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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,898 грн 

1 € = 31,779 грн

1 рос. руб. = 0,417 грн

«Доки нація бореться 
— вона живе»

Триває процес ребрендингу 

та творення унікальної 

ідеологічної платформи 

вітчизняних Збройних сил

24 серпня «вічному 

революціонеру» 

Левку Лук’яненку 

виповнилося б 90 років

стор. 6» стор. 7»

Національна валюта 

знаходиться на новій 

психологічній позначці 

у 28 гривень за долар і 

готується падати далі

Післясмак «чорної п’ятниці»

Врожай перцю цього року — нівроку!
Фото з сайта 6cotok.com.
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Королівська піхота на 
сторожі України 

стор. 8»

стор. 2»

Круті перці
Аграрії півдня виростили найбільшу в Україні плантацію солодких овочів
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«За даними групи ІС, операція була ретельно спланована та організована 
і стала великою несподіванкою для супротивника».

Дмитро Тимчук
народний депутат України, координатор 

групи «Інформаційний спротив»

УКРАЇНА МОЛОДА

РЕКОРДИ

Круті перці
Аграрії півдня виростили 
найбільшу в Україні плантацію 
солодких овочів 
Ірина КИРПА
Херсонська область

 Фермери Бериславского району про-
славилися, потрапивши до Книги рекордів 
України. Відзначимо, що аграрії Херсонщини 
щороку досягають нових висот, а у серпні 2018 
року експерти Національного реєстру рекордів 
зафіксували новий аграрний здобуток. Ним 
виявилося ціле поле площею 79 гектарів у селі 
Новокаїри, на якому одночасно зростають 112 
гібридних сортів солодкого перцю!
 — Розміри цього поля перевищують пло-
щу ста футбольних полів разом узятих, — роз-
повів експерт Національного реєстру рекордів 
України Дмитро Яіцький. — У таких масшта-
бах солодкий перець в Україні більше ніде не 
вирощують.
 За словами офіційних представників Кни-
ги рекордів України, щоб точно виміряти 
плантацію в селі Новокаїри, довелося засто-
сувати принципово новий метод вимірювання 
меж. Потім дані обробили за допомогою спе-
ціальної комп’ютерної програми. Лише  після 
цього аграріям Херсонщини вручили диплом 
про встановлення національного рекорду.
 — Найкраще росте на Херсонщині со-
лодкий перець сорту «Геркулес», — роз-
повів голова фермерського господарства Гам-
лет Овсепян. — На ринках та в магазинах 
господині розкуповують його з великим за-
доволенням, тому що він добре йде й на при-
готування різних страв, і на консервування, і  
на заморожування. М’ясисті плоди червоно-
го, жовтого, помаранчевого, зеленого кольорів 
різних відтінків вражають не тільки виглядом 
— вони неповторні й за смаком. Наш українсь-
кий солодкий перець має насиченiший аро-
мат, аніж той, що привозять iз Європи. Адже 
продукція вітчизняного виробництва росте на 
відкритому ґрунті, а також не піддається спе-
ціальній обробці, необхідній для тривалого 
транспортування.
 Овочева плантація унікальна не лише свої-
ми розмірами. З’ясувалося, що для науковців 
це відмінна можливість перевірити, як пово-
дитимуться у кліматичних умовах півдня Ук-
раїни різні гібриди солодкого перцю.  Уже ві-
домо, що їх приживлюваність на Херсонщині 
— вища, аніж у країнах Європи, хоча є й свої 
труднощі зі збиранням врожаю.
 — Ми вивчаємо, як приживаються гібридні 
сорти солодкого перцю в умовах спекотного та 
посушливого клімату півдня України, — роз-
повідає директор фірми-постачальника насін-
ня Давид Вавруша. — Для фермерів Херсон-
щини насіння закупили у Нідерландах, Чехії, 
а також Франції. Зараз на цьому гігантському 
полі одночасно зростає понад п’ять мільйонів 
рослин!
 За словами голови фермерського господарс-
тва Бериславського району Леоніда Панаріна, 
в цьому році всіх аграріїв спантеличила пого-
да своїми різкими перепадами температури на-
весні та на початку літа. Довелося багато поп-
рацювати, а також вкласти чимало коштів, 
щоб зберегти посіви на півдні країни. До слова, 
солодкий перець росте тільки на крапельному 
зрошенні, по-іншому — ніяк. Тому доводить-
ся боротися не лише зі спекою, а й зi шкідни-
ками, які можуть знищити рослину. Для того, 
щоб вийшов новий рекорд на Херсонщині, до-
велося добре потрудитися працівникам відра-
зу кількох фермерських господарств. Однак це 
вдячна праця, тому що понад 80% солодкого 
перцю, який продається в магазинах, супер-
маркетах, а також на ринках міст України, — 
вирощено саме на Херсонщині. Решту товару 
в Україну привозять із Туреччини та Європи, 
проте це парникові овочі, які піддали серйоз-
ній обробці хімікатами для тривалого зберіган-
ня та транспортування. Тому солодкий перець, 
який виріс на відкритому ґрунті, під щедрим 
сонцем півдня України, безумовно, найсмач-
ніший з усіх. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 У день Яблучного Спа-
са на фронті було віднос-
но спокійно, i ворог дещо 
вгамувався: гатили по ук-
раїнських захисниках 
«лише» 20 разів, а, при-
міром, 17 та 18 серпня — 
40 та 43 рази, відповідно. 
У неділю також окупан-
ти не застосовували важ-
ке озброєння, тоді як у по-
передні два дні традиційно 
гамселили з озброєння, за-
бороненого Мінськими до-
мовленостями. 
 Російські окупаційні 
війська вели прицільний 
вогонь із гранатометів, ве-
ликокаліберних кулеметів 
i стрілецької зброї, а на ок-

ремих напрямках — з оз-
броєння БМП. Ворожі об-
стріли здійснювали по за-
хисниках Кримського, 
Катеринівки, Лугансько-
го, Південного, Залізного, 
Зайцевого, Новоселівки 
Другої, Гнутового, Павло-
поля, Лебединського, Во-
дяного, Широкиного. Та-
кож поблизу Катеринівки 
противник застосував оз-
броєння БМП.
 Упродовж доби 19 сер-
пня російські окупацій-
ні війська з гранатометів i 
стрілецької зброї тричі об-
стріляли позиції українсь-
ких захисників у районах 
населених пунктів Широ-
кине та Лебединське. У 
ході бойових дій упродовж 

17-19 серпня, на жаль, в 
українських підрозділах 
не обійшлося без втрат: 
двоє бійців загинуло, а 
четверо дістали поранен-
ня. Окупантам теж пере-
пало, у них «200»-х — 4, а 
«300»-х — 9.
 Зазначимо, що кілька 
днів тому підрозділи 24 
ОМБр імені короля Дани-
ла Збройних сил України 
спільно з ротою глибинної 
розвідки окремого розві-
дувального батальйону 
витіснили російські оку-
паційні війська на Дон-
басі, тим самим просу-
нувшись на кілька кіло-
метрів уперед. Про це на 
своїй сторінці у «Фейсбу-
цi» написав координатор 

«Інформаційного опору», 
нардеп Дмитро Тимчук. 
 За його словами, ре-
зультатом цієї роботи ста-
ло завершення створен-
ня кільця безпеки нав-
коло міста Торецьк і ут-
ворення буферної зони 
навколо пункту пропус-
ку «Майорське». Вод-
ночас під повний конт-
роль Об’єднаних сил пе-
рейшов населений пункт 
Шуми і дачний масив цьо-
го населеного пункту, тра-
са вздовж водопроводу 
та дачний масив селища 
Шахти 6-7. Усього взято 
під контроль понад десять 
квадратних кілометрів те-
риторії так званої «сірої 
зони». ■

НА ФРОНТІ

Нові кілометри під нашим контролем
ЗСУ витіснили окупантів із частини території «сірої зони»

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Трагедія сталася учора вночі 
біля парадного під’їзду харківсь-
кого міськвиконкому. Чоловік  не-
сподівано почав стріляти по дверях 
будівлі й поранив трьох охоронців. 
Коли за викликом прибули два екі-
пажі поліції, він відкрив стріляни-
ну вже зсередини будинку. Право-
охоронці спочатку спробували вмо-
вити зловмисника здатися, але той 
продовжив стрілянину, смертельно 
поранивши 29-річного патрульного 
Дмитра Кириєнка. Молодий чоловік 
помер у лікарні. У ході перестрілки 
загинув і сам нападник. 
 Як повідомив народний депутат 
Антон Геращенко, на вигляд зло-
чинцю 30-35 років. При собі він мав 
два пістолети — сигнальний та «Бай-
кал», перероблені під стрільбу бой-
овими патронами, а також кілька 
магазинів із боєприпасами. Наразі 
слідчі розглядають три версії: на-
пад, спровокований якимись діями 

чиновників мерії; хуліганський мо-
тив і психічні відхилення зловмис-
ника. «Про те, що нападник «був не 
в собі, свідчить такий факт: він стрі-
ляв не лише в охоронців та поліцей-
ських, а й просто по колесах автомо-
біля «Шкода», який проїжджав по-
руч», — пояснив Антон Геращенко. 
За фактом НП уже порушено кримі-
нальну справу. 
 Дмитро Кириєнко, який загинув 
під час перестрілки, був родом із 
Добропілля Донецької області. Він 
мав три вищі освіти — закінчив На-

ціональний університет цивільно-
го захисту, Національний універси-
тет ім. Каразіна і Харківський на-
ціональний університет внутрішніх 
справ. На службі обіймав посаду за-
ступника командира 2-ї роти 4-го 
батальйону управління патрульної 
поліції. Без годувальника залиши-
лася дружина та майже дворічна до-
нечка.
 У лікарні наразі перебуває й 
один з охоронців мерії. Його стан 
медики оцінюють як стабільно важ-
кий. ■

КРИМІНАЛ

Смерть від безумця
Невідомий зловмисник, «штурмуючи» мерію, 
убив патрульного поліцейського і поранив трьох 
охоронців

■

Світлана МИЧКО

 Після капітально-
го оновлення в Тер-
нополі, у приміщен-
ні міського тери-
торіального центру 
соціального обслу-
говування населен-
ня, знову запрацюва-
ла благодійна їдаль-
ня. Вперше вона від-
крила свої двері для 
нужденних близько 
20 років тому, відтак 
уже тривалий час пот-
ребувала капітально-
го ремонту. І аж те-
пер міська влада на-
решті спромоглася 
виділити з бюдж ету 
необхідних 400 ти-
сяч гривень для того, 

щоб привести до на-
лежного стану при-
міщення і її, і так зва-
ної світлиці, де про-
водять різноманітні 
заходи для людей по-
хилого віку та інших 
соціально вразливих 
категорій.
 Благодійна їдаль-
ня при міському те-
риторіальному цен-
трі соціального об-
слуговування годує 
безплатними обіда-
ми близько шістде-
сяти осіб, які пере-
бувають у складних 
життєвих обстави-
нах (перш за все, це 
одинокі непрацездат-
ні громадяни, які пе-
ребувають на обслу-

говуванні згадано-
го центру). Меню тут 
просте — приміром, 
борщ на перше і кар-
топля чи гречка з ку-
рятиною — на друге, 
плюс традиційний 
компот. Але страви, 

за відгуками відвіду-
вачів, завжди смач-
ні й свіжі. До того ж 
людям зручно обіда-
ти там, де вони водно-
час можуть вирішити 
якісь свої «паперові» 
справи, а також ско-

ристатися цілим ком-
плексом інших без-
платних послуг. На-
приклад, постригти-
ся, відремонтувати 
дрібні речі, вибрати 
щось із гуманітарно-
го одягу тощо. ■

