, й Пантелеймон
Куліш у «Моєму житті» чи Ромен Роллан у «Кола Бруньоні». Все це мемуари,
хоч викладені і в наближеній до художньої формі. Через те й видно, що писали
їх письменники, а не компілятори по-узбецьки: узбек, як відомо, їде на ішаку і
«співає» про все, що бачить довкола себе.
Справжній письменник вибирає ж із навколишнього життя-буття тільки найбільш типове (прошу пробачення за хрестоматію) і надає йому вигляду, що характеризує і себе як особу, і епоху, в яку та
особа жила.

❙ Юрій Мушкетик.
Мушкетикова епоха в його мемуарах
прочитується достатньо виразно. Обравши «портретний» шлях її характеристики, він ні на кого не схожий. В останні роки з’явилося, щоправда, іще кілька
«портретних» мемуарів, але в них власне «портрети» ніби пізнаються, а епоха
не прочитується.
Останній підрозділ книги Юрія Мушкетика («Жмут спогадів: принагідні записи з різних років») змусив мене усе ж
декого подібного згадати; я довго думав,
кого саме, і припустив, що схоже стрічалося почасти у Віктора Гюго (Мушкетик
кілька разів повторює його вислів: «Література повинна творити народ!») чи й
у Мішеля Монтеня («Проби»). Може, це
й занадто сміливі припущення, але вони
не без підстав: принагідні замітки Юрія
Мушкетика (як і в «Пробах» французького ренесансника) являють собою своєрідну філософію його думання, погляд на
світ, який був у СРСР та, зокрема, в Україні дуже похмурим, а часом і цілком нелюдяним. Ну скажіть, про яку людяність
можна говорити, якщо в Україні бачимо
«невпинний, послідовний хресний шлях
нації.
1. При Петрі І заборона в Україні торгівлі з зарубіжжям, заборона Церковних
видань на Україні, вбивство Полуботка,
нищення Запорозької Січі та настановлення над Україною Малоросійської колегії.
2. Остаточне знищення при Катерині
II Січі, гетьманату, обернення українців
у кріпаків, заслання Шевченка, розгром
Кирило-Мефодіївського товариства.
3. Емські, Валуєвські циркуляри на
заборону української мови.
4. Окупація України червоною Москвою, знищення, репресії проти відомих українців незалежно від їхньої політичної орієнтації: В. Чумака, С. Петлюри, Скрипника, Шумського, Єфремова,
Грушевського, Косинки, Підмогильного, Плужника, Курбаса (і всіх інших
митців), послідовна русифікація (у всі
часи).
5. Голодомори 1933-го, 1947 р.

❙ Юрій Мушкетик (стоїть праворуч) з батьками —
❙ Михайлом Петровичем та Уляною Онуфріївною,
❙ яка була свого часу головою колгоспу, дочкою
❙ Оксаною і драматургом Олексою Коломійцем.
6. Післявоєнні депортації селян Західної України, гоніння на українську
культуру (Сосюра, Яновський, Рильський, Смілянський...)
7. Захоплення влади купкою кровопивць-плутократів (олігархів), непомірні
їхні збагачення і жахливе зубожіння народу, зокрема села, потоплення культури
і зокрема літератури, і де той Геракл, який
відірве їх від їхніх награбованих багатств.
Важко орати, коли нічим сіяти. Важко говорити про позитив, коли кругом
самі негативи, ми всі їх бачимо і мусимо
про них говорити».
Та все одно, наголошує Юрій Мушкетик, і за таких умов українська культура, література залишалися живими і намагалися бути виразником душі свого народу. Дехто зламувався, дехто цілком запрягався в ярмо панівної колоніальності
і тоді перетворювався на майже блазня.

Радянські корифеї
На очах мемуариста, який тривалий
час редагував письменницький журнал
«Дніпро», а потім очолював Київську і
Всеукраїнську письменницьку організації, відбувалося практично падіння поета
європейського рівня Павла Тичини («Я
був дурний і дикий», — як писав Максим
Рильський»); ставив інколи своїх героїв
на котурни суперечливий, але масштабно
геніальний Олександр Довженко; часом,
аби вижити, фальшивив у бік сталінської

КУЛЬТУРА

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 14 КВІТНЯ 2021

■ ЯК ЦЕ БУЛО

дорогами:
і каяття

ких гонінь на мистецтво, початок 1970-х
років) удавалося не всім. Дехто замовк і
почав писати «в шухляду» (Ліна Костенко, Валерій Шевчук), Микола Вінграновський вдався в творчості до «дитячої тематики», найактивніших літературних критиків Івана Світличного, Євгена Сверстюка, Івана Дзюбу та поета Василя Стуса було
кинуто за ґрати, «на гачку» почали тримати навіть найбільш ідейних (Юрій Збанацький), на безхліб’ї опинився перекладачерудит Микола Лукаш, Борис Олійник захопився компартійною кар’єрою і т. ін.
Щоб вижити в умовах матеріальної
скрути, Юрій Мушкетик допомагав деяким шістдесятникам друкуватися під
псевдонімами, за що одержував наганяй
від деяких (на зразок «Н») дуже партійних критиків, хоча й пробував вести з ними
«довірливі» бесіди. Я можу, пише Юрій
Мушкетик, бути суб’єктивним у своїх судженнях про колег-письменників, зокрема й стосовно Бориса Олійника, але така,
мабуть, природа людська: переступити через суб’єктивізм вона не завжди може.

Романтизм історії

❙ Юрій Мушкетик, Михайло Наєнко і Петро Кононенко на презентації роману «Гетьманський скарб».
Компартія за халтуру в літературі
на гонорари не скупилася

❙ Мемуарна книга.
партії глибоко ерудований, висококультурний Максим Рильський.
І Тичину, й Рильського арештовували, Довженка не зважувались через його
всесвітню відомість, але, як пише мемуарист, «то були корифеї, підносилися над
загалом, як підносяться віковічні дуби
над лісом. Не кожен невіглас одважувався вилізти на трибуну, коли в залі сиділи Тичина, Рильський, Сосюра, Бажан,
Малишко. Не зараховую сюди Корнійчука. Він ніколи не сидів у залі з «письменницькими масами». І зараховую Малишка... Він приходив до університету і ярів
віршами зі сцени, був гострий, протистояв офіціозу...».
Але й у нього на одних партійних зборах вирвалось звинувачення на адресу
Володимира Сосюри про його нібито зловорожу діяльність у вірші «Любіть Україну». «І Сосюра плакав. Так само... зі
сльозами в кутиках очей після подібних
зборів, де розвінчували за антирадянські вірші «поміщицького» поета, стояв у
пивничці Максим Рильський, запиваючи гіркоту почутого і глухоту друзів...».

Підколоніальні умови життя, наголошує Юрій Мушкетик, ставили українських людей нерідко в безвихідь, але зрідка породжували і спротив. Юрій Смолич
свої «Розповіді про неспокій» писав спочатку ніби об’єктивно, а потім переінакшував на «так, як треба»; Олесь Гончар не
виконав вказівку кадеб’ятників виключити зі Спілки письменників Ліну Костенко;
не втрачали порядності Іван Сенченко, Леонід Смілянський, Кость Гордієнко чи талановитий до божевілля Василь Земляк.
Хоча були серед старших письменників і дуже рівні в ідейно-радянському плані
(Вадим Собко, Натан Рибак), однак тримали в Москві «бардачок, і це їм пробачали
за високу ідейність». Не уточнив Юрій Михайлович лише те, що впіймана на гарячому московська повія, коли її соромили, що
вона вступає в нестатутні стосунки зі старим та інвалідним письменником, виправдовувалася перед міліцією в такий спосіб:
«Це єдиний клієнт (про одного з них), який
ніколи не рахував гроші. Діставав зі спідньої кишені піджака пачку купюр і «за
послуги» віддавав їх мовчки». Компартія,
як знаємо, за виробничу халтуру в літературі на гонорари не скупилася.
Несподівано новим вітром повіяло від
молодшого покоління літераторів, які
ввійдуть в історію з назвою «шістдесятники» (І. Драч, М. Вінграновський, В. Симоненко, Гр. Тютюнник, В. Дрозд, І. Жиленко, Р. Іваничук, Р. Андріяшик, Л. Костенко, Б. Олійник, Д. Павличко, Р. Федорів, В. Шевчук, Євген Гуцало, О. Лупій,
Р. Третяков та ін.). Їх (після певних вагань) підтримали старші письменники —
Максим Рильський, Павло Тичина, Андрій Малишко й Олесь Гончар, а «друкований шлях» у письменство певною мірою
відкрив їм Павло Загребельний як редактор «Літературної газети» (згодом «Літературної України»). Але чи не він кинув і перший камінець у їхній город, коли в журналі «Вітчизна» опублікував статтю «Три
краплі смутку».
Утриматись шістдесятникам на своїх
позиціях, протистояти панівній ідеології
і пропонувати нові форми творчості (особливо в час т. зв. сусловсько-маланчуківсь-

Міркування письменника про творчість
і його власна творчість — це, як кажуть в
Одесі, дві великі різниці. Коли Юрій Мушкетик писав якісь твори «на злобу дня» чи в
дусі суто радянської історіографії («Семен
Палій», «Рубіж», «Позиція»), то елементи
реалізму там були справді домінуючими, і
вони, ніде правди діти, зійшли вже з літературної арени разом із тією «злобою дня»
й «радянською історіографією». Коли ж
брався письменник за історичну тематику
в науковому її розумінні, то реалізм у нього відходив десь на двадцять п’ятий план,
бо «предметно» зобразити події дуже далекої давнини практично неможливо.
У романах «Гетьманський скарб»,
«Яса» чи «Брат на брата», які письменник
і сам називає серед кращих своїх творів,
події відбуваються за триста й більше
років, тому і для зображення їх у дусі правди й реальності — це все одно, що стрибати
з літака без парашута. Потрібна для цього
обов’язкова романтична фантазія, якою,
між іншим, позначена практично вся українська література. Такий уже в неї менталітет, і нема на те ради. Це з усією очевидністю мемуарист продемонстрував у
новелах-повістях останніх років життя,
де осмислено ним життєві уроки і класичної античності («Смерть Сократа», «Правда про Прометея», «Правда про Сізіфа»),
і вітчизняної Хмельниччини («Страх підстарости Чаплинського»), і ближчої до нас
гоголівської пори (трохи раніший «Жовтий цвіт кульбаби»).
Усе це твори романтичні, бо лиш романтик може нафантазувати, що Сократ
досі живий, що Прометей (після звільнення його Гераклом зі скелі розп’яття) перетворився на тирана, що Сізіф не уявляв
свого життя без щоденного викочування
на гору злощасного каменя, що, зрештою,
Чаплинський, який украв у Хмельницького найбільшу його цінність — дружину
Гелену — потрапив відтак у пащу страху і
позбутися його зміг тільки своєю смертю.
Все це ніякий не реалізм, а «чистий» романтизм, як романтикою повіває і від незакінченої повісті про Марусю Чурай («Недоспівана пісня»), яку вміщено в книзі спогадів письменника як додаток до мемуарного її змісту.
Утім мемуарний жанр не є чимось застиглим, що не піддається трансформації.
Своєрідним він постав, зокрема, у Габріеля Гарсіа Маркеса («Жити, щоби розказати про життя»). Він опублікував свої спогади за 12 років до смерті, надавши їм, по
суті, художньо-белетристичного вигляду. Художньо-оповідна манера властива спогадам Анатолія Дімарова «Прожити й розповісти», які мають підзаголовок
«Повість про сімдесят літ» і опубліковані
за 17 років років до відходу письменника за межу. Олесь Гончар ніби не створив
своєї мемуарної книжки, але його «Щоденники» (в трьох томах) можуть сприйматися і як спогади. Подібно до щоденникових записів Олександра Довженка, Сергія
Єфремова чи Павла Тичини.

У гостях у Шолохова, який не писав
«Тихий Дон»
У Мушкетикових спогадах дуже рідко вловлюється хронологія. Лише зрідка якийсь епізод вписано в певну дату, бо
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про нього, зокрема, збереглися відомості
з літературної періодики. Один із них —
письменницьке зібрання «на чай» в обійсті «самого» Михайла Шолохова (станиця
Вешенська).
«...У газетах писали, що у Вешенській
чотири дні «шёл крупный литературный
разговор». Насправді чотири дні тривала
пиятика... Я ходив по подвір’ю, де кілька
гаражів, величезний пташник, сад, погріб.
Вийшов з будинку Васілій Бєлов і сказав:
«У отому погребі сидів казачишка, який
писав «Тихий Дон». Нігті повростали в стіни».
Не уточнив Юрій Мушкетик, що тим
«козачишком» був тесть Михайла Шолохова П. Я. Громославський, який не «писав» «Тихий Дон», а компонував його з рукопису старшого письменника Ф. Крюкова, на який (рукопис) Громославський натрапив у майні вбитого на фронті офіцера
царської армії Крюкова й елементарно поцупив його. Про це вже існують і публіцистичні дослідження на зразок «Cудьбы романов» М. Мезенцева (Саратов, 1994), і текстологічний аналіз Зєєва Бар-Селли усієї
«творчості» М. Шолохова з назвою «Литературный котлован. Проєкт «писатель Шолохов» (Москва, 2005). Повсюдне штрикання в бік Шолохова, що його «Тихий Дон»
написаний не ним (зауважує в іншому місці Ю. Мушкетик), призвело до того, що він
«виродився в примітивного алкоголіка».
Для написання його «нових» творів, як відомо, залучалися інші письменники; А.
Платонов, зокрема, доклав свого таланту до
створення незакінченого роману «Они сражались за Родину» тощо.
Юрій Мушкетик потрапив у гості до Михайла Олександровича ще будучи редактором журналу «Дніпро», а в пізніші часи,
як я казав, він протягом 16 років очолював письменницьку організацію України:
розпочав головування в СПУ за радянського часу, а завершив у роки Незалежності.
Можна було б простежити еволюцію діяльності цієї організації за роками чи за етапами, але він чомусь проігнорував такий
спосіб фіксації спогадів, у чому є, можливо, й свій позитив. Багато про що Юрій Михайлович не розповів і вже, як знаємо, не
розповість.

Про посланця Бога
Окремий трактат Юрій Мушкетик у
своїх мемуарах присвятив постаті Тараса
Шевченка. Це, можливо, найпереконливіша відповідь на питання, яким «печеться»
не одне вже покоління літературознавців:
«Чим Шевченко великий?». Про це ще в
сторіччя від дня народження поета опублікував дуже ґрунтовну студію Гнат Хоткевич. Відтоді з’явилися сотні досліджень,
серед яких є чимало кон’юнктурних і навіть наклепницьких. М. Семенко і брати
Капранови поназивали свої писання теж
«Кобзарями», як і перша його книжка,
але все це, крім здвигу плечима, нічого не
викликає.
Юрій Мушкетик називає Шевченка
«посланцем Бога.., бо він був усіма: він
увібрав у себе увесь біль панщини, наймів,
біль од усіх батогів, він увібрав у себе всю
ненависть варнаків і галайд, осягнув огром
несправедливості всієї імперії... зумів узагальнити всі кривди світу і всі пориви до
свободи... не хитнувся жодного разу, жодного разу не покривив душею... Його творчість — вище мірило людини на землі, його
мета — у першу чергу мета українця ота,
як нині ми кажемо, українська ідея».
Найприкріше, приходить до висновку Юрій Мушкетик, що Шевченкові уроки творчості й поривань залишилися незасвоєними: «Село, про яке писав Шевченко — «село неначе погоріло», — сьогодні
виглядає так само, як у його дні, і люди
так само йдуть на панщину до орендаріволігархів. І нового Вашингтона ми не діждалися, Наші коклеси і брути плазували і плазують перед імперським троном.
І способи управління у нас такі самі, як у
Шевченковому сні: «Та й давай місити недобитків православних».
...Юрію Мушкетику зірку Героя України вручав президент Віктор Ющенко.
Письменника не стало через два з половиною місяці після 90-ліття. У Києві, на
Байковому кладовищі, він — неподалік
письменників-сучасників Анатолія Дімарова, Павла Загребельного, Миколи Вінграновського, Євгена Гуцала, Григора Тютюнника... ■
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СМАЧНЕ ЖИТТЯ
■ РИБНИЙ ДЕНЬ

Каріна ЦИМБАЛЮК

Риба має бути обов’язковою в раціоні
кожної людини, якщо, звісно, немає
обмежень, пов’язаних зі здоров’ям. У
складі цього продукту міститься багато
корисних речовин: жирна кислота омега-3 позитивно впливає на здоров’я серця, на зір, знижує рівень холестерину. В
рибі також міститься вітамін D, який потрібен не лише для засвоєння кальцію, а
й для здорового сну та міцного імунітету.
Міністерство охорони здоров’я рекомендує вживати рибу 2-3 рази на тиждень.
Збалансоване харчування — запорука
здоров’я та довголіття. Тому ми підготували 3 рецепти смачних рибних страв.
Обирайте той, який сподобався найбільше, і готуйте разом iз нами.

Альфа і омега на столі
Готуємо страви з дарів моря

❙ Риба під капустяною «шубою».

Овочевий салат зі смаженою рибою
Цей салат корисний, смачний і ситний, він може стати самостійною стравою на вашому столі.
Для приготування знадобиться:
250 г філе морської риби (краще обрати біле м’ясо), 3 картоплини, 3 томати,
стебло цибулі порей, пера зеленої цибулі, маленький пучок свіжої петрушки, мелений чорний перець, 15 мл рослинної олії для смаження, 15 мл оливкової олії для заправки, 30 мл лимонного соку, 15 г цукру, дрібка солі.
Рибне філе розділіть на порційні
шматочки. Посоліть, поперчіть та збризніть лимонним соком. Відставте рибу на
15 хв, щоб вона замаринувалася.
Картоплю очистіть та відваріть до
готовності в підсоленій воді. Дайте їй
охолонути. Картопля не має перетворитися на пюре, тому слідкуйте, щоб вона
не розварилася. Нарізайте її середнiми
шматочками.
Цибулю-порей наріжте тоненькими
кільцями й викладіть в окрему посудину. Додайте сіль та цукор. На декілька
хвилин відставте цибулю маринуватися.
На сковорідку додайте невелику
кількість рослинної олії та обсмажте мариновану рибу до рум’яної скоринки.
Томати промийте під холодною водою та наріжте кубиками. Підготуйте
глибоку салатницю та викладіть туди обсмажену рибу, картоплю, помідори, мариновану цибулю. Дрібно наріжте пера
зеленої цибулі та петрушку, додайте їх у
Інна СТЕПАНЧУК

Весна — час щедрих і задушевних застіль на свіжому повітрі.
Це період початку смачних пікніків і страв, приготованих на
багатті або мангалі. Зазвичай ми
смажимо шашлики, овочі-гриль
та печемо картоплю. Проте на
мангалі можна приготувати й
інші цікаві страви, які смакуватимуть і дорослим, і дітям.

Сулугуні в лаваші
Киянин Сергій Рибак ділиться рецептом смачної гарячої закуски, яку
розсмакував під час поїздок до гостинної Грузії. Це сир сулугуні, запечений у лаваші. Готується дуже швидко
і з’їдається так само. Цю просту грузинську страву тепер уподобала вся родина чоловіка.
Отже, потрібен тонкий лаваш (бажано квадратної або прямокутної форми), нарізаємо його на шматки розміром
приблизно як сторінка учнівського зошита. Невеликими брусочками нарізаємо сир сулугуні та чималий пучок свіжого кропу (можна додавати іншу зелень,
яку любите).
На кожен клаптик лаваша викладаємо сир сулугуні та щедро додаємо нарізаного кропу, загортаємо начинку конвертом так, щоб сир і зелень були надійно «сховані» (інаше «витечуть»). Запікаємо на решітці для грилю над гарячим
вугіллям упродовж 10 хвилин.

Домашня шаурма
А господиня Надія Тимків у фейсбук-спільноті «Пляцки Рецепти Лілії
Цвіт» поділилася цікавим рецептом домашньої шаурми. «Шаурма за цим рецептом виходить соковитою всередині

❙ Рибні котлети.
салат. Заправте оливкою олією, лимонним соком, перцем та сіллю до смаку.
Добре змішайте всі інгредієнти.
Викладіть салат у порційні креманки та подавайте з грінками.

Апетитні котлети
Смачні, соковиті рибні котлети будуть чудовим доповненням гарніру або
приємним бонусом до овочевого салату.
Підготуйте 500 г філе білої морської
риби, 350 г батона без шкірки, зубчик
часнику, сіль та перець до смаку, 15 г
рослинної олії для смаження, зелень.
250 г батона замочіть у холодній воді
на декілька хвилин. Батон, який залишився, підсушіть i подрібніть на крихти.
Рибне філе перекрутіть у м’ясорубці.
У глибокій посудині змішайте фарш,
розмочений хліб, подрібнену зелень
та спеції до смаку. Добре змішайте всі
складники. Сформуйте з цієї маси невеликі котлети, змочуючи періодично руки холодною водою, щоб фарш не
прилипав. Обваляйте кожну котлету в
хлібних крихтах, які підготували заздалегідь.
Сковорідку змастіть рослинною
олією та викладіть котлети. Обсмажте їх

з обох боків до рум’яного кольору. Готові
рибні вироби викладіть у форму для випікання та накрийте кришкою або фольгою. Помістіть їх у розігріту до 170 градусів духову піч на 10 хв.
За бажанням такі котлети можна
приготувати на пару, але тоді їх не потрібно панірувати у хлібних крихтах.
Смачно подавати такі котлети з домашнім майонезом або томатним соусом.

Риба в капусті
Ця страва буде до смаку тим, хто любить тушковану капусту.
Для приготування потрібно: 400 г
філе тріски, 500 г білокачанної капусти, цибулина ріпчаста, невеликий шматок кореня селери, морква, 25 г томатної пасти, 30 мл рослинної олії, 20 мл лимонного соку, сіль, перець та інші спеції
до смаку.
Філе риби промийте, просушіть та
наріжте порційними шматочками. Посоліть, поперчіть i збризніть лимонним
соком. Залиште рибу маринуватися на
декілька хвилин.
У цей час зніміть верхні листки з капусти. Наріжте її тонкою соломкою. Цибулю дрібно наріжте кубиками. Моркву
та селеру натріть на дрібній тертці.

■ ДО СЕЗОНУ

Час розпалювати мангал
Що, крім шашликів, можна приготувати на вогнищі
та з хрусткою шкіркою зверху. Шаурма в
домашніх умовах готується легко і просто, а вдається набагато смачнішою і кориснішою за куповану», — розповідає
про свою страву пані Надія.
Отже, потрібно: тонкий вірменський лаваш — 3 шт., філе куряче — 1
шт. (велике), зелена цибуля, морква —
1 шт., капуста свіжа — 250 г, огірок свіжий, помідор, перець болгарський (невеликий) — по 1 шт., сир твердий —
150 г, сіль, перець за смаком.
Для соусу знадобиться: майонез —
150 г, кетчуп — 50 г, сметана — 100
г, часник — 3 зубчики, сіль, перець за
смаком.
Куряче філе промити, просушити,
посолити, поперчити й обсмажити на
середньому вогні до рум’яного. Капусту нашаткувати, додати натерту моркву,
посолити і пом’яти руками.
Приготувати соус: змішати майонез,
сметану, кетчуп, трошки посолити, поперчити і додати натертий часник. Поки
будемо нарізати овочі, соус ховаємо в
холодильник.
Формуємо шаурму: лаваш змащуємо соусом, викладаємо капусту з морквою, зелену цибулю, болгарський перець (якщо є), огірок і помідори. Овочі за
бажанням трошки посолити і поперчити. На овочі викладаємо нарізане філе,
зверху посипати тертим сиром. Завертаємо лаваш і обсмажуємо на сковороді-гриль або на звичайній. Також ша-

урму можна запекти і над вугіллям на
решітці для грилю.

Скумбрія-гриль
Киянка Ольга Томашевська радить
запікати на мангалі скумбрію. «Надзвичайно люблю цю рибу запеченою, але
взимку готую рідко, бо якщо соус бодай трохи витече з фольги, то запаху у
квартирі кілька днів не можна спекатися. Коли ж готуємо на дачі, то на запах
збігаються коти з усієї околиці. Бо це
дійсно смачно», — каже дівчина.
Отже, на компанію з чотирьох людей потрібно щонайменше дві рибини.
Миємо, видаляємо нутрощі, голову, солимо, перчимо, натираємо улюбленими
спеціями для риби, трохи збризкуємо
лимонним соком. У живіт накладаємо
нарізану кільцями цибулю, загортаємо
у фольгу кожну рибу окремо й запiкаємо на вогнищі.
Також рибину з відділеною головою можна розрізати вздовж по хребту
(живіт тоді має бути цілим) і розгорнути, як книжку, посолити, поперчити, натерти спеціями і соєвим соусом. Решітку для грилю змащуємо олією, аби риба
під час запікання не пристала. Та викладаємо рибні тушки. Під час запікання
поливаємо соусом з олії, пива і спецій.
Запечена в такий спосіб скумбрія матиме гарну золотисту шкірочку.
Експериментуйте, і нехай на природі
вам буде смачно! ■

❙ Салат.
Сковорідку змастіть рослинною олією.
Спочатку обсмажте на середньому вогні цибулю до рум’яного кольору, потім
додайте моркву та селеру. Обсмажте ще
декілька хвилин. Після цього додайте
у сковорідку капусту. Заправте все томатною пастою, додайте спеції до смаку. Тушкуйте овочі до приготування на
маленькому вогні, постійно помішуючи, щоб овочі не пригоріли.
У форму для випікання викладіть
половину тушкованих овочів, рибне філе і накрийте все овочами, що залишилися. Протягом 30 хв випікайте
страву в духовій печі при 170—180 градусах. Готову страву прикрасьте подрібненою зеленю.
Смачного! ■
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СПОРТ
Сергій Варламов
генеральний директор Української хокейної ліги
Григорій ХАТА
Тижневу паузу, котра в очікуванні фінального протистояння між «Донбасом» та «Соколом» триває в українському
хокеї, заповнили дебати представників ФХУ та УХЛ щодо
регламенту наступного чемпіонату країни. На вимогу вітчизняної хокейної федерації до
клубів-учасників ЧУ зменшити
кількість іноземців у заявці на
гру до десяти осіб там отримали
відмову, після чого президент
ФХУ Георгій Зубко заявив, що
в такому випадку його структура готова забрати в УХЛ права на проведення турніру й самостійно організовувати національні клубні баталії.
«Головним пріоритетом Федерації хокею України є покращення виступів нашої національної команди на міжнародній арені, а також захист
інтересів і прав українського
гравця. ФХУ занепокоєна ситуацією, що склалась у чемпіонаті
України з хокею з шайбою серед
чоловіків, оскільки національна першість не сприяє поліпшенню підготовки головної команди країни», — йдеться у заяві.
Георгій Зубко вважає, що
надмірна кількість легіонерів в
українському хокеї не дає можливостей вітчизняним спортсменам розвиватися в клубах.
Приміром,
фіналісти
нинішнього чемпіонату —
«Донбас» та «Сокіл» — у своїх
складах мають 18 та 14 іноземців відповідно. «Кременчук»,
якому за підсумками сезону
доведеться скласти чемпіонські повноваження, володів контрактами з 16 легіонерами. За
новачків УХЛ — «Маріуполь»
та «Краматорськ» — у поточному чемпіонаті виступали по 14
закордонних хокеїстів. А в заявці на сезон «Крижаних вовків», які завершили «регулярку» на останньому місці, заГригорій ХАТА
У період, коли через коронавірус Міжнародна тенісна федерація призупинила офіційні
змагання на рівні національних
збірних, відбувся ребрендинг
жіночого Кубка Федерації. У
вересні минулого року його перейменували на Кубок БілліДжин Кінг — на честь знаної
американської тенісистки.
Водночас у федерації залишилися нерозв’язаними окремі турнірні питання з минулого, зокрема оновлений склад
учасників Світової групи.
Іще в 2019 році жіноча збірна України виборола довгоочікуване право на участь у «плейоф» Світової групи тоді ще Кубка Федерації. Торік, у квітні,
«синьо-жовті» мали зіграти відповідальний поєдинок за підвищення в класі проти збірної
Японії.
Через коронавірус візит української команди до Країни
Східного Сонця кілька разів переносився.
Зрештою, у Міжнародній
федерації тенісу вирішили взагалі перенести цей поєдинок з
Японії до України, аби країнугосподарку майбутньої Олімпіади не наражати на додаткові
коронавірусні ризики. Приймати ж гостей із Японії у Федерації тенісу України вирішили в
Чорноморську. Завдяки матчам
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«Насправді, УХЛ іще в минулому році обговорювала зменшення кількості
легіонерів у чемпіонаті країни. Але нам катастрофічно не вистачає
гравців. На рівні дитячого та юнацького хокею, котрими повинна
займатися Федерація, все практично знищено».

■ ХОКЕЙ

На користь збірній
Нове керівництво вітчизняної хокейної федерації вимагає від клубів-учасників УХЛ
встановити ліміт на легіонерів

❙ У складах українських хокейних команд грає чимала кількість іноземців.
❙ Фото з сайта УХЛ.
кордонний легіон нараховував
17 осіб. Єдиною ж командою,
повністю зібраною з українських хокеїстів у ЧУ-2020/2021,
був «Білий барс» із Білої Церкви. «Такої диспропорції немає в жодній лізі світу», —
наголошує Зубко й обіцяє детально проаналізувати організаційну, нормативно-правову,
маркетингову та спортивну
діяльність Української хокейної ліги, котра в останні п’ять
років проводить чемпіонат
країни.
Така позиція нового керів-

ництва ФХУ неабияк обурює
генерального директора УХЛ
Сергія Варламова: «Сьогодні,
тиснучи на патріотизм, федерація, відверто кажучи, намагається приховати свою повну
бездіяльність. За п’ять років
ми підняли з колін вітчизняний хокей. За цей час Ліга в
повному обсязі несла на собі всі
витрати».
При цьому Варламов пропонує згадати останній, організований ФХУ, чемпіонат країни,
в якому змагалися лише чотири команди, а самі змагання

тривали півтора місяця. Утім
Георгій Зубко переконує, що
ФХУ як єдиний існуючий організатор ЧУ має всі можливості «достойно, спокійно й на
якісному рівні провести чемпіонат».
А дивлячись за протистоянням ФХУ та УХЛ, варто пригадати атмосферу, котра супроводжувала прихід Зубка на
пост очільника вітчизняного
хокейного господарства.
Незадовго до Генерального
конгресу ФХУ, де на безальтернативній основі відбулося об-

рання Зубка, переважна більшість клубів УХЛ виголосили
заяву-ультиматум, у якій вимагали реформи ФХУ, нових
демократичних виборів її президента, погрожуючи в протилежному випадку зупинити
чемпіонат.
І хоча напередодні президентських виборів за посередництва «спортивного» міністерства ФХУ та УХЛ начебто
знайшли компроміс, ситуацію
повною мірою він не заспокоїв.
Георгій Зубко каже, що у
Ліги та Федерації існують світоглядні розбіжності. На його
думку, в нинішньому вигляді,
з існуючим регламентом, маємо фактично антиукраїнський чемпіонат, тому президент
ФХУ вимагає, аби нові правила проведення ЧУ були узгоджені та затверджені його організацією. До того ж, окрім
легіонерського ліміту, федерація вимагає від УХЛ визначити в своєму змагальному календарі чіткі міжнародні паузи
для підготовки збірної України, а також встановити дату завершення ЧУ за 15 діб до старту світової першості.
Зауважимо, що в нинішньому році, як, до слова, й торік,
матчі національних збірних
у третьому за силою дивізіоні
планети, де наразі перебуває
українська команда, скасовані
через коронавірусну пандемію.
Вийти ж на планетарний рівень
цього року зможуть лише збірні
елітного дивізіону. ■

■ ТЕНІС

Особливе відчуття
У Чорноморську жіноча збірна України
розпочала підготовку до відповідального
матчу Кубка Біллі-Джин Кінг проти Японії
національних збірних у ФТУ
з’явилася можливість познайомити вітчизняних шанувальників спорту з новими тенісними
центрами України.
Так, кілька тижнів тому чоловіча збірна України в «Маріна Тенніс Клаб» у селі Погреби під Києвом провела поєдинок Кубка Девіса проти збірної
Ізраїлю. Раніше й чоловіча, й
жіночі українські команди грали свої кубкові матчі на кортах
тенісного комплексу «Кампа»
в Бучі, котрий також розташований у передмісті нашої столиці.
Виїзд жіночої збірної України до Чорноморська (до перейменування — Іллічівськ) —
нова сторінка в «екскурсійній»
історії вітчизняного тенісу.
Утім не знайомий широкому загалу «Еліт Тенніс Клаб» на
Одещині має тісний стосунок до
прими вітчизняного тенісу Еліни Світоліної, де, як виявляєть-

ся, вона робила свої перші кроки до зірок.
«Тут у дитинстві я провела
дуже багато годин на кортах. Ми
завжди тут тренувалися. Рановранці приїздили сюди на тренування, а вже потім я їхала до
школи. Із цим місцем пов’язано
багато моїх теплих спогадів та
вражень. Виступала також тут
я й на турнірах, тож це особливе для мене місце», — так прокоментувала своє повернення
до знайомого міста Еліна.
Наприкінці тижня (16-17
квітня) у Чорноморську на Світоліну та її партнерок по збірній чекає відповідальна дуель з
японськими тенісистками. На
непростий поєдинок капітан
української команди Михайло
Філіма, окрім п’ятої ракетки
планети, покликав Марту Костюк, Катерину Завацьку, Надію
та Людмилу Киченок.
Лідерка збірної України не
приховує, що на її плечі ляже

❙ У рідних стінах Еліна Світоліна хоче якомога краще зіграти проти Японії.
❙ Фото пресслужби ФТУ.
подвійна
відповідальність,
адже переможний результат
доведеться здобувати на очах
своїх земляків.
Щоправда, через коронавірусні обмеження глядачів на трибунах буде обмаль.
Не виключено, що основними
вболівальниками українок будуть їхні родичі. Однак Світолі-

на обіцяє, що постарається якнайкраще зіграти свої матчі і
принести збірній перемогу».
Відзначимо, що до України
збірна Японії приїде без своєї
кращої тенісистки — переможниці чотирьох «гранд слемів»
Наомі Осаки, і це, без сумніву,
має полегшити завдання «синьо-жовтих». ■

Читайте
в наступному
номері:
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Орден Королеви Анни для просто Анни
Працюючи нянею й за сумісництвом пралею у сільському дитсадку, жінка вирішила різко змінити своє
життя й стала стилісткою-перукаркою — однією з найкращих у місті майстринь і благодійниць

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 14 КВІТНЯ 2021

■ БЕБІ-БУМ

Анастасія Приходько
втретє мама
Співачка тримала в таємниці
вагітність і довгий час — навіть
сам факт народження дитини
Відома українська співачка Анастасія Приходько втретє
стала мамою. Цю чудову звістку жінка приховувала навіть деякий час після пологів.
За словами співачки, вона не
хотіла «торгувати вагітністю»,
тож її колеги по проєкту «Маска» поставилися з розумінням
до її бажання «не світитися»,
і, як не дивно для світу шоубізу, сама Анастасія тільки нещодавно розкрила свій секрет.
Вона виклала своє фото в інстаграмі з оголеним животом і
підписала — ще треба попрацювати над формою, але після
третьої вагітності фігура нормальна, з чого й стало зрозуміло, що співачка народила третю дитину.
«Мені дуже хотілося і хочеться захистити якнайдовше

маленьку людину
від дорослого світу»,
— зізналася співачка.
Що ж, право на приватність мають усі, то чому
б і селебріті його не мати.
Тим паче життя Приходько до цього часу не раз ставало предметом пересудів: її
перший шлюб і народження
доньки Нани від абхазького
бізнесмена, участь у «Євробаченні» від Росії, повторний шлюб із першим, ще
шкільним, коханням, народження сина Гордія. На
цей раз Анастасія зуміла захистити себе і свою
сім’ю від зайвих розмов
і пересудів, тож бажаємо мамі і малюку міцного здоров’я, любові і
турботи від ближніх. ■

Варка ВОНСОВИЧ
Не так давно неподалік берегів
Ізраїлю в Середземному морі зазнав аварії танкер, який перевозив нафтопродукти. У результаті
НП у море потрапило чимало маслянистої речовини, що нагадувала
мазут, що призвело до забруднення 150 км берегової лінії. Що вже
казати про мешканців морських
просторів, середовище проживання яких було буквально просякнуте цією гидотою. Серед постраждалих тварин виявилися і досить рідкісні, такі як зелені черепахи та
логерхеди (так звані довгоголові
черепахи, або ж каретти). Серед
загиблих тварин їх виявилося аж
29 особин. Звісно, працівники уп-
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❙ Анастасія Приходько.
■ СВІТ ТВАРИН

Майонез проти... нафти
Черепах рятували незвичним методом
равління природи і парків Ізраїлю
провели чималу роботу з порятунку представників морської фауни і
в море, на безпечну від забрудненої
території відстань (за 5 км від берега), після ретельних водних процедур випустили чимало врятованих
тварин. Проте багатьом довелося
надавати невідкладну допомогу.
Так, шестеро дитинчат зелених
черепах нахапалися нафтопродук-

тів, які потрапили до їхніх дихальних шляхів і у стравоходи. Тож
їм довелося зробити промивання
шлунка за допомогою... майонезу.
Якщо ви подумали, що цей харчовий продукт викликав у тваринок
блювоту, завдяки чому шлунки
й вивільнилися від мазуту, то помиляєтеся. Виявляється, майонез
добре... руйнує нафтопродукти й
очищує нутрощі. ■

■ ПОГОДА

тора, який отримав «Оскар» за головну роль у фільмі «Легенда про
Г’ю Гласса». 6. Один з найвідоміших чоловічих еротичних журналів.
7. Стиль плавання. 8. Давньоримський бог лісів і полів, зображувався у
вигляді людини з козлячими ногами.
11. Одяг священників чи ченців. 14.
Назва стародавнього кочового племені, яке є одним зі справжніх предків росіян. 16. Перший президент
Чехословаччини. 18. Найвища вершина Кавказького хребта. 19. Квітка, яка пахне лише вночі. 20. Рух товарів з однієї країни в іншу через територію третьої. 22. Ім’я французького поета, автора «Інтернаціоналу».
24. Черевичок балерини. 27. Терористичний акт з пограбуванням коштів «на потреби революції». ■
Кросворд №35
від 13 квітня

■ ПРИКОЛИ

15 квiтня за прогнозами синоптиків

сонячно

Північ

Київ: хмарно, помiрний дощ. Вiтер пiвденно-схiдний,
7-12 м/с. Температура вночi +6...+8, удень +11...+13.
Курорти Карпат: хмарно, дощ. Славське: вночi +2...+4,
удень +7...+9. Яремче: +3...+5, удень +6...+8. Мiжгiр’я: вночi
+1...+3, удень +7...+9. Рахiв: уночi +3...+5, удень +8...+10.

мінлива
хмарність

Захід

+4…+9
+9…+14

+1…+6
+7…+12
Схід

хмарно

13 квiтня висота снігового покриву становила: Дрогобич —
немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай — 40 см,
Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — немає, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия —
немає, Пожежевська — 57 см.
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По горизонталі:
1. Національна валюта Казахстану. 4. «Я маленький ..., виліз я
на стовпчик, на дудочку граю, Христа прославляю» (різдвяне віншування). 8. Український музикант, лідер
гурту «Мандри». 9. Жахлива форма шкірної хвороби, про яку говориться у Старому і Новому Заповітах. 10. Відомий художник, один із
авторів розпису Кирилівської церкви
в Києві. 12. Нижня частина або нижня стінка якого-небудь предмета. 13.
Гуцульський прямий верхній одяг із
довговорсого саморобного сукна з
«фальшивими» рукавами, що накидався на плечі. 15. Густий дим чи
дрібні частинки, які висять у повітрі.
17. Польський парламент. 21. Мадридський футбольний клуб. 23. Старовинна британська та американська
міра площі. 24. Суспільний авторитет індивіда, соціальної групи, професії, організації тощо. 25. Зародок
живого організму. 26. Подразник,
який провокує алергію. 28. Військова професія. 29. Телефон, що має
функції комп’ютера.
По вертикалі:
1. Підводний снаряд сигароподібної форми, яким озброєно підводні човни. 2. Виділення складу в
слові посиленням голосу або підвищенням тону. 3. Заборона ввозу або
вивозу з країни товарів або інших
цінностей. 5. Ім’я голлівудського ак-

Центр

+3…+8
+9…+14

+4…+9
+14…+19

дощ
сніг

Південь +3…+8
+8…+13
дощ,
гроза

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

— Який на тобі чудовий капелюшок. Це, напевно, останній крик моди?
— Так, останній, якщо не вважати
крику мого чоловіка, коли він дізнався
ціну цього капелюшка.
***
— Скільки буде, якщо вісім розділити навпіл? — запитує вчителька.
— Якщо вздовж, то дві трієчки, а
якщо впоперек, то два нулi, — відповідає Вовочка.
***
— Лiкарю, а алкоголізм — це
хвороба?
— Так, а що ви хочете?

— 100 грамiв і лікарняний.
***
Зустрічався з дівчиною, потім кинув її. Зараз дивлюся на фотографії
— їздить iз різними чоловіками по
закордонах. Якби не я, так би і не побачила свiт.
***
Єврейська родина запросила гостей. Абрам говорить:
— Сарочко, неси курку.
— Ще рано, гості не з’їли хліб.
Гості стали швидко їсти хліб, через кілька хвилин Сара заносить живу
курку, яка почала клювати крихти.
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