
Четвер, 26 січня 2017 року № 11 (5172)

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,23 грн 

1 € = 29,27 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Нафта 
у цейтноті
Нинішнє подорожчання нафти може бути останнім: проти ініціативи 
країн ОПЕК де-факто виступають США, які стають експортером 
вуглеводнів — навіть у країни Азії
стор. 6 »

Скоротивши видобуток нафти, країни ОПЕК можуть подарувати свої прибутки Сполученим Штатам, які нині активно нарощують видобуток і готові зайняти вільні ніші на ринку. ❙
Фото з сайта tin247.com. ❙

Ферма для 
родинного 

дозвілля
Американська модель 

сільськогосподарського 

бізнесу: смачно і весело
стор. 7 »

Бард і герої

Першим, хто написав 

вірш пам’яті юнаків, які 

загинули в нерівному бою з 

більшовиками під Крутами, 

був Олександр Вертинський
стор. 8—9 »

Раїса Недашківська: Красою душу 
напоїть і, не вагаючись, прожить...

Народна артистка України нині грає 

всіх персонажів «Лісової пісні», 

долучається до концертів для воїнів 

АТО і згадує свою першу прем’єру
стор. 13 »



ЧЕТВЕР, 26 СІЧНЯ 20172 ІнФорУМ
«Не зміг сокіл жити серед щурів, кинув усе — і подався до столиці на прощу. І от... 
Київ, Хрещатик, 27 (біля Бессарабського ринку). Палаючим смолоскипом мчить Василь 
до майдану Незалежності і кличе народ до волі, до боротьби проти русифікації. Його 
останні слова: «Геть окупантів!», «Хай живе вільна Україна!»

Ганна Черкаська
краєзнавець

УКРАЇНА МОЛОДА

Лариса САЛІМОНОВИЧ 
Харків

 Юрист із 25-річною прак-
тикою Анатолій Тарасен-
ко має репутацію фахівця, 
який захищає у судах Хар-
кова українських патріотів. 
Саме тому рішення Кваліфі-
каційно-дисциплінарної ко-
місії адвокатури області при-
пинити дію його ліцензії на 
три місяці викликало неаби-
який резонанс. «Мене позба-
вили права займатися адво-
катською діяльністю з пода-
чі судді, який виніс вирок — 
4 роки позбавлення волі для 
одного з патріотів України, — 
пояснив ситуацію сам потер-
пілий. — Цей вирок було ска-
совано і справу закрито. Суд-
дя написав скаргу — і от сьо-
годні я вже не адвокат». 
 Як з’ясувалося, автором 
скарги був один із суддів 

Ізюмського районного суду 
Харківської області, що веде 
резонансну справу «крама-
торських прокурорів». Адво-
ката він звинуватив у тому, 
що той не приходив на за-
сідання, затягуючи про-
цес. Колеги Анатолія Тара-
сенка, за його словами, роз-
глянули суддівське подан-
ня таємно, тому він дізнався 
про їхнє рішення лише через 
п’ять днів. Ні його особиста 

думка, ні думка його клієнтів 
враховані не були. «Вони не 
мене позбавили свідоцтва, — 
спересердя заявив юрист. — 
Вони проігнорували людей, 
які чекають допомоги адво-
ката». Наразі йдеться про два 
десятки осіб. 
 У свою чергу, активісти в 
соцмережах повідомили пріз-
вище підзахисного пана Тара-
сенка, якому вдалося скасува-
ти вирок ізюмського судді че-

рез апеляційну скаргу. Йдеть-
ся про рівненського волонтера 
Володимира Панкевича. При-
пускають, що адвокатську лі-
цензію могли забрати й за під-
тримку на судових процесах 
багатьох «айдарівців», а та-
кож відомого борця з проку-
рорською мафією Олександра 
Ружанського. «Це показник 
того, що ми три роки топчемо-
ся на місці, — резюмував відо-
мий харківський волонтер Ро-
ман Донік. — Я знаю, що Та-
расенко не відмивав гроші, не 
брав хабарі, не відбирав біз-
нес. А ось судді, з подачі яких 
це зроблено, брали, відмива-
ли, легалізували, відбирали. 
І мені складно говорити, але 
це показник того, що все, що 
відбувається в країні, — це 
косметичний ремонт, який 
може бути відмінений рішен-
ням суду в інтересах окремих 
людей, а не закону». ■

СУД ТА ДІЛО

Розплата 
забарилася
Генпрокуратура дала 
дозвiл на затримання 
ще одного кривдника 
автомайданівців
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Ще одного антигероя часів Ре-
волюції гідності затримано і вне-
сено клопотання до суду про його 
арешт. Зокрема, у прес-службі Ге-
неральної прокуратури повідоми-
ли: «Затримано колишнього спів-
робітника столичного спецпідроз-
ділу міліції «Беркут», який три-
валий час перебував у розшуку за 
підозрою у перевищенні влади та 
незаконному затриманні за попе-
редньою змовою з іншими праців-
никами підрозділу міліції особли-
вого призначення «Беркут» 18 ак-
тивістів громадського руху «Ав-
томайдан» у ніч із 22 на 23 січня 
2014 року на вулицях Щорса та 
Грушевського у місті Києві, що 
супроводжувалося застосуванням 
до них насильства та пошкоджен-
ням їхнiх автомобілів».
 Екс-міліціонеру інкримінують 
підроблення рапорту та неправ-
диві обвинувачення активістів у 
тяжких злочинах, на підставі чого 
їх було взято під варту та притяг-
нуто до кримінальної відповідаль-
ності за нібито хуліганські дії. За-
триманому вручили повідомлен-
ня про підозру із цілим «букетом» 
статей (365, 366 та 384) Кримі-
нального кодексу (самоуправство, 
службове підроблення та завідомо 
неправдиве свідчення). 
 Нагадаємо, що за санкцією 
Генпрокуратури у грудні 2016 
року було також затримано ко-
лишнього співробітника сумно-
звісного «Беркута», котрий теж 
підозрюється у незаконному за-
триманні цих же 18 активістів 
«Автомайдану».
 А 26 січня відбудеться продов-
ження довготривалого резонан-
сного суду, що розглядає кримі-
нальне провадження за обвинува-
ченням інших екс-«беркутівців»: 
Сергія Зінченка, Павла Аброські-
на, Олександра Маринченка, Сер-
гія Тамтури та Олега Янишевсько-
го — у розстрілі активістів Євро-
майдану 20 лютого 2014 року. На 
попередньому засіданні 24 січ-
ня Святошинський райсуд заслу-
хав свідчення потерпілого Петра 
Ковальчука, який отримав важ-
ке кульове поранення трагічного 
«розстрільного» 20 лютого, коли 
носив поранених разом з іншими 
активістами. 
 Додамо, що, за даними ГПУ, 
у межах кримінальних прова-
джень щодо вбивств 48 активістів, 
замахів на вбивства 80 активістів 
повідомлено 25 підозр екс-бер-
кутівцям. Із 22 екс-бійців «Берку-
та» у розшуку перебувають 18 осіб 
(інші — під вартою). Також ГПУ 
стверджує, що сім «беркутівців» 
переховуються на території, під-
контрольній «ДНР» і «ЛНР». А 
за даними СБУ, деякі з колишніх 
«беркутят» перебувають на тери-
торії Білорусі та Польщі. Незро-
зумілим залишається той факт, 
що Інтерпол відмовив Україні 
в оголошенні бійців «Беркута» в 
міжнародний розшук. ■

■

Олена КАПНІК

 Сьогодні у Києві на будинку Хреща-
тик, 27 відкриють пам’ятну таблицю воїну 
УПА, учаснику руху опору в СРСР Васи-
лю Макуху. Саме біля цієї будівлі у листо-
паді 1968 року напередодні річниці «Вели-
кої Жовтневої соціалістичної революції» 
він облив себе бензином і підпалив. 
 Із гаслом «Геть колонізаторів! Хай 
живе вільна Україна!» він побіг у на-
прямку нинішнього майдану Незалеж-
ності. Нажахані перехожі розбігалися, а 
міліціонери намагалися погасити палаю-
че тіло шинеллю. Від опіків, не сумісних 
із життям, наступного дня Василь Макух 
помер. За годину до смерті, коли отямив-
ся, лікар йому сказав, мовляв, дітей оси-
ротили. На що Макух відповів: «Вони ще 
будуть пишатися батьком. А нині ми всі 
— сироти. Нині Україна — сирота...».
 Ім’я Василя Макуха в Україні мало 
відоме. Утім його знають чи не в усьому 
світі. Він народився 14 листопада 1927 

року на Львівщині. Під час Другої світо-
вої війни вступив до лав УПА. Був розвід-
ником. Після поранення в бою його схо-
пив НКВС, і його засудили до 10 років 
ув’язнення. Карався в таборах Мордовії 
та Сибіру.
 Після звільнення поїхав на Дніпропет-
ровщину, оскільки колишнім повстанцям 
заборонили повертатися у Західну Украї-
ну. Закінчивши вечірню школу, вступив 
на педагогічний факультет університету, 
але його швидко відрахували через те, 
що приховав від приймальної комісії су-
димість.
 Окупація Чехословаччини військами 
Варшавського договору обурила Василя 
Макуха. У жовтні 1968-го він узяв відпус-
тку і поїхав до сестри на Львівщину. Звід-
ти з трилітровим слоїком бензину приїхав 
у Київ. Там і вчинив самоспалення.
 Василь Макух був першим у Європі, 
котрий запротестував проти окупаційного 
режиму в такий спосіб. Він став прикла-
дом для послідовників. Майже на три мі-

сяці пізніше, 16 січня 1969 року, у Празі, 
на Вацлавській площі, акт самоспалення 
здійснив чеський студент Ян Палах. У лю-
тому 1969 року намагався спалити себе у 
вестибюлі Київського університету імені 
Тараса Шевченка Микола Береславський 
з Дніпропетровщини, протестуючи про-
ти русифікації. З тих самих мотивів само-
спалився на Чернечій Горі 21 січня 1978 
року колишній повстанець і політв’язень 
Олекса Гірник. ■

Іван БОЙКО

 Бойовики терористичної «ДНР» 
облаштували мінометну батарею 
просто на території селища шахти 
імені Абакумова, що в окуповано-
му Донецьку. Перші ворожі міни 
калібру 20 мм звідти накрили пози-
ції ЗСУ в районі селища Невельсь-
ке. 
 «Донецький напрямок. Най-
складніша обстановка — в авдіївсь-
кій промзоні. З перервами, близько 
чотирьох годин, бойовики вели ма-
сований вогонь по наших позиціях. 
При цьому було випущено не менше 
30 мін. Також мінометний обстріл iз 
боку противника стався в Невельсь-
кому, бойовики вели вогонь просто 
з Донецька, з району селища шахти 
ім. Абакумова», — повідомляє реч-
ник Міноборони з питань АТО Олек-
сандр Мотузяник. 
 Водночас на луганському на-
прямку окупанти гатили зі 122-
міліметрової артилерії та 120-мілі-
метрових мінометів по Новозванів-
ці та Троїцькому. 
 За даними штабу АТО, ворог різ-
ко збільшив кількість обстрілів та 
активно застосовує важке озброєн-
ня переважно у Попаснянсько-
му районі Луганщини. Тоді як на 

маріупольському напрямку ворожі 
обстріли найактивніше вели на ді-
лянці Павлопіль—Широкине.
 «Маріупольський напрямок. 
Тут, як і раніше, бойовики найбіль-
ше порушують режим «тиші». Про-
те важке озброєння не застосовува-
ли. Майже 80% ворожих обстрілів 
припадає на ділянку фронту Пав-
лопіль—Широкине. Як і раніше, ак-
тивно стріляють снайпери против-
ника. Переважна частина обстрілів 
iз боку незаконних збройних форму-
вань припадає на темну пору доби», 
— зазначає полковник Мотузяник. 
 Загалом минулого вівторка було 
55 обстрілів, одного захисника Ук-
раїни поранено. Сталося це в районі 
Красногорівки, під Маріуполем, 
який напередодні потужно обстрі-
ляли окупанти. ■

НА ФРОНТІ

Вогонь iз шахти 
Бойовики Донецька облаштували мінометну батарею 
на території шахти імені Абакумова 

■

ДО РЕЧІ

 У Міноборони заявляють, що Росія приховує форсовану 
мілітаризацію прикордонних з Україною регіонів. За слова-
ми речника Міноборони Олександра Мотузяника, таких вис-
новків українське військове командування дiйшло після того, 
як 16-19 січня представники України, Канади та Данії прове-
ли інспекцію поблизу кордону на території Ростовської облас-
ті Росії. Тим більше що російська сторона чинила тиск i вста-
новлювала обмеження для інспекторів. 
 «Таким чином Росія продемонструвала, що їй є що при-
ховувати, а саме — форсовану мілітаризацію прикордонних 
з Україною регіонів та активне сприяння озброєнню та керів-
ництву незаконних збройних формувань на Донбасі», — за-
явив пан Мотузяник.
 Зокрема, інспектори виявили, що, порушуючи Віденський 
документ від 2011 року про заходи зі зміцнення довіри та без-
пеки, Росія у січні 2017 року почала формувати поблизу кор-
донів України нову мотострілкову дивізію чисельністю понад 
10 тис. військових. Військове містечко вже збудовано на 90%.

■

СКАНДАЛ

Вибився із системи
В юриста, який захищає «атошників» 
та волонтерів, забрали 
адвокатську ліцензію

■

ПАМ’ЯТЬ

Палаючий герой
У столиці вшановують Василя Макуха, який підпалив 
себе на знак протесту проти зросійщення України

■

Василь Макух.❙
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Лосенят 
вийняли 
з убитої 
матері
Співак Іван Леньо 
закликає прийняти 
закон про повну 
заборону полювання
Євдокія ФЕЩЕНКО

 Лідер гурту «Козак Систем» 
(Kozak System) Іван Леньо про-
сить Генпрокурора і народних де-
путатів підтримати його ініціати-
ву і  нарешті прийняти закон про 
повну заборону полювання, як ди-
кого атавізму. «Інколи серед ви-
падкових знайомих трапляються 
ті, хто розповідає, як із задоволен-
ням ходить на полювання, а особ-
ливо популярним цей вид розваг 
є у верхньому ешелоні влади, — 
пише у соціальній мережі музи-
кант-активіст. — При моїй спро-
бі переконати, що це типове збо-
чення, це не гуманно і не цивілі-
зовано, у відповідь чую різну 
єресь про поклик предків (навряд 
чи знають вони їхню історію. — 
Ред.) та корегування числа слаб-
ких тварин».
 Іван Леньо розповів нещодав-
ню жахливу історію, яка сталася 
на Чернігівщині, розмістивши на 
своїй сторінці у «Фейсбуці» фото 
двох зовнішньо повністю сфор-
мованих лосенят немаленьких 
розмірів — насправді ще не наро-
джених мертвих тварин, яких ви-
йняли з лона вбитої браконьєра-
ми вагітної лосихи. «Вона замика-
ла мігруюче стадо, і її вбили дру-
гою, — описує людське варварство 
Іван Леньо. — Першим убили во-
жака, молодого трирічного самця. 
Решта стада просто збилася доку-
пи і нікуди не тікала. Отже, пла-
нували вбити всіх шістьох. Якби 
не лісова охорона та мисливці, то 
так би і трапилося.  Лосі помер-
ли від втрати крові, їх дірявили 
в решето 223-м калібром (калібр 
під напівавтоматичну рушницю 
Remington, цивільну версію штат-
ного армійського набою 5.56х45). 
Хто в курсі, цей калібр не підхо-
дить для полювання, оскільки є 
замалим для крупних тварин».
 Музикант уточняє, що бра-
коньєри переміщалися на вартіс-
ному квадроциклі, мали при собі 
дорогу зброю. Середня вага моло-
дого лося — 300 кілограмів. Убити 
планували шістьох, тобто розра-
ховували мати 1200 кілограмів 
м’яса.
 Нині, за Кодексом України 
про адмінправопорушення (стаття 
85), порушення правил полюван-
ня, яке мало наслідком добуван-
ня, знищення або поранення тва-
рин, — тягне за собою накладен-
ня штрафу на громадян від 20 до 
40 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або позбавлен-
ня права полювання на строк до 3 
років; одне й інше покарання — з 
конфіскацією рушниць та інших 
знарядь і засобів вчинення право-
порушення, які є приватною влас-
ністю порушника, та незаконно 
добутих об’єктів тваринного світу 
чи навіть без такої.
 Дехто закликає не прирівнюва-
ти мисливців до браконьєрів. Але 
вбивство тварин у будь-якому ви-
падку — варварство. ■

■

Ірина КИРПА
Миколаїв

 Молода дівчина лише дивом змогла 
втекти від свого мучителя, спустившись 
із висоти третього поверху по простирад-
лах. Закривавлену 19-річну втікачку вря-
тували випадкові перехожі, які виклика-
ли «швидку допомогу». Хірург, який ог-
лянув побиту студентку, був спантеличе-
ний: мучитель зшивав рани своїй жертві 
за допомогою звичайної голки та синіх 
ниток. Така «турбота» ледь не коштува-
ла дівчині життя: якби медична допомо-
га не встигла вчасно, вона могла б помер-
ти від сепсису.
 «Я знала, що моя дочка Олена та її хло-
пець Сергій зустрічалися більше півроку, 

але перед новорічними святами розійшли-
ся, — розповіла мати побитої студентки. 
— Коли дочка повідомила мені, що Сергій 
запросив її до себе для примирення, ніхто 
про погане не подумав. А потім її мобіль-
ний телефон просто відключився...»
 Дівчина після пережитого досі пере-
буває у шоковому стані. Однак свідчен-
ня для слідчого дала відразу ж, як тіль-
ки її доставили до лікарні. «Сергій рані-
ше дуже добре до мене ставився, ніколи 
руку на мене не піднімав, — розповіла 
потерпіла. — Мені в ньому імпонувало 
те, що він завжди був дуже самостійною 
людиною. Рано залишився без батьків, 
однак зумів стати на ноги та навіть само-
стійно купити квартиру в Миколаєві».
 За словами дівчини, те, що сталося з 

нею, можна пояснити одним: її колиш-
ній хлопець зловживав спиртним і че-
рез надмірне вживання алкоголю втра-
тив людську подобу. Коли у день бажа-
ного примирення 24-річний чоловік 
зрозумів, що ніякі вмовляння не допо-
можуть йому повернути колишню лю-
бов, — почав нещадно бити екс-кохану, 
намагаючись кулаками повернути по-
чуття. Під градом страшних побоїв дів-
чина швидко ослабла. Тоді Сергій вирі-
шив приховати сліди своїх знущань над 
жертвою і взявся звичайними голкою й 
ниткою зшивати величезну рану на го-
лові дівчини. Олена розповіла, що від 
стресу майже не відчувала болю, не мог-
ла зайвий раз поворухнутися, побоюю-
чись за своє життя.
 На третій день садист залишив жертву 
вдома напризволяще і пішов у нічну зміну 
на роботу. Дивом урятувавшись, дівчина 
про все розповіла батькам, які й виклика-
ли поліцію. 
 Нелюда затримали. Проти нього пору-
шено кримінальне провадження за стат-
тею 146 КК України («Незаконне позбав-
лення волі або викрадення людини»). У 
разі доведення провини йому світить від 
3 до 5 років позбавлення волі. ■

Дар’я БАВЗАЛУК
Львів

 Відрахування —  непри-
ємний процес для будь-якого 
студента, особливо якщо його 
підстави здаються несправед-
ливими. Напевно, студент од-
ного з львівських вишів дуже 
хотів навчатися, бо намагався 

звести рахунки з життям через 
те, що його відрахували з уні-
верситету. 
 До Галицького відділу 
поліції у понеділок, 23 січня, 
близько 11.30 ранку надійш-
ло повідомлення від медиків 
про те, що бригадою швидкої 
допомоги доставлено в травм-
пункт юнака, який упав з вік-

на багатоповерхівки на одній 
з вулиць міста. У потерпілого 
діагностовано переломи обох 
ніг. Про це повідомив відділ 
комунікації поліції Львівсь-
кої області.
 «Правоохоронці попередньо 
встановили, що близько 11:30 
18-річний юнак вистрибнув із 
вікна четвертого поверху при-

міщення, яке орендував разом 
із товаришами. Потерпілим ви-
явився колишній студент од-
ного з університетів Львова. За 
його словами, дізнавшись про 
відрахування з навчального за-
кладу, він викинувся з вікна», 
— повідомляє поліція.
 Незважаючи на падіння з 
висоти, хлопець вижив.
 Правоохоронці розпоча-
ли кримінальне провадження 
за статтею «Доведення до са-
могубства». Триває слідство. 
Санкція статті передбачає по-
карання у вигляді обмежен-
ня волі на строк до трьох років 
або позбавлення волі на той са-
мий строк. ■

Ірина КИРПА

 За офіційними даними Державної 
служби з надзвичайних ситуацій, за два 
місяці зими їм вдалося врятувати від на-
глої смерті 73 людини. Аж 57 стали жер-
твами підступної криги і розпрощалися з 
життям, із них восьмеро дітей.
 Показовим став надзвичайний випа-
док, що стався у селищі Лиманське Роз-
дільнянського району на Одещині. Не-
подалік Кучурганського водосховища, 
на відстані приблизно 500 метрів від бе-
рега під лід провалилися відразу четве-
ро осіб, із них двоє дітей у віці 10 та 8 
років. Працівники служби НС встигли 
врятувати лише 8-річного Артема та 29-
річного чоловіка. Постраждалих швид-
ко госпіталізували до відділення реані-
мації Роздільнянської районної лікарні 
з діагнозом «загальне переохолодження 
тіла».
 Мати потерпілого школяра Світлана 
Мацігон розповіла, що її син Артем пішов 
на лиман разом із другом просто прогуля-
тися та подивитися, як дорослі ловлять 
рибу. Нікому й на думку не могло спасти, 
що все закінчиться трагедією. А ось сам 
восьмирічний Артем розповів, що причи-
ною нещасного випадку стали безглузді 
дії одного з дорослих рибалок, який рап-
том вирішив перевірити лід на міцність та 
довгий час просто стрибав на одному міс-
ці. Саме після цього лід провалився, по-
тягнувши за собою чотирьох людей. Пер-
шим крики про допомогу почув місцевий 
житель Михайло, який разом із батьком 
косив очерет біля берега. Саме вони пер-
шими прийшли на допомогу постражда-
лим, а трохи пізніше підбігли й інші ри-
балки. Свідки події почали знімати речі й 
зв’язувати канат, щоб дістати людей, які 
тонули.
 — Я зміг витягнути спочатку Артема, 
а потім його друга, але через важкий одяг, 
що намок від води, хлопчик став важити 
занадто багато, буквально в останню мить 
капюшон його куртки просто відірвався 
та залишився у мене в руках, — розповів 
рятувальник-доброволець Михайло Кір-
ка. — Дитина разом з іще одним дорослим 

чоловіком швидко пішли під воду...
 Самостійно рибалки вже не могли 
впоратися зі стихією, тому викликали на 
місце події групу рятувальників ДСНС 
та водолазів. Пошукова операція трива-
ла кілька годин поспіль. Тіла потопель-
ників витягли за кілька метрів від місця 
страшної трагедії. Один зі свідків надзви-
чайної події, рибалка В’ячеслав Петянін, 
розповів, що поруч із Кучурганським во-
досховищем працює система охолоджен-
ня ГРЕС, яка періодично спускає до річ-
ки теплу воду. Ця вода підмиває лід, і він 
стає крихким та небезпечним для людей. 

Підступність у тому, що навіть на сильно-
му морозі такий лід може тріснути прос-
то під ногами бо під ним проходить тепла 
течія.
 — Ми періодично проводимо рейди та 
профілактичні бесіди з рибалками, — роз-
повів прес-секретар ГСЧС в Одеській об-
ласті Андрій Мельник. — Утім рибалки 
попри небезпеку виходять на тонкий лід 
та ще й часто повністю ігнорують усі пра-
вила безпеки. Особливо вражає безпеч-
ність тих людей, які навіть не беруть із 
собою такі елементарні засоби для поря-
тунку, як мотузки або довгі дошки. ■.

ЖАХ!

Кохання — до болю 
Молодий чоловік три дні знущався 
над колишньою дівчиною

■

ТРАГЕДІЯ

Із документами на... виліт
Студент стрибнув із вікна через відрахування з вишу  

■

НЕБЕЗПЕКА

Губить людей вода
За зимовий період на водоймах потонули 57 людей 

■

Крига таїть небезпеку.
Фото з сайта provce.ck.ua

❙
❙
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Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Років 30 тому, будучи ще ра-
дянською школяркою, яка свято 
вірила, що живе у «найкращій у 
світі країні під назвою СРСР», я 
намагалася зазирнути у 2017-й 
рік і спрогнозувати, яким буде 
святкування сторіччя «Великої 
Жовтневої революції» і що люди 
говоритимуть про ті події. 
За цей час багато чого таємного 
стало явним, що змусило зов-
сім іншими очима подивитися і 
на ті часи, і на «радянську спад-
щину». Політичну крапку в цій 
історії поставила Верховна Рада 
України, яка у травні 2015-го 
проголосувала за чотири зако-
нопроекти, розроблені спільно 
з Українським інститутом на-
ціональної пам’яті, які  започат-
кували «масштабну реформу 
декомунізації, наслідком якої є 
очищення публічного простору 
від тоталітарної символіки, від-
хід від радянського минулого та 
його переосмислення», як за-
значається на сайті УІНП. 
Утiм пiвтора року дії закону про 
декомунізацію показали, що 
йдеться не про крапку, а, швид-
ше, про три крапки. «УМ» спро-
бувала розібратися в причинах 
такого саботажу.

Кернесу закон не писаний
 Кілька днів тому інфор-
маційний простір сколихну-
ла новина про те, що Харківсь-
ка мерія відмовилася перейме-
нувати в рамках декомунізації 
проспект Героїв Сталінграда на 
честь командира групи розвід-
ників Мирослава Мисли — ви-
пускника історичного факуль-
тету університету імені Ка-
разіна, який загинув на Лу-
ганщині від рук російських 
окупантів, прикриваючи від-
хід побратимів.  Електрон-
на петиція №1925 із такою ви-
могою зібрала 5354 підписи 
харків’ян. Однак, як значило-
ся на сайті мерії, «робоча гру-
па з декомунізації врахувала 
висновки фа хівців Національ-
ного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого та На-
ціонального університету імені 
Каразіна й визначила перелік 
об’єктів для декомунізації». І 
проспект Героїв Сталінграда 
до цього переліку не потрапив, 
оскільки, за висновком групи, 
ця назва стосується не особисто 
Йосипа Сталіна, а назви міста, 
біля якого відбулася битва, що 
стала «переломним моментом у 
Другій світовій війні, на чому 
наголошують провідні історич-
ні джерела різних країн». 
 «Було встановлено, що ву-
лицю Байрона було перей-
меновано на проспект Героїв 
Сталінграда рішенням викон-
кому Харківської міськради 
від 10.11.1982 р. № 456 на від-
знаку 40-ї річниці Сталінград-
ської битви», — йдеться у від-
повіді Харківської міськради. 
А тому, на думку харківських 
чиновників, оскільки «Сталін-
градська битва є, по суті, влас-
ним ім’ям визначної історичної 
події», ця назва не підпадає під 
дію законів про декомунізацію. 
Хоча в столиці уже прийнято 
рішення про пере йменування 
проспекту Героїв Сталінграда 
на проспект Володимира Іва-
сюка.

 «Тут нема чому дивувати-
ся. Усі ми знаємо і про анти-
українську позицію Геннадія 
Кернеса, і про його дуже бар-
висту біографію з відкритою 
підтримкою Антимайдану, з 
сепаратистськими закликами і 
георгіївськими стрічками. Але 
треба боротися, щоб українсь-
кий бік брав гору. Тому члени 
організації «Сокіл», які, влас-
не, й організували збір підписів 
під цією петицією, направили 
до Українського інституту на-
ціональної пам’яті листа з про-
ханням дати свою компетентну 
оцінку цьому рішенню. Споді-
ваємося, їхня підтримка і сус-
пільний резонанс допоможуть 
відновити історичну справед-
ливість. А поки що за кілька 
днів, 27 січня, з’явиться ме-
моріальна дошка на честь Ми-
рослава Мисли і в Харкові, і в 
селі Волохів Яр на Чугуївщині, 
в школі, де він учився», — за-
значив у коментарі «УМ» ди-
ректор Інституту українознавс-
тва Богдан Галайко, який осо-
бисто був знайомий з Миросла-
вом Мислою. 
 До речі, це не перший факт 
«обережного» ставлення хар-
ківської влади до героїв ук-
раїнсько-російської війни, яка 
триває на Донбасі. Як повідом-
ляла раніше «УМ», після заги-
белі Мирослава Мисли деканат 
історичного факультету, а потім 
і ректорат Харківського націо-
нального університету імені Ка-
разіна відмовилися розмістити 
фотопортрет і квіти на знак тра-
уру за загиблим героєм-розвід-
ником, який був випускником 
цього навчального закладу і піс-
ля війни мріяв працювати вчи-
телем історії. І лише після ве-
личезного резонансу і в пресі, 
і в інтернеті ректорат універси-
тету пішов назустріч громадсь-
кості і дозволив облаштувати 
меморіальний куточок.

«Горішні Плавні — це круто»
 Не менший спротив викли-
кало рішення Верховної Ради 
повернути місту Ком сомольськ 

на Полтавщині історичну на-
зву Горішні Плавні. Не допо-
могло і те, що нова назва одразу 
стала всеукраїнським брендом 
і десятки журналістів кину-
лися писати про місто з таким 
«крутим іменем» — уже після 
того, як 19 травня 2015 року 
парламент прийняв постано-
ву про перейменування Ком-
сомольська на Горішні Плав-
ні разом з iще п’ятьма містами, 
дев’ятьма районами та 284 се-

лами, міський голова Дмитро 
Биков підписав позов до Вищо-
го адміністративного суду Ук-
раїни про визнання постанови 
№4085 у частині перейменуван-
ня Комсомольська недійсним. 
А місцеві жителі на громадсь-
ких слуханнях погодили назву 
Святомиколаївськ. Утім у лис-
топаді минулого року Вищий 
адміністративний суд України 
поставив останню крапку у цьо-
му питанні, відхиливши цей по-
зов і затвердивши назву Горіш-
ні Плавні як остаточну й безаль-
тернативну.
 Схожа ситуація склалася 
і на Рівненщині, в місті атом-
ників Кузнецовську, яке отри-
мало історичну назву Вараш 
— на честь села, на місці якого 
було збудоване у 1973 році місто 
для обслуговування Рівненсь-
кої АЕС. Першу назву Кузне-
цовськ отримав за прізвищем 
радянського розвідника Мико-
ли Кузнецова, який, подібно 
Штірліцу, діяв під іменем ні-
мецького офіцера Пауля Зібе-
ра і ліквідував кількох високо-
поставлених офіцерів із рейхко-
місаріату «Україна» та ледь не 
відправив на той світ самого га-
уляйтера Еріка Коха. А заодно 
знищив близько 300 українсь-

ких патріотів, лишаючи на міс-
ці вбивства своєрідні «візитки 
Яроша». Але в радянській іс-
торіографії на останньому не 
акцентували.
 Попри те, що назва Вараш 
існує вже більше року, в само-
му місті це практично непоміт-
но — всі вивіски, навіть на дер-
жавних установах, досі містять 
назву Кузнецовськ. Більше того 
— перед новим роком міськра-
да спробувала ініціювати за-
гальноміський референдум 
щодо ставлення людей до нової 
назви міста і їхніх пропозицій 
щодо перейменування, хоча це 
рішення не набрало відповідної 
кількості голосів. 
 Водночас в Українському 
інституті національної пам’яті 
наголошують, що спроби по-
вернути колесо історії нині є 
марною тратою часу. «Частина 
дванадцята статті 5 Закону Ук-
раїни «Про географічні назви» 
визначає, що перейменування 
географічних об’єктів, крім ви-
падків приведення їх назв у від-
повідність до вимог декомуні-
заційного законодавства, здій-
снюється з урахуванням думки 
більшості населення відповід-
но до закону про референдуми. 
Однак станом на сьогоднішній 
день проведення будь-яких міс-
цевих референдумів є неможли-
вим через відсутність спеціаль-
ного закону», — пояснює юрист 
УІНП Сергій Рябенко. 

А Щорс і нині там. 
І Карл Маркс із ним
 Процеси декомунізації три-
вають досі. За даними Українсь-
кого інституту національної 
пам’яті, лише минулого року 

нові назви отримали 51493 ву-
лицi та 987 міст і сіл, було де-
монтовано 1320 «ленінів» та 
ще 1069 тоталітарних ідолів. 
«Перейменування відбувають-
ся винятково в межах законо-
давства і з урахуванням усіх 
можливостей при пошуку но-
вих назв — це повернення дав-
ніх історичних назв, пошук но-
вих у залежності від особливос-
тей розташування чи життя. 
Зараз населення вже спокійні-
ше ставиться до декомунізації, 
бо стало зрозуміло, що цей про-
цес незворотний, абсолютно за-
конний і з точки зору історич-
ної перспективи виправданий. 
Коли радянська влада перей-
меновувала міста, села і вули-
ці, люди не наважувалися про-
тестувати, бо можна було потра-
пити в КДБ. Зараз свобода слова 
і думки. І це добре. Зрозуміло, 
що всім не догодиш. Але най-
важливіше, що встановлюєть-
ся історична справедливість не 
лише щодо найменувань, а й 
щодо пам’яті нашого народу», 
— коментує ситуацію представ-
ник УІНП на Волині Леся Бон-
дарук. 
 Утiм не все так просто. У 
Києві досі точаться супере-
чки щодо долі пам’ятника ко-

мандиру Червоної армії Мико-
лі Щорсу. У 2009 році він був 
внесений до Реєстру об’єктів 
культурної спадщини націо-
нального значення, тож для 
його демонтажу потрібно, щоб 
Міністерство культури зміни-
ло цей статус. Нині, щоб Щорс 
не повторив долі Леніна на Бес-
сарабці, навколо пам’ятника 
зведено риштування, а саму 
скульптуру задрапували по-
лотнищами в колір українсь-
кого прапора. «З огляду на те, 
що може бути спроба самовіль-
ного демонтажу, ми захистили 
пам’ятник. Крім того, в нас 
уже розроблено проект демон-
тажу», — запевнив ще в серпні 
радник міського голови Києва 
Дмитро Білоцерківець. Однак 
з того часу ситуація так і не 
змінилася.
 Досі лишається зі старою на-
звою і відомий столичний завод 
«Ленінська кузня». Попри те, 
що Український інститут на-
ціональної пам’яті неодноразо-
во звертався до керівництва за-
воду з відповідним листом, на-
гадуванням і роз’ясненням, як 
можна здійснити переймену-
вання, ситуація не змінилася. 
«Ми отримали відповідь — до-
сить загальну, — в якій ідеть-
ся про те, що оскільки на під-
приємстві загальні збори ак-
ціонерів проводять лише раз на 
рік, то вони до цього питання 
повернуться наступного року», 
— зазначає в ефірі «Радіо «Сво-
бода» Сергій Рябенко. 
 Ще один «знак тоталітар-
ного минулого» — бюст автора 
«Капіталу» Карла Маркса — 
досі стоїть на території колиш-
ньої Київської кондитерської 
фабрики імені Карла Маркса, 
яка нині є складовою части-
ною концерну Roshen. Прик-
метно, що обидва останні під-
приємства пов’язані з іменем 
Президента України Петра 
Порошенка. Виходячи з цього, 
УІНП укотре нагадав керівниц-
тву фабрики про необхідність 
виконувати Закон. «З огля-
ду на значний суспільний ре-
зонанс, а також те, що Прези-
дент України Петро Порошен-
ко визнав завершення процесу 
декомунізації питанням на-
ціональної безпеки, звертає-
мося до ПАТ «Київська кон-
дитерська фабрика «Рошен» 
удруге. Перший лист iз нага-
дуванням про необхідність де-
монтажу пам’ятника К. Марк-
су Інститут надіслав 25 вересня 
2015 р. На жаль, офіційної від-
повіді ми досі не отримали», — 
йдеться на сайті УІНП.
 І в цьому, схоже, криється 
відповідь на запитання, вине-
сене в заголовок. Бо, попри те, 
що ми більш як чверть століт-
тя уже живемо в незалежній 
Україні, попри існування за-
конів про декомунізацію, со-
вок іще міцно сидить у голо-
вах і в душах практично кож-
ного представника державної 
системи. А головним його пос-
тулатом було правило: на папе-
рі може бути написано будь-що, 
але треба чітко тримати ніс за 
начальством. Від цього залежа-
ла не лише кар’єра чиновника, 
а й його перебування на посаді, 
а нерідко — і життя. Тож здат-
ність «тримати ніс за вітром» у 
наших чиновників врощене на 
генетичному рівні.
 Так що починати декомуні-
зацію, очевидно, треба з Пет-
ра Порошенка. Бо доки Пре-
зидент матиме відношення до 
«Ленінської кузні», влада на 
місцях нагадуватиме того діда 
із «Весілля в Малинівці», який 
щодня метикував, що одягати 
на голову. І нема на то ради, як 
каже мій кум. ■

КОЛІЗІЇ

«І Ленін такий молодий?»
Чому саботується закон про декомунізацію?

■

Ситуація з декомунізацією багато в чому нагадує пам’ятник Щорсу: 
зверху поки що прикрили, але все лишилося, як було.
 А раптом влада зміниться?
Фото з сайта rian.com.ua.

❙
❙
❙
❙

Доки Президент матиме відношення до «Ленінської 
кузні», влада на місцях нагадуватиме того діда 
із «Весілля в Малинівці», який щодня метикував, 
що одягати на голову.
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бізнес, міжнародні спостерігачі наразі скептично налаштовані щодо 
успішності боротьби з корупцією в Україні».

Олександр Калітенко
експерт «Трансперенсі Інтернешнл Україна»

УКРАЇНА МОЛОДА

Ґабріель замість 
Штайнмаєра 
 Франк-Вальтер Штайнмаєр остан-
німи роками так міцно закріпився у сві-
домості як міністр закордонних справ 
Німеччини, що важко буде уявити на 
чолі німецького МЗС когось іншого. Але 
на Штайнмаєра чекає посада президен-
та ФРН, а головним дипломатом країни 
стане Зіґмар Ґабріель.  До 24 січня його 
вважали найімовірнішим кандидатом у 
канцлери від Соціал-демократичної 
партії Німеччини (СДПН). Проте, як ста-
ло відомо, місію поборотися з Меркель 
за крісло канцлера довірять колишньо-
му голові парламенту Євросоюзу Мар-
тіну Шульцу. Опитування показують, що 
на чолі з ним СДПН може розраховува-
ти на кращий результат, ніж iз Ґабріе-
лем. Натомість до Ґабріеля перейде по-
сада глави МЗС, яка невдовзі стане ва-
кантною і яку мав посісти Шульц.

Росія підготувала проект 
конституції Сирії
 Російські фахівці підготували про-
ект нової конституції Сирії, заявив пред-
ставник президента Росії по Сирії Олек-
сандр Лаврентьєв. Він заявив, що про-
ект конституції передали на вивчення 
сирійській збройній опозиції, реакції 
якої очікує Росія. 23 і 24 січня в Ас-
тані пройшли переговори щодо ситуа-
ції в Сирії. За підсумками зустрічі Іран, 
Росія і Туреччина домовилися створи-
ти три сторонній механізм нагляду за ре-
жимом припинення вогню в країні. На-
ступний раунд переговорів також прой-
де в Астані, хоч США наполягають на 
продовженнi переговорів у Женеві. У 
переговорах в Астані брали участь пред-
ставники повстанців і уряду Сирії, при-
чому вперше делегація сирійської опо-
зиції складалася винятково з представ-
ників збройних груп. Прямих перего-
ворів між сторонами не було. Пізніше 
представники опозиції заявили, що не-
вдоволені підсумковою заявою щодо 
результатів зустрічі. 

Whirlpool перебирається 
до Польщі
 Американський виробник домашнь-
ої техніки Whirlpool переносить своє ви-
робництво з Ам’єна у Франції до поль-
ської Лодзі. Фірма повідомляє, що вона 
знайде працю для майже 300 працівни-
ків своєї французької філії. Своє рішен-
ня дирекція Whirlpool-France пояснює 
необхідністю реструктуризації фірми й 
вимогами, що пов’язані з її рентабель-
ністю. Концерн має дві філії в Європі 
— у Єйті в Англії та в Ам’єні у Фран-
ції. За непідтвердженою інформацією, 
французьке відділення щороку прино-
сило збитки близько 10 млн. євро. Втру-
чання французького уряду і депутатів 
не принесло очікуваних ними наслідків 
і дирекція фірми не змінила свого рі-
шення. Відтепер нову виробничу лінію 
буде запущено в Лодзі.

Скандал у російській 
космічній галузі
 «Роскосмос» відкликає двигуни 
ракет-носіїв «Протон-М» через грубі по-
рушення технології виготовлення, вияв-
лені під час вогневих випробувань. Про 
це 25 січня повідомило видання «Ком-
мерсант» iз посиланням на топ-менед-
жерів підприємств космічної промисло-
вості. За їхніми словами, йдеться про 
двигуни РД-0210/0211 та РД-0213/0214 
виробництва Воронезького механічного 
заводу, що встановлюють на другу та 
третю ступінь «Протона». Під час роз-
слідувань з’ясувалося, що при виготов-
лені одного з двигунів другого ступеня 
використовували «неліквідні компонен-
ти». Тобто матеріали з вмістом дорого-
цінних металів, які мали застосовува-
тись на цьому типі двигунів, замінили 
на менш жаростійкі. Наразі співробіт-
ники ФСБ, прокуратури та СКР намага-
ються розібратися, чому підміни ніхто 
не помітив. ■

НОВИНИ ПЛЮС■Ігор ВІТОВИЧ 

 Неурядова міжнародна органі-
зація Transparency International 
(«Міжнародна прозорість»), яка 
ставить за мету боротьбу з коруп-
цією, оприлюднила вчора своє го-
ловне щорічне дослідження «Ін-
декс сприйняття корупції» (ІСК). 
Експерти організації формують 
його на основі незалежних опиту-
вань, у яких беруть участь міжна-
родні фінансові та правозахисні ек-
сперти, в тому числі від Світового 
банку, «Дому свободи», Світового 
економічного форуму тощо. Індекс 
є оцінкою від 0 (дуже високий рі-
вень корупції) до 100 (вкрай низь-
кий рівень корупції). Чим ниж че 
країна в індексі, тим вищий у неї 
рівень сприйняття корупції. 
 У світовому Індексі сприйнят-
тя корупції (СРІ) за 2016 рік Украї-
на отримала 29 балів зі 100 мож-
ливих і посіла 131-ше місце з 176 
охоплених дослідженням країн. 
Торік їх було 168. Це на два бали 
більше за торішній показник, але 
не вказує на серйозний прорив у 
боротьбі з явищем корупції і є «не-
достатньо для країни, влада якої 
назвала боротьбу з корупцією го-
ловним пріоритетом», зазначили 
у Transparency International Ук-
раїна.  Разом з Україною цю схо-
динку із показником 29 балів роз-
ділили Казахстан, Росія, Непал та 
Іран. Показник нижче 30 балів в 
нашому індексі CPI вважають не-
гласною межею корупційної гань-
би для держав.
 Перше місце в ІСК 2016 року 
розділили Данія і Нова Зеландія 
(по 90), друге посіла Фінляндія 
(89 балів), третє — Швеція (88 
балів). Велика Британія, Німеч-
чина і Люксембург посіли 10-те 
місце (81 бал), США — 18-те міс-
це (74 бали), Китай, Бразилія, 
Білорусь і Індія — 79-те місце 
(40 балів). Аутсайдери рейтин-

гу — Північна Корея (12 балів), 
Південний Судан (11 балів) і Со-
малі (10 балів). Список  лідерів 
та аутсайдерів порівняно з 2015 
роком майже не змінився.
 У рейтингу, оприлюдненому 
25 січня, вказується, що лише 
шість країн ЄС торік покращили 
свої показники щодо боротьби з 
корупцією в державному секторі. 
Це Італія, Румунія, Греція, Бол-
гарія, Угорщина і Хорватія. 
 Як зазначили в «Трансперенсі 
Інтернешнл», покращенню пози-
ції України у рейтингу сприяло 
просування антикорупційної ре-
форми, «але відсутність дієвої су-
дової системи та фактична безкар-
ність корупціонерів не дає Україні 
зробити потужний ривок уперед». 
За результатами дослідження, в 
країні стали менше використову-
вати службове становище в орга-
нах виконавчої влади, в поліції та 
збройних силах.  Водночас у судо-
вій гілці влади ситуація залиши-
лася тією ж, «що і за часів режи-
му Януковича», наголошують у 
«Міжнародній прозорості». 
 «Незважаючи на проведен-
ня реформ, пересічні громадяни 
й український бізнес, міжнарод-
ні спостерігачі наразі скептич-
но налаштовані щодо успішності 
боротьби з корупцією в Україні», 

— сказав у коментарі «Німецькій 
хвилі» експерт «Трансперенсі Ін-
тернешнл Україна» Олександр 
Калітенко. Його колега, виконав-
чий директор «Трансперенсі Ін-
тернешнл Україна» Ярослав Юр-
чишин, додає, що безкарність та 
недієвість системи правосуддя не 
дають Україні здійснити прорив у 
подоланні корупції. «Відсутність 
результатів iз повернення коштів 
режиму Януковича і його сорат-
ників — яскраве цьому свідчен-
ня. Якщо не відбудеться реально-
го очищення системи правосуддя 
— ми не зможемо розімкнути коло 
безкарності й перейти на якісно но-
вий рівень», — вважає він.
 А голова Центру протидії ко-
рупції Віталій Шабунін наголо-
шує: «В умовах, які є, ми разом 
— ми як суспільство — зробили 
більше, ніж можна було зробити. 
Неможливо подолати корупцію 

в принципі у державі, політична 
еліта якої хоче її зберегти. Тому в 
завідомо програшних умовах нам 
вдалося спільним тиском запусти-
ти інструменти, які мають мож-
ливість цю політичну еліту пос-
лабити».
 В українській філії організа-
ції виступили з низкою пропози-
цій для втілення серйозних анти-
корупційних змін в Україні. Се-
ред іншого, вони пропонують за-
лучити іноземних фахівців для 
створення ефективної системи ан-
тикорупційного правосуддя, по-
вернути активи колишніх поса-
довців та почати перевірку елек-
тронних декларацій, провести 
аудит та знизити ступінь секрет-
ності в секторі безпеки та оборо-
ни там, де йдеться про контракти 
і дер жзакупівлі, а також чітко ви-
конувати взяті Україною міжна-
родні зобов’язання. ■

РЕЙТИНГИ

Не всі руки чисті 
Україна надалі 
залишається однією 
з найкорумпованіших 
країн світу

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 У Лос-Анджелесі оголосили но-
мінантів на кінопремію «Оскар». 
Найбільше номінацій — 14 — 
зібрав мюзикл «Ла-Ла Ленд» аме-
риканського кінорежисера фран-
цузького походження Дам’єна 
Шазеля, повторивши рекорд, що 
належить стрічкам «Усе про Єву» 
та «Титанік». Нагадаємо, що ця 
стрічка вже тріумфувала на цьо-
горічній церемонії вручення «Зо-
лотих глобусів». Це єдиний фільм 
з усіх претендентів, який ідеально 
вписується в голлівудські тради-
ції. На тлі інших фільмів він роз-
повідає про золоту епоху Голліву-
ду, повертаючи спогади про такий 
нині майже забутий жанр, як мю-
зикл. Він віддає данину шани ко-
лишній величі «фабрики мрій», 
тому може розраховувати на при-
хильність членів Американської 
кіноакадемії та перемогу в біль-
шості номінацій.
 Конкуруватимуть із «Ла-Ла 
Лендом» фантастичний фільм 
«Прибуття» і драма про дорослі-
шання «Місячне сяйво», які отри-
мали по вісім номінацій кожна.
 А Меріл Стріп стала акторкою, 
яка отримала найбільше номіна-
цій в історії премії — цього року 
вона претендуватиме на найпре-

стижнішу кінонагороду світу вже 
вдвадцяте. А три «Оскари» актор-
ка вже має в своєму активі. 
 Україна висунула на «Оскар» 
документальний фільм Романа 
Бондарчука «Українські шери-
фи», але він не зміг пробитися у 
короткий список найкращих філь-
мів іноземною мовою. До боротьби 
за «Оскар» у категорії «Кращий 
неангломовний фільм» стануть 
данська драма «Під піском», швед-
ська «Чоловік на ім’я Уве», ірансь-
кий «Комівояжер», австралійсь-
ка «Танна» та німецька «Тоні Ер-
дманн». 
 Минулого року лунала крити-
ка (і навіть відбувалися протес-
ти) з приводу майже повної від-
сутності серед домінантів негри-
тянських акторів та кіномитців. 
Цього року  у головну номінацію 
«Кращий фільм» потрапили відра-
зу три стрічки, зняті темношкіри-
ми режисерами. 
 На відміну від попередніх 
років, цьогорічні номінації впер-
ше в історії «Оскарів» оголошу-
вали без участі публіки, за допо-
могою трансляції через інтернет. 
Сама 89-та церемонія вручення 
«Оскарів» відбудеться традиційно 
в театрі «Долбі» в Голлівуді 26 лю-
того. Її ведучим буде комік Джим-
мі Кіммел. ■

НОМІНАЦІЇ

«Ла-Ла Ленд», дубль два
Названі претенденти на кінопремію «Оскар»

■

Герої стрічки «Ла-ла Ленд» «натанцювали» на 14 номінацій «Оскара».❙

Меріл Стріп сподівається на черговий Оскар.❙
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Світові ціни на нафту змінюються стриб-
ками: за невеличким падінням слідує ма-
ленький стрибок — і так по колу. Світо-
вий банк, МВФ, інші експерти нещодавно 
змінили свої прогнози вартості чорного 
золота у 2017 році — у бік збільшення. 
Тим часом деякі аналітики говорять про 
можливий обвал ціни. Причому і перші, і 
другі можуть мати рацію.

Америка проти ОПЕК 
 Учора вранці ціна північноморської 
нафти Brent коштувала трохи менше 56 
доларів за барель, американська WTI — 
близько 53 доларів. Приблизно такою 
бачить вартість бареля у 2017 році Світо-
вий банк: 55 доларів. Міжнародний ва-
лютний фонд хоча й дещо скептичніше 
оцінює перспективи вуглеводнів, усе ж 
таки підвищив свій прогноз ціни нафти 
в нинішньому році на 0,6% — до 51,2 до-
лара.
 Головним фактором, який грає за до-
рогі вуглеводні, виступає успішна домо-
вленість ОПЕК та країн, що не входять 
до картелю, про зменшення рівня ви-
добутку. Сьогодні вже із ринку зуміли 
забрати «зайвих» півтора мільйона ба-
релів. А отже, з одного боку, нафта має 
всі підстави і далі нарощувати свою вар-
тість.
 Проте існує потужна противага зу-
силлям ОПЕКівських держав — це 
США. У цій державі вже сьогодні різко 
зростає кількість бурових установок. За 
даними компанії Baker Hughes, йдеться 
про найбільше зростання за останні три 
роки. І це ще до обіцяних новообраним 
президентом Дональдом Трампом за-
ходів із підтримки вітчизняного, тобто 
американського, виробника, який має 
додатково активізувати тамтешню ви-
добувну промисловість. 
 Головним фактором, який заважає 
зростанню нафтових цін, є статистич-
ні дані щодо запасів нафти та нафтопро-
дуктів у Сполучених Штатах. За остан-
ні два тижні, за даними Американсько-
го інституту нафти, запаси сирої нафти 
зросли майже на 3 млн. барелів, а бензи-
ну — на цілих 5 мільйонів. 
 Трамп обіцяв запровадити високі 
мита на імпорт. У цьому випадку, як вва-
жає, зокрема, аналітик «Голдман Сакс» 
Дем’єн Курвалін, з’явиться сприятли-
вий податковий режим для виробників 
сланцевої нафти в цій державі. Які сут-
тєво збільшать обсяги видобутку. 
 Проте всі ці новини наразі не спри-
яли зниженню ціни: оптимізму учас-
ників торгів заважають домовленості в 
ОПЕКу... Втім такою стабільною ситуа-
ція може залишатися недовго. 

Трамп, який штовхає ціни донизу
 Аналітики Commerzbank заявили: іс-
нує можливість падіння нафтових цін! 
Експерти зауважили: одним із найваж-
ливіших факторів є послаблення долара 
США, який дещо упав після коментарів 
та заходів нової адміністрації цієї де-
ржави. А враховуючи, наскільки швид-
ко Дональд Трамп реалізував свої перед-
виборчі обіцянки щодо протекціонізму, 
то обіцяні ним заходи в нафтогазовій 
промисловості, треба думати, також не 
змусять себе чекати. 
 Як відомо, одна з головних передви-
борчих обіцянок тоді ще кандидата в пре-
зиденти Америки Дональда Трампа по-
лягала у захисті США від іноземних по-
стачальників та створенні нових робочих 
місць, зокрема й у видобувній промисло-
вості. Таким чином старання можуть сут-
тєво активізувати ринок — й обсяги видо-
бування помітно зростуть. Та заповнять 
собою нішу на ринку, яка з’явилася після 
скорочення видобутку в країнах ОПЕК. 

 Тим часом невдоволення скорочен-
ням видобутку демонструють й інші де-
ржави, які не проти повернути собі час-
тину коштів, які вони щоденно втрача-
ють. Особливо, якщо цих грошей не вис-
тачає для державних бюджетів. Існують 
також бажання деяких країн побороти-
ся за ринок зі США. Так, буквально дня-
ми бажання збільшити видобуток одра-
зу на 70% (!) озвучила Лівія — устами 
голови національної нафтової компанії 
Мустафи Саннали. За його словами, в 
другій половині 2016 року видобуток на-
фти в його країні зріс із 270 до 715 тис. 
барелів. А в нинішньому році він пла-
нує наростити його до 1,25 мільйона ба-
релів. 
 Планує збільшити видобуток й Іран 
— на 1 мільйон барелів на добу. Що ста-
новить близько 1% усього світового ви-
добутку. Це доволі суттєво, враховуючи, 
що ринок нафти зростає всього лише на 
0,7% на рік. До речі, Іран володіє 4% від 
світового нафтовидобутку.
 Тим часом американська нафта 
повільно завойовує нові ринки збуту, 
зокрема у країнах Азії. Про витіснен-
ня традиційних продавців — Кувейту, 
Саудівської Аравії тощо — говорити на-
разі не доводиться, але подібні намаган-
ня можуть свідчити про появу нових 
тенденцій та про суттєву трансформа-
цію традиційного нафтового ринку. Так, 
на азійський ринок, зокрема в Японію, 
вирушають танкери з двома маловідо-
мими сортами нафти, які видобувають 
у Мексиканській затоці, — Southern 
Green Canyon і Mars. Вони важчі та міс-
тять більше сірки, ніж сланцева нафта, 

втім суттєво дешевші за сорти в Аравії та 
Омані. 
 Паралельно з ними дешевшає й аме-
риканська WTI: завдяки зростанню кіль-
кості активних бурових. Тепер до неї та 
сланцевої нафти, які вже і так присутні 
на ринках Азії, додадуться і два нові сор-
ти. Що також може мати вплив на струк-
туру ринку, а відтак і на ціни. 

Мрії Росії та сумніви експертів
 Найбільший оптимізм щодо нафто-
вих цін традиційно демонструє Росія. 

Днями міністр енергетики цієї країни 
Олександр Новак заявив: «Потенціал 
зростання ціни нафти не вичерпано, се-
редня ціна в 2017 році становитиме від 
50 до 60 доларів». 
 Утiм нафтовидобувні компанії цієї 
держави скаржаться, що навіть подо-
рожчання нафти, яке відбулося у світі 
впродовж кількох останніх місяців, не 
дозволило їм заробити. Через особли-
вості податкової системи РФ головним 
бенефіціаром зростання нафтових коти-
рувань є бюджет країни, а не суб’єкти 
господарювання. 
 За оцінками компанії «Ренесанс-
Капітал», при зростанні ціни на нафту 
на 10 доларів видобувним компаніям 
дістається всього лише 2 долари. Реш-
та ж поповнює державну казну. Зароби-
ти, як кажуть місцеві нафтовики, мож-
на лише на нових проектах або на висна-
жених родовищах, на які розповсюджу-
ються податкові пільги. 
 Тим часом експерти стверджують, 
що вартість нафти вже ніколи не повер-
неться на докризові показники, ціни 
триматимуться на нинішньому, а мож-
ливо, й нижчому рівні — у межах 40 до-
ларів і менше. Цей цикл протримається 
впродовж десятиліття, а надалі нафті 
як джерелу енергії доведеться актив-
ніше конкурувати з іншими: ядерною, 
відновлювальною енергетикою, новими 
джерелами, як, наприклад, термоядер-
на енергетика, яка нині перебуває на ек-
спериментальному етапі. Під нові дже-
рела енергії вибудовується і відповідна 
інфраструктура, підтвердження цьому 
— різкий сплеск продаж електроавтомо-
білів.
 У виграші від ситуації, коли нафта 
буде дешевою, нині залишаються роз-
винені країни та найбільші імпортери 
— Індія, Китай, Японія. Які своїми зу-
силлями у технологічних галузях і спри-
ятимуть переходу світу на інші, доско-
наліші джерела енергії. І намагаючись 
залишити нафту в минулому. ■

ЧОРНЕ ЗОЛОТО

Нафта у цейтноті
Нинішнє подорожчання нафти може бути останнім: проти ініціативи країн ОПЕК 
де-факто виступають США, які стають експортером вуглеводнів — навіть у країни Азії

■ А ТИМ ЧАСОМ...

Білоруська альтернатива
 Набуває обертів білорусько-російська «наф-
това» війна. Президент цієї країни Олександр 
Лукашенко поставив завдання перед урядом 
держави знайти альтернативні джерела поста-
чання нафти — окрім російських. «Катастрофи 
немає, але скорочення постачання нафти від 
Російської Федерації має бути замінено альтер-
нативними джерелами», — заявив він. 
 Паливний конфлікт між Москвою та Мінсь-
ком до болю нагадує газові проблеми, які мала 
Україна, купуючи блакитне паливо в «Газпрому». 
А також Грузія та інші країни, що намагалися 
торгувати з Росією: час від часу з’являвся сум-
нівний борг, на якому наполягала Москва, але 
який не поспішала визнавати країна-покупець. 
 До скорочення нафтових поставок до Бі-
лорусі призвів конфлікт між двома сусідніми 
країнами в оплаті за газ. «Газпром» заявив, що 
в Мінську йому заборгували 340 млн. доларів. 
Після звинувачень друзів-сябрів Москва роз-
почала проти них традиційну інформаційну вій-
ну, із глузливими жартами щодо країни, біло-
руської мови, ставила під сумнів незалежність 
республіки. 

■

Вибачте, але нам не до України
 Міжнародний валютний фонд у січні не роз-
глядатиме питання про виділення Україні наступно-
го траншу: Фонд розписав свої засідання до 3 лю-
того включно, але про нашу державу там не йдеть-
ся. Отже, четвертий транш у розмірі 1 мільярда до-
ларів, який ми маємо за планом отримати у лютому, 
най імовірніше, знову буде відтермінований. Міністр 
фінансів Олександр Данилюк висловлював сподіван-
ня, що транш ми отримаємо наступного місяця.
 «Залишок коштів планується виділити до кінця 
2018 року 7 траншами», — сказано у графіку МВФ. 
Для цього, як заявляли у відомстві, Україні потріб-
но провести пенсійну реформу, скоротити кількість 
держ службовців і бюджетників, скасувати «спрощен-
ку» і відкрити земельний ринок. 

Чи є у вас план, пане Гройсман?
 Кабінет Міністрів працює над розробкою плану 
розвитку країни на чотири роки, повідомив Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман. За його словами, цей 
план міститиме конкретні кроки дій кожного мініс-

терства на чотири роки — 2017—2020 роки. «Я хотів 
би, щоб це був не те щоб план дій нашого уряду, план 
Гройсмана, а план дій України», — сказав очільник 
уряду.

Битва за колію 
 В Україні триває війна за Укрзалізницю — після 
того, як відомство вивели з підпорядкування Мініс-
терства інфраструктури і передали під пряме керів-
ництво Кабінету Міністрів. Така ініціатива не сподо-
балася очільникові Мінтрансу Володимиру Омеляну, 
який виступив із низкою критичних зауважень на ад-
ресу «польського» очільника Укрзалізниці Войцеха 
Балчуна. Вчора конфлікт переріс у відкриту стадію і 
вихлюпнувся на засіданні уряду.
 Прем’єр-міністр Володимир Гройсман публіч-
но підтримав Балчуна, заявивши, що у Володими-
ра Омеляна «на превеликий жаль, зараз немає екс-
пертних знань у залізниці». І додав, звертаючись до 
Омеляна: «Може, чварами можна займатися в апа-
раті міністра, а в уряді цим займатися не потрібно, 
треба достойно себе вести». ■

 НОВИНИ ПЛЮС■

ГЕОЕНЕРГЕТИКА

Великий блеф
 Великі міжнародні енергетичні проекти — це не лише реалізація грандіозних планів, а й значною 
мірою піар, політичний та психологічний тиск. «Деякі проекти не можна розглядати так, як їх подають ук-
раїнські ЗМІ. Росія не будує «Північний потік-2» чи «Турецький потік». На початку 2010-х років Росія пода-
вала як доконаний факт те, що з грудня 2015 року запрацює «Південний потік». Тобто він уже мав би пра-
цювати цілий рік», — каже енергетичний експерт Михайло Гончар. 
 Аналогічна ситуація, на його думку, з «Турецьким потоком». «Росія подає це так, ніби вже сьогодні-за-
втра російський газ підійде до турецького берега, попливши в обхід України. Насправді ж навіть Держду-
ма ще не ратифікувала угоду, підписану під час візиту Путіна. Турецький парламент її вже ратифікував», 
— зазначає аналітик.
 Тим часом, як вважає Гончар, Туреччина чудово розуміє, що світ клином на російському газі не зійшов-
ся. «У них є проект TANAP, який планує вивести азербайджанський газ, а в перспективі і туркменський, че-
рез Південний Кавказ у Туреччину і Європу. Вони також ведуть свою гру, намагаючись стати південним га-
зовим перехрестям для Євросоюзу, коли весь газ з Ірану, Єгипту, Азербайджану, Туркменістану та Росії 
пройде в Європу через Туреччину, — каже експерт. — Вони конкурують iз нами, а росіяни тим користу-
ються. Однак серед російських експертів існує думка, що «Газпрому» не варто тісно зв’язуватися з Туреч-
чиною, адже її поведінка буде ще проблемнiшою, ніж поведінка України».
 Як зазначив Гончар, турецька сторона не отримала від російської деталізованої карти проходження га-
зопроводу по суходолу, де будуть потрібні складні процедури погодження. «На менеджерському рівні 
«Газпрому» визнається, що ніякий «Турецький потік» у 2019 році не з’явиться. Однак у притаманній Росії 
манері «Газпром» чинить політико-психологічний тиск», — резюмував він.

■

Експерти стверджують, що сьогоднi чи не останнiй шанс для видобувачiв заробити на нафтi.
Фото з сайта 2017pik.pp.ua.

❙
❙
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Інна ТЕСЛЕНКО
Флорида — Київ

Схоже, найкращі полуниці з міс-
цевих грядок прощально пози-
рали на нас із відерець покупців-
«жайворонків». Дорослі та діти 
з городиною весело юрмилися 
перед навісом, де дві продавчині 
зважували свіжозібрані «тро-
феї», пересипаючи їх у фірмові 
паперові пакети. Карткові розра-
хунки швидко зменшували чергу 
— здачу шукати не доводилося, 
електронні каси працювали без 
збоїв. Ми внесли необхідний за-
вдаток за порожні відерця і по-
чимчикували шукати плоди, які 
ще очікували збирачів-сонькiв. 
Зрештою, їхали сюди не так по 
овочі-фрукти, як по враження: 
чим же відрізнятиметься фер-
мерський магазин від міських, 
крім можливості вибрати покуп-
ки просто на грядках?

Хто рано встає...
 Фреш-маркет Bedner’s у пе-
редмісті Маямі — один iз бага-
тьох поширених у сучасних Спо-
лучених Штатах фермерських 
магазинів самообслуговування 
просто неба. Мода на споживан-
ня свіжого місцевого продукту 
існувала завжди і скрізь. Для 
нас — у формі сімейних трудо-
вих вакацій на бабусиному го-
роді чи на дачі. А тут — у відпо-
чинковій формі родинних відві-
дин універсального простору, де 
можна і свіжиною запастися за 
доступну ціну, і попрацювати та 
порозважатися з дітьми, поєд-
навши приємне з корисним. Ті, 
хто зацікавлений у першу чер-
гу свіжою і якісною городиною, 
приїздять iз самого ранку, аби 
зірвати найбiльші плоди і мати 
більший вибір. Екскурсанти на 
кшталт нашої сімейки можуть 
дозволити собі приїхати, доб-
ре виспавшись, і збирати, що 
вже лишиться після першопро-
хідців. При бажанні можна ор-
ганізувати й обіднє барбекю: 
майданчиків, інструментів і 
продуктів для цього тут цілком 
достатньо, головне — вчасно за-
бронювати місце для куховарін-
ня і трапези. Зазвичай суто за-
купівельну мету переслідують 
клієнти старшого віку, бадьоро 
шкутильгаючи міжряддями на-
віть за допомогою костура. По-
мідори, перець чи полунички 
їм, звісно, зручніше збирати з 
недоторканих кущів. Родини з 
дітворою під’їжджають трохи 
пізніше і не завжди починають 
iз черги по відерця. Можна, на-
приклад, завантажитися на екс-
курсійну платформу, яку в міру 
заповнення невеличкий тракто-
рець провезе оглянути всю те-
риторію, розділену на прямо-
кутники рівчачками й очеретя-
ними стінками. І весело, і лег-
ше потім зорієнтуватися, яку 
городину де шукати. Або одра-
зу побігти до контактного зоо-
парку — годувати і гладити 
місцевих звірят у супроводі ве-
селих доглядачів. Ще й попут-
но дізнаватися, що, наприклад, 
оця симпатична пухнаста лама, 
якщо її розсердити, може плю-
нути на вас не надто запашним 
вмістом власного багатокамер-
ного шлунка. Причому арома-
тична концентрація такого по-
карання прямо залежатиме від 
ступеня образи. А підрощений 
кенгуру, мама якого вже не но-
сить його в кишеньці, обожнює 
стрибати на руки доглядача, на-
магаючись продовжити короткі 
миті дитинства...

На парковці — аншлаг
 Флорида — штат автомо-
білістів. Без власного чи орен-
дованого транспорту тут склад-
но долати навіть відстані у  ме-

гаполісах, тим паче — реалі-
зовувати заміські подорожі. 
Парковки займають величезні 
території. Проте на в’їзді до 
ферми Bedner’s навіть довелося 
трохи почекати, доки знайдеть-
ся місце серед десятків автівок, 
вишикуваних перед магазином. 
Швидше здійснювали ротацію 
подружжя, які не лінуються по-
датися «в поля» за кількадесят 
миль, аби підзбирати і купити 
за хорошою ціною свіжих про-
дуктів, походження яких не 
підлягає сумніву. До речі, зран-
ку на окремому майданчику на 
території ферми продаються ще 
й жива риба та морепродукти, 
виловлені в океані та озерах. А 
для покупців, які мають не над-
то багато часу, в тутешньому су-
пермаркеті готують уже зібрані 
місцевими працівниками влас-
ні овочі-фрукти і продукти від 
постачальників-партнерів. 
 Сімейні екіпажі з дітво-
рою традиційно проводять на 
території ферми по кілька го-
дин. Для них тут облаштовані 

не тільки місця для трапези та 
знайомства з цікавою флорою-
фауною, а й чимало майданчи-
ків iз цікавими іграми. Почи-
наючи від найелементарніших 
гойдалок чи сквошу і закінчу-
ючи комплексом для намиван-
ня золота. Стилізований під 
епоху «золотої лихоманки» 
дерев’яний каскад iз проточ-
ною водою і всілякими решета-
ми, мабуть, один iз найпопуляр-
ніших серед азартної хлоп’ячої 
аудиторії, незалежно від віку. 
 Не дивно, що, маючи такий 
широкий вибір провести час на 

будь-який смак, чимало сімей 
стають завсідниками ферми і 
планують поїздки сюди регу-
лярно.

Якість за доступною ціною
 Bedner’s Farm Fresh Market 
— одна з найпопулярніших і, 
певно, з найбільш вдало органі-
зованих мереж продажу свіжої 
місцевої їжі, якій вдається ко-
ристуватися високим попитом 
клієнтів завдяки вдалому мар-
кетингу і справді якісним про-
дуктам. На інтернет-сайті, за-
вдяки якому ми і знайшли цю 

цікаву ферму, її власники пози-
ціонують своєю місією забезпе-
чувати клієнтів максимальним 
різноманіттям місцевих про-
дуктів, які смачні, але доступ-
ні за ціною. За фамільною іс-
торією підприємства, на почат-
ку 1950-х років Артур Біднер 
iз нареченою Генрієттою пере-
їхали до Південної Флориди зі 
штату Пенсильванія, щоб ре-
алізувати свої мрії по-новому 
вести сільськогосподарський 
бізнес. Перша родинна ферма-
магазин з’явилася в 1960 році у 
Палм-Біч, де процвітає і по сьо-
годні, отримуючи чудові врожаї 
ягід, помідорів, солодкої куку-
рудзи, огірків і перцю, які в ос-
новному продають у мережі ма-
газинів, розташованих уздовж 
східного узбережжя Сполуче-
них Штатів. До ведення сіль-
ського господарства своїх ді-
тей Артур Біднер призвичаю-
вав iз раннього віку. Сьогодні 
три його сини, Чарльз, Брюс і 
Стів, разом з онуком Джессі ус-
падкували і продовжують вести 
і розширювати родинну спра-
ву, орієнтовану на виробництво 
найсвіжішої та високоякiсної 
їжі. З часом компанія Bedner’s 

вирішила вийти за межі поля і 
почала постачати свої свіжоза-
готовлені фрукти та овочі на за-
мовлення покупців.
 Основна родзинка вироще-
ного на місцевих фермах — 
саме у свіжості, яка забезпечує 
збереження найвищої пожив-
ної цінності. Адже більшість 
харчових продуктів починають 
втрачати поживні речовини, 
як тільки їх зібрали. Такі ви-
робництва дбають і про місце-
ву екологію. Адже споживати 
їжу, яка виросла близько до ва-
шого будинку, означає знизи-
ти викиди вуглекислого газу, 
уникаючи далекого транспор-
тування.
 Забезпечення традиційни-
ми для місцевості продуктами 
харчування допомагає також 
зберігати незалежні сімейні 
ферми, а отже, підтримує міс-
цеві громади, допомагає захис-
тити по стачання продовольс-
тва від контролю компаній-мо-
нополістів. Саме завдяки існу-
ванню таких ферм-магазинів 
місцевим покупцям вдаєть-
ся знаходити якісну їжу за ро-
зумною ціною, від виробників, 
яких знаєш особисто. ■

ДОСВІД

Ферма для родинного дозвілля
Журналістка «УМ» оцінила американську модель сільськогосподарського бізнесу: смачно і весело

■

Екскурсія трактором по полях — одна з родзинок американської 
ферми-магазину.
Фото автора.

❙
❙
❙

Пізній приїзд на ферму не завадив нам назбирати по відерцю полуниць,
помідорів і солодкого перцю. 

❙
❙

Кенгуру подобається лишатися дитиною.❙

Верблюда можна і погодувати, і покататися на ньому верхи.❙
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Анатолiй СИГАЛОВ

З малоросійським акцентом —
до шаленої популярності
 Улiтку 1913 року один iз засновникiв 
Московського художнього театру Воло-
димир Немирович-Данченко ввiйшов до 
кабiнету iншого засновника цього ж те-
атру Костянтина Станiславського й мо-
вив пiднесеним тоном:
 — З Києва приїхав цiкавий рiзно-
плановий актор. Прошу вас, Костянти-
не Сергiйовичу, послухати його i за мож-
ливостi зарахувати до трупи.
 До кабiнету ввiйшов екстраваган-
тний молодий чоловiк у бездоганному 
смокiнгу.
 — Що ви вмiєте, друже, — з цiкавiс-
тю запитав Станiславський.
 — Багато чого, — вiдповiв київський 
гiсть, — граю, спiваю, до того ж сам ство-
рюю романси, балади.
 — Але ж у нас драматичний театр, 
i такi легковажнi речi, якi ви назвали, 
нас цiкавлять мало. Якщо можете, про-
читайте якийсь прозовий твiр.
 — А вiршований можна?
 — Звичайно.
 Обличчя гостя з Києва посерйознiша-
ло, i вiн добре поставленим голосом по-
чав читати:
 Опомнитесь! Будьте люди
 Иль горе вам будет:
 Скоро разорвут оковы
 Скованные люди.
 Суд настанет, грозной речью
 Грянут Днепр и горы,
 Детей ваших кровь польется
 В далекое море
 Сотней рек? Вам ниоткуда
 Помощи не будет;
 Брат от брата отречется;
 Сын про мать забудет;
 И дым тучею закроет
 Солнце перед вами:
 И прокляты вы будете
 Своими сынами?
 Умойтеся! Образ Божий
 Грязью не поганьте!
 — Шевченко — це добре, — мовив 
Станiславський, — але нас зараз цiкави-
те ви. Так от, юначе, дуже шкодую, але 
у вас вiдчутний малоросiйський акцент, 
i то є неприпустима вада, адже наш те-
атр претендує на звання росiйського ака-
демiчного театру. Дуже шкодую, але — 
до побачення.
 Вiн вийшов iз кабiнету метра, а потiм, 
не пам’ятаючи себе вiд вiдчаю, сiв на хо-
лоднi сходи, охопивши голову руками. 
Це — кiнець, думав вiн, його мрiя про ве-
лику сцену вмить стала примарною. Але 
вiн не може без сцени, без публiки, то що 
ж, йому виступати на площах i ринках, а 
люди кидатимуть йому дрiбнi монети... 
Вiд такої перспективи його охопив iще 
бiльший розпач.
 І раптом чиясь рука опустилася на 
його плече. Вiн розплющив очi — поряд 
стояла молода вродлива жiнка.
 — Давайте знайомитися, — мовила 
вона. — Анна Арбенiна, актриса.
 — Вертинський, Олександр Вер-
тинський, iз Києва. Актором, як бачи-
те, не став.
 — Спробую зарадити вашому лиховi, 
— мовила Арбенiна i дорогою, поки їх 
вiз вiзник, розповiла: її старша подруга 
Марiя Арцибашева створила приватний 
театр. Та от бiда: у трупi тільки жiнки й 
лише двоє старших чоловiкiв, колишнiх 
акторiв. Але немає в трупi яскравого ге-
роя-коханця, улюбленця жiнок. Тому й 
«полює» вона бiля театру Станiславсько-
го й Немировича-Данченка, аби вiдшу-
кати того, хто потрiбен трупi. А вiн при-
наймнi зовнi дуже пiдходить для ролi 
чарiвного спокусливого чоловiка.
 Вiд таких лестощiв Олександр почер-
вонiв i настрiй його значно покращився.
 Коли ввiйшли до небагатого помеш-
кання Арцибашевої, Олександр побачив 
на стiнi гiтару. Ледь привiтавшись iз гос-
подинею, нiчого їй не говорячи, вiн зняв 
гiтару, а потiм, ставши у позу iспансько-
го кабальєро, натхненно заспiвав:
 Милая, ты услышь меня:
 Под окном стою я с гитарою...
 Проспiвавши, зобразив дотепну па-
родiю на танго, яке щойно ввiйшло в 
моду, заполонивши всi ресторани, ка-
фешантани, кабаре.
 — Чудово, чудово, — вигукнула 

Марiя. — Я беру вас у трупу. Для по-
чатку пропоную вам лiжкомiсце, борщ 
i котлети на обiд.
 — А чи не можна з цього почати? — 
з надiєю запитав Вертинський, i тiєї ж 
митi обидвi жiнки заходилися готувати 
обiцяне меню.
 У театрi Арцибашевої Вертинський 
швидко висунувся на першi ролi — лег-
кий i пластичний, вродливий, вiн став 
улюбленцем публiки. І не лише московсь-
кої чи петербузької, а й усiх тих мiст, де 
виступав театр. Але бiдою театру, який 
чи не вперше в Росiї отримав назву «те-
атр мiнiатюр», стало те, що... не було 
чого грати. Театр не мав жодного авто-
ритетного драматурга, вiдповiдно, й ре-
пертуар був легковажний, i нерiдко самi 
актори писали (точнiше — вигадували) 
те, що згодом грали. Із такими п’єсами-
скетчами, де вродлива жiнка зраджує 
немолодого чоловiка-багатiя iз молодим 
офiцером; де син вiдправляє до тюрми 
батька, аби заволодiти його багатством; 
де жiнка-повiя закохується в багатого 
мецената i кидає своє «ремесло»; де чо-
ловiк-гульвiса програє в карти все майно 
багатої, але нелюбої дружини, — розра-
ховувати на глядацький успiх неможли-
во. Отже, зали були напiвпорожнi, гро-
шових зборiв театр не робив, як наслiдок 
— артисти ледь виживали.
 Тож тримався театр на щедростi ме-
цената вiд культури Софiї Миколаївни 
Зелiнської, яка була дружиною Павла 
Луначарського — рiдного брата Анатолiя 
Луначарського, майбутнього радянсько-
го наркома освiти, який поки що мав при-
вiлей — ходити на вистави без квитка.
 Вiдповiдно до модної течiї тих часiв, 
Софiя Зелiнська тримала власний лiте-
ратурний салон i, вiдчуваючи тяжiння 
до чарiвного Олександра Вертинсько-
го, ввела його не до театрального, а вже 
до лiтературного бомонду. З благоговiн-
ням вдивлявся Вертинський у Ахмато-
ву, Гумильова, Блока, Бєлого, Волоши-
на, Єсенiна, Северянiна, Маяковсько-
го, Хлєбнiкова, Ходасевича, Пастерна-
ка, Мандельштама... Наче зачарований, 
слухав Вертинський цих обдарованих 
високоосвiчених людей, твори кожного з 
них викликали захоплення в його душi. 
А потiм... Софiя Зелiнська сiдала до роя-
ля, «пробiгала» по акордах, немовби за-
прошуючи Вертинського. Вiн пiдводив-
ся, пiдходив до рояля, i не було такої те-
норової партiї в росiйських романсах чи 
iталiйськiй оперi, яку б вiн не викону-
вав. Потiм Софiя Миколаївна сiдала на 
стiлець, а Вертинський без супроводу — 
а капела — переходив до справжньої ок-
раси — українського спiву. Наче зачаро-
ванi, слухали гостi цей чарiвний спiв:
 Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная,
 Видно, хоч голки збирай...
 
 І присутнi пiдхоплювали в єдиному 
поривi:
 Вийди, коханая, працею зморена,
 Хоч на хвилиноньку в гай...

Фельдшер — П’єро
 На жаль, ця «золота пора», як нази-
вав її згодом Вертинський, тривала не-
довго: розпочалася Перша свiтова вiй-

на. Далекий вiд полiтики, Вертинський 
прагне розiбратися, яка мета цiєї вiйни, 
хто в нiй його особистий ворог.
 Вiдповiдi не знаходить. Але пат-
рiот приймає рiшення — добровiльно 
стає фельдшером у санiтарному поїз-
дi, що його сформувала дочка мiльярде-
ра Сави Морозова. Вертинський бачить 
тисячi поранених, i немає для нього анi 
дня, анi ночi: вiн перев’язує, робить iншi 
манiпуляцiї, а в короткi часи перепочин-
ку з’являється в образi П’єро — головно-
го персонажа iталiйської комедiї масок 
дель-арте, якого пораненi нiжно охрес-
тили П’єроша. Солдатів вражає майстер-
нiсть перевтiлення їхнього фельдшера, i 
нiхто з них не вiдає, що пiд маскою П’єро 
криється великий артист, своєю грою 
здатний зцiлити їхнi пораненi душi...
 А в душi самого Вертинського оселив-
ся зовсiм iнший бiль — туга за рiдним 
краєм. Опинившись у рiдному Києвi, вiн 
повторює, ледь не плачучи:
 Киев — родина нежная,
 Звучавшая мне во сне.
 Юность моя мятежная,
 Наконец ты вернулась ко мне...
 У його помешканнi на Тарасiвськiй 
оселилися iншi люди, якi навiть не вiд-
чинили йому двері, тож бiдоласi нiчо-
го не залишилося, як прийти до Першої 
олександрiвської гiмназiї, яку вiн так i 
не закiнчив, i там зняти куток у старої 
сторожихи, вiддавши їй останнi грошi.
 Отже, треба було чимось заробляти 
на життя. Професiя медика йому не по-
добалася, а от сцена... Раптом на вулицi 
Миколаївськiй  Олександр наштовхнув-
ся на афiшу: «Цирк братiв Нiкiтiних».
 Пiсля трiумфальних гастролей у 23 
країнах свiту, на манежi член Свiтового 
атлетичного товариства, шестиразовий 
чемпiон свiту з французької боротьби, 
«людина-гора», неперевершений Іван 
Піддубний. Небаченi силовi вправи за 
участю людей i тварин.
 Вертинський розшукав Пiддубного 
в готелi «Континенталь», показав йому 
театральну афiшу зi своїм прiзвищем, 
проспiвав кiлька лiричних пiсень. Роз-
чулений Пiддубний навiть заплакав, а 
далi сказав:
 — Добре, беру тебе. Ти проспiваєш 
один романс, а як буде «бiс», то й другий. 
І все. А далi допомагатимеш менi: коли 
я ляжу, покладеш менi на груди дош ку, 
потiм запросиш iз зали шiстьох бажаю-
чих, якi стануть на цю дошку, а я їх пiд-
нiматиму. Далi я пiдлiзу пiд важкого вiд-
годованого коня i пiднiму його на плечах. 
Вiд цього кiнь злякається, то ти стояти-
меш бiля його морди й триматимеш його 
за вуздечку. Роботи, як бачиш, небагато, 
але платитиму я пристойно.
 На тому й ударили по руках. Та дуже 
скоро Іван Максимович пошкодував, що 
взяв Вертинського: силовi вправи борця 
збирали дiтей, юнцiв i молодь, а всi стар-
шi кияни, особливо жiнки, приходили, 
аби послухати спiв Вертинського.
 Невимовнi муки ревнощiв заполони-
ли душу Пiддубного, i вiн, ледь дочекав-
шись кiнця гастролей, крадькома вiдбув 
до Севастополя, «забувши» взяти з со-
бою спiвучого конкурента.
 І Вертинський знову опинився без ро-
боти. Але тепер у нього є популярнiсть, i 
київськi ресторани навперебiй запрошу-
ють його, аби розважав поважну публiку. 
Вiн зупиняє вибiр на кафе-шантан iз див-

ною назвою — ХЛАМ, а нижче дрiбними 
лiтерами: художники, лiтератори, акто-
ри, музиканти. Кафе було на Софiйськiй, 
у центрi мiста, утримував його грек Ци-
рiдiс, який був археологом i спецiально 
приїхав з Афiн, аби дослiдити Трипiль-
ську культуру. Але на рестораннiй нивi 
справи пiшли краще, i в Цирiдiса збирав-
ся київськiй бомонд: художники Пимо-
ненко, Мурашко, Красицький, Малевич, 
лiтератори Купрiн, Булгаков, часто при-
їздили Марк Шагал та Ілля Еренбург. З 
українських лiтераторiв тут можна було 
побачити молодих Тичину, Рильського, 
Коцюбинського, Блакитного, Семенка, 
Чумака.
 Чи не вперше Вертинський замис-
лився над власним репертуаром: що ж 
спiвати, i головне — якою мовою в су-
цiльно росiйськомовному Києвi?
 Причини цього зросiйщення мали 
сумну iсторiю i сягали петровських часiв, 
коли цар Петро I поквитався з гетьма-
ном Іваном Мазепою, який, спираючись 
на Польщу, а потiм на Швецiю, прагнув 
вiдiрвати Україну вiд Росiї. Наляканий 
Петро I тричi (!) приїздив до Києва — 
1706-го, 1707-го та 1709 рокiв. Приво-
дом стало будiвництво Печерської фор-
тецi, насправдi ж цар запросив ректора 
Києво-Могилянської академiї Івана По-
повського, в розмові з яким назвав ака-
демiю «средоточием крамолы», і заборо-
нив друк українських книг, «равно как и 
речь оную», тобто українську мову.
 І це був тiльки початок, який гiдно 
продовжили обидвi Катерини — перша 
та друга. Їхнє гонiння на українство не 
знало меж: було знищено Гетьманщину, 
Запорозьку Сiч, розмовляти українсь-
кою заборонялося пiд страхом смертi. У 
подальшому українська мова стала вжи-
ваною по селах, а в мiстах — українсь-
ких мiстах — запанувала росiйська. 
Щодо Вертинського, то не останнє зна-
чення мало те, що його батько — Микола 
Петрович — був родом iз росiйського Во-
ронежа, свiй трудовий шлях почав як ре-
портер мiсцевої «Воронежской газеты» 
(матiр’ю спiвака була українка Євгенiя 
Степанiвна Сколацька).
 Батько, хоча й рано помер, мав неаби-
який вплив на сина, тож i не дивно, що 
репертуар Вертинського був росiйсько-

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ ■

Бард 
Першим, хто написав вірш пам’яті юнаків, 

які загинули в нерівному бою з більшовиками 
під Крутами, був Олександр Вертинський

Олександр Вертинський —  ❙
культовий спiвак,родоначальник  ❙
українського шансону i бардiвської пiснi. ❙

Злочинний наказ ватажка бiльшовикiв  ❙
Муравйова про знищення українського  ❙
студентства. ❙
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мовний. А ще є пiдстави вважати, i це пiд-
тверджував Булат Окуджава, що Вертинсь-
кий був фундатором бардiвської пiснi, коли 
виконавець робить усе сам — пише музику, 
вiршований текст i сам виконує.
 Незважаючи на дедалi зростаючу попу-
лярнiсть i, як наслiдок, авторськi гонора-
ри, Олександр Миколайович згадує тi роки 
з убивчою самоiронiєю: «Співати я не вмів, 
поет був досить скромний, композитор тим 
паче наївний, навіть нот не знав».
 Та доброзичлива київська публiка не 
помiчала цих вад, тож успiх, заможнiсть 
стали для нього нормою. Отак би жити 
йому й надалi, та раптом двi подiї сколих-
нули його спокiйне врiвноважене життя, 
зруйнували його уяву про справедливiсть 
навколишнього свiту.

«Те, що я повинен сказати»
 Перша з них — Жовтнева революцiя в 
Росiї. Польща та Фiнляндiя таки вийшли 
зi складу iмперiї, не втрачала надiї вийти 
з росiйських лабет i Україна, але вождь 
бiльшовикiв Ленiн, наляканий перспек-
тивою вiдмежування України, висловив-
ся в тому сенсi, що про незалежну Украї-
ну «не може бути й мови». І на пiдтверд-
ження цих слiв посунув на Україну орди 
озброєних до зубiв «росiйських братiв», 
якi, викорiнюючи думку про самостiй-
нiсть, всюди  вчиняли «червоний» терор. 
Вiн був червоним й у прямому розумiннi 
цього слова, бо все було залито кров’ю.
 На початку лютого 1918 року Вертинсь-
кий розгорнув головну на той час газету 
«Нова Рада», i одразу впало у вiчi: Тра-
гедiя на Крутах. Не вiрячи очам своїм, по-
чав читати: «Ми хочемо звернути увагу сус-
пiльства й української влади на ту страш-
ну трагедiю, котра вiдбулася бiля ст. Крути 
в часи наближення бiльшовикiв до Києва. 
У Крутах загинув цвiт української шкiль-
ної молодi. Загинуло кiлька сотень най-
кращої iнтелiгенцiї — юнакiв-ентузiастiв 
української нацiональної iдеї. Така втра-
та для культурної нацiї була б важкою, для 
нашого народу вона безмiрна».
 Таке повiдомлення вразило Вертинсь-
кого в самiсiньке серце, та яким же був роз-
пач, коли в одному з наступних номерiв га-
зета повiдомляла: «Нашi сили становили 
500 молодих воякiв i 20 старшин. Черво-
них було бiльше, нiж удесятеро, до того ж 
не прирiвняти їхнiй вишкiл (особливо мат-
росiв-балтiйцiв) i студентiв, гiмназистiв.
 Щодо кiлькостi полеглих пiд Крутами 
(на полi бою i замордованих полонених), 
то сходимося на числi за 300.
 Це нашi герої, святочно вiдзначаємо 
їхню свiтлу пам’ять, як символ тих сотень 

тисяч, що загинули в боях за Україну».
 Жах i вiдчай заполонили тонку й враз-
ливу душу Вертинського. Вiн сiв на «робо-
чий товарняк» i приїхав на станцiю Крути, 
ставши свiдком вселенського горя: несли i 
несли каравани трун, яким, здавалося, не 
буде кiнця... Емоцiйний шок сколихнув 
зранену душу Вертинського, раптом вiн 
зрозумiв, що лише поетичне слово здатне 
передати його вiдчуття, а разом iз ним — 
i кожного українця. Чи не єдиний iз мит-
цiв України, вiн вiдчув гостру потребу вис-
ловитися, тож i твiр свiй назвав вiдповiд-
но — «То, что я должен сказать»:
 Я не знаю, кому и зачем это нужно,
 Кто послал на смерть 
 недрожащей рукой.
 Только так беспощадно, 
 так зло и ненужно
 Опустили их в Вечный Покой...
 Осторожные зрители 
 молча кутались в шубы,
 И какая-то женщина 
 с искаженным лицом
 Целовала покойника 
 в посиневшие губы
 И швырнула в священника 
 обручальным кольцом.
 Закидали их елками, 
 замесили их грязью
 И пошли по домам — 
 под шумок толковать,
 Что пора положить бы уж  
 конец безобразию,
 Что и так уже скоро,  
 мол, мы начнем голодать.
 И никто не додумался 
 просто стать на колени
 И сказать этим мальчикам, 
 что в бездарной стране
 Даже светлые подвиги — 
 это просто ступени
 В бесконечные пропасти — 
 к недоступной Весне.
 І враз сценiчнi герої Вертинського 
одяглися у траурне вбрання, а наведений 
вiрш став пiснею, точнiше, думою, бала-
дою, яка навертала сльози у людей лiтньо-
го вiку, в молодi викликала почуття гордо-
стi за своїх героїчних ровесникiв.
 Що було далi — знає кожен: орди ва-
тажка погромникiв Муравйова вдерлися 
в Україну на цiлих 70 рокiв, а над подви-
гом Героїв Крут нависла бетонна плита то-
тального замовчування. І лише в Незалеж-
нiй Українi, особливо за часiв президентс-
тва Вiктора Ющенка, юних героїв почали 
гiдно вшановувати на державному рiвнi: 
на Аскольдовiй могилi в Києвi встановили 
пам’ятний меморiальний знак, а розташова-
на поруч площа стала площею Героїв Крут, 
29 сiчня було оголошено Днем шануван-
ня пам’ятi юних Героїв. Саме Вiктор Андрi-
йович Ющенко зiнiцiював поiменний пошук 
юних крутян, аби повернути з бiльшовиць-
кого небуття їхнi свiтлi iмена. Ось вони:
 сотники: Аверкiй Гончаренко, Омель-
ченко, Лещенко, Семирозум, Ярцев, Твер-
довський;
 студенти унiверситету Св. Володимира 
(нинi — унiверситет iм. Шевченка): Воло-
димир Шульгiн, Лука Дмитренко, Мико-
ла Лизогуб, Олександр Попович, Андрiїв, 
Божко-Божинський;
 студенти Українського народного унi-
верситету в м. Києвi: Ізидор Курик, Олек-
сандр Шерстюк, Головащук, Чижiв, Ки-
рик;
 гiмназисти: Валентин Атамановський, 
Онисим Сушицький, Андрiй Соколовський, 
Микола Корпан, Микола Ганькевич, Євген 
Тарнавський, Микола Гнаткевич, Григорій 
Пипський, Павло Кольченко, Михайло Ми-
хайлик, Юліан Гiба, Ігор Лоський.
 Пошук юних крутян триває, поповню-
вати його — священний обов’язок прий-
дешнiх поколiнь... ■

 У першi пiсляреволюцiйнi роки 
культурне життя Києва ознаменува-
лося двома визначними подiями: 1919 
року в мiстi з’явився бульвар Тараса 
Шевченка, а 1924-го до Києва вперше 
приїхав поет Володимир Маяковсь-
кий. Надалi вiн приїздив до Києва 
щороку, загалом шiсть (!) разiв пос-
пiль. Був тут як посланець Росiйсь-
кої асоцiацiї пролетарських письмен-
никiв (РАПП), тож перед найпершим 
приїздом його запросив до себе один iз 
керiвникiв РАППу Володимир Ставсь-
кий. Вiн поклав перед поетом телегра-
му Агiтпропу ЦК ВКП(б), яку назвав 
«тривожною»: «Как сигнализируют 
товарищи с мест, в Киеве — этой ци-
тадели славянства и русской словес-
ности — последняя подвергается не-
слыханной дискриминации».
 Вiд себе Ставський додав, що в 
Києвi неправильно зрозумiли право на-
цiй на самовизначення, проголошене 
революцiєю, перекрутили i спаплюжи-
ли його: всюди почали впроваджувати 
українську мову, всiляко витискаючи 
росiйську. Розквiтнув український на-
цiоналiзм, один iз представникiв якого 
— Микола Хвильовий — висунув про-
вокацiйне гасло «Геть вiд Москви!»
 Із цим, звичайно, миритися не 
можна.
 І от Маяковський у Києвi. Зуст-
рiчається з iнтелiгенцiєю, молоддю, 
робiтничими кореспондентами, тру-
довими колективами, а в залi Держав-
ної опери — з усiма бажаючими.
 Потрапити на зустрiч iз Маяковсь-
ким було неможливо, а тi, хто потра-
пив, стояли в проходах i навiть на 
сценi. Гучним голосом поет читав свої 
вiршi, а потiм дотепно вiдповiдав на 
будь-якi запитання залу, i це подоба-
лося киянам найбiльше. А у вiльний 
вiд зустрiчей час шукає слiди утискiв 
рiдної йому росiйської мови.
 Прозрiння прийшло тодi, коли Во-
лодимира Володимировича запросили 
на об’єднаний пленум письменниць-
ких органiзацiй «Київ-Гарт», «Київ-
Плуг», «Жовтень». Із невимовним бо-
лем тут говорили про те, що коли вже 
захищати якусь iз двох мов, то саме 
українську, яку нищили гонителi ук-
раїнства — мiнiстр внутрiшнiх справ 
Петро Валуєв i навiть сам прем’єр Пет-
ро Столипiн. Чого вартий такий, ска-
жiмо, факт: коли 1911 року Столипiн 
приїхав до Києва, в мiстi, аби не дра-
тувати Петра Аркадiйовича, було зня-
то всi написи українською мовою i на-
вiть вивiски магазинiв. І цю людину, 
яка нiколи не визнавала української 
нацiї як окремого самобутнього етно-
су, пiсля трагiчної загибелі було по-
ховано на українськiй землi, i не де-
небудь, а в Києво-Печерськiй лаврi, 
i нiхто з українцiв не чинить наруги 
над його могилою.
 Нi, аж нiяк не хотiв Володимир 
Маяковський ставати до лав души-
телiв української мови, тож увесь 
свiй могутнiй талант спрямував на за-

хист не росiйської, як передбачалося, 
а української мови:
 Разучите эту мову.
 На знаменах и больших, и малых
 Эта мова величава и проста:
 «Чуєш, сурми заграли?
 Час розплати настав...»
 Так поет звертається до тих, хто 
зневажає українську мову, тож два 
останнi рядки вiрша в нього українсь-
кi.
 Подальшi рядки Маяковський ад-
ресує москвичам, ленiнградцям, зреш-
тою всiм росiянам:
 Мы знаем, курит ли пьет ли Чап-
лин,
 Мы знаем Италии безрукие руи-
ны,
 Мы знаем, как Дугласа галстук 
краплен.
 А что мы знаем об Украине?

 Поет iз сумом констатує, що не так 
уже й багато:
 Знаний груз у русского тощ:
 Тем, кто рядом, почета мало.
 Знают вот украинский борщ,
 Знают вот украинское сало.
 Так «знають» Україну на побуто-
вому рiвнi, розмiрковує поет, а що ж 
iнтелiгенцiя, дiячi культури? І вони, 
на жаль, знають про Україну не бiль-
ше:
 И с культуры поснимали пенку,
 Кроме двух прославленных Тара-
сов —
 Бульбы и известного Шевченка,
 Ничего не выжмешь, сколько ни 
старайся.

 Насамкiнець поет знаходить у собi 
українське корiння, чим вiдверто пи-
шається:
 Я дедом — казак,
 Другим — сечевик.
 І як пророче, як актуально ви-
глядає поема «Долг Украине», в якiй 
один Володимир Володимирович (Ма-
яковський) крiзь роки i вiдстанi звер-
тається до iншого Володимира Воло-
димировича (Путiна) iз засторогою:
 «Товарищ москаль, на Украiну 
зубы не скаль!»
 ...14 квiтня 1930 року з Москви 
надiйшла скорботна звiстка: великий 
росiйський поет, поборник українсь-
кої мови Володимир Маяковський 
трагiчно загинув. Зважаючи на лю-
бов поета до України, до Києва, ви-
конком Київської мiськради ухвалив 
рiшення: вулицю Ольгинську бiля те-
атру iм. Івана Франка перейменувати 
на вулицю Маяковського.
 Із роками стало зрозумiло, що ця 
невеличка вулиця не вiдповiдає мас-
штабу i розмаху поета, тож уже в наш 
час, коли розпочалася забудова Троє-
щини, мiська рада ухвалила iнше рi-
шення: центральну магiстраль тодi 
Ватутiнського — нинi Деснянсько-
го району м. Києва надалi iменувати 
проспектом Володимира Маяковсь-
кого. ■

МОВНЕ ПИТАННЯ ■

Володимир Маяковський: 
«Разучите эту мову»

Володимир Маяковський —  ❙
поборник української мови. ❙
Фото з архiву автора. ❙

Театральна афiша поета. ❙

і герої
ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ ■



МЕДІА ДЛЯ МАС

Мова — 
зброя і щит 
одночасно
«Вечiрнiй квартал» 
— не гумор, 
а посмiховисько
С. ПОЛІЩУК
Київ

 Газета «Україна молода» — наша 
трибуна. Наша надія. Тому через 
вашу (і нашу) газету хочу звернути 
увагу на те, що відбувається на ук-
раїнському телебаченні.
 Люди, які працюють на телеба-
ченні зі словом: керівники, режисе-
ри, диктори, — десь навчалися. І все 
одно, рiк у рік, їм ніхто не підкаже, 
що вони створюють інформаційні 
програми для людей і на телебаченні 
у них не змагання зі швидкомовлен-
ня або напад словесної діареї, а дове-
дення правдивої інформації до теле-
глядачів. Чітко і зрозуміло. І ще: ті, 
хто працює зі словом на телеканалах, 
повинні мати чітку дикцію. А не так, 
як на деяких українських шоу висту-
пають люди з вадами мовлення чи з 
неприємними скрипучими голосами, 
як, скажімо, у ведучого «дона Вови» 
з шоу «Розсміши коміка». А ще не-
приємно вражає, що ведучий не знає 
української мови, і коли на це шоу 
приходять україномовні учасники, 
«дон Вова» розгублено озирається на 
всі боки, не знаючи, як реагувати, як 
оцінювати.
 Не тішить і ситуація з українсь-
ким гумором. Колись він був, а сьо-
годні — просто немає. Нема! Його 
знищили, знищили українську 
душу. Можливо, українські гумо-
ристи колись злякалися погроз тих, у 
кого була необмежена влада? А може, 
вони не здатні витримати конкурен-
ції і знайти своє місце, щоб посунути 
з культурного простору совково-бе-
тонну плиту «Вечірнього кварталу»? 
Іноді від учасників «Кварталу» на-
віть можна почути російські лайливі 
слова (так званий мат). Та й чи не за-
надто вже заполонив «дон Вова» цей 
канал? Керівникам канала «1+1» 
слід звернути увагу на це, а ще зга-
дати, що мова — це зброя і щит одно-
часно. ■

■

ПОЛІТПАРНАС

Бікфордів 
шнур
Аркадій МУЗИЧУК
Київ

На п’єдестали словоблуддя
По черзі лізуть шахраї.
Як правдолюбці, інших судять,
Забувши про гріхи свої.
Одні цинічні викрутаси,
Коли в напрузі кожен нерв.
Немов довкола папуаси,
Які не злізли ще з дерев.
Від тріскотні розпухли душі.
Брехнею стіни обросли.
В повітрі, на воді, на суші —
Партійно-клановий полив.
Тарифні ребуси й кросворди.
Реформ печальний передзвін.
По всій країні шнур бікфордів.
...Й нікого не лякає він? ■

■

С. ЛЯХ, ветеран праці, 
член Народного руху України
Кам’янське, Дніпропетровської області

 Не зробивши належних висновків 
із минулого, важко безпомилково ман-
друвати в майбутнє. Тож у ці січневі 
дні хочу зосередити увагу на визнач-
ній, доленосній даті в історії України. 
Саме 22 січня 1918 р. у Києві Українсь-
ка Центральна Рада прийняла надваж-
ливий ІV Універсал, яким урочисто 
проголосила самостійну Українську 
Народну Республіку, котру невдов-
зі визнали Німеччина, Австро-Угор-
щина, Болгарія, Туреччина... А рівно 
за рік, 22 січня 1919 р., у Києві на ве-
лелюдній Софійській площі відбула-
ся не менш значуща велична історич-
на подія — Директорія УНР урочисто 
проголосила Універсал про об’єднання 
Української Народної Республіки і За-
хідно-Української Народної Респуб-
ліки в єдину соборну самостійну Ук-
раїнську державу. Безумовно, ці дві 
визначні історичні події в житті ук-
раїнського народу заслуговують на 
урочисте, шанобливе щорічне відзна-
чення на найвищому державному рів-
ні. Особливо це актуально нині, коли 
імперський путінський режим будь-
що намагається нав’язати Україні не-
властивий їй федеративний устрій із 
подальшими агресивними планами 
розірвати нашу неньку Україну на ок-
ремі «удільні князівства». Скажемо 
кремлівським підступним діям рішу-
че «Ні!». Тим паче що 22 січня 1918 і 
1919 рр. український визвольний рух 
продемонстрував усьому світу незапе-
речні факти єдності українського наро-
ду, щире прагнення жити в єдиній уні-
тарній країні.
 На превеликий жаль, у ті буремні 
роки у виснажливій боротьбі з числен-
ними ворогами Україні не вдалося від-
стояти свою незалежність. Але ця за-

взята боротьба не була марною — вона 
стала визначним дороговказом наступ-
ним поколінням. І наше завдання — 
відстояти ідеали і прагнення тих бор-
ців за незалежну і соборну Україну.
 Тут доречно нагадати, що за часів 
комуністичного тоталітарного режи-
му перелічені визначні історичні події 
брутально спотворювалися. Зокрема, 
в «Советском энциклопедическом сло-
варе», виданому в Москві 1982 р., про 
Українську Центральну Раду сказано: 
«Центральная Рада — контрреволю-
ционный объединенный орган буржу-
азных и мелкобуржуазных национа-
листических партий и организаций на 
Украине». Я зацитував лише одне ре-
чення, але скільки в ньому відвертої 
неправди! Адже досить прочитати не-
заперечні історичні факти, щоб переко-
натися, що в Центральній Раді не було 
жодної націоналістичної партії чи ор-
ганізації. Більше того, в Центральній 
Раді, обраній, до речі, демократичним 
шляхом, перевага була за партіями лі-
вого спрямування — Української со-
ціал-демократичної робітничої партії 
та Української партії соціал-революціо-
нерів. Саме УСДРП за часів Централь-
ної Ради взяла на себе основний тягар 
виконавчої влади, яку очолював соціал-
демократ Володимир Винниченко.

 Навіть із цього маленького фак-
ту чітко зрозуміло, наскільки неправ-
дивою, спаплюженою подавалася 
комуністичним режимом історія Ук-
раїни, як підступно вводили в оману 
український народ, аби втримати його 
в московському ярмі.
 Нині надважливо відроджувати іс-
торичну справедливість.
 Переконаний, що і ІV Універсал 
УЦР про самостійність Української 
Народної Республіки, і Універсал Ди-
ректорії УНР про соборність України є 
визначними рівновеликими подіями в 
історії нашої країни і заслуговують на 
«червоний» неробочий день у кален-
дарі. 22 січня має стати всенародним 
величним святом єдності, святом Со-
борності Самостійної України. А ось 2 
травня як святковий день, на мою дум-
ку, варто скасувати. Таким чином кіль-
кість святкових днів у році залишиться 
незмінною.
 Урочисто святкуючи 22 січня День 
Соборності Самостійної України, ми 
зробимо внесок у шляхетну справу єд-
ності українського суспільства, відро-
дження історичної правди та ще раз 
переконливо доведемо цивілізованому 
світу про єдність України — вільної де-
мократичної держави. В єдності наша 
сила! ■

Макар РУДИКА
с. Йосипівка, Баранівський район, 

Житомирська область

 Я часто дивлюся ток-шоу 
С. Шустера. Не став винят-
ком і його прощальний бене-
фіс 2 грудня 2016 р. Він, як на 
мене, був присвячений пані Ю, 
її компанії колишніх міністрів 
та собі дорогому. У виступах 
цієї гоп-компанії не було фак-
ту, який би не був спотворе-
ний, та істини, яка б не була 
пересмикнута, щодо діяль-
ності нинішньої влади. Так, 
значною мірою вона заслуго-
вує об’єктивної критики, але, 
як говорять у народі, в чужо-
му оці й порошинку видно... 
То де ж були ці пани раніше і 
чому вони не зробили так, щоб 
Україна процвітала і газ не був 
по 450 доларів за 1000 кубо-
метрів, а зарплата працівни-

ків усіх галузей була пристой-
ною? Отримавши від МВФ 
понад 10 млрд. доларів, уряд 
Тимошенко нібито мав це за-
безпечити, якби ці «кляті до-
лари» так нав’язливо не при-
липали до їхніх жадібних 
рук. Отож її псевдопротест-
ні виступи — це намагання 
очорнити всіх і оббілити себе, 
хоча для мене пані Ю — таке 
ж продовження олігархіч-
ної системи, як і Янукович. 
Прикриваючись цими кри-
тиканами, Савік Шустер вба-
чає певну користь і для себе. 

А раптом ми повіримо, що 
йому дуже погано при ниніш-
ній владі, і з 01.01.2017 р. його 
програма не вийде в ефір, бо 
не вистачить коштів. Хіба що 
допоможе, як він твердить, 
середній і малий бізнес. Так 
проблема в нього виникла не 
до, а після Майдану. Якби не 
було Революції гідності, то 
пані Ю сиділа б у в’язниці й 
до сьогодні, а Шустер вів би 
безперешкодно свою програ-
му і з радістю скакав би по 
пеньках разом із Януковичем 
та іншими лакузами. Я добре 

пам’ятаю його візит разом із 
ведучими Олегом Панютою та 
Олександром Ткаченком до 
Межигір’я. Скільки щастя і 
захоплення світилося в його 
очах! І як «багато» нищівної 
критики на адресу цього зрад-
ника й пройдисвіта звучало в 
його шоу.
 Я добре розумію його 
плач, бо такої годівниці, як 
Україна, йому не знайти. На-
справді ж не віриться, що він 
зникне з нашого ефіру, бо ж 
«знайдеться» малий і серед-
ній, а не олігархічний бізнес, 
який йому допоможе, та ще й 
ті довірливі, хто купить кар-
тку телеканала 3S tv. І ми й 
надалі будемо насолоджува-
тися критикою президентів 
України, чинної і наступної 
демократичної влади, які не 
будуть запрошувати його у 
своє Межигір’я. ■

Не кожному українцю 

(точніше, мало кому) 

по кишені відпочинок 

на високогірних 

курортах Альп чи 

навіть чеських Татр. 

А от рідні курорти 

Карпат — будь 

ласка. Тут вам і рідна 

українська кухня, і 

доступні за цінами 

готелі, та й мова 

знайома. Подивіться 

на красу гірсько-

лижного курорту 

Драгобрат — ну 

чим не закордонний 

відпочинок!

«ЧЕРВОНІ» ДАТИ

Замiсть маївки — 
шана соборностi
Велич подвійного свята

■

ЗОМБОЯЩИК

Останній бенефіс,
або Годівниця для критиканів

■
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У Дебальцевському котлi  
  На війну на Донбасі киянин Вадим 
Свириденко потрапив за повісткою з 
військ комату під час третьої хвилі мобілі-
зації влітку 2014 року. Оскільки мав ме-
дичний диплом і «цілий рік» стажу робо-
ти фельдшером у геолого-розвідувально-
му технікумі, то був зарахований на таку 
ж посаду до медичної роти 128-ї окремої 
гірсько-піхотної Закарпатської бригади 
Збройних сил України. Тут він уперше в 
житті побачив жахіття війни, яка калі-
чила молодих хлопців, допомагав пора-
неним, рятуючи їх від смерті. А зустрів-
ся з нею віч-на-віч у лютому 2015-го під 
Дебальцевим...
 Тоді наші бійці з блокпоста «Балу» 
потрапили в оточення, і їм на виручку 
прибув БТР із шістьма бійцями, серед 
яких був і Вадим зі своїм 23-річним ко-
мандиром Денисом Чабанчуком. Вони 
ледве встигли зайняти оборону, як ворог 
пішов у атаку. Снаряд із російського тан-
ка розірвався буквально за кілька метрiв 
від них, і їх обох поранило — фельдше-
ру розбило праве передпліччя і проши-
ло стегно. Їх встигли перевезти бронет-
ранспортером у штаб бригади, де хірург 
Олександр Данилюк «заштопав» рани. 
Під вечір мали доправити до госпіталю 
в Артемівськ, але не судилося... БМП, 
в якій їхали Вадим із Денисом, раптом 
підірвалася на міні й загорілася. Фель-
дшер втратив свідомість, але командир 
не розгубився й витягнув його через бо-
кові дверцята, практично врятувавши 
життя. А навколо вирував бій, і мертвим 
залізом стояла підбита техніка, якою вез-
ли поранених. Вони помирали від втрати 
крові, і рятувати їх було нікому. Живих 
же завантажили в уцілілий «Урал», та, 
коли він проїхав буквально кілька мет-
рів, поблизу розірвалася ворожа міна, і 
вибухова хвиля підкинула Вадима так, 
що він ударився спиною об чиїсь носилки 
і пошкодив тазові кістки та хребет, після 
чого практично не зміг іти — ледве робив 
кілька кроків.
 Лютневу ніч із 25-градусним моро-
зом вони з Денисом вирішили пересиді-
ти в кабіні машини з вибитими вікнами. 
Поранені бійці, яких було з десяток, у ку-
зові просто замерзали на смерть, а Вадим 
тормошив командира і кричав на вухо: 
«Не спати!». Проте так і не зміг його вря-
тувати... Тож з усiх поранених живим за-
лишився лише фельдшер. Спробував доб-
ратися до ближньої лісосмуги, але не зміг 
пересуватися навіть на колінах. Вирішив 
чекати на порятунок у машині з працюю-
чим двигуном. Голод вгамовував, гризу-
чи замерзлу в баночці тушонку, яку знай-
шов під сидінням, замість води смоктав 
сніг. Найтяжче було боротися зі сном, 
і він таки здолав Вадима на третю ніч. 
Прокинувся ж від того, що заглух дви-
гун машини, і в ній раптом спрацювала 
сигналізація. На її звук ворог став бити 
з гранатомета й кулемета, осколки сікли 
«Урал», і боєць мимоволі став молитись, 
хоча досі цього ніколи не робив. На диво, 
стрілянина вщухла... 
  А вранці він побачив, як до машини 
наближається бронетранспортер, і в надії 
на порятунок помахав рукою. То були во-
роги. Наказали йти до БТР, а коли Вадим 
відповів, що не може, примусили повз-
ти. Його вкинули в десантний відсік, і він 
втратив свідомість. Прийшов до тями в 
Донецьку, де на нього — пораненого й об-
мороженого — буквально налетіли жур-
налісти з «Лайф ньюз» із запитанням: 
«Навіщо ти сюди прибув?». Потім був до-
пит сепаратистів, який закінчився дво-
ма зламаними ребрами, і перша медична 

допомога — медсестричка Люся ставила 
крапельниці та обробляла рани. Вадима 
навіть погодували — дали гречану кашу 
і чай. Згодом якийсь бойовик сказав, що 
ввечері його передадуть українській сто-
роні в обмін на їхніх. І дійсно, по Вадима 
прибула карета швидкої допомоги і його 
доставили в Дніпропетровськ у лікарню 
імені Мечникова. Незабаром сюди при-
їхав друг Руслан із Києва, який по теле-
фону «підняв усіх на ноги», щоб його шу-
кали, а також дружина і її сестра. Зустріч 
була дуже зворушлива. Через два дні ліку-
вання фельдшера і ще кількох важко по-
ранених бійців літаком доставили в столич-
ний Центр пластичної і термальної хірургії 
(по-народному — опіковий центр). 
   Кілька днів медики надавали йому 
допомогу та обстежували важкий стан ор-
ганізму. Зрештою, дійшли невтішного вис-
новку, що потрібна ампутація кистей рук 
і ступень, оскільки вони були сильно об-
морожені і в них почав стрімко розвивати-
ся некроз — відмирання біологічних тка-
нин, по суті, гангрена. Цей вердикт Вадим 
сприйняв мужньо, хоча й розумів, у яко-

му стані йому доведеться жити далі, але 
вибору не було. Цілий місяць він перебу-
вав у реанімації, потім його перевели в па-
лату. Весь цей час він терпів тяжкі фізичні 
та душевні муки і водночас відчував вели-
чезну підтримку всього медперсоналу, рід-
них, друзів і навіть незнайомих людей, яка 
додавала життєвих сил і не давала впасти 
у відчай. Хоча сепсис щодень виснажував 
його організм, але боєць не падав духом. 
«Навiював» собі, що його хвороба — не ви-
рок, а лише серйозне випробування, яке 
він має подолати, аби бути нормальною лю-
диною, а не немічним калікою. Тож iще в 
реанімації, перемагаючи нестерпний біль, 
він пробував качати прес, адже як медик 
знав, що головне в його стані — підтримува-
ти тонус м’язів. У палаті став робити впра-
ви для рук і ніг. Якось волонтери принесли 
йому книгу про паралімпійців, тож довело-
ся навчитися гортати сторінки без кистей 
рук. Потім освоїв планшет, на якому може 
навіть писати. Вадим поставив собі за мету: 
в усьому бути самостійним, наскільки це 
можливо, тож робить усе, щоб цього досяг-
ти. Найбільшим же його досягненням в опі-
ковому центрі було те, що він зміг стати на 
ноги-протези і почати ходити. Коли зробив 
це вперше, на нього дивилися як на героя, і 
медики, і хворі, для яких він став прикла-
дом мужності й цілеспрямованості.

Американськi подвиги українського 
фельдшера
 Новим етапом у житті Вадима Свири-
денка став його «американський період». 
Під час перебування в лікарні до нього як 
до відомого героя приходило багато різ-
них людей, серед яких була й група аме-
риканців, котрі розповіли про спеціаль-
ну програму Пентагону для лікування, 
протезування та реабілітації учасників 
Антитерористичної операції на Донбасі. 
Вони запропонували й Вадиму пройти 
цей курс у США, для якого відібрали 24 
наших воїнiв. Проте погодилися взяти 
участь у програмі лише 11 із них, серед 
яких був і Свириденко. Їх доставили вій-
ськовим літаком до Національного війсь-
кового медичного центру імені Уолтера 
Ріда під Вашингтоном. Тут не лише роз-
ташований лікувальний заклад, а й ство-
рено всі умови для активної реабілітації 
воїнів — для цього є спеціально облад-
наний стадіон, а навколо — справжній 
ліс iз тваринами, де можна прогулюва-
тись. Відразу по приїзду всім бійцям зро-
били повне обстеження. Потім цілий мі-

сяць був карантин, під час якого навіть 
із палати забороняли виходити. Амери-
канські медики зі здивуванням дивилися 
на вітчизняні протези Вадима і говорили, 
що вже й забули, як такі можна виготов-
ляти. Тож їх замінили на сучасні, значно 
зручніші й функціональніші. 
 Із ними наш боєць тренувався щод-
ня, невдовзі навчившись самостійно їсти, 
користуватися побутовими предметами, 
готувати їжу і навіть шити. Також про-
водилися інтенсивні заняття з фізичної 
культури, зокрема бігу. Для цього було 
встановлено спеціальну доріжку, осна-
щену незвичним пристосуванням — ку-
полом, який одягається на тіло і підтри-
мує його надутим повітрям. Воно посту-
пово виходить із купола, збільшуючи на-
вантаження на ноги. Саме за допомогою 
цього пристрою Вадим і навчився біга-
ти, перейшовши згодом до тренувань на 
стадіоні з використанням спеціальних 
бігових протезів. Хоча, звісно ж, було й 
дуже боляче — доводилося вживати зне-
болююче, і протези йому змінювали кіль-
ка видів, підбираючи найбільш підхо-
дящі, щоб не так натирали ноги. А для 
відвідування басейну йому виготовили 
спеціальні протези-ласти. 
 Під час восьмимісячного перебування 
в госпіталі наш боєць познайомився з аме-

риканськими військовими, які теж мали 
серйозні поранення, серед яких, щоправ-
да, не було жодного без чоти рьох кінці-
вок, і зміг спілкуватися з ними з перекла-
дачем і навіть самотужки. Він учився у 
них багатьом «премудростям» реабіліта-
ції, а вони захоплювалися мужністю на-
шого бійця. Також його часто провідували 
представники української діаспори та во-
лонтери — підтримували морально й різ-
ними смаколиками та сувенірами. Вони 
були шоковані його розповідями про вій-
ну на Донбасі, засуджували Путіна та дя-
кували хлопцю за героїзм, адже в Амери-
ці дуже поважають солдатів. До того ж у 
вихіднi волонтери возили наших бійців 
у місто, проводили екскурсії, адаптую-
чи до міських умов. Після поїздок Вадим 
розповідав лікарям, що і як він зміг зро-
бити, і вони коригували протези. А на так 
званій «розумній кухні» він навіть приго-
щав американців українськими сирника-
ми і фаршированими помідорами. 
 Після такої реабілітації Вадим повер-
нувся на Батьківщину значно адаптовані-
шим до життя не лише вдома, а й у місті. 
Щоправда, після того як він двічі проїхав 
громадським транспортом і його попро-
сили поступитися місцем бабусі та жін-
ці з дитям, став користуватися допомо-
гою друзів з авто або автомобілем «Ук-
раїнської асоціації інвалідів АТО», в якій 
працює нині. Хоча й тут бувають казуси. 
Якось він у цьому авто чекав одного то-
вариша-«афганця» у недозволеному для 
паркування місці, бо тому теж важко пе-
ресуватися. До них підійшов поліцейсь-
кий і попросив від’їхати. Вадим пояснив 
ситуацію. Страж порядку попросив пока-
зати посвідчення учасника бойових дій 
АТО. На що чоловік просто повернув нав-
круг протез руки і сказав, що й ноги в ньо-
го теж протезовані. Ошелешений полісмен 
дозволив стоянку. А їздити Вадиму Сви-
риденку доводиться майже щодня, адже 
він не сидить без діла, скаржачись на тяж-
кі будні людини з особливими потребами, 
а веде активний спосіб життя, допомага-
ючи АТОшникам вирішувати їхні різно-
манітні проблеми в громадській органі-
зації, до роботи в якій його запросили ко-
лишні «афганці» на чолі з Сергієм Тріска-
чем. Часто відвідує госпіталі, де власним 
прикладом підтримує тяжко поранених 
бійців, підказує їм, що потрібно робити 
для швидшого одужання. 
 Крім того, колишній військовий фель-
дшер три місяці тому здійснив ще один 
подвиг. 30 жовтня він узяв участь у 41-му 
марафоні морської піхоти США — пробіг 
дистанцію 10 кілометрів в Арлінгтоні, пе-
редмісті американської столиці, де роз-
ташована головна будівля міністерства 
оборони США. На цей неординарний за-
біг його запросили американці, побачив-
ши, як він азартно займався бігом під час 
реабілітації в їхньому госпіталі, а відбу-
лися змагання за сприяння вашингтонсь-
кого філіалу міжнародного благодійного 
фонду Allied Forces Foundation, трасто-
вого фонду НАТО із реабілітації поране-
них, посольства України в США та волон-
терських організацій Пентагону. Цей ма-
рафон — найбільший у світі, адже в ньо-
му беруть участь тисячі бігунів з усього 
світу. Поранені АТОшники були в ньо-
му першими українцями. Причому Ва-
дим був єдиним без обох ніг і на фініші 
став найкращим з-поміж поранених — 
він пробіг дистанцію за годину й сім хви-
лин замість відведених на це двох годин. 
За участь у марафоні отримав спеціальну 
медаль, яка стала справжнім визнанням 
його сили волі й незламності духу. Його 
палко вітали американці та представни-
ки української діаспори, які підтримува-
ли впродовж усієї дистанції з синьо-жов-
тими прапорами і транспарантами. А в 
аеропорту «Бориспіль» нашу делегацію із 
чотирьох поранених і чотирьох супровод-
жуючих, які також брали участь у мара-
фоні, зустрічали по прильоту з Америки 
як справжніх героїв — із квітами, вітан-
нями, десятками телекамер. Президент 
України Петро Порошенко організував 
прийом на честь учасників марафону, на 
якому нагородив наших патріотів імен-
ними годинниками. Цими американсь-
кими та українськими відзнаками тепер 
сповна зможе гордитися не лише Вадим, 
а й дві його донечки, одна з яких ще зов-
сім маленька і так хоче, щоб тато брав її 
на руки... ■

ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Рух опору обставинам
Мужній чоловік унаслідок 
війни втратив кисті рук 
і ступні ніг, але не силу 
духу і жагу до життя

■

Вадим Свириденко за допомогою сучасних протезiв навчився багато чого робити. 
Навiть працювати за комп’ютером.
Фото автора.

❙
❙
❙

Микола ПАЦЕРА

Вадим був єдиним без обох ніг і на фініші став найкращим з-поміж 
поранених — він пробіг дистанцію за годину й сім хвилин замість 
відведених на це двох годин.
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СКАНДАЛ

Спотворили палац 
Для завершення руйнівного 
недоремонту музею Шевченка 
просять іще 15 мільйонів гривень
Інф. «УМ»

 Лауреати Національної премії України імені 
Тараса Шевченка Дмитро Павличко, Павло Мов-
чан, Анатолій Гайдамака, Феодосій Гуменюк, Ва-
силь Герасим’юк та Володимир Недяк нещодавно 
звернулися з відкритим листом до Президента Ук-
раїни, Голови Верховної Ради, Прем’єр-мiністра та 
київського мера з безапеляційною заявою «Зганьб-
лено Національний музей Тараса Шевченка».
 Діячі культури пишуть: «Громадськість ук-
раїнської столиці і всієї України глибоко стурбо-
вана станом, у якому опинився Національний му-
зей Тараса Шевченка в Києві, на бульварі Тараса 
Шевченка,12.
 Це найдорожча скарбниця нації. У фондах му-
зею зберігаються оригінали Шевченкових творів, 
прижиттєві їх видання, автографи, меморіаль-
ні речі. Нині через бездумну перебудову колекція 
опинилась під загрозою — її евакуація в разі надз-
вичайної ситуації вкрай ускладнена. З тієї ж при-
чини, на випадок непередбачуваного лиха, в небез-
пеці — життя працівників і відвідувачів музею.
 Головна причина біди — нефаховість і несум-
лінність. Призначений у 2012 році на посаду ге-
нерального директора музею Дмитро Стус не мав 
жодного досвіду музейної роботи. Архітектор Ла-
риса Скорик, із якою новопризначений дирек-
тор знайшов спільну мову щодо перебудови спо-
руди, не має ліцензії на виконання проектів, що 
пов’язані з пам’ятками культури (це прерогатива 
НДІ «Укрпроектреставрація»). Не має відповідної 
ліцензії і споживче товариство «Інбуд», у якого за-
мовило роботи з реконструкції та реставрації КП 
«Житлоінвестбуд-УКБ» (директор В’ячеслав Не-
поп). Це беручке товариство вже витратило 32 млн. 
грн. державних коштів, але через неякісні роботи 
об’єкти досі не можуть здати в експлуатацію, хоч 
насправді недоремонтований музей уже понад два 
роки (!) приймає відвідувачів. Тепер для завершен-
ня робіт вимагають іще 15 мільйонів!
 На що пішли народні гроші? Пам’ятку культури 
національного значення — палац родини Терещенків 
— спотворено. По-дикунськи замуровано головний 
вхід до палацу, цілий ряд вікон і ще кілька входів-ви-
ходів (вище мовилося про загрозу через це для людей 
і для колекції). Зазнала будівля і внутрішньої перебу-
дови. Така реконструкція заборонена Законом Украї-
ни про збереження культурної спадщини, дозволені 
лише роботи з реставрації та консервації. Всупереч 
Закону України про музеї і музейну справу знище-
но садок у дворі (ре креаційна зона!), а з ним і шовко-
вицю, вирощену з са джанця, привезеного з Новопет-
ровського укріплення, з саду, що його садив сам Та-
рас Шевченко. Незаконно зведений на місці чарівної 
оази атріум порушує автентичний вигляд пам’ятки й 
світловий та температурно-вологісний режим музею. 
Мало того, через неякісні будівельні роботи він у не-
году тече, мов решето.
 Не будучи експозиціонером, Лариса Скорик 
скалічила головну експозицію музею Тараса Шев-
ченка на Тарасовій горі. Цей прикрий досвід при-
служився і в Києві. Експозиція неграмотна, експо-
нати розміщені хаотично, автографи Шевченка прак-
тично лежать на підлозі. Зникли портрети великих 
попередників Тараса Шевченка, наприклад, Євгена 
Гребінки, зате з’явилися парсуни підручних Миколи 
І — Дубельта й інших. А перший експонат, який зус-
трічає відвідувача, — портрет Катерини ІІ.
 Дирекція музею здійснює хибну кадрову полі-
тику. Установа, безперечно, повинна поповнюва-
тись молодими кадрами, але в кожному музеї бе-
режуть досвідчених фахівців. Натомість із Націо-
нального музею Тараса Шевченка змушені були 
піти висококласні спеціалісти з експозиційної ро-
боти, видавничої справи, автори численних шев-
ченкознавчих праць. Дійшло до того, що в музеї за-
раз нікому вести фахові екскурсії з низки тем.
 Усе це дозволяє нам стверджувати, що ситуація 
з музеєм катастрофічна.
 Вимагаємо негайного створення компетентної 
комісії для вивчення проблеми. 
 Керівництво музею повинно бути замінено. Голо-
вна експозиція має бути побудована заново. Будів-
лі, пам’ятці архітектури, слід повернути автентич-
ний ви гляд за кошти порушників законодавства у 
галузі збереження культурної спадщини.
 Головний музей України зазнає наруги, на яку 
не спромоглася навіть радянська влада. Далі так 
тривати не може». ■

■

Валентина ГРИГОРЕНКО

 Права на екранізацію рома-
ну Софії Андрухович «Фелікс Авс-
трія» придбала компанія Film.ua 
Group. Розпочалися переговори з 
потенційними зарубіжними парт-
нерами про копродукцію. Продюсе-
ром стрічки на партнерських заса-
дах стала Надія Зайончковська.
 Події роману «Фелікс Авст-
рія»   відбуваються наприкінці ХІХ 
— початку ХХ століть у Станіславові 
(нині Івано-Франківськ). Авторка опи-
сує місто на кресах «щасливої Авс-
трії», в якому живуть, страждають, не-
роздільно закохуються, захоплюють-
ся наукою і шарлатанськими висту-
пами всесвітньо знаних ілюзіоністів, 
розважаються на балах і карнавалах, 
ходять на шпацер і ховають таємниці 
у різьблених комодах. Роман написа-

ний як щоденник головної героїні Сте-
фи, де кожний розділ відповідає яко-
мусь дню або присвячений спогадам 
і не позначений датою. 
 У 2014 році цей твір Софії Ан-
друхович став переможцем всеук-
раїнської премії «Книга року Бі-Бі-
Сі», а також отримав особливу від-
знаку «Форуму видавців» у Львові 
та премію «ЛітАкцент року». У 
2016-му в австрійському видавниц-
тві ResidenzVerlag вийшов німецько-
мовний переклад роману, який от-
римав назву «Паперовий хлопчик» 
(DerPapierjunge). А влітку 2016 року 
книгу було видано в Польщі. 
 «Зараз iде активна робота над 
концепцією майбутньої екраніза-
ції, а також почалися переговори 
з потенційними партнерами поза 
Україною. Вже у лютому ми пла-
нуємо його представити в рамках 

EuropeanFilmMarket у Берліні. На-
самперед ми ведемо пошук парт-
нерів на тих територіях, де книга вже 
була видана — у Польщі, Німеччині, 
Австрії та Швейцарії. Роман описує 
Станіславів (нинішній Івано-Фран-
ківськ) під владою Австро-Угорської 
імперії — ми дуже мало знаємо про 
цей період і про побут людей в цій 
частині України, а насправді це над-
звичайно цікавий етап, який необ-
хідно показати, — зазначає продю-
сер картини Надія Зайончковська. 
— Читаючи роман, я в якийсь мо-
мент усвідомила, що читаю не тільки 
для задоволення, а підсвідомо ство-
рюю перелік причин, чому книгу вар-
то екранізувати. Я досить довго вино-
шувала цю ідею, виклала її на папері. 
Перша ж зустріч із Софією підтверди-
ла, що наші думки збігаються з трак-
туванням багатьох аспектів книги і по-

дальшої адаптації до екранної версії. 
Для мене був дуже важливим момент 
розуміння з автором, а з Софією ми 
відразу знайшли спільну мову». 
 За словами Софії Андрухович, 
під час роботи над книгою вона не 
думала про можливу екранізацію, 
проте коли роман було опублікова-
но, письменниця отримувала дуже 
багато відгуків українських, австрій-
ських та польських читачів про його 
кінематографічність. «Коли ж зро-
зуміла, що цього разу все серйозно 
— зраділа. Сумніви були і стосува-
лися вони невпевненості щодо того, 
чи не варто зачекати на когось іншо-
го, хто точно не зіпсує ідею. Але піс-
ля розмов із Надією Зайончковсь-
кою я відчула зацікавлення та дові-
ру. Заімпонували слова Надії про 
три рівні персонажів роману: персо-
наж-місто, персонаж-їжа і персона-
жі-люди, — коментує Софія Андру-
хович. — Я впевнена, що сценарій 
і стрічка будуть дуже відрізнятись 
від оригінального твору. Думаю, це 
будуть зовсім інші твори — і це нор-
мально. Я написала роман «Фелікс 
Австрія», за який відповідальна. За 
всім іншим буду з цікавістю і насо-
лодою спостерігати і вболівати». ■

ПЕРСПЕКТИВИ

Три персонажі Станіславова
Екранізують роман «Фелікс Австрія» Софії Андрухович

■

Марія СУЛИМА

 Уже п’ятою за ліком антологією 
поповнилася серія «Наші 20-ті» від 
видавництва «Темпора». Раніше 
вийшли друком збірки: детективів 
«Постріл на сходах», любовного ро-
ману «Беладонна», репортажисти-
ки «Шляхи під сонцем» та збірка 
репортажів Майка Йогансена «По-
дорожі філософа під кепом». У но-
винці ж із назвою «Атом у запрязі» 
зібрано наукову фантастику, що теж 
була повноцінно представлена в на-
шій літературі 20-х років XX століт-
тя. 
 Антологія унікальна тим, що 
презентує перші твори української 
наукової фантастики, які не пере-
видавали майже сто років. До неї 
увійшли три романи: «Атом у за-
прязі» невідомого автора, який 
вибрав собі колективний псевдонім 
Блюм і Розен, «Азіатський аероліт» 
Івана Ковтуна та «Ідуть роботарі» 
Володимира Владка. Презентували 
книжку упорядниця Ярина Цимбал 
та редактор Олександр Стукало. 
 Автори в антології зібрані різ-
ні, зокрема щодо їхньої особистої та 
письменницької долі. Якщо невідо-
мий автор, що творив під псевдоні-
мом Блюм і Розен, так більше нічо-
го й не написав, то Іван Ковтун, що 
мав псевдонім Юрій Вухналь, у 20-
тi роки уславився як гуморист, а та-
кож писав для дітей. «За участь у 
терористичній організації» 1937-
го його було засуджено до найвищої 
міри покарання, того ж року пись-
менника розстріляли. Володимир 
Владко, справжнє прізвище Єрем-
ченко, за словами упорядниці анто-
логії Ярини Цимбал, прожив довге і 
щасливе життя.
 На читачів збірки чекає світ фі-
зики й хімії, що не позбавлений за-
хопливого сюжету та карколомних 
пригод, мандрівка до місця падіння 
Тунгуського метеорита (за тодіш-
німи визначеннями — аероліта) в 
Сибіру, насичена фантастичними 
пригодами, та твір про роботів — 
роботарів, написаний через 15 років 
після того, як Карел Чапек приду-
мав слово «робот». «Ідуть роботарі» 
Владка видано за текстом 1929 
року, бо потім автор його переробив 
і твір уже вийшов під назвою «За-
лізний бунт». Тож читачі «Атома» 
мають змогу ознайомитися з пер-
вісним текстом, тим, що 1929 року 
здобув премію на всеукраїнському 
конкурсі. «Роман Чапека перекла-
ли російською, і там роботи фігуру-
вали саме як роботарі, і вже з росій-
ського перекладу, очевидно, Влад-
ко запозичив це слово — «роботарі». 
Водночас воно добре поєднує слова 
«робітник» і «робот», — розповідає 

Ярина Цимбал.
 Щодо особливостей наукової 
фантастики 20-х років, то письмен-
никам закидали, зокрема, те, що в 
них було мало науки. Тодішній літе-
ратурознавець і критик Мирон Степ-
няк-Ланшин, маючи дві вищі осві-
ти, легко знаходив хиби в українсь-
ких фантастів, проте чи такою важ-
ливою є наукова достовірність, коли 
йдеться про насамперед художній 
твір? Сучасний літературознавець 
Ростислав Семків, порівнюючи тво-
ри письменників 20-х років, каже, 
що науки в них більше, аніж, на-
приклад, у текстах 50-60-х років, і 
що напевне в них було — це бажан-
ня все науково обґрунтувати. 
 Задосить науки в цих текстах 
і для упорядниці Ярини Цимбал. 
А ще важливо, що там є цікаві сю-
жети, захопливі оповіді і неабияка 
письменницька уява. «В українсь-
ких письменників уява працює в 
глобальному масштабі. Автори доз-
воляють собі мислити ширше. І збір-
ка це засвідчує. Їхня сміливість уяв-
ляти була дуже великою», — каже 
Ростислав Семків. Історія нашої лі-
тератури яскраво показує, чим обер-
нулася та сміливість для багатьох із 
них.
 Не можна ці перші науково-фан-
тастичні твори назвати й заідеологі-
зованими. Якщо вона й була та ідео-
логічність, то, за словами Ростисла-

ва Семківа, «ненав’язливо-наївна, 
бо цим авторам не дали розвинути-
ся — вони не встигли вийти на свій 
рівень сили». 
 Упорядники антології плану-
ють видавати другу частину науко-
вої фантастики 20-х років, бо вся в 
один том не помістилася. На вимо-
гу видавців два твори зі збірки ви-
лучили, бо книжка вже була нечита-
бельною через чималенький розмір і 
просто б не поміщалася в руках. Тож 
те, що не помістилося, читач знайде 
у другій частині — там буде науко-
ва фантастика Юрія Смолича, Воло-
димира Ґадзінського та Володимира 
Владка.
 Щодо інших планів на майбут-
нє, то упорядники запевняють, що 
на цьому 20-ті роки не вичерпують-
ся — тодішня література багата на 
різні жанри, причому представлені 
вони дуже якісно. До «Книжкового 
арсеналу» в Києві планують видати 
антологію жіночої прози — романів, 
написаних жінками для жінок. А 
восени, до «Львівського форуму», 
мають підготувати антологію при-
годницького роману. Тож читачеві 
буде що відкривати в українській 
літературі. І головне, що бажання 
таке він має. Упорядники розпові-
дають — лише рік минув відтоді, 
як було представлено першу збір-
ку «Постріл на сходах» — її накла-
ду вже немає. ■

КНИЖКОВА ШАФА

Роботарі і фантастика
Вийшла друком антологія «Атом у запрязі»

■

Книжка вмістила три романи різних авторів.
Фото втора.
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Людмила ЧЕЧЕЛЬ

У Київський муніципальний академіч-
ний театр опери та балету для дітей та 
юнацтва нарешті повернулася важлива 
для репертуару вистава — «Лісова піс-
ня» Лесі Українки, в якій актриса Раї-
са Недашківська грає всіх персонажів 
п’єси. Щоправда, буквально за день 
до вистави народна артистка була в лі-
карні під крапельницею, лікарі збивали 
тиск...
Раїса Недашківська — знакова актриса, 
народна артистка України, повний кава-
лер ордена Княгині Ольги. В її реперту-
арі десятки ролей. Проте якби вона зіг-
рала лише Мавку в «Лісовій пісні» Лесі 
Українки і Катерину Білокур у кінофільмі 
«Буйна», цього було б достатньо, щоб 
увійти в історію українського мистецтва. 
У Раїси Степанівни вона налічує чудові 
ролі в театрі та кіно. Це і «Царева наре-
чена», і «Помилка Оноре де Бальзака», 
і «Комісар», і «Народжена революцією». 
На сцені київського Молодого театру 
вона збирала аншлаги у легендарних 
спектаклях «Канте Хондо» і «Сірано де 
Бержерак». Із такими зовнішністю і та-
лантом, як у Раїси Недашківської, можна 
зробити зоряну кар’єру в Голлівуді. В її 
творчості на першому місці завжди були 
поезія і духовність.
Ще коли майбутня актриса навчалася у 
87-й київській середній школі та відвіду-
вала хореографічну майстерню Будинку 
піонерів, учителі пророкували їй чудове 
майбутнє. Згодом поетичну Мавку по-
бачив у ній кінорежисер Віктор Івченко, 
шукаючи головну героїню для екранізації 
«Лісової пісні» за поемою Лесі Українки. 
Ця роль стала злетом для юної Раїси та її 
хрестом, бо долю цієї «дитини природи» 
вона спроектувала на себе.

«Мавкою іду по життю»
 ■ Раїсо Степанівно, «Лісова пісня» 
вас таки не відпускає? 
 — Мені здається, що до Мавки я го-
тувалася з пелюшок, з мого рідного села 
Старі Вороб’ї, що на Житомирщині, 
адже якраз ці місця оспівала Леся Ук-
раїнка. Пам’ятаю, у мене в дитинстві був 
килимок, на якому зображені русалки. І 
я спала на ньому. Я росла разом із тими 
русалками. Із маминих розповідей знаю, 
як вона мене малу шукала, бігаючи по 
селу, а я, стомившись, висипалася в оче-
реті, любила блукати верболозами та аж 
під вечір приходила додому...
 ■ Як сприйняли призначення на роль 
Мавки? 
 — Про призначення на роль Мавки і 
про зарахування до Київського держав-
ного інституту імені Івана Карпенка-Ка-
рого дізналася в один день. Страх і від-
повідальність лягали на мої плечі. Адже 
до мене Мавку грали провідні актриси 
української сцени, а я у свої 17 років му-
сила перенести на екран цей складний і 
філософський образ із драми-феєрії Лесі 
Українки. Адже кохання Мавки — дуже 
сильне почуття. Пам’ятаєте, коли Лісо-
вик Лукаша перетворив на вовка, і вовк 
заплакав над сопілкою, і його сльоза, 
пройшовши крізь усі шари землі, об-
палила чоло Мавки, вона прокинула-
ся й повернулася з того світу до кохано-
го. Яка приголомшлива енергія любові, 
життя! І як це передати? Віктор Івченко 
геніально відобразив це у фільмі. Я ін-
туїтивно йшла до Лесі Українки, до клю-
чових моментів цього образу.
 ■ Пригадуєте прем’єру фільму, де 
вона відбулася?
 — Так, звісно. У Львові, в Театрі іме-
ні Марії Заньковецької... І Володимир 

Данченко, батько знаменитого режи-
сера Сергія Володимировича, підписав 
мені тоді листівку: «Рости, рости, топо-
ленько, все вгору та вгору...»
 ■ У цій першій ролі перед вами, вчо-
рашньою школяркою, так само, як і пе-
ред юною Мавкою, постало питання: 
«Що ж мені суджено?». 
 — На жаль, так. Бо судилося мені в 
кіно переграти героїнь усіх національ-
ностей на всіх кіностудіях тодішнього 
СРСР: Мехрібан у фільмі «Телефоніст-
ка»; Маріуца — «Подорож у квітень»; 
Марфа — «Царева наречена»; Марина 
Мнішек — «Помилка Оноре де Бальза-
ка»; Сонечка — «Гадюка», Нахама — 
«Биндюжник і король», Марія — «Ко-
місар». А 1979 року я одержала гран-
прі за найкращу жіночу роль  таджички 
Рано у фільмі «А щастя поруч» на між-
народному кінофестивалі країн Азії та 
Африки.
 ■ І ви знову повернулися до «Лісової 
пісні». Тепер уже на сцені...
 — «Лісова пісня» — шедевр! Це ета-
лон не тільки національної драматургії, 
а й світової літератури. Пам’ятаєте, у 
Лесі: «Я в серці маю те, що не вмирає...» 
Мавку Леся Українка створила напри-
кінці життя з невидимого світу. Цей об-
раз пройшов через усе моє життя, я весь 
час повертаюся до нього. 
 ■ У вас у цій ролі оригінальне вбран-
ня... 
 — Так, вбрання Мавки для мене зро-
били художниці Людмила Семикіна і 
Людмила Нагорна. Це вбрання брон-
зового кольору, із серпанком, стрічка-
ми, квітами, на голові, розкішний ві-
нок із яблуками, калиною. Намисто по-
дарувала подруга з Америки. І коли це 
вбрання побачив режисер Микола Мер-
злікін, то сказав: «Робимо «Лісову піс-
ню»! У творі є слова: «То дай мені свят-
кові шати, діду! Я буду знов, як лісова 
царівна, І щастя упаде мені до ніг...» 

Портрет у піняві квітування 
 ■ Михайло Гойда, Ніна Божко, Вік-
тор Зарецький — художники, які писа-
ли портрети Раїси Недашківської... 
 — Віктор Зарецький, чоловік Алли 
Горської, важко пережив смерть дружи-
ни, батька і пішов із життя у 1990 році. 
Віктор рятував себе пензлем. Не випус-
кав його до останньої хвилини. Помира-
ючи, намалював мій третій портрет. Дру-
гий написав, коли я повернулася з Аме-
рики, дуже гарний портрет. Його прода-
ли родичі в Англію. Мене ніхто про це 
не питав: можливо, я його викупила б. 

Нині слабенька копія є в каталозі Вікто-
ра. Перший портрет він мені подарував, 
а останній малював у ролі Катерини Бі-
локур.
 Цей портрет є в Яготинському музеї 
серед робіт Віктора Зарецького. На ньо-
му Катерина з мольбертом. І я там така 
молоденька... Портрет, який стоїть у 
кімнаті, Віктор писав навесні. Він що-
дня приносив троянди, бузок і говорив: 
«Рафаель малював свою мадонну в ото-
ченні ангелів, а я тебе — у піняві квіту-
вання».
 Ми взагалі з ним хотіли багато зроби-
ти... А встигли з Віктором Василенком 
зробити фільм, що називається «Порт-
рет». Це документальна стрічка про За-
рецького.
 ■ Раїсо Степанівно, десь бачила фото 
— ви сидите за мольбертом. Це ще одна 
грань таланту?
 — То було на фестивалі «Кіношок». 
Організатори влаштували для нас май-
стер-клас — всі артисти малювали. Я 
вилила на мольберт такі гарні фарби! 
Мені було шкода, що я так багато олій-
них фарб видавила, і я їх просто по моль-
берту розмазала. Вийшов яскравий абс-
трактний пейзаж, і моя картина зайняла 
перше місце. Я дуже люблю колір — со-
ковитий, яскравий. Мені подобалося ма-
лювати в дитинстві. Хатка, місток, річ-
ка, очерет, качки плавають, доріжка в 
ліс біжить. То було моє дитяче відчуття 
гармонії світу, побаченого з вікна бабу-
синого будинку. 
 ■ Чи цікавилися, звідки походить 
ваше прізвище, пані Раїсо? 
 — Я народилася на Житомирщині в 
селі з кумедною назвою Старі Вороб’ї. 
Там минули мої кращі безтурботні роки. 
Потім тата, він був військовим, переки-
нули на японський фронт, і мама з трьо-
ма дітьми поїхала до нього на Далекий 
Схід. А вже звідти ми повернулися в Ук-
раїну до Києва. 
 Своїм корінням я цікавилася. У Ма-
линському районі на Житомирщині є 
село Недашки і там живуть майже всі 
Недашківські, Скуратівські та Дідківсь-
кі. Якось один історик розповідав, що ще 
в VI столітті був такий воїн, якого звали 
Недаш. Недаші, Недашківські — була 
така шляхта українська, яка захищала 
кордони Києва. Мої предки завжди були 
православними. Прізвище зустрічала і в 
Сибіру, і в Америці — і всі Недашківсь-
кі з Житомирщини. П’ятдесят літ тому в 
рідному селі я врятувала церкву, щоб із 
неї не зробили клуб. Та дерев’яна церква 
1824 року, руйнується. Там дзвони роби-
ли: великий — Недашківські, а малі — 
Скуратівські.
 ■ Від ваших ролей, Раїсо Степанівно, 
віє таїною, трохи містикою. Нині люди 
легко піддаються впливу усіляких ма-
гів, ворожок... Знаю, ви застерігаєте? 
 — Я застерігаю словами Кобзаря: «І 
то лихо попереду знати,// Що нам в світі 
зустрінеться.// Не знайте, дівчата,// Не 
питайте свою долю.// Само серце знає,// 
кого любить». 
 Слухати треба лише власне серце. У 

жодному разі не йти до ворожки. Якщо 
в скрутну хвилину життя ви вбачає-
те у цьо му єдиний порятунок, то це — 
помилка. Уявіть собі, що вона вам ска-
же, не приведи, Боже, скільки вам зали-
шається жити. Ця інформація зазвичай 
відкладається у вашій підсвідомості. 
Відтоді, як ви почули її, починаєте вико-
нувати програму ворожки. Самі того не 
розуміючи, стверджуєте: «Вона мені ка-
зала і так вийшло». Насправді ви прос-
то виконали її програму, настанову. Вза-
галі — це гріх пророкувати подібне. У 
мене стільки прикладів і негативних на-
слідків від таких спілкувань серед моїх 
родичів і добрих знайомих, що я хочу 
застерегти всіх від цих хибних кроків у 
житті.
 ■ До речі, і вас Всевишній відводив 
від деяких ролей, «не допускав»...
 — Саме так. Особливо коли ті ролі пе-
речать моїй сутності. Я так і не зіграла
у виставах «Політ над гніздом зозулі», 
«Хто боїться Вірджинії Вульф?». Під 
час репетиції сцени в будинку для бо-
жевільних у виставі «Убивство Марата» 
мене ледь не вбили. Потім зі мною поча-
ло таке робитись, що дивувалася: невже 
це я? Від усього лихого відводить Бог.

«У замку необхідно ставити Шекспіра» 
 ■ Раїсо Степанівно, крім усього, вам 
вдається ще й мандрувати?
 — Так. Минулого року була в Пари-
жі в Українському культурному центрі. 
Читала їм Лесю Українку, Кобзаря. У 
Львові організувала творчий вечір Ліни 
Костенко — читала її поезії. Іншим вечо-
ром вшанували пам’ять Івана Миколай-
чука, Богдана Ступки...
 ■ А ще ви відвідали Ужгород і там 
провели творчий вечір...
 — Перебувала в Ужгороді кілька днів 
на запрошення подруги Вероніки Гопко. 
Мала можливість краще познайомити-
ся з містом. Для мене Закарпаття — це 
смак грибів. Тільки там їх споживаю. Та 
найбільше мене вразив Ужгородський 
замок. Багато говорять, що Ужгород — 
європейське місто, але замок — справж-
ня Європа в Ужгороді! Там просто необ-
хідно ставити Шекспіра! Бо недарем-
но ж Ростропович грав у цьому замку. 
Мало того, є сенс робити навіть фести-
валь шекспірівських творів. Це мало би 
надзвичайний вигляд! Тоді про Ужгород 
як культурне місто заговорять усі.
 ■ Знаю, що з перших днів підтримує-
те бойовий дух воїнів АТО...
 — Понад двісті концертів провели з 
«Народною філармонією» у військових 
частинах. А починали з Будинку актора. 
До речі, на усіх концертах ставимо каску 
з написом: «Для воїнів АТО». Нині саме 
той час, щоб підтримати військових мо-
рально. Взагалі таким людям, як акто-
ри, важливо підтримувати військових. 
Бо те, що нині відбувається, — за межею 
розуміння. Все ж вірю, що брати наші та 
сестри з Росії схаменуться, зрозуміють, 
що не можуть піти на нас війною. Але та 
пропаганда, яку ведуть iз Москви, ро-
бить свою справу. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Раїса Недашківська: Красою душу 
напоїть і, не вагаючись, прожить...
Народна артистка України нині грає всіх персонажів «Лісової пісні», долучається до концертів для воїнів АТО і згадує 
свою першу прем’єру

■

ОСОБИСТЕ

 ■ Раїсо Степанівно, ви майже нічого й ніколи не кажете про приватне життя. Це табу?
 — Ні, зовсім не таємниця. Особливо хвалитися нічим. Обидва мої чоловіки були особистостями. Бать-
ко мого сина Валерій — навчався на курсі Михайла Ромма разом із Нікітою Міхалковим. Був талановитою 
людиною, написав прекрасний сценарій «Маруся Чурай». Дуже мене кохав. Коли їздила на гастролі, писав 
зізнання навіть на шпалерах! Але ж горілка — страшна сила... 
 ■ А містер Ікс, якому присвятили свою творчість, теж був вашим чоловіком? 
 — Ні. Він був прекрасною й талановитою Людиною, але не вільним. Я справді його дуже кохала, але 
розриватися не було сил. То моя радість і мій біль. Але я живу, виходжу на сцену, радію кожному дню. 
Адже Київ — найгарніше місто світу. Я живу неподалік Золотих Воріт, Софії Київської. Ще трохи — і від-
чуємо повітря, напоєне весною, красою. Пам’ятаєте, як Вороний писав: «Що є життя? Коротка мить. Яке її 
надбання? Красою душу напоїть і, не вагаючись, прожить хвилину раювання!» 

■

Раїса Недашківська.
Фото з особистого архіву.

❙
❙
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Ігор ВІТОВИЧ

Не раз доводилося чути від ура-
патріотів історію про те, як Гос-
подь народам землю роздавав. 
Уже всі отримали, а українці 
прийшли останніми, коли вже 
нічого не залишилося. Тож Все-
вишній із великої до нас любові 
віддав той клаптик, що залишив 
собі. Подібні байки гуляють і се-
ред багатьох інших народів. Але 
в жодній із них не згадується, 
чому одним нечисельним наро-
дам дістались великі території, 
а іншим — такі маленькі, що й 
чхнути ніде. 
Питання дитяче, але виявило-
ся цікавим ученим мужам, які 
працюють на американському 
науково-популярному інтернет-
порталі «Мисли по-великому» 
(bigthink.com). Вони серйозно 
замислилися про те, що мапа 
світу фактично не зазнає змін 
не один десяток років. А що 
станеться, якщо її перетасувати 
таким чином, щоб націям діста-
лися такі за територією країни, 
які відповідають чисельності 
їхнього населення? Бо ж якось 
несправедливо виходить: одним 
і чхнути ніде, а інші живуть так 
привільно, що й сусіда раз на рік 
не бачать. 

Місце росіян — у Казахстані 
 До числа перших належить 
найнаселеніша країна світу Мо-
нако, де щільність мешканців 
становить 18 тисяч 679 осіб на 
один квадратний кілометр, а до 
других — Монголія, де на одно-
му квадратному кілометрі роз-
кошує 1,7 особи. Тож експерти 
порталу поманіпулювали з насе-
ленням і територіями та викла-
ли зовсім інший картографіч-
ний пазл. Уперше це зробили 
ще 2010 року, а востаннє — пару 
тижнів тому. 
 То як мала б виглядати «спра-
ведлива» карта світу? З перши-
ми місцями все зрозуміло. Най-
більша за територією Російсь-
ка Федерація має поступитися 
своїми землями найбільшій за 
населенням нації — китайцям. 
Росіяни ж мали б переселитися 
до Казахстану, територія яко-
го для них є більш підходящою. 
Казахстан на цей час є найбіль-
шою за населенням замкненою 
(тобто без виходу до морів) краї-
ною світу. Для росіян таке рі-
шення буде нестерпним а для ка-
захів — приємним, бо їх «відсе-
ляють» — на територію Німеч-
чини. 
 Забігаючи наперед, скажу, 
що в коментарях до статті та 
карт на сайті порталу «Мислити 
по-великому» відвідувачі праг-
матично зауважують, що прихід 
китайців на російську територію 
і втеча росіян до Казахстану чи 
куди-інде може стати реальніс-
тю в не такому вже й далекому 
майбутньому. Цей процес уже 
запущено. 
 Зауважу, що дві густонасе-
лені країни — Бразилія і США 
— залишилися на своїх тери-
торіях. Дивним чином їхні те-
риторії ідеально відповідають 
їхньому населенню. 

Моя бананова Україна 
 А куди ж виселили нас, ук-
раїнців? Виявляється, що до... 
Болівії. Згадав дещо з історії, 
яка нагадує, що сучасна Болівія 
— більш розвинена і багатша 
країна, ніж Україна. Там Симон 
Болівар давно навів порядок, 
відправив олігархів, здирників 
і крадіїв куди треба. А у нас сво-
го Болівара так і не було. І лати-
ноамериканський, навіть у ви-
падку переселення, не допомо-
же, бо ж усім відомо, що «Болі-
вар двох не винесе». Добре, хоч 
своїх здужав. 

 Переселення до Болівії на-
віть було б для українців пев-
ним «покращенням житлових 
умов», бо територія цієї країни 
становить 1098 тис. квадратних 
кілометрів, а України (в довоєн-
них кордонах) — лише 605 тис. 
«квадратів». Американські кар-
тографи вирішили, що ми тісну-
вато живемо, тому надали додат-
кову площу. А що ж ми там роби-
тимемо? Будемо вирощувати ба-
нани і каву, їздити до сусідів на 
карнавали (бразильці ж залиша-
ються на місці), а на вихідні — до 
Парижа (Франція ж поруч!). 
 Можливо, що і болівійці бу-
дуть задоволені обміном, бо їх 
переселяють до Білорусі, де ба-

гато-багато бульби. Може, вона 
їм сподобається більше, ніж ба-
нани. А ось білорусам точно до-
ведеться забути про бульбу і по-
любити банани, бо їх переселя-
ють до далекої Африки, на те-
риторію Сенегалу. Жаркувато 
там, зате на березі Атлантики. Є 
акули в морі, але сябри на чолі 
з «бацькою» разом із братами-
слов’янами чехами, яких «по-
селяють» південніше, навчать-
ся при ручати цих бестій. 
 А що ж станеться з наши-
ми рідненькими українськи-
ми чорноземами? Виявляється, 
що за територією вони якраз па-
сують населенню Узбекистану. 
Є в мене тюбетейка, то залишу 
наступникам, щоб не з нуля по-
чинали. Може, й мені в Болівії 
хтось сомбреро залишить. Я ж 
про коня з сідлом не прошу. Ось 
лиш китайці нікому нічого не за-
лишать. Перенесуть усі свої заво-
ди разом зі смогом у вільну еко-
номічну зону «Підмосков’я», всі 
свої рисові поля до останньої зер-
нинки — під Полярне коло, а Ве-
лику китайську стіну по цеглин-

ці перенесуть і відбудують на пів-
денному кордоні, бо на священну 
китайську землю переселять не-
нависних мусульман-пакистан-
ців, а Монголію і взагалі заселять 
чорним людом із Демократичної 
Республіки Конго. І плакати гір-
кими сльозами індусам, бо їх «пе-
реселяють» на простори холодної 
Аляски, а в них навіть штанів 
теплих немає. Зате здійсниться 
давня мрія народу Бангладеш, 
який нарешті вільно розселить-
ся на просторах Індії. А прагма-
тичним німцям доведеться осво-
юватися на території Саудівської 
Аравії. Та й за пакистанців мож-
на порадіти, бо їм віддають усю 
Австралію. Може, хоч там їм да-

дуть спокій терористи... 
 Можна й далі давати волю 
уяві, якщо продовжити вивчати 
карту великого переселення на-
родів, яку можна знайти в інтер-
неті за адресою http://i.imgur.
com/c6Agr.jpg.

Брат-близнюк Айдахо 
 Рік тому аналітики науко-
во-пізнавального сайта «Мис-
ли по-великому» склали ще 
одну чудернацьку карту. Вони 
проаналізували вартість внут-
рішнього валового продукту 
(ВВП), який виготовляє кожен 
з американських штатів, а потім 
підібрали для конкретного шта-
ту країну світу, яка має такий 
же чи подібний за розміром на-
ціональний валовий продукт. І 
створили мапу, на якій замість 
штатів нанесено назви країн, що 
дорівнюють їм за обсягом ВВП. 
 ВВП показує сумарну річну 
ринкову вартість всіх товарів і 
послуг (споживання + інвести-
ції + урядові видатки + експорт-
імпорт) і є найнадійнішим спо-
собом оцінки та порівняльного 

аналізу національної економі-
ки. А стан достатку мешканців 
конкретної країни визначається 
показником ВВП на душу насе-
лення, тобто загальної вартості 
ВВП, поділеної на кількість на-
селення. 
 Оскільки збір інформації про 
ВВП кожного американського 
штату за конкретний рік і підбір 
йому «нареченої» з числа країн є 
справою складною, то брали на-
явні і загальнодоступні дані про 
ВВП за кілька останніх років. 
Це робить остаточну порівняль-
ну картину не стовідсотково точ-
ною, але максимально наближе-
ною до реальної. Цей порівняль-
ний аналіз із демонстрацією його 

на карті США має велике пізна-
вальне значення, бо демонструє, 
наскільки Сполучені Штати за 
економічним потенціалом випе-
реджають решту світу. 
 Отже, до п’яти найбільш 
економічно розвинених штатів 
США належать (у дужках по-
дано вартість ВВП у мільярдах 
доларів): Каліфорнія (2150), 
яка виготовляє товарів і пос-
луг стільки ж, як уся Франція, 
і якщо розглядати цей штат як 
окрему країну, то він був би шос-
тою чи сьомою найпотужнішою 
економікою світу; Техас (1080), 
якому за рівнем ВВП дорівнює 
Канада; Флорида (786), яка є 
економічною потугою рівня 
Південної Кореї; Іллінойс (741), 
який за рівнем ВВП дорівнює 
Мексиці, та Нью-Джерсі (733), 
який продає товарів і послуг, як 
уся Російська Федерація разом 
узята. За рівнем ВВП штат Нью-
Джерсі та Росія посідають 15-ту 
позицію у світовому рейтингу 
країн за рівнем ВВП. 
 Не варто розглядати світові 
аналоги всіх американських 

штатів, але варто зупинитися 
на місці України на мапі США. 
Укладачі мапи розмістили Ук-
раїну на території штату Айда-
хо на північному заході США. 
ВВП України за 2015 рік оціню-
вали в 90,5 млрд. доларів, хоча 
в попередні роки (за клятих «па-
пєрєдніков») він становив навіть 
180 млрд. доларів 2008 року і 
181 млрд. доларів 2013-го. ВВП 
Айдахо обраховують на рівні 81 
млрд. доларів, і штат за цим по-
казником займає 41-ше місце з 
51 штату США. 
 Але не тільки рівні ВВП Ай-
дахо й України співмірні. У шта-
ту є й інші «риси» нашого бра-
та-близнюка. Тут є своя вуглеви-
добувна промисловість, а «фір-
мовим» знаком штату є золотаві 
пшеничні поля. А ще штат на 
третину задовольняє потреби 
США в картоплі, вирощує інші 
сільськогосподарські культу-
ри, є аграрним островом в індус-
тріалізованій Америці. Тут роз-
ташований також найбільший 
у країні департамент енергети-
ки, тут 1961 року сталася пер-
ша в США аварія ядерного ре-
актора (місцевий Чорнобиль). 
У США Айдахо називають «са-
моцвітним» штатом, бо тут до-
бувають дорогоцінне і напівдо-
рогоцінне каміння (чим вам не 
наше Полісся з бурштином?). 
Штат багатий лісами та націо-
нальними парками, розвинена 
деревообробна промисловість.
 Але на цьому приємні порів-
няння й закінчуються. Насе-
лення штату на цей час стано-
вить 1,683 мільйона осіб, а тери-
торія — 217 тисяч квадратних 
кілометрів. Виникає запитан-
ня, як територія, яка за амери-
канськими мірками вважаєть-
ся економічно недорозвиненою 
та депресивною, виробляє та-
кий же валовий продукт, що й 
у 30 разів більша за населенням 
і в 2,5 раза — за територією Ук-
раїна? Задля таких запитань і 
спроб знайти на них відповідь 
і варто гратися в наведену тут 
картоГРАфію.■

НАД МАПОЮ СВІТУ

Цікава картоГРАфія 
Чому Україна опинилася в Латинській Америці і яке місце нашої країни на карті США?

■

Як територія, яка за американськими мірками вважається економічно депресивною, 
виробляє такий же валовий продукт, що й у 30 разів більша за населенням 
і в 2,5 раза — за територією Україна?

Так виглядала б «справедлива» карта світу.❙



Григорій ХАТА

 Фігуристи — одні з небага-
тьох представників зимових 
видів спорту, котрим за роки 
незалежності вдалося принес-
ти Україні олімпійські наго-
роди. Щоправда, сьогодні їхнє 
господарство працює не над ви-
конанням медального плану, а, 
більшою мірою, над вирощен-
ням, нехай і несвідомо, кадрів 
для інших країн.
 Що казати, якщо на ЧЄ-
2017, який учора розпочався в 
чеській Остраві, колишніх на-
ших співвітчизників виступати-
ме вдвічі більше, ніж має у своє-
му складі на турнір збірна Ук-
раїни.
 Загалом, максимум, на 
котрий сьогодні може розра-
ховувати вітчизняне фігурне 
катання, — можливість вико-
ристати всі квоти на Олімпій-
ські ігри, адже останнім часом 
у нашій країні днем iз вогнем 
проблемно відшукати спортив-
ну пару. Напередодні Олімпіа-
ди-2014 у цьому виді програ-
ми можна навіть було побачити 
конкуренцію — за право поїха-
ти в Сочі змагалися аж два дуе-

ти. Однак уже другий сезон пос-
піль на міжнародних змаган-
нях Україна не має своїх пред-
ставників у парному катанні. 
Обирати просто ні з кого. На 
грудневому чемпіонаті Украї-
ни, за підсумками котрого тра-
диційно формується заявка на 
два головні старти сезону, в 
змаганнях спортивних пар за 
національне «золото» боровся 
лише один дует — Рената Ога-
несян та Марк Бардей із Дніп-

ра. Вони, власне, й отримали 
право представляти Україну на 
ЧЄ-2017, утім незадовго до по-
чатку турніру вихованці Лілії 
Батутіної — до слова, триразо-
ві чемпіони України, — зняли-
ся зі змагань, пояснивши від-
мову проблемами зі здоров’ям 
Ренати.
 В Україні довго чекали, 
коли Ренаті Оганесян випов-
ниться 16 років і пара отримає 
«доступ» до дорослих баталій 

фігуристів. Фігуристка наре-
шті підросла, проте у неї вия-
вили негаразди з серцем, через 
які довелося відкласти їхній де-
бют на дорослому ЧЄ.
 Водночас для решти деле-
гатів українського фігурного 
катання, котрі змагатимуть-
ся на льоду «Остравар арени», 
їхній дебютний єврофорум був 
рік тому. Вітчизняні одиночни-
ки — Іван Павлов та Ганна Хни-
ченкова — вперше на європейсь-

кий лід вийшли минулого року 
в Братиславі. Відзначимо, що 
саме Павлов показав на торішнь-
ому ЧЄ кращий поміж українців 
результат, посівши 15-те місце. 
Цього разу учень Дмитра Шкід-
ченка розраховує покращити 
свої позиції. За словами Івана, 
у відчайдушній конкуренції на 
внутрішній арені з Ярославом 
Паніотом йому вдається прогре-
сувати — покращилося катан-
ня, поліпшилися стрибки. Ма-
тиме можливість оновити свій 
позиційний рекорд на ЧЄ i Хни-
ченкова. Обтяжена торік дебют-
ним хвилюванням, у Братиславі 
вихованка В’ячеслава Ткаченка 
не змогла уникнути помилок, 
фінішувавши на 21-му місці. 
На світовій першості-2016, що, 
як правило, йде слідом за кон-
тинентальним форумом, Анна 
була вже 19-ю, відтак можли-
вості для прогресу в неї точно є.
 Перспективними вигляда-
ють і стартові позиції нашого 
танцювального дуету у складі 
Олександри Назарової та Мак-
сима Нікітіна. Свій дебютний 
ЧЄ у 2015 році вони завершили 
на підступах до першої десятки. 
Торік виступити на континен-
тальних змаганнях їм завади-
ла травма Саші. Із проблемами 
їм довелося зіштовхнутися й на 
чемпіонаті країни, де через за-
студу вони не змогли показати 
свій максимум.
 Утім нещодавно Назарова та 
Нікітін оновили свій персональ-
ний очковий рекорд у довільно-
му танці та сумі, тож мають усі 
підстави для успішного прохо-
дження європейського тесту в 
Остраві. До речі, по завершен-
ні минулого сезону пара зміни-
ла тренера. Після кількох років 
співпраці з росіянином Олек-
сандром Жуліним  Олександра 
та Максим тепер тренуються в 
США під орудою Ігоря Шпіль-
банда. ■
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«Саме Берні Екклстоун створив бізнес під назвою «Формула-1». І завдяки 
йому «королівські перегони» стали такими, якими ми бачимо їх сьогодні».

Крістіан Хорнер
керівник «формулічної» команди «Ред булл»

УКРАЇНА МОЛОДА

«Королівська» бізнес-імперія
 Загалом, навколо «Форму-
ли-1» 84-річний Екклстоун виб-
удував справжню бізнес-імперію 
з перспективою на сотню років. 
Причому останні слова — зовсім 
не метафора. Адже саме на такий 
термін одна з дочірніх компаній 
«формульного» холдингу отри-
мала від Міжнародної федерації 
автоспорту комерційні права на 
«королівські перегони». Незва-
жаючи на доволі поважний вік 
та певні життєві труднощі, котрі 
були пов’язані з бізнес-діяльніс-

тю, Берні планував іще кілька 
років постояти біля керма «Фор-
мули-1». Утім реалізувати на-
мічені плани йому не вдалося. 
Опинившись у вирі кількох ко-
рупційних скандалів, за якими 
в Німеччині та Великій Британії 
велися судові справи, Екклсто-
ун зазнав відчутних репутацій-
них втрат. Минулий рік, за сло-
вами поважного британця, став 
одним із найважчих у його жит-
ті. Можна сказати, що саме тоді 
він і почав втрачати опору під 
ногами.

 Наприкінці 2016 року роз-
почалася процедура зміни 
власника повного пакета акцій 
на комерційну частину прав 
«Формули-1». Після того як 
американська «Ліберті Медіа» 
отримала (від CVC Capital 
Partners) в своє розпоряджен-
ня 100% акцій, заплативши 
за них 4,4 мільярда доларів, 
у той же день було оголошено 
про зміну керівництва «Ф-1». 
«Мене звільнили. Це офіційно, 
я більше не керую компанією», 
— з таким зверненням до своїх 
прихильників вийшов у соцме-
режах Екклстоун. — Моя нова 
посада — поширене явище в 

США. Тепер я буду почесним 
президентом, але не знаю, що 
це означає».

«Свобода» й простота
 Тепер гоночним парадом у 
«Ф-1» керуватиме новий ви-
конавчий директор Чейз Кері, 
котрий пообіцяв реалізувати їх-
ній величезний потенціал, що 
залишався невикористаним. 
Зазначимо, що завдяки своєму 
хисту Екклстоуну вдавалося 
самотужки підтримувати жит-
тєдіяльність «Ф-1»: організову-
вати гонки, телетрансляції, ви-
рішувати питання політичного 
характеру з керівництвом Між-

народної федерації автоспорту 
та самими командами-учасни-
цями чемпіонату. Однак у «Лі-
берті Медіа» вирішили розділи-
ти ці повноваження між різни-
ми особами. Так, на допомогу 
Кері вже покликали колиш-
нього керівника «Мерседеса» 
Роса Брауна, котрому, схоже, 
відводиться роль «комуніка-
тора» з Міжнародною федера-
цією автоспорту та командами. 
«Є багато ініціатив та пропози-
цій, як зробити гонки кращи-
ми. До 2020 року в команд під-
писані контракти, але нам уже 
зараз потрібно вирішувати, що 
ми хочемо бачити в найближ-
чому майбутньому. Потрібно 
знайти рішення, що дозволить 
невеликим командам упевне-
но існувати, боротися з сильні-
шими опонентами, а не з фінан-
совими проблемами. Зрештою, 
наша головна мета — це просто-
та гонок», — заяви Браун.
 Щодо Екклстоуна, то, без 
сумніву, з його відставкою у 
«Ф-1» починається абсолют-
но нова історична епоха. Керів-
ник «Ред булл» Крістіан Хор-
нер каже, що новому керівниц-
тву «королівських перегонів» 
відмовлятися від досвіду Берні 
не варто: «Саме він створив цей 
бізнес. І завдяки йому «Фор-
мула-1» стала такою, якою ми 
знаємо її сьогодні. Було б розум-
но сподіватися на перехідний 
період, коли впродовж кількох 
років нові власники будуть пра-
цювати з Екклстоуном, перей-
маючи його досвід». ■

18-річний Іван Павлов на ЧЄ-2017 планує порадувати своїх шанувальників стрибками в чотири оберти.
Фото з сайта ufsf.com.ua.

❙
❙

ФІГУРНЕ КАТАННЯ

Квотний «субмаксимум»
На чемпіонаті 
Європи в чеській 
Остраві вітчизняні 
фігуристи обмежаться 
репрезентативними 
функціями

■

Берні Екклстоун — людина, яка 40-років свого життя присвятила 
розвитку «Формули-1», якою тепер будуть керувати інші люди.
Фото з сайта avtomaniya.com.

❙
❙
❙

«ФОРМУЛА-1»

Епохальний продаж
Після зміни структури власників «Ф-1» 
у «королівських перегонів» з’явився 
новий директорат

■

Григорій ХАТА

Не секрет, що керівники всіх популярних спортивних проектів 
сьогодні намагаються максимально комерціалізувати свій про-
дукт, аби улюблене дійство багатомільйонної армії телеглядачів 
приносило стабільний і великий прибуток. Шанувальник автомо-
більних перегонів Берні Екклстоун після серії не надто вдалих за-
їздів у «Формулі-1» відчув у собі комерційну жилку. У далекому 
1978 році разом зі своїм однодумцем Максом Мослі він виборов у 
Міжнародної федерації спортивного автоспорту комерційну та ор-
ганізаційну самостійність для «Ф-1». Відтоді (а з того часу минуло 
практично 40 років) успішний британець невеличкого зросту був 
уособленням «королівських перегонів», зробивши їх популярними 
на весь світ змаганнями.
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 Оголошення в поліклініці: 
«Лікар няні сьогодні не видавати-
муть. Якщо ви дійшли до полікліні-
ки — дійдете й до роботи».

* * *
 Коли я чую: «Буде й на твоїй 
вулиці свято», вiдразу сумнiваюся, 
чи на тій вулиці я живу?

* * *
 Cара каже вчительці свого 
сина:
 — Як ви могли дати моєму 
Сьомi завдання, в якому пляшка пива 
коштувала 37 копійок? Мій Мойша 
від хвилювання не мiг заснути!

* * *
 У генерала народився онук. 
Щоб дізнатися, на кого він схожий, 
генерал посилає в пологовий 
будинок ад’ютанта.

 — На вас! — радісно 
повідомляє ад’ютант.
 — Доповідай деталі!
 — Внучок ваш лисий, пузатий, 
нічого не тямить і весь час кричить.

* * *
 Розмовляють дві подруги:
 — Я зустрілася з чоловіком, але 
він мені не сподобався. Як ввічливо 
відмовити йому в подальшому 
спілкуванні?
 — Я зазвичай у такому випадку 
в борг прошу велику суму. Ще 
жодного разу не було, щоб потім 
вони самі не зникали.

* * *
 — Жінко, ця сукня вас 
повнить!
 — Правда? А я все на пиріжки 
грішила.

По горизонталі:
 1. Вишуканий італійський де-
серт, назва якого перекладається 
як «підніми мене вгору». 5. При-
родна мінеральна фарба від жовто-
го до червоного кольору. 9. Грець-
кий острів в Егейському морі. 10. Ра-
дянська мрія: програвач для платі-
вок, поєднаний із радіоприймачем. 
11. Скорочена назва Інституту ма-
сової інформації. 12. Останній кар-
патський мольфар, убитий ножем у 
2011 році. 14. Людина, яка має фе-
номенальні здібності. 16. Річкова 
русалка з німецьких романтичних 
балад. 19. Балтійський підвид осе-
ледця атлантичного. 22. Другий мі-
сяць французького республікансько-
го календаря. 23. Характер, натура. 
26. Порода великого папуги. 27. Пе-
реконання, правило, норма поведін-
ки. 28. Португальський футбольний 
клуб. 29. Суміш із яйця, борошна 
та інших інгредієнтів для смаження 
м’яса, риби та овочів. 30. Теплоізо-
ляційний матеріал.
По вертикалі:
 1. Отруйний павук. 2. Брат, сват, 
кум, шуряк, свекор. 3. Екс-міністр 
охорони здоров’я, головний лікар 
Майдану. 4. Найяскравіша зірка 
нічного неба. 6. Герой поеми Єсені-
на «Пугачов». 7. Великий казахсь-

кий поет, письменник, громадський 
діяч, основоположник сучасної ка-
захської письмової літератури. 8. 
Ім’я білоруської співачки, екс-соліс-
тки гурту «Вераси». 13. Турецький 
серіал, який демонстрував у 2014 
році канал «1+1». 15. Морський хи-
жак. 17. Столичний район. 18. «… 
каже: ви – моголи! Моголи, мого-
ли! Золотого Тамерлана онучата 
голі». (Тарас Шевченко). 20. Анти-
под полум’я. 21. Український гумо-
рист родом із Тернополя. 23. Міне-
ральна речовина, якою навесні бі-
лять дерева. 24. Головна артерія. 
25. Український письменник доби 
Розстріляного відро дження.

Відповіді на кросворд 
№10 від 25 січня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід -12…-17

 -1…-6

Північ -12…-17

 -1…-6

Центр -13…-18

 -2…-7

Схід -19…-24

 -8…-13

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь -12…-17

 -2…-7

Ната НЕТУДИХАТА

 Пам’ятаєте класичну картинку «сержан-
та Петренка» із ДАІ? Такий собі чолов’яга із 
животом, як у жінки на дев’ятому місяці ва-
гітності. І головою — як добрячий гарбуз, 
на яку і кашкет не налазить. Сміх-сміхом, а 
скільки таких «сержантів» можна було поба-

чити в нас на дорогах?
 А от таджицьким міліціонерам бути таки-
ми — зась. Сам міністр внутрішніх справ країни 
Рамазон Рахімзода оголосив кампанію із ски-
дання зайвих кілограмів, запровадивши мініс-
терську програму контролю ваги. «Є загальноп-
рийняті міжнародні норми зросту і ваги. Серед 
працівників таджицьких правоохоронних ор-

ганів спостерігається відхилення від норми, і 
нам із цим треба боротися», — заявив міністр. 
 Як приклад прес-служба МВС Таджикис-
тану наводить персону самого міністра, який 
«має гарні показники у футболі і прекрас-
но грає в шахи». Тих же співробітників, які не 
«відповідають нормативам, встановленим для 
певної вікової групи», чекають спочатку про-
філактичні бесіди, а потім — загроза звіль-
нення.
 Водночас, за даними ВООЗ, серед жи-
телів Таджикистану, порівняно з іншими пост-
радянськими республіками, найменший відсо-
ток людей, які мають зайву вагу, — лише 9% 
чоловіків та 15% жінок. Можливо, через це та-
кий заклопотаний пан міністр — на тлі струн-
ких таджиків його співробітники із зайвою ва-
гою одразу кидаються в око. А це вже — не-
порядок. ■

БУВАЄ

Рівняння — на міністра
У Таджикистані міліціонерам із зайвою вагою 
погрожують звільненням

■

Аліса КВАЧ

 Усі знають, що стан закоханості 
позитивно впливає на здоров’я та за-
гальне самопочуття людини. А час-
то — і на матеріальний стан. Напри-
клад, відома американська співачка 
Гвен Стефані та її наречений кантрі-
співак Блейк Шелтон нещодавно отри-
мали пропозицію повернутися суддями 
в шоу «Голос» (український аналог має 
назву «Голос країни»), причому на умо-
вах, набагато вигідніших, ніж в інших 
суддів. Причиною стали стосунки пароч-
ки, за якими глядачі можуть спостерігати 
під час шоу, і які підвищують рейтинги шоу 
набагато більше, ніж інші фактори.
 Нагадаємо, що саме участь у шоу «Голос» 
врятувало Гвен Стефані від депресії після 
розлучення із лідером рок-гурту Bush 
Гевіном Россдейлом. Там же Стефані 
і зблизилася з Шелтоном, а з часом 
службовий роман переріс у більш 
тісні стосунки. Саме на це зроби-
ли ставку продюсери шоу «Го-
лос», які внесли в контракт 
вимогу, щоб Гвен та Блейк і 
надалі були разом. Якщо ж 
хтось із них надумає піти 

із шоу, контракт розри-
вається з обома.
 Але цього, оче-
видно, буде мало для ут-
римування уваги пуб-
ліки. Таблоїд Radar 
Online припустив, що від закоханої па-
рочки очікують щонайменше освідчен-

ня перед камерами під час шоу. А 
можливо, і самого весілля у пря-

мому ефірі.
 Хоча дещо раніше імени-

тий таблоїд ОК! поширив ін-
формацію, що підготовка 

до весілля Гвен і Блейка 
вже йде повним ходом і 
вінчання запланова-
не на 17 травня цього 
року в одній із церков 

Беверлі-Гіллз. На цере-
монію запрошені Адам Лі-

вайн, Фарел Вільямс, Дженні-
фер Еністон, Кеті Перрі, Кіт Ур-
бан і навіть — колишні поло-
винки пари Гевін Россдейл та 
Міранда Ламберт.
 Втім, якщо будуть запро-
поновані гарні гроші. Чому б 
і не зробити генеральну репе-
тицію перед камерами? Або 
— обвінчатися «на біс». Тим 
більше що додаткові кошти 
не завадять — за попередні-
ми підрахунками, шлюбна 
церемонія може обійтися у 
3 мільйони доларів. ■

СТРІЛИ АМУРА

Кохання в прямому ефірі

■

Гвен Стефані.❙

Блейк Шелтон.❙

Блейку Шелтону та Гвен Стефані 
через їхні стосунки запропонували 
вигідніший контракт

27 сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий снiг. Вiтер пiвнiчний, 
5-10 м/с. Температура вночi -13...-15, удень -1...-3.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв. 
Славське: вночi -15...-17, удень -2...-4. Яремче: вночi -13...-
15, удень -1...-3. Мiжгiр’я: вночi -15...-17, удень -2...-4. Рахiв: 
уночi -14...-16, удень -2...-4.

25 сiчня висота снігового покриву становила: Славське 
— 40 см, Плай — 37 см, Мiжгiр’я — 25 см, Рахiв — 31 см, 
Івано-Франкiвськ — 2 см, Яремче — 10 см, Пожежевська 
— 17 см.
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