ДОБРА СПРАВА

Обід за так
У Тернополі знову 
запрацювала оновлена 
благодійна їдальня

■

Смачно і приємно.
Фото з сайта 1540.com.ua.
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Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Лідер Радикальної партії запро-
понував щодня давати ложку меду 
і стакан молока кожній дитині у 
школі за рахунок держави, як було 
колись. На думку політика, це і 
здоров’я нації зміцнить, і доходи се-
лян підвищить. Лідер Радикальної 
партії відвідав всеукраїнський арт-
фестиваль «Медовий Баштан» у селі 
Хоцьки на Київщині та запевнив 
фермерів у своїй підтримці. «Стакан 
молока і ложка меду щодня у шко-
лах — це і здоров’я наших дітей, і 
реалізація нашого меду. Як рані-
ше було: дитина приходить до шко-
ли — отримує стакан молока і лож-
ку меду. Тому й діти здорові були. А 
нам потрібна здорова та освічена на-
ція. Ми добиватимемося, щоб в ук-
раїнських школах давали мед і мо-
локо безплатно. Щоб батьки останнє 
з хати не виносили, аби купити ди-
тині ті корисні продукти», — наго-
лосив Ляшко.
 Також лідер Радикальної партії 
добивається встановлення жорстко-
го контролю за якістю добрив, щоб 
бджоли не гинули від хімікатів, а се-
ляни не втрачали свої заробітки.
 «Ці бджоли працюють більше, 
ніж усі трутні при владі, разом узяті! 
Бджіл не труїти треба, а навпаки, ро-
бити все, щоб їх було більше. Більше 
бджіл — більше меду, врожаїв і за-
робітків для селян. Україна раніше 
займала перше місце в Європі за екс-
портом меду. В цьому році вже скоти-
лася на п’яте місце. Селяни зібрали 
втричі менше меду, ніж у минулому 
році, бо бджіл потруїли. Це величезні 
втрати для бджолярів, для всього 

сільського господарства. Тому ми до-
биваємося відновлення державного 
контролю за якістю хімдобрив. Щоб 
не бодяжили у підворіттях, не прода-
вали за 3 копійки і не труїли бджіл та 

українців. Також ми вимагаємо, щоб 
селян попереджали, коли будуть роз-
пилювати добрива, аби вони встигли 
перевезти кудись своїх бджіл», — 
розповів народний депутат. ■

НАПЕРЕДОДНІ

І буде 
«Грім» 
серед 
ясного неба
Щороку українська 
армія стає могутнішою 
— репетиції параду 
засвідчують
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Перша та друга (18-го і 20 серп-
ня) репетиції військового параду в 
Києві до Дня Незалежності України 
та 100-річчя української держав-
ності пройшли успішно. Загалом, до 
участі в них було залучено 4 тис. 500 
військових i десятки одиниць техні-
ки. Останню перед парадом репети-
цію заплановано на 22 серпня. 
  Цьогоріч, крім транспортного 
літака Ан-178 i винищувачів, які 
під час параду пролетять над цент-
ром міста, мешканці та гості столиці 
зможуть побачити всю нашу новітню 
зброю — зразки сухопутної війсь-
кової техніки. По Хрещатику прої-
дуться: оперативно-тактичний ком-
плекс «Сапсан», високоточна сис-
тема залпового вогню «Вільха», ав-
томатизована РСЗВ «Верба», нова 
самохідна 155-мм гаубиця «Богда-
на», оперативно-тактичний ком-
плекс «Грім-2» та інші новинки. 
Усього, за інформацією Міністерс-
тва оборони, буде задіяно 250 оди-
ниць техніки.
 Підготували сюрприз також і вій-
ськові музиканти: родзинкою будуть 
15 нових музичних композицій, які 
цьогоріч прозвучать уперше: «Марші 
написано під піші колони, щоби вони 
могли легко йти», — пояснив началь-
ник військово-музичного управління 
ЗСУ Володимир Дашковський. Зага-
лом зведений військовий оркестр на 
День Незалежності виконає 46 ком-
позицій. Вони звучатимуть упро-
довж усього параду, а виконають їх 
понад три сотні військових музикан-
тів. 
 Варто зауважити, що 24 серпня 
Хрещатиком разом з українськи-
ми вояками пройдуть військові ін-
ших держав: «Військові Сполучених 
Штатів, Канади, Великої Британії, 
Польщі, Німеччини, Грузії, Молдо-
ви та інших. Загалом буде 18 підроз-
ділів, більшість з яких — члени 
НАТО. Участь у параді візьмуть 300 
військовослужбовців інших країни», 
— повідомив міністр оборони Украї-
ни Степан Полторак.
 Уже традиційно в параді візьмуть 
участь і чимало ветеранів новіт ньої 
російсько-української війни, зокре-
ма, тих, хто, як, приміром, Роман 
Возний із Черкащини, пішов добро-
вольцем у 2014 році, а після пора-
нень і полону знову повернувся на 
передову. 
 Цьогоріч на параді вперше буде 
апробовано нове вітання-відповідь 
українських вояків: «Слава Україні!» 
— «Героям слава!» (хоча офіційно 
воно ще не затверджено парламен-
тарiями, які наразі у відпустках). ■
  

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 У місті Шпола двоє чо-
ловіків, 30 та 44 років, пої-
хали до лісу і почали різа-
ти дуби. Пиляли, аж тріски 
летіли. Звук їхньої пилки 
почув лісник. Він і викли-
кав поліцію.
 Як повідомляють в об-
ласному управлінні поліції, 
працівники якої вже третій 
тиждень проводять заходи 
під умовною назвою «Ліс», 
правоохоронці зупинили 
автомобіль підозрюваних, 
коли ті від’їжджали від міс-
ця рубки дубів.

 «Їхнiй причіп було за-
вантажено вісьмома колода-
ми дуба, діаметр яких скла-
дав 43 сантиметри. Чолові-
ки при собі не мали жод-
них дозвільних документів, 
зізналися у незаконному 
вирубуваннi деревини, яку 
збиралися використовува-
ти для власних потреб», — 
розповідають копи.
  За даним фактом Шпо-
лянське відділення поліції 
відкрило кримінальне про-
вадження за частиною 1 
статті 246 (незаконна рубка 
лісу) Кримінального кодек-
су України. Санкція статті 
передбачає не лише штраф, 

а й обмеження волі на строк 
до трьох років.
 Загалом поліцейські 
Черкащини за період опе-
рації «Ліс» уже перевіри-
ли 230 транспортних за-
собів, що перевозять про-
дукцію лісового господарс-
тва. Було зафіксовано п’ять 
порушень  безпеки дорож-
нього руху, на порушників 
складено адміністративні 
протоколи. Також відкри-
то три кримінальних про-
вадження, зокрема, окрім 
Шполи, ще у Лисянсько-
му районі за крадіжку де-
ревини та в Уманському — 
за перевезення деревини з 

підробленими документа-
ми.
 Як розповідає «Україні 
молодій» головний спе-
ціаліст Черкаського облас-
ного управління лісового та 
мисливського господарства 
Микола Бихало, за сім міся-
ців цього року по держліс-
госпах Черкащини обсяг ви-
явлених незаконних рубок 
становить 77 кубометрів де-
ревини — лісова охорона за-
фіксувала 17 таких випадків. 
Лісовому господарству завда-
но шкоди в розмірі 658,5 тис. 
грн. По семи випадках ма-
теріали скеровано до право-
охоронних органів. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Україна стає за всіма 
характеристиками тропіч-
ною країною. У цьому пе-
реконують постійні цьо-
горічні зливи, які вже по-
били 130-річний рекорд 
і продовжують регуляр-
но «накривати» країну. 
Яскравим прикладом жер-
тви «водяного армагеддо-
ну» став Київ, який прос-
то втомився від дощового 
безміру. 
 Вулиці столиці вже 
вкотре перетворилися на 
річкові канали: вечір-

ня потужна злива з блис-
кавками в останню субо-
ту була сильною й завдала 
знову чимало клопоту, як і 
попередні (одна з яких про-
йшла з градом 16 серпня, 
після чого частина Києва 
перетворилася на Венецію, 
ще одна суттєво нашкоди-
ла зо три тижні тому). 
 Відео та фото свіжо-
го потопу мешканці Киє-
ва оперативно опублікува-
ли у соціальних мережах. 
Зокрема, на вулицях Ба-
сейній та Еспланадній ав-
томобілі... майже повніс-
тю пішли під воду (в інтер-

неті можна було побачити 
кадри, як бідолаха-водій 
штовхає власне авто, а 
транспортний засіб пливе 
по воді, мов човен!). А на 
вул. Антоновича до дощо-
вого потопу також додався 
й «каналізаційний», через 
прорив старих мереж.
 Справжнє озеро утвори-
лося поблизу Палацу спор-
ту, біля торговельного цен-
тру «Гуллівер», в якому на 
підземному паркінгу по-
тонули автомобілі. Чима-
ло нещасних водіїв лаяли-
ся, а хто й нервово сміявся, 
повилазивши на капоти чи 

й на дахи своїх автівок.
 Варто зауважити, що 
чимало легковиків «виру-
билися» внаслідок гідро-
ударів (залиття працюю-
чого мотору водою) через 
дурість чи недосвідченість 
власників «залізних ко-
ней»: замість того, щоб 
об’хати проблемну вули-
цю або ж принаймі їхати, 
помалу «промацуючи» до-
рогу й не збурюючи хвилі, 
багато горе-водіїв тисли на 
газ і брали на абордаж вод-
ну стихію...
 Міському голові Києва 
Віталію Кличку знову до-
ведеться запевняти киян, 
що «в найбільш проблем-
них ділянках столиці буде 
реконструйована систе-
ма дощової каналізації, а 
в місцях проведення кап-
ремонту доріг встановлять 
нову систему». Що ж, без 
надії сподіваємося. ■

СТИХІЯ

Не злетимо, так поплаваємо
Столицю «традиційно» затопило

■

УПІЙМАЛИСЯ!

Ліс рубають — тріски летять
Двоє чоловіків нарізали дуба повний причіп, але додому не довезли

■

ДОБРА СПРАВА

Дайте дітям меду!
Як допомогти пасічникам i зробити молодь 
здоровішою, знає Олег Ляшко

■

ДО РЕЧІ

 Одна з бойових машин зі складу коло-
ни військової техніки, що брали участь у ре-
петиції 18 серпня, виконуючи поворот, в’їхала 
на Подолі в будівлю бізнес-центру Astarte по 
вул. Ярославська, 58: зенітна установка «Бук» 
лише трохи пошкодила фасад будинку. Пост-
раждалих немає.

■
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Дарина РОГАЧУК
(«Українська правда»)

«Музика поза політикою» — ос-
таннім часом ця позиція часто лу-
нає від популярних українських 
виконавців. Але раз на п’ять років 
це правило стабільно скасовуєть-
ся. Причина — вибори, які поряд 
із корпоративами є найприбут-
ковішим періодом для артистів. 
Ані Лорак, Наталя Могилевська, 
«Потап і Настя», Олександр По-
номарьов і навіть Тото Кутуньо та 
Жан-Клод Ван Дамм — це дале-
ко не весь перелік зірок, які свого 
часу агітували за різні політичні 
сили в Україні.
Однак говорити про це вголос ук-
раїнський шоу-бізнес соромить-
ся. Адже часто артисти, відкрито 
підтримавши одного політика, під 
час наступної виборчої кампанії 
перебігають до його конкурента.
Буває, що один виконавець при-
мудряється виступати за двох 
кандидатів одночасно. Та й на-
віщо розповідати про співпрацю 
з депутатами й президентами, 
коли на виборах у 2019-му в зірок 
назріває новий робочий сезон?
Спецпроекту «Вибори вибори» 
вдалося розвідати деякі секрети 
українських музикантів. Скільки 
коштує замовити зірку як VIP-
агітатора? Хто і яких артистів 
використовував, щоб завоювати 
любов електорату? Чи ефективні 
політичні концерти та кліпи для 
перемоги на виборах?
У рамках дослідження передвиб-
орчих технологій наш наступний 
матеріал присвячується участі 
українських виконавців у пере-
двиборчих кампаніях політиків.

Хліба і видовищ
 «Політика — це шоу-бізнес 
для некрасивих людей», — роз-
повідає, закурюючи цигарку, 
політтехнолог Олексій Ковжун. 
Свого часу він консультував та-
ких топ-політиків, як Борис 
Єльцин та Юлія Тимошенко, які 
любили залучати естраду до виб-
орчих кампаній.
 Тож розкриває секрети тех-
нології — артисти необхідні 
політикам для того, щоб зібра-
ти якомога більше людей: «Про-
стіше це зробити, коли є, напри-
клад, молода красива дівчина, 
яка ще й заспіває. А коли полі-
тик, немолодий і некрасивий, 
вийде поруч iз цією дівчиною, 
то буде світитися віддзеркален-
ням її краси. А людей, що зібра-
лися на цю красу, можна вдало 
використати».
 Артисти — це вудка, на яку 
гарно клює електорат. Якщо від 
політики люди дратуються та 
розчаровуються, то появі зірок 
навпаки — радіють. Для вибор-
ців, особливо в маленьких міс-
тах та селах, безкоштовні кон-
церти — це справжнє свято, де 
можна відволіктися від щоден-
них турбот. Тож поки люди роз-
слаблені і налаштовані на по-
зитив, політики «продають» їм 
свої лозунги та обіцянки.
 Успішно використовували 
зірок в агітації під час парла-
ментської кампанії 2012 року. 
Наприклад, кандидат-мажори-
тарник від «Партії регіонів» Ан-
тон Яценко підкорив своїх виб-
орців в Умані безкоштовним 
концертом італійського співака 
Тото Кутуньо.
 Вражав електорат ще один 
кандидат-мажоритарник від 
«регіонів», а нині втікач від пра-
воохоронних органів Олександр 
Онищенко. На свій округ у міс-
то Кагарлик, що на Київщині, 
він привіз актора Жан-Клода 
Ван Дамма, який особисто брав 
участь у прем’єрі свого фільму. 
Пізніше, щоб остаточно завою-
вати серця електорату, Онищен-
ко залучив VIP-агітатора з Росії 

— співака Ігоря Ніколаєва — з 
безкоштовним концертом.
 Зірки є прикрасою передви-
борчої кампанії і сприяють 
довірі людей до політичної сили. 
Залучивши артиста до своєї ко-
манди, політик наче демонс-
трує: дивіться, яка в мене по-
тужна підтримка, ця відома лю-
дина зі мною, вона розділяє мої 
ідеї.
 «Ця традиція ще з часів Рим-
ської імперії, — відзначає політ-
технолог Ковжун. — Пам’ятаєте 
фільм «Гладіатор»? Імпера-
тор виходить на арену, тільки 
на місці співаків — гладіатори. 
Цим він закріплює свою владу, 
показує, що піддані йому вір-
ні. Мовляв, і ви вірте мені — ми 
всіх переможемо!».

Зірковий прайс
 «Для мене ця історія почала-
ся з Віктором Ющенком. Це гро-
мадянський вибір, а не якийсь 
інший», — ділиться своїм до-
свідом політичних виступів 
фронтмен гурту «Мандри» Сер-
гій Фоменко. Він єдиний артист 
з-поміж усіх, кому ми дзвони-
ли, хто погодився відверто пого-
ворити про вибори.
 «Фома» тричі підтримував 
політиків зі сцени. У 2004 році 
— під час Помаранчевої револю-
ції, у 2007-му на виборах у пар-
ламент співав за «Народну само-
оборону» нинішнього Генпро-
курора Юрія Луценка та в 2014 
році за кандидата в президенти 
Петра Порошенка.
 Музикант переконує: пропо-
зицій виступати було набагато 
більше, але для нього вибори — 
це не стільки заробіток, скільки 
можливість висловити свою гро-

мадянську позицію.
 «Я не тільки співаю, я за-
вжди пояснюю, чому тут знахо-
джуся, бо несу відповідальність 
перед людьми. Проаналізував-
ши цей досвід, можу сказати, 
що не зрадив своєму баченню, і 
та мета, яку я мав, коли підтри-
мував цих політиків, втілилася 
— бачу хоч і повільний, але роз-
виток країни і відхід від «сов-
ка», — каже Фоменко.
 І все ж «Мандри» не виступа-
ли за політиків безкоштовно. Лі-
дер гурту суму не приховує: «У 
нас усі роки гонорар стабільний 
— у районі 120 тисяч гривень. 
Ми його не збільшуємо і не змен-
шуємо».
 Але такий підхід до вартості 
виступу на виборах — швидше, 
виняток, ніж правило. Не сек-
рет, що в шоу-бізнесі для політи-
ків існує спеціальна ціна — від-
мінна від корпоративів та зви-
чайних концертів.
 «Якщо ви знаєте, скільки 
може коштувати артист, то смі-
ливо множте цю суму на два, і 
це може бути правильно», — ко-
ментує заробітки музикантів на 
виборах Ігор Кондратюк, теле-

ведучий та продюсер культових 
музичних програм «Караоке на 
Майдані» та «Шанс».
 Кондратюк зауважує: якоїсь 
середньої ціни за виступ на ви-
борах не існує. Кожен співак/
співачка/гурт коштує індивіду-
ально — це залежить від попу-
лярності, досвіду, репертуару 
тощо. Є ті, хто просить 2-3 ти-
сячі доларів за концерт, якщо ж 
це хтось дуже розкручений, то 
суми можуть доходити до 30-40 
тисяч доларів і вище. Причому 
політик оплачує не тільки сам 
виступ, а й райдер артиста (про-
їзд і проживання зірки та її ко-
манди, харчування, технічне за-
безпечення тощо).
 Але фінанси можуть приз-
вести й до конфліктів між артис-
тами та політиками. Продюсер 
Володимир Бебешко в інтерв’ю 
нашому спецпроекту зізнався, 
що насправді кандидати жадіб-

ні і люблять торгуватися: «Не-
має щедрих. Вони всі скупі. Без 
винятку».
 Доходить навіть до того, що, 
використавши артиста у своїй 
кампанії, політики не вважають 
за потрібне розраховуватися. У 
січні цього року про такий «ки-
док» відверто написав лідер гур-
ту Yurcash Юрко Юрченко. Ви-
являється, свого часу народний 
депутат-мажоритарник і ректор 
Київського національного уні-
верситету культури і мистецтв 
Михайло Поплавський за участь 
у політичній кампанії заплатив 
йому 10 тисяч доларів замість 
обумовлених 42 тисяч.
 «Поплавський мені винен 
32 тисячі доларів. Я відпрацю-
вав на нього три тури виборів у 
народні депутати. Безкоштовно! 
Думав, він мені хоча б допоможе 
з молодіжним кредитом на квар-
тиру. Дав заслуженого артиста, 
а я і не просив, тому що не заслу-
жив. Спасибі, Михаличу. Мама 
щаслива», — написав Юрченко 
в січні цього року. Коментува-
ти нам цю заяву співак навідріз 
відмовився, пояснюючи, що не 
хоче говорити про негатив.

 Політики вдаються й до ін-
ших хитрощів. Наприклад, «за-
манюють» артиста на концерт, 
не повідомивши про його полі-
тичну складову аж до моменту 
виступу.
 «Були випадки, коли тебе 
запрошують виступити на день 
міста. Приїжджаєш, а сцена за-
вішена якимись гаслами, — зга-
дувала в інтерв’ю нашому спец-
проекту співачка Анжеліка Руд-
ницька. — Ти кажеш: «Алло, 
ми про це не домовлялися!». А 
вони: «Коли ви будете виступа-
ти, ми не будемо гасла ці пока-
зувати». Але гасла все одно по-
кажуть, бо інакше б це свято не 
відбулося. У якийсь момент, 
коли ти набив ґулі, питаєш в ор-
ганізаторів: політичні партії бу-
дуть? Під кого це робите?».
 Нещодавно в схожу ситуацію 
потрапила ще одна відома спі-
вачка — Христина Соловій. У 
липні вона була змушена скасу-
вати свій виступ у місті Зміїв, що 
на Харківщині, адже в останній 
момент дізналася, що концерт 
відбудеться за підтримки нар-
депа-мажоритарника з №181 ок-
ругу Євгена Мураєва та його дру-
жини — депутатки Харківської 
обласної ради Валерії Мураєвої.
 «Я не виступаю на підтримку 
політиків та політичних партій. 
Організатори порушили умову 
контракту, використавши моє 
ім’я без моєї згоди для реклами, 
ще й політичної», — прокомен-
тувала Соловій свій вчинок на 
«Фейсбук»-сторінці.

Оптом дешевше
 І все ж частіше, після трива-
лих переговорів, продюсери та 
політики доходять згоди щодо 
суми виступу. Щоб зекономи-
ти, кандидати замовляють од-
разу кількох зірок і влаштову-
ють їм тури по округах. Бо якщо 
один концерт коштує, напри-
клад, 5 тисяч доларів, то у ви-
падку кількох концертів у рам-
ках туру замовник може витор-
гувати доларів 500 за концерт: 
«Така собі оптова ціна, бо шоу-
бізнес нічим не відрізняється 
від оптового ринку», — каже 
продюсер Ігор Кондратюк.
 Пік залучення зірок-агіта-
торів на виборах припав на кі-
нець 90-х і початок 2000-х років 
— у часи другої президентської 
кампанії Леоніда Кучми. Саме 

його команда ввела у виборчих 
технологіях моду на цілі зіркові 
турне на підтримку кандидата.
 Велику роль у розвитку цієї 
технології вiдіграв музичний 
фестиваль «Таврійські ігри» 
бізнесмена Миколи Баграєва, 
який активно розкручували на 
телебаченні. У свою ж чергу, 
учасники фестивалю, пов’язані 
з ним контрактом, сумлінно 
розкручували Кучму.
 У розпал президентської 
кампанії у 1999 році керівниц-
тво «Таврійських ігор» відкри-
то підтримало Кучму на вибо-
рах та ініціювало проведення 
так званої всеукраїнської бла-
годійної культурно-мистець-
кої акції «Обирай майбутнє!» 
за участi 19 зірок естради, се-
ред яких — Наталя Могилевсь-
ка, Ірина Білик, Олександр По-
номарьов, Віктор Павлик, Та-
рас Петриненко, гурти «Океан 
Ельзи», «Скрябін» і так далі. 
Тур на підтримку кандидата в 
президенти тривав 3 місяці у 
35 містах України.
 До речі, родзинкою кампанії 
Леоніда Кучми став кліп моло-
дої співачки Ані Лорак та попу-
лярного тоді Лері Віна. Співа-
ки, лежачи на ковдрах у жовто-
блакитних кольорах, заклика-
ли: «Голосуй по уму, голосуй за 
КучмУ. Будешь спать спокойно 
ты поутру!».
 Кучма вдруге став Прези-
дентом. Частково в цьому є за-
слуга зіркового десанту, орієн-
тованого переважно на залучен-
ня молоді. Тоді ж, у 1999 році, 
Ані Лорак та її партнер по клі-
пу Лері Він стають заслужени-
ми артистами України.
 А засновник «Таврійських 
ігор» Микола Баграєв у 2000 
році стає членом Нацради з пи-
тань телебачення і радіомовлен-
ня, а пізніше — чотириразовим 
народним депутатом. Неймовір-
ний збіг.
 Пізніше «Таврійські ігри» 
ще раз виручали Кучму — у 
2001 році. Тоді на фоні вбивства 
журналіста, засновника «Ук-
раїнської правди» Георгія Гон-
гадзе та протестів «Україна без 
Кучми!» рейтинг Президента 
стрімко котився вниз.
 Для порятунку гаран-
та керівництво «Таврійських 
ігор» мобілізувало новий зірко-
вий тур «Україна. Президент. 

КОПАЙТЕ ТУТ!

Хроніки виборчого
■

Фото з сайта pravda.com.ua.❙

шоу-бізнес 
на службі 
в політиків

Продюсер Володимир Бебешко зізнався, що 
насправді кандидати жадібні і люблять торгуватися: 
«Немає щедрих. Вони всі скупі. Без винятку».
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Чи можна поїхати 
з дитиною за кордон 
без дозволу другого 
з батьків?
Відповідає міністр юстиції Павло Петренко 
 Пане міністре, вітаю Вас! Багато в новинах говорили про те, що 
після прийняття законів про аліменти сильно зміняться правила 
про те, як виїхати з дитиною за кордон. Навіть казали, що мож-
на буде поїхати з дитиною на море й тим, хто, за рішенням суду, 
живе не з дитиною. Я живу окремо і дуже хотів би знати, які нові 
правила виїзду і чи можу я поїхати на відпочинок з сином?

Віктор Дубенко

■

Стабільність». На сцені запа-
лював майже той самий зір-
ковий склад — Наталя Мо-
гилевська, Олександр Поно-
марьов, Ірина Білик, Таїсія 
Повалій, Каріна Плай, Рус-
лана, Віктор Павлік та гур-
ти «Скрябін», «Грін Грей», 
«Друга Ріка», «Іграшки», «4 
королі». У другій «благодій-
ній соціально-мистецькій ак-
ції» вже не співав гурт «Оке-
ан Ельзи».
 На скандальних прези-
дентських виборах у 2004 році 
технологія зіркових турів про-
довжилася. На той момент 
шоу-бізнес, як і українське 
суспільство, поділився на тих, 
хто за Януковича, і на тих, хто 
за Ющенка, — одного чіткого 
кандидата-фаворита, за якого 
естрада агітувала одностайно, 
вже не було.
 Віктор Янукович перейняв 
у спадок від Кучми і техноло-
гію, і зірковий десант. На його 
підтримку було організовано 
тур «Молодь — проти! Молодь 
— за!», який тривав півтора 
місяця і також об’їхав усю Ук-
раїну. Виступали: Ані Лорак, 
Ірина Білик, Альона Вінни-
цька, Віктор Павлік, Каріна 
Плай, Асія Ахат, Ірина Шин-
карук, «Грін Грей», «Алібі» 
та інші. Заключний музич-
ний марафон протягом 6 го-
дин у прямому ефірі показу-
вав найпопулярніший на той 
час музичний телеканал Ук-
раїни М1.
 У цьому ж турі брали 
участь і обличчя популярної 
музичної програми «Шанс» — 
Наталія Могилевська та гурт 
«Скрябін». Продюсер «Шан-
су» Ігор Кондратюк пригадує: 
«Ініціатором цього був теле-
канал «Інтер», на якому ви-
ходив проект. Команда Яну-
ковича заплатила каналу за 
таку акцію підтримки, як, 
мабуть, за політичну рекла-
му. Це було досить резонан-
сно для проекту «Шанс», бо 
тоді вже суспільство ділило-
ся на людей, які хотіли в Єв-
ропу, і які хотіли в «совок». А 
команда «Шансу» — я маю на 
увазі людей, які працювали в 
проекті, — в основному під-
тримувала Ющенка». 
 Але Ющенко не відставав 
— його музична група під-
тримки складалася з Тараса 
Петриненка, «Океану Ельзи», 
«Воплів Відоплясова», Олек-
сандра Пономарьова, Русла-
ни, Дмитра Гнатюка, гумо-
риста Анатолія Паламаренка, 
гурту «Мандри» і куми Ющен-
ка Оксани Білозір.

 «Пам’ятаю розмову з од-
ним дуже відомим російсько-
мовним українським бендом, 
який тоді підтримував Яну-
ковича, — розповідає Сергій 
Фоменко, лідер «Мандрів». 
— Вони казали: «Так Януко-
вич же будет нас от фашистов 
защищать».
 Але несподівано випробу-
вана технологія дала тріщи-
ну. Вибори у 2004 році стали 
першими, на яких караван із 
зірок-агітаторів не спрацю-
вав. Пісні-танці не врятували 
Януковича від масового спро-
тиву людей на Майдані. І це 
був прецедент, що артисти — 
це задоволення дороге, але не 
таке вже й ефективне.
 Пізніше підтвердити це 
правило вирішила Юлія Ти-
мошенко. Її не злякав невда-
лий досвід опонента, і на пре-
зидентських виборах у 2010 
році вона запустила новий 
музичний тур «З УкраїноЮ 
в серці». Це стало фатальною 
помилкою, переконаний її ко-
лишній політтехнолог Олек-
сій Ковжун.
 «Я вже тоді не працював iз 
Тимошенко, але ще встиг бла-
гати її не включати до туру 
«Потапа і Настю». Це вже 
тоді була застаріла техноло-
гія — ці пісні-танці. Я вва-
жав, що Юля могла збирати 
стадіони сама, адже вона була 
кращою з того, що було».
 Тимошенко наполягла на 
своєму. Мало того, кістяком 
її підтримки були ті самі ар-
тисти, які у 2004 році висту-
пали за її нинішнього конку-
рента Віктора Януковича. А 
саме — Ані Лорак, Ірина Бі-
лик і Наталя Могилевська, 
яка колись клялася у вірності 
Януковичу.
 Долучили до туру й 
свіжіші обличчя — Потапа і 
Настю Каменських, Тіну Ка-
роль, Олександра Пономарьо-
ва, Руслану (які у 2004-му 
підтримували Віктора Ющен-
ка), гурти «Танок на Майдані 
Конго», «ТіК», «Друга ріка» 
і «Мед Хедс XL».
 «Юля проти Януковича — 
зрозуміло, що це був останній 
шанс. Бо з президентом Юлею 
буде складно, але якось буде, 
а з Януковичем буде капець. 
У турі Тимошенко були люди, 
які це усвідомлювали, і тому 
виступали за цього кандида-
та», — вважає Ковжун.
 Музичний батальон Тимо-
шенко піарили з величезним 
розмахом — у найкращих 
кучмівських традиціях. Те-
лебачення було сповнене зір-

ковою рекламою на підтрим-
ку кандидатки.
 У репертуарі гурту «Потап 
і Настя» навіть з’явилася піс-
ня, присвячена леді Ю, яку 
вони урочисто заспівали на 
Майдані в Києві. На жаль, ко-
ментувати агітацію співаків 
за Тимошенко їхня піар-ме-
неджер відмовилася, заявив-
ши, що команда аполітична.
 Зрештою, президентські 
вибори 2010 року і поразка 
Юлії Тимошенко остаточно 
довели: музичні тури за кан-
дидатів для виборців — уже 
не аргумент. Схоже, україн-
ців розчарувало, що одні й ті 
самі обличчя за 10 років засві-
тилися в кампаніях трьох кар-
динально протилежних кан-
дидатів.
 «Можу сказати, що архі-
тектором її поразки стала її 
команда, — резюмує політтех-
нолог Ковжун. — Було пози-
ціонування на більш дорослих 
людей, не на молодь. Можли-
во, саме тому Юля і програла 
на тих виборах».

Чи запалюватимуть зірки 
на наступних виборах?
 Від зірок на виборах канди-
дати все ж не поспішають від-
мовлятися. Більше того, тех-
нологія залучення артистів 
до політики еволюціонує — 
якщо раніше були тільки спі-
ви-танці, то тепер музикан-
ти все частіше з’являються у 
списках партій, щоб приваби-
ти електорат. Ходять чутки і 
про політичні амбіції співака 
Святослава Вакарчука та ко-
міка Володимира Зеленсько-
го, які мають досить непогані 
рейтинги.
 Оскільки президентська 
та парламентська кампанії 
2019 року вже негласно стар-
тували, можемо спостерігати 
перші політичні концерти за 
участi зірок — Наталі Моги-
левської, гуртів «ТІК», «Дзід-
зьо» та інших.
 Але продюсер Володимир 
Бебешко переконаний: виступ 
зірок ніяк не впливає на голос 
виборця і перемогу кандида-
та: «Люди все одно прокида-
ються, з’їдають гречку, яку 
їм подарували, слухають кон-
церт і потім ідуть на виборчу 
дільницю. Маю надію, що там 
включають свій мозок і голо-
сують так, як їм серце підка-
зує, а не як музика навіяла».
 Його колега Ігор Кондра-
тюк узагалі вважає цю тех-
нологію безглуздою: «Це не-
раціональне, м’яко кажучи, 
викидання грошей. Такі кон-
церти працюють лише для 
збирання публіки, перед якою 
можна сказати пару слів, — і 
все. Це думка, перевірена ба-
гатьма роками».
 Кондратюк не вважає, що 
весь український шоу-бізнес 
непатріотичний і виступає 
тільки за гроші. Доказом цьо-
го є музиканти, які виявили 
активну громадянську пози-
цію під час війни, і ті, хто сві-
домо бере участь у політичній 
кампанії, а не співає за всіх 
пiдряд.
 «Думав після Майдану й 
останніх виборів Президен-
та, що, ну все, більше не до-
ведеться цього робити, — ко-
ментує Сергій Фоменко з гур-
ту «Мандри» можливість 
виступати на наступних ви-
борах. — Але зараз бачу, 
що, напевно, доведеться бра-
ти участь. Хоча мені це не 
особливо подобається, ска-
жу чесно. Але в такий час, 
як зараз, «поетом можеш ти 
не бути, а громадянином — 
зобов’язаний». ■

Як змінилися норми щодо 
тимчасового виїзду дитини 
за кордон при наявності боргу 
зі сплати аліментів?
 Безперешкодно тимчасово 
поїхати з дитиною в іншу країну 
тому з батьків, який проживає з 
дитиною, можна буде, якщо ін-
ший з батьків має заборгованість 
з аліментів 4 місяці. А для дітей з 
інвалідністю та тяжко хворих ді-
тей цей строк скорочено до 3 мі-
сяців. 
 Ці норми стосуються усіх поїз-
док, навіть тих, тривалість яких 
перевищує 1 місяць.
 Для виїзду за межі країни 
необхідно мати рішення суду 
або органу опіки про визначен-
ня місця проживання дитини, 
документ, що підтверджує мету 
виїзду за кордон, а також узяти 
у місцевому органі державної ви-
конавчої служби Мін’юсту або у 
приватного виконавця довідку 
про наявність заборгованості за 
4 місяці, а в разі наявності ін-
валідності або тяжких захворю-
вань у дитини — за 3 місяці. При 
перетині кордону пред’явити ці 
документи співробітникам при-
кордонної служби. 
 Якщо йдеться про виїзд iз хво-
рою дитиною, а борг становить 
рівно 3 місяці, необхідно також 
пред’явити документи, які під-
тверджують інвалідність або тяж-
ке захворювання дитини.

Чи можна виїхати без дозволу 
другого з батьків, коли немає 
боргу зі сплати аліментів?
 Розробляючи другий пакет 
законів, ми передбачили мож-
ливість для батьків та матерів, які 
проживають з дитиною, безпере-
шкодно виїхати з дитиною за кор-
дон строком до 1 місяця для від-
починку, лікування, змагань чи 
навчання тощо.
 Більше того, ми урівняли в 
правах обох батьків. З дитиною 
може виїхати як той з батьків, з 
ким живе малюк, так і той, хто 
живе окремо. 

Як вивезти дитину за кордон 
тому з батьків, хто проживає з 
дитиною строком до 1 місяця?
 Вивезти дитину може лише 
мати чи батько, які не перешко-
джають другому з батьків бачити-
ся з малюком і брати участь у ви-
хованні свого сина чи доньки. За 
виконання цієї умови достатньо 
поінформувати рекомендованим 
листом другого з батьків про тимча-
совий виїзд дитини, якщо його міс-
це проживання відомо. У листі має 
бути вказана мета поїздки, куди їде 
дитина, а також на скільки поки-
дає територію України. 
 При перетині кордону Ук-
раїни прикордоннику необхідно 
пред’явити рішення суду або ор-
гану опіки про визначення місця 
проживання дитини та докумен-

ти, які підтверджують мету виїз-
ду та строк перебування за кордо-
ном.

Як вивезти дитину за кордон 
тому з батьків, хто проживає 
окремо від дитини?
 Для того щоб скористатися 
правом поїздки з малюком за кор-
дон, той iз батьків, який прожи-
ває окремо від дитини, повинен 
належно виконувати батьківські 
обов’язки і, що найголовніше, не 
мати заборгованості зі сплати алі-
ментів.
 Також слід рекомендованим 
листом надіслати відповідне звер-
нення про отримання згоди до 
того з батьків, з ким дитина про-
живає. Якщо нотаріально посвід-
чену згоду не надано впродовж 10 
днів з моменту, коли ви отрима-
ли відмітку про вручення пові-
домлення, можете сміливо йти 
до суду. За скороченою процеду-
рою суддя має розглянути вашу 
заяву та надати дозвіл на виїзд 
дитини за кордон без згоди дру-
гого з батьків.
 При виїзді з України прикор-
донникам треба буде показати но-
таріально посвідчену згоду друго-
го з батьків на вивезення дитини 
або відповідне рішення суду.
 Хочу наголосити, що повер-
нутися в Україну треба до завер-
шення строку, який вказаний у 
нотаріально посвідченій згоді або 
визначений у рішенні суду.

Яке покарання за порушення 
строку вивезення дитини?
 Аби збалансувати права й 
обов’язки батьків, ми встанови-
ли реальну відповідальність для 
порушників. За умисне порушен-
ня місячного строку встановлена 
адміністративна відповідальність 
— штраф від 100 до 200 неоподат-
ковуваних мінімумів, а це від 1700
до 3400 гривень. 
 Окрім цього, такі батько чи 
матір втратять на рік право виїз-
ду за кордон з дитиною, крім ви-
падку, коли є нотаріально посвід-
чена згода на виїзд дитини друго-
го з батьків.
 Завдяки другому пакету зако-
нодавчих ініціатив  #ЧужихДітей-
НеБуває діти матимуть можливість 
виїхати за кордон для подорожей, 
лікування, спортивних змагань та 
навчання. Ще раз хочу подякувати 
всім, хто підтримував нашу коман-
ду на цьому шляху!

Куди звертатися по більш 
детальнi консультації?
 Оскільки кожна конкретна 
справа вимагає індивідуального 
підходу та ознайомлення з доку-
ментами, зверніться до одного з 
бюро чи центрів безоплатної пра-
вової допомоги Міністерства юс-
тиції. Дізнатися адресу найближ-
чого можна за телефоном гарячої 
лінії: 0(800) 213-103. ■

КОПАЙТЕ ТУТ!

трешу:
■
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Підготувала Ліна ТЕСЛЕНКО

Чи то так доля обдарувала, чи й справді 
все вирішується на Небесах, але Левку 
Лук’яненку судилося прийти в цей світ 24 
серпня. Минуть роки, і Левко Григорович 
розділить свій день уродин із днем на-
родження незалежної України — своєю 
рукою впише цю дату в її історію і стане 
батьком нової віхи. Його життєвий шлях 
— це яскраве свідчення того, що навіть 
після найтемнішої ночі настає день. Чи 
думав хто в 1959 році, коли він тільки 
ставав до боротьби і створював свою Ук-
раїнську робітничо-селянську спілку, чи 
в 1961-му, коли отримав перший строк, 
чи в 1978-му, коли був засуджений уд-
руге, що незалежність — це реаль-
ність і настане вона ще при житті Левка 
Лук’яненка? 
На жаль, цього року відсвяткувати свій 90-
річний ювілей разом із головною датою 
Української держави Левку Григоровичу 
не судилося: 7 липня великого українця 
не стало… Але нам залишилася пам’ять 
про палкого патріота, його справи і його 
мудрість. Дещо із його життя, ідей і ду-
мок пропонуємо сьогодні згадати. 

Про незалежність
 «Правильніше було б назвати у 
1991 році проголошення не незалеж-
ності, а самостійності, — зазначав Левко 
Лук’яненко. — Є трохи різниця в тому. 
Самостійність — нам Москва перестала 
присилати людей на посади в Києві, по об-
ластях і так далі. Україна сама формува-
ла владу. Але незалежними ми не стали. 
Тому що комуністи як московська сила 
стали владою в Україні, і вони все роби-
ли, щоб повернути Україну назад під вла-
ду Москви. 
 У грудні 1991 року у час референдуму, 
нація проголосувала за незалежність Ук-
раїни, причому дивовижно масово — по-
над, як 90%. Це перша величезна акція 
єднання нації навколо державницької 
ідеї. Навіть Крим, де українців було мен-
ше, а росіян більше, і там проголосували 
54%. Це показує, що українська нація — 
державницька, і вона хотіла мати свою не-
залежну державу. 
 В України не вийшло переходу від ко-
лоніального стану до незалежності. Було 
переповзання. Воно не завершилося. Мой-
сей виводив євреїв із єгипетської неволі 40 
років. Водив їх по пустелі, поки не помер-
ли старі люди і не народилося нове, вільне 
покоління. Старе ж тягнуло в Єгипет, бо 
там давали їсти і роботу. От у нас є нове по-
коління, яке народжується в умовах сво-
боди. Прискорити прогрес неможливо. 

Про Акт проголошення незалежності 
 Я — щаслива людина. Став свідком 
становлення незалежності України. Бо-
ротьбі за це присвятив усе життя. Моя за-
слуга перед Україною не в тому, що напи-
сав з допомогою професора медицини Ле-
онтія Сандуляка проект «Акта проголо-
шення незалежності України». Половина 
депутатів Ради могли це зробити. Моя за-
слуга в тому, що належну пропозицію за-
пропонував у належний час і належним 
способом.
 23 серпня 1991 року ми обговорюва-
ли порядок денний на 24 серпня. І я зап-
ропонував проголосити Україну незалеж-
ною державою. Якби я промовчав, то ми 
наступного дня ухвалювали б закони Ук-
раїнської Радянської Соціалістичної Рес-
публіки. Комуністи були розгублені. І 
тому… погодилися з пропозицією. 
 Кажу Сандуляку: «Необхідно написа-
ти такий законопроект, який би проголо-
шував незалежність країни і в якому не 
буде дискусійних положень. Його треба 
ухвалити без обговорення. Бо якщо поч-
неться дискусія, то все затягнеться. За 
один день не ухвалимо. А потім — вихідні. 
У комуністів пройде страх. І нам не вдас-
ться проголосити незалежність». Я дістав 
зі своєї теки зошит. Написав «закон» і пе-
рекреслив, бо це — нормативний акт три-
валої дії. Потім вивів «універсал». Закрес-
лив і його, бо цей термін характерний для 
козацької України, для гетьманщини і 
петлюрівщини. Це могло викликати дис-
кусії. І тоді Леонтій пропонує: «А може, 
хай буде акт?» Думаю, а й справді... 
 Як Кравчук поставив Акт на голосу-
вання, на табло висвітилося, що «за» — 
346 депутатів. Від щастя хотілося пла-

кати. Подумав: «Якби на цьому моє жит-
тя закінчилося, то я не дурно прийшов на 
білий світ». Це було величезне свято для 
мене, бо все життя мріяв про проголошен-
ня незалежності. Ми підхопилися, одне 
одного обіймали, вітали. Потім вийшли 
перед будинком Верховної Ради. Мене там 
теж вітали, взяли на руки, підкидали.
 Додому повернувся, коли вже стемні-
ло. Зайшов до хати, а там жінка застелила 
столи і виставила всілякі страви. Спитав: 
«Що ж це таке, що стільки всього наготу-
вала?». Відповіла: «Так сьогодні ж твій 
день народження». Тут тільки про це зга-
дав. Згодом люди казали, що то Господь 
підніс мені такий подарунок за те, що ба-
гато боровся і сидів у таборах.

Про нове життя 
 Я розумів, що перехід від колоніально-
го стану до незалежності буде пов’язаний 
із багатьма труднощами. Навіть припус-
кав, що якийсь період життя у незалеж-
ній Україні буде гіршим, ніж у колоніаль-
ні часи. Це як життя селянина, який пере-
будовує свою хату. Він зібрав матеріали: 
стару хату розвалив, а нову ще не збуду-
вав. У цей період йому доводиться жити 
або в наметі, або взагалі по сусідах, тобто 
він живе гірше, ніж у старій хаті. Це сто-
сується й усієї країни. Такий період тре-
ба просто пережити. Але я ніяк собі не міг 
уяви ти, що комунізм так глибоко спотво-
рив душу нашого народу. Те, що ми маємо 
сьогодні в державі, багато в чому розчаро-
вує і показує, наскільки важким є шлях 
від колоніального стану до незалежності.

Про смертний вирок
 Віра у призначення звільняє від стра-
ху смерті. Звільнення людини від страху 
смерті робить її надлюдиною. Коли засу-
дили до розстрілу то, безперечно, отримав 
болісний удар. Я дуже багато склав планів 
боротьби за самостійну Україну. А все мог-
ло обірватися на самому початку. З іншо-
го боку, міркував: розстріляють тільки 
мене, а шестеро ще залишаться, бо нас су-
дили сімох. Найважливіше у тому було, що 
я розробив стратегію нової боротьби за Ук-
раїну. Вона побудована на тезі: Незалеж-
ність потрібно відстоювати на основі внут-
рішнього і міжнародного законодавства. 
 Звичайно, мені було шкода, що можу 
закінчити свій шлях так коротко. З дня на 
день я припускав, чи мене вб’ють. О 22-й 
вечора був відбій. Коли я лягав, чув, як за 
дверима патрони перекидають із ящика в 
ящик. Звук патронів дуже специфічний, 
я служив вісім з половиною років і добре 

його знаю. То собі думав: «Ага, якщо ви 
зараз бавитеся перекиданням набоїв, то по 
мене не прийдете. Значить, іще якийсь час 
житиму». Логічність допомагає вийти з си-
туації. (Через 72 доби суд замінив розстріл 
на 15 років позбавлення волі. — Авт.). 

Про мову 
 Ми як нація окупована, як колонія, за-
знали величезної русифікації і знищення 
нашої культури: театру, культури побуто-
вої і так далі. І вихід з-під впливу російсь-
кої мови як знаряддя русифікації, як зна-
ряддя знищення українського національ-
ного духу — ми це ще не подолали, на пре-
великий жаль. Людина до вас звертається 
українською — ви говорите українською. 
Людина до вас звертається російською — 
ви переходите на російську. Тобто ви не 
є особа. Ви хамелеон, який не має своєї 
лінії, а пристосовується до іншої. Зна-
чить, немає національної гордості, а є ком-
плекс отої нижчевартості і готовність при-
служитися.

Про українсько-російську війну
 Росія готувалася до повернення Украї-
ни під Москву весь час, іще з 1991 року. 
Розроблялися різні плани. По-перше, роз-
почали надзвичайно серйозну інформа-
ційну війну, по-друге, підтримували в Ук-
раїні п’яту московську колону — офіцій-
но представлену Комуністичною партією. 
По-третє — розширення системи агенту-
ри по країні. За цей період Москва зроби-
ла багато, щоб не дозволити підняти на-
ціональну свідомість та консолідувати 
український народ. Ми мали ідейно дез-
орієнтоване та дезорганізоване суспіль-
ство. Нам показували російські серіали, 
фільми про перемогу Росії, але не було ні 
слова про українську історію, ані про події 
княжої доби, ані козацької, петлюрівсь-
кої чи бандерівської. Намагалися вихова-
ти не патріотів, а лакеїв. Одним із таких 
планів був і збройний наступ. Та розра-
хунок Путіна був неправильним. Спра-
ва в різниці у психології російського і ук-
раїнського народу. Вони не розуміли, що 
українці — суб’єкт. Виявилася сила, про 
існування якої вони не підозрювали. 
 Війна між Україною і Московією — 
це не просто українсько-російський кон-
флікт, а це конфлікт глобального харак-
теру. Це цивілізаційне зіткнення, це 
зіткнення Азії з Європою, це зіткнення 
різних політичних традицій. Але через те, 
що Московія відстала від розвитку Євро-
пи на два покоління, вона веде загарбни-
цьку політику. Вона хоче відняти землю 

у чужої нації, вона хоче нав’язати чужій 
нації, нам, свої порядки дикунські, вона 
хоче підкорити нас. Ця війна закінчиться 
розвалом Російської імперії. Мордва, чу-
ваші, інші корінні народи створять неза-
лежні держави. А московити — свою на-
ціональну, якої у них ніколи не було. Всі 
європейські імперії розвалилися. Росія ж 
відтягує. 1991-го відбулася перша фаза 
її розвалу. З-під влади Кремля вийшли 
14 союзних республік. Але ж автономні 
не вийшли. Цей рух зростає. Для самих 
росіян це буде катарсис. Крах віковічно-
го прагнення до розширення, крах століт-
ньої мрії. Нічого, переживуть.

Про Російську імперію
 Радянська влада — це російська вла-
да в стадії комуністичній, а КДБ — це пе-
редовий загін диктатури. Тому що по-
справжньому СРСР був імперією, а нія-
кою не союзною державою. І ця імперія 
дбала про своє збереження, про своє роз-
ширення. А імперія може існувати лише в 
умовах диктатури і не може в умовах сво-
боди. Коли ми підняли питання про роз-
ширення демократії і свободи у Радянсь-
кому Союзі, то це було направлено на під-
рив імперських основ. Тому проти нас 
спрямували усі сили КДБ і міліції.
 Необхідно роз’яснювати світу, що Мос-
ковія — це імперія і вона продовжує ім-
перську політику, і що ця імперська полі-
тика спрямована, аби Україну задушити 
різними способами і повернути її під вла-
ду Кремля.

Про перемогу
 Важлива перемога, але ще важливі-
ший фактор боротьби: доки нація бореть-
ся, у ній пульсує кров — вона живе. Не 
треба боятися захищати свободу ціною 
життя. Три мільйони фінів 1939 року не 
злякалися 150-мільйонного СРСР. Бо кра-
ще загинути в бою, ніж повернутися в мос-
ковське колоніальне рабство. ■

ЛЮДИНА-ЕПОХА

 «Доки нація бореться — 
вона живе»
24 серпня «вічному революціонеру» Левку Лук’яненку 
виповнилося б 90 років

■

Левка Лук’яненка вітають з ухвалою Акта про незалежність України. 1991 рік. 
Фото з сайта day.kyiv.ua.
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ОСОБИСТЕ

 Про шлюб
 Для тривкого шлюбу самого кохання зама-
ло. Потрібні спільні уявлення про багато побу-
тових речей і порядків, про моральні цінності. 
Моя політична мета — причина можливого аре-
шту — не мала бути дружині ворожа. Надія Бу-
гаєвська (перша дружина. — Авт.), як і я, приї-
хала у Хрипівку на канікули. Підійшла й запитала, 
чи я танцюю. Відповів: ні. Витягнула із сумочки 
томик «Антології української поезії». Через три 
дні я взяв ще один — усього їх було чотири. Та їй 
не поталанило. Вона мріяла про сім’ю, а я — про 
Україну. Не дав родинного щастя, приніс тільки 
безконечні страждання. А інколи думав, що кра-
ще було б мені не одружуватися.
 Із другою дружиною познайомився 1989-го в 
Івано-Франківську. Балотувався в депутати. Надя 
працювала на швейній фабриці. Була розлучена, 
мала двох доньок — Ірину та Любу. За 40 тисяч 
рублів купив хату в Хотові й забрав усіх до себе. 
Надія Іванівна, доки я будував державу, збудува-
ла дім. У неї це краще вийшло. 

 Про батьків 
 Батько мав початкову освіту, умів робити все, 
що потрібно в сільському житті. Був небалаку-
чий і одразу брався до діла. Не боявся води, лісу, 
висоти і нечистої сили. Але боявся начальників і 
волів тікати від влади, ніж вести з нею перемо-
вини. Не раз замість півлітра горілки до свята ку-
пував книжку. Позичивши граблі сусідці, боявся 
їй нагадати, щоб повернула, і, бувало, робив собі 
нові. Часом ніс у кишені зернятка дичок і садив у 
лісі. Казав: «А нехай зросте. Не ми, так хтось ін-
ший колись з’їсть гниличку».
 Мати — цілковита протилежність батькові. Ро-
боту вміла поєднувати з важливими розмова-
ми. Відстоювала не когось, а істину. Того в селі її 
прозивали «адвокатка». Вчилася в гімназії, лю-
била художню літературу і, хоч читала небагато, 
запам’ятовувала на все життя. Дітей відвертала від 
поезії: «З віршів хліба не їдять. Учіть арифметику».
(За матеріалами «Країна», «Сєгодня», DW, «УП», 
«Радіо «Свобода», «Волинська газета», «День»)

■
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Камуфляж, за яким криється 
план реанімації імперії
 Українські ЗМІ та блогосфе-
ра «чомусь» і «раптом» гнів-
но здивувалися, як Путін пів-
тора місяця тому присвоїв по-
чесні найменування танковим 
полкам ЗС РФ (6-му, 68-му та 
163-му), використавши назви 
українських і не тільки міст 
поруч із гвардійськими титу-
лами. Так, це меседжі. Але 
відкрию «таємницю»: Росія 
цю практику клонує вже кіль-
ка десятиліть. Просто ми не за-
мислювалися раніше, наскіль-
ки ядерний зміст несе в собі це 
явище! Колір берета, дизайн 
нарукавної нашивки, напис 
на шевроні чи стязі — меседжі 
та коди, які пояснюють, за які 
цінності потрібно воювати. І в 
який спосіб!
 Навіщо російським части-
нам інсталювати в почесні най-
менування згадки про українсь-
кі Львів, Ніжин чи Житомир, 
білоруський Вітебськ, польсь-
ку столицю Варшаву або ж да-
леку Трансільванію? Звісно, що 
«збереження славних військо-
во-історичних традицій та вихо-
вання відданості «Отєчєству», 
як писано в путінському указі, 
є камуфляжем, за яким криєть-
ся реальний стратегічний план 
реанімації імперії. Так вони го-
тують російські голови — щоб 
ні в кого не виникало й тіні сум-
ніву, що «Росія поверне власну 
велич і врятує слов’ян-братів». 
Це натяк не лише на те, що «мо-
жемо», а й «повторимо подвиг 
дідів». Показова, як на мене, іс-
торія 93-ї окремої танкової бри-
гади, на базі якої створили 68-й 
танковий полк, розформований 
на початку 1990-х. Але цю час-
тину, увага, відновили 2017-
го, а за рік присвоїли наймену-
вання «Житомирської». Що ще 
потрібно пояснювати? Началь-
ник Генштабу ЗСУ Віктор Му-
женко правильно назвав таку 
тенденцію в РФ «озвучуванням 
претензій на землі інших на-
родів».
 Навіщо Міноборони РФ 
створило Головне військово-
політичне управління? Та ще й 
під очільництвом генерал-пол-
ковника Андрія Картаполова 
— екс-командувача російського 
контингенту в Сирії? Та й посада 
ця одразу отримала поважний 
подвійний статус — головний 
замполіт водночас є заступни-
ком самого міністра! Структу-
ра цього главку будується су-
воро вертикальною, базуючись 
від ротного рівня. Значить, зно-
ву, як у сталінські часи, співа-
ли іще за кілька років до почат-
ку світової м’ясорубки: «Если 
завтра война, если завтра в по-
ход, будь сегодня к походу го-
тов!» (1938 р.). Скільки у нас є 
часу? Скільки «мирних ініціа-
тив» штампуватиме миролюб-
ний агресор? І чи буде, якщо 
вже вдаватися до повних ана-
логій, у «Лаврова свій Ріббент-
роп»...

Декомунізація+дерадянізація+
деімперіалізація 
 Нехай і з прикрим запізнен-
ням, але українське військо ви-
будовує власну, питомо націо-
центричну та автентично-іс-
торичну платформу. І хай там 
як, а зроблено багато. Вели-
ким кроком до формування та-
кого ідеологічного фундаменту 
є наказ очільника Генерально-
го штабу ЗСУ, що регламентує 
впровадження у війську пов-
ної декомунізації. Українське 
військо практично наповнює 
власний кейс військово-істо-
ричних традицій, окремішніх 
від російських чи радянських 
версій. Це правильно, бо пот-
рібно не просто «засудити» ім-
перські, а одразу інсталювати 
українські моделі.
 Український військовий 
історик Василь Павлов укотре 
закликає дивитися на події в 
Росії крізь призму розуміння, 
що «там готуються до великої 
війни і використовують будь-
які ідеологічні засоби для мо-
білізації власної армії і насе-
лення». Учений переконаний: 
формула «декомунізація+дера-
дянізація+деімперіалізація» 
є вкрай необхідною складо-
вою реформ наших Збройних 
сил. Також Україна повин-
на продовжувати присвоєння 
почесних найменувань війсь-
ковим частинам, спираючись 
на власні військово-історич-
ні традиції та досвід російсь-
ко-української війни. Біль-
ше того (згадайте ще раз піс-
ню про «завтрашній похід»), 
він є прибічником приско-
рення цього процесу, який 
має су проводжуватись потуж-
ною пропагандистською кам-
панією як серед військових, 
так і загалом у суспільстві. Ук-
раїнська армія, і про це з де-
далі більшим жахом пишуть 
російські медіапропагандисти, 
стає локомотивом ідеологічно-
го та ціннісного відриву Украї-
ни від «русского міра». Ми те-
пер на різних геополітичних 
плитах. Запоребрикові адеп-
ти із жалем констатують, що 
українські офіцери вже давно 
не дивляться у бік Москви, як 
колись, і тепер мріють про ста-
жування у США, відрядження 
до Брюсселя чи обмін досвідом 
із натовськими колегами. Тоб-
то ребрендинг нашого війська 
є однією з основних загроз про-
суванню інтересів Росії, яка 
донедавна контролювала ук-
раїнську армію, а тепер катас-
трофічно втрачає важелі впли-
ву, зокрема ідеологічні.

Українське військо не є 
ідеологічним нащадком 
Червоної армії
 — Такі рішення Путіна — не 
останній писк моди, а елемент 
довготривалої цілеспрямованої 
політики, — зауважує історик 
Василь Павлов. — Просто це 
тільки зараз потрапило у стріч-
ку новин.

 — Що змінилося за рік? Чи 
приживається нова система по-
чесних найменувань частин 
ЗСУ?
 — Гадаю, що скоріше так. 
Є надійні сигнали, які про це 
свідчать. Військові в доброму 
розумінні починають гратися зі 
своїми почесними найменуван-
нями: вигадують неформальні 
прізвиська, ритуали, символі-
ку, вивчають історію власних 
підрозділів. Так у нас вибудо-
вується власна мілітарна ідео-
логія. Після торішнього пара-
ду до Дня незалежності ми зуст-
річалися з ініціативною групою 
і командуванням 24-ї бригади. 
Минув усього місяць по тому, 
як їй присвоїли почесне най-
менування ім. короля Данила, 
а люди в ній уже позиціонува-

лися королівською піхотою. 
Це кардинальна зміна статусу! 
Це вже вербалізація прикмет-
ника «королівський» у публіч-
ній площині цілого військово-
го організму, про який говори-
тимуть саме як про королівську 
бригаду. І така символіка разю-
че вирізняється на тлі поперед-
ньої практики.
 Тобто почесні найменування 
дозволяють зашифрувати в сим-
воліку набагато більше сенсів, 
ніж раніше. Радянський підхід 
— шаблонний, одноманітний, 
заполітизований і практично 
законсервований у 1940—60-х 
роках у площині теми «Вели-
кої Вітчизняної». Реально, це 
те саме, на чому тепер базуєть-
ся ідеологічна машина путінсь-
кого режиму, яка лише підда-
ла косметичному рестайлингу 
та гібридизації імперсько-ра-
дянську модель.
 Але народити почесне най-
менування — це одне, а от щоб 
бригада ним запишалася й по-
чала тим грати — зовсім інак-
ше. Із людьми потрібно працю-
вати. Наразі у близько 10 части-
нах триває обговорення схема-
тики їхнього ребрендингу — це 

відбувається поступово, у дис-
кусії. Тут потрібно працюва-
ти тонко, але водночас рішуче, 
адже варто, щоб такими реча-
ми усе-таки займалися фахівці. 
Ідеологія — це царина держа-
ви, і вона має її формувати. І не 
треба ці питання абсолютизува-
ти до рівня «військового плебіс-
циту». Звісно, військових кра-
ще переконувати, а не ламати 
їхню свідомість. Світовий до-
свід подібних змін ніколи не 
проходив гладко. От і нині знач-
на частина наших військових 
іще апелює до тих чи інших тра-
дицій Червоної армії. Причому 
вони беруть звідти тільки те, що 
їм подобається, забуваючи, що 
її потуга базувалася на одній із 
найжорстокіших систем дис-
ципліни, де ініціатива та влас-

на думка були майже неможли-
вими. Їх місце займали ідеоло-
гічні штампи. Так, усі апеляції 
до блакитних беретів тягнуть 
до радянського досвіду, до ні-
бито зруйнованого братерства 
і до того, що об’єднувало спіль-
ноту десантників. Але мало хто 
згадує придушення «беретами» 
національно-визвольного повс-
тання в Угорщині чи такого ж 
руху в Чехословаччині. І сучас-
на Україна не може дозволи-
ти собі вести родовід від війсь-
кових організмів Червоної ар-
мії в цілому, бо вона щодо нас є 
окупаційною... Словом, це гра у 
довгу.
 — На моє переконання, нам 
потрібна пропаганда як інстру-
мент роботи із масами, — веде 
далі Василь Павлов. — Хоча на 
цьому місці «заспіває» хор го-
лосів про її неприйнятність у 
демократичному суспільстві. 
Так і є: ми опиняємося саме у 
такій вилці. Але ж у нас війна! 
Знаєте, я ніколи не приховував, 
що займаюся пропагандою, хоч 
декого від цього слова «тіпає». 
Проте ці ж люди фактично зай-
маються нею, але у формі «ін-
формаційної політики», «про-

світництва», «популяризації 
цінностей», «комунікаційної 
стратегії»...
 — Як відповісте на запитан-
ня, яке часто можна почути: 
«Нам що, зовсім відмовитися 
від радянської спадщини?»
 — Нічого ми не відкидаємо! 
Треба добре знати історію своєї 
частини: де вона брала участь, 
що це були за події. Так, питан-
ня дещо провокативне... Але от 
зважте, ми ж зі свого життя не 
викидаємо періоди хвороб, не-
вдач чи, приміром, ув’язнення. 
Це все прожите нами. Ми має-
мо знати, що Червона армія 
воювала спершу проти УНР, 
потім придушувала селянські 
повстання, брала участь у на-
сильницькій колективізації та 
в організації Голодомору. Це 
були конкретні люди з конк-
ретних військових частин, які 
тим пишалися й отримували за 
свої «подвиги» нагороди. І Чер-
вона армія не одна перемогла 
нацизм, більше того, два роки 
вона співпрацювала із майбут-
нім ворогом. І загалом, якщо 
говорити про великі тоталі-
тарні країни того часу — в них 
усе відбувалося за схожим сце-
нарієм. Проте сучасний бун-
десвер не веде свою історію від 
вермахту. Це наслідок безком-
промісної денацифікації. Але 
німецькі військові знають іс-
торію вермахту і своїх частин, 
чітко розуміючи, що його ус-
пішні операції таки варто вив-
чати. Українське військо не є 
ідеологічним нащадком Черво-
ної армії — ось що головне, ми 
не продовжувачі її традицій.
 — Що навчив рік після пер-
шого присвоєння почесних най-
менувань?
 — Із людьми треба працю-
вати. Потрібна чітка політика 
присвоєння почесних найме-
нувань військовим частинам з 
урахуванням допущених поми-
лок. Головне — невтомно гово-
рити з військовими і суспільс-
твом. У нас є один і той же го-
ловний союзник та противник. 
Це час. Дякувати Богові, а по 
офіційних веб-сторінках і ака-
унтах ДШВ, морської піхоти та 
значної частини бойових бригад 
видно, що поступ нової мілітар-
ної ідеології таки триває.
 Зараз у багатьох напрямках 
ми завоювали і ведемо успіш-
ну ідеологічну та інформацій-
ну ініціативу. І в цій парадигмі 
треба працювати, не витрачаю-
чи сил на відповідь на російські 
вкиди. Приміром, я точно знаю, 
наскільки в Кремлі розгубилися 
після появи інструкції Ген штабу 
ЗСУ про декомунізацію та про-
грами з відновлення і впровад-
ження національних бойових 
традицій у Збройних силах Ук-
раїни. Саме це нам і потрібно!
 До речі, у Генеральному шта-
бі ЗСУ створено воєнно-історич-
ний відділ, а в грудні 2017-го 
затверджено Концепцію воєн-
ної історії України, яка перед-
бачає орієнтовно після 2020 
року створення головної науко-
вої установи з дослідження цьо-
го предмета. ■

НОВА ІДЕОЛОГІЯ

Королівська піхота 
на сторожі України 
Триває процес ребрендингу та творення унікальної ідеологічної 
платформи вітчизняних Збройних сил

■Геннадій КАРПЮК

Уже другий рік триває нарешті розпочатий історично-ціннісний 
ребрендинг українського війська. Ми лише зачинаємо, причому 
в достатньо демократичних процедурах, на відміну від РФ, фор-
мування ідеологічної предтечі Української Перемоги. Це немов 
одягання на ходу. Київ на тепер без озирання на Білокам’яну 
та «общее прошлое» називає речі, важливі події й орієнтирні 
персони так, як того вимагає потреба в розбудові, як не дивно, 
проукраїнської армії. І цій важкій, але безальтернативній ево-
люції вже дано старт. Треба розуміти, що наш противник знач-
но просунувся в цій справі. По перше, їх влаштовували старі 
меми та підходи, бо це суспільство досі існує в тоталітарній 
координатній системі, яка гуртується навколо «лідера» чи ідеї 
маскулінної величі, яку обов’язково потрібно весь час підтвер-
джувати. Бажано так, як у Чечні, Грузії, чи от зараз в Україні або 
Сирії. По друге, у них немає іншого бачення як самозберегтися у 
глобальній конкуренції. Це їхній єдиний козир у грі, що веде до 
серії з «пенальті» в одні ворота.

24-та «королівська» бригада — одна з перших військових частин, 
що влітку 2014 року прийняла на себе удар країни-агресора.
Фото з мережі «Фейсбук».

❙
❙
❙

Сучасна Україна не може дозволити собі вести 
родовід від військових організмів Червоної армії, 
бо вона щодо нас є окупаційною. 
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Для абсолютної більшості ук-
раїнців — тих, хто отримує за-
робітну плату в національній 
валюті, — настали чорні часи: 
гривня продовжує стрімко 
знецінюватися. Лише минулої 
п’ятниці, яку деякі експерти вже 
охрестили «чорною», наша нац-
валюта втратила 22 копійки на 
одному доларі. Національний 
банк тим часом активно про-
водить аукціони, продаючи до-
лари зі своїх валютних запасів 
і тим самим рятуючи гривню, 
але водночас не вважає ситуа-
цію критичною і не планує за-
проваджувати обмеження на 
валютному ринку.

Мінус 22 копійки лише 
за один день 
 Національний банк в остан-
ній день перед вихідними пос-
лабив офіційний курс гривні до 
долара на 22 копійки. І встано-
вив його на рівні 27,89 гривні 
за один «зелений». Офіційний 
курс гривні до євро встановле-
ний на рівні 31,77 гривні. При-
чина обвалу в тому, що напере-
додні котирування гривні до до-
лара на закритті міжбанку було 
встановлено на рівні 27,75-27,78 
гривні за долар.
 В останній робочий день ми-
нулого тижня наша валюта про-
довжила падіння. Вже на від-
критті міжбанківських торгів за 
долар США давали 27,92-27,95 
гривні, за одне євро — 31,83-
31,85 гривні, російський рубль 
коштував 0,4174-0,4181 грив-
ні. Таким чином наша грошова 
одиниця вже балансує на межі 
нової психологічної межі — 28 
гривень за долар.
 Отже, продовжується тренд, 
який ми бачимо вже упродовж 
останнього місяця і про який 
нас іще навесні попереджали 
фінансисти: після феєричного 
зростання вартості надалі грив-
ня буде дешевшати. І цей про-
цес із можливими зупинками, 
короткими поворотами назад 
тощо триватиме до Нового року. 
І дуже ймовірно, що і після Но-
вого року. 
 «З минулого понеділка 
офіційний курс долара США, 
встановлений НБУ, зріс із 27,09 
грн. до 27,25 грн., або на 0,6%. 
Співвідношення попит/пропози-
ція долара на міжбанку, за дани-
ми компанії «Укрділінг», за цей 
же час зросло із 27,09/27,12 до 
27,36/27,39 (+ 1,0%), — конста-
тує старший аналітик компанії 
«Альпарі» Вадим Іосуб. — Се-
редні курси купівлі— продажу 
готівкового долара в банках за 
тиждень виросли з 27,09/27,46 
грн. за долар до 27,19/27,49. Та-
ким чином, купівля валюти ми-
нулого тижня зросла на 0,4%, 

а продаж — на 0,1%. При цьо-
му спред (різниця між курсом 
купівлі та продажу валюти. — 
Ред.) скоротився з 1,4% до 1,1% 
за рахунок швидшого зростан-
ня покупки в порівнянні з про-
дажем.
 За словами Іосуба, зниженню 
гривні до долара сприяло відра-
зу декілька зовнішніх факторів. 
«По-перше, зростання самого 
долара [щодо головних світо-
вих валют]. Тільки в один день, 
минулої п’ятниці, пара EUR/
USD пробила рівні 1,15 і 1,14, і 
в понеділок вже опускалася до 
1,1360 — мінімуму з липня 2016 
року. Індекс долара також вий-
шов на максимуми за 26 місяців. 
По-друге, обвалення турецької 
ліри до історичних мінімумів 
потягнуло за собою вниз валюти 
країн з ринками, що формують-
ся», — переконаний аналітик.
 За його прогнозами, до 
п’ятниці, що минула, долар 
на міжбанку не мав би опус-
катися нижче позначки у 27,6 
грн., а готівковий долар у бан-
ках мав би торгуватися близько 
27,3/27,5 грн. Втім обвал, який 
ми побачили, виявився значно 
швидшим і потужнішим. 

Нацбанк вірить у гривню... 
 У цій ситуації варто віддати 
належне новому керівництву 
Національного банку України, 
яке, на відміну від попередньо-
го, не стало чекати остаточного 
колапсу, а оголосило аукціон із 
продажу до 50 млн. доларів. Під 
час торгів було продано майже 
половину із зазначеної суми — 
24,8 млн. доларів. Загальний 
обсяг заявок при цьому стано-
вив 32,7 мільйона доларів. 
 Продавали «зелень» за се-
редньозваженим курсом — 
27,9313 гривні за долар. Рані-
ше, нагадаємо, Національний 
банк проводив аукціон з прода-
жу банкам валюти три дні пе-
ред цим, у ході якого регуля-
тор продав 66,6 млн. доларів 
за середньозваженим курсом 
27,4619 грн. 
 Всього з початку знецінення 
української валюти Національ-
ний банк витратив на порятунок 
гривні понад 215 мільйонів до-
ларів — у ході валютних інтер-
венцій. «НБУ зберігає активну 
присутність на міжбанківсько-
му валютному ринку для зглад-

жування надмірних коливань 
обмінного курсу гривні, які по-
силилися на поточному тижні 
у зв’язку з подальшим переви-
щенням попиту на валюту над 
її пропозицією», — пояснили в 
Нацбанку і відзначили: пропо-
зиція іноземної валюти з боку 
головних експортних галузей 
(гірничо-металургійний комп-
лекс, АПК) залишається на до-
сить високому рівні. Іншими 
словами, можна сказати, що 
жодних фундаментальних при-
чин для знецінення гривні за-
раз немає. А процес знецінен-
ня, який ми бачимо, можна по-
яснити низкою суб’єктивних 
факторів і збігом обставин. 
 Принаймні саме так вва-
жають в Нацбанку. Непрямим 
підтвердженням, що у регу-
ляторі і справді вірять у нашу 
грошову одиницю, може слугу-
вати сам факт масштабних ва-
лютних аукціонів. Адже НБУ, 
який свого часу заявив, що не 
планує рятувати гривню, нез-
важаючи на об’єктивні обста-
вини, і «спалювати» на міжбан-
ку вільно конвертовану валюту, 
схоже, справді вважає, що міся-
ць серпень просто концентрує у 
собі збіг незалежних факторів. І 
сподівається малою кров’ю, тоб-
то всього лише якимись кілько-
ма сотнями мільйонів доларів, 
повернути тренд знецінення 
гривні у протилежний бік. 

Імпортери купують газ, 
населення — різні закордонні 
товари...
 Національний банк знову пе-
релічив головні причини, чому 
наприкінці літа знову, як, прак-
тично щорік, почала падати у ціні 
наша валюта. З одного боку, ми 
маємо імпортерів, які готують-
ся до сезону підвищення попиту 
та зростання ділової активності, 
що відбувається у нас традицій-
но восени. З іншого боку — насе-
лення. Яке, попри оспіване «зу-
божіння», таки має вільні кошти, 
що їх намагається використати на 
купівлю споживчих товарів. 
 А враховуючи, що більшість 
цих товарів виготовлена не в Ук-
раїні, а завозиться з-за кордону, 
кінцевим бенефіціаром цього 
процесу виступає не вітчизня-
ний, а зарубіжний продавець. 
Який продає нам за валюту. І цю 
валюту посередник — тобто віт-

чизняний імпортер — має купи-
ти на міжбанку... 
 «Спостерігається збільшен-
ня попиту на іноземну валюту 
на міжбанківському валютному 
ринку через сезонні, ситуативні 
і психологічні фактори, — зазна-
чили у регуляторі. — Так вигля-
дає сезонне збільшення попиту з 
боку імпортерів енергоресурсів, 
які потребують валюту для розра-
хунків за газ і за нафтопродукти 
— для раннього початку збору 
врожаю. А також із боку імпор-
терів товарів і послуг споживчо-
го напряму — електроніка, про-
дукти харчування, туризм. Ска-
зане є наслідком зростання до-
ходів населення». 
 Крім того, на думку керів-
ництва НБУ, під впливом нега-
тивних очікувань уже традицій-
но напередодні осені зменшуєть-
ся пропозиція валюти з боку на-
селення на готівковому ринку. 
Люди приїжджають із відпус-
ток і вже не готові міняти дола-
ри на купівлю турпутівок тощо. 
«Така тенденція позначається 
на спрямованості операцій бан-
ків на міжбанківському валют-
ному ринку, — стверджують у 
Національному банку Украї-
ни. — Тож Нацбанк продовжує 
уважно стежити за розвитком 
ситуації на валютному ринку і 
готовий і надалі здійснювати ва-
лютні інтервенції в разі необхід-
ності, щоб не допускати різких 
стрибків курсу».
 Водночас у регуляторі ще раз 
підтвердили правильність вис-
новків експертів: при режимі 
гнучкого курсоутворення Нац-
банк згладжує тільки ті знач-
ні коливання курсу, які відбу-
ваються внаслідок ситуативних 

чинників. «Якщо фактори, які 
склалися в економіці, зумовлю-
ють тиск на послаблення або по-
силення курсу, то курс повинен 
рухатися в потрібному напрям-
ку, і Національний банк цьому 
руху не протидіє», — повідоми-
ли в НБУ.

Це ще не криза!..
 Запроваджувати «пожежні» 
заходи порятунку ситуації Нац-
банк наразі не планує: вважає, 
що ситуацію можна змінити ма-
лою кров’ю. І заявляє: запрова-
дження адміністративних обме-
жень на валютному ринку поки 
що не є адекватною реакцією на 
поточні тенденції. Мовляв, у да-
ний час вагомих фундаменталь-
них причин для знецінення грив-
ні немає, оскільки ціни на товари 
українського експорту залиша-
ються досить високими, а екс-
портні надходження і надалі пе-
ревищують торішній рівень.
 При цьому в Національно-
му банку запевнили: крім ад-
міністративних обмежень, вони 
мають широкий спектр інстру-
ментів прямого і опосередкова-
ного впливу на стан валютного 
ринку, включаючи валютні ін-
тервенції, регулювання ліквід-
ності банківської системи, об-
лікову ставку. «В умовах прохо-
дження України до ліберальної 
моделі валютного регулювання 
адміністративні обмеження, 
які є болючими для ринку, роз-
глядаються лише як інструмент 
на крайній випадок і можуть за-
стосовуватися тільки в умовах 
значних дисбалансів на валют-
ному ринку, викликаних фун-
даментальними факторами», — 
повідомили у регуляторі. ■

НАШІ ГРОШІ

Післясмак «чорної п’ятниці»
Національна валюта знаходиться на новій психологічній позначці у 28 гривень 
за долар і готується падати далі

■

Олег ГАНСЬКИЙ 

 Київ показав напрочуд 
поганий приклад регіонам 
України: вслід за столицею 
тариф на проїзд у громадсь-
кому транспорті зростає по 
всій країні. Завдання ж уря-
ду — зупинити необґрунто-
ване зростання цін на проїзд 
по всій країні. Саме так вва-
жає народний депутат Сер-
гій Шахов. 

 «Хвиля подорожчання 
вартості проїзду у громад-
ському транспорті охоплює 
всю країну. Слідом за Киє-
вом у Дніпрі тариф на про-
їзд у наземному транспор-
ті підвищився з 1,5, а в мет-
рополітені з 2 грн. до 4 гри-
вень. Партія «Наш край» 
попереджала владу, що 
підвищення вартості про-
їзду у Києві запустить лан-
цюгову реакцію по всіх міс-

тах. «Наш край» закликає 
уряд та антимонопольний 
комітет негайно перевірити 
обґрунтованість підвищен-
ня цін на проїзд у громадсь-
кому транспорті», — зазна-
чив народний депутат.
 За словами Шахова, чи-
новники посилаються на 
зростання тарифів на елек-
троенергію як на причину 
підвищення вартості проїз-
ду.

 «Ми неодноразово звер-
тали увагу влади на те, що 
безконтрольне зростання 

тарифів на електроенер-
гію призведе до підвищен-
ня ціни у галузях, які її 

використовують. Але пот-
рібно оновлювати застарі-
лий та зношений рухомий 
склад та дбати про безпе-
ку пасажирів, а вже після 
цього можна буде перегля-
дати ціну на проїзд. Влада 
ж лише підвищує вартість 
квитків на громадський 
транспорт», — наголосив 
він і закликав уряд про-
аналізувати роботу громад-
ського транспорту та зро-
бити його доступнішим.
 «Необхідно забезпечити 
прозорий контроль над ро-
ботою міського комуналь-
ного транспорту, його ви-
датками та надходження-
ми. Одним із перших кро-
ків у цьому напрямі має 
стати запровадження елек-
тронного квитка», — підсу-
мував Сергій Шахов. ■

Попри весь скепсис деяких фінансових експертів, які вже бачать долар 
по 30 гривень, НБУ вважає нинішнє падіння гривні тимчасовим явищем.
Фото з сайта rian.com.ua.

❙
❙
❙

УДАР ТАРИФАМИ

Поганий приклад столиці
«Наш край» закликає уряд зупинити необґрунтоване 
підвищення тарифів на комунальний транспорт

■

Споживачі скаржаться, що подорожчання київського 
міського транспорту стало початком справжньої лавини 
підняття цін у регіонах.
Фото з сайта bigmir.net.

❙
❙
❙
❙
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Президент Білорусі Олек-
сандр Лукашенко відправив 
у відставку прем’єр-мініст-
ра Андрія Кобякова, про що 
повідомлено минулої субо-
ти на офіційному сайті пре-
зидента. На його місце при-
значено голову Банку роз-
витку Сергія Румаса. 
 Окрім глави уряду, звіль-
нено з посад трьох його 
заступникiв.  Лукашенко та-
кож призначив нових міні-
стрів архітектури і будівниц-
тва, економіки, зв’язку та 
інформатизації і промисло-
вості. Останнього звiльнили 
за «невиконання доручень iз 
комплексного розвитку» Ор-
шанського регіону. 
 «У нас в уряді, не буду 
називати прізвищ, було так: 
давайте ми ось цей курс за-
явимо, а потім проводити-
мемо інший курс. Так у мене 
ніколи не було і не буде! Те, 
що ми людям обіцяли, а 
уряд був створений саме під 
цей курс, той курс повинен 
і провадитись», — так у ха-
рактерній для нього манері 
пояснив Лукашенко зміни в 
уряді на засіданні кабінету 
міністрів.
 14 серпня Лукашен-
ко жорстко розкритикував 
чинний уряд, звинувативши 
міністрів у «пофігістському 
ставленні до доручень пре-
зидента» і доручив внести 
пропозиції iз заміни всього 
керівництва Ради міністрів. 
Він також дорікнув віце-
прем’єру Василю Жарку за 
корупцію в галузі охорони 
здоров’я у зв’язку з недав-
нім скандалом у міністерстві 
охорони здоров’я країни. 
 За інформацією, яку оп-
рилюднило в липні КДБ Бі-
лорусі, низка чиновників i 
керівників медзакладів отри-
мували хабарі за сприяння в 
поставках медобладнання та 
ліків за завищеними цінами. 
Оперативники КДБ затрима-
ли понад 60 осіб, включно із 
заступником міністра охоро-

ни здоров’я Ігорем Лосиць-
ким, а також керівників лі-
карень i комерційних струк-
тур. Частину з них пізніше 
відпустили. 
 Політичний оглядач 
Олександр Класковський на-
гадує, що призначений тепер 
главою уряду банкір Сергій 
Румас уже входив до складу 
уряду, але в 2011 році втра-
тив посаду віце-прем’єра. 
Тоді Лукашенко звільнив 
його, розкритикувавши план 
реформування, який отри-
мав назву «ринкової еконо-
міки Румаса-Мясніковича» 
(колишнього прем’єр-мініс-
тра Білорусі).
 «Це не означає, що тепер 
розгорнуться повноцінні 
ринкові реформи, але якийсь 
рух в їх напрямку можли-
вий», — вважає Класковсь-
кий. Оглядач упевнений, що 
«Лукашенко не став рефор-
матором, але відчуває, що 
Москва тепер закриє кран 
серйозно». Причина в тому, 
що 10 серпня агенція «Рей-
тер» повідомила, з поси-
ланням на протокол змін до 
двосторонньої міжурядової 
угоди та пояснювальну за-
писку «Білнафтохіма», що 
Москва призупиняє надан-
ня Мінську кредитів. Також 
агенція розповіла про намі-
ри Росії обмежити білорусам 
безмитні поставки нафтопро-
дуктів i зрідженого газу по-
чинаючи з четвертого квар-
талу цього року. 
 Хоча обидві країни є пар-
тнерами по Євразійському 
економічному союзу, але з 
огляду на розбіжності між 
ними часто доходить до «га-
зових» і «продуктових» воєн, 
незважаючи на тісні еконо-
мічні зв’язки. Цього разу 
Лукашенко прокоментував 
російські обмеження слова-
ми: «Якщо Росія підписала 
з Білоруссю угоду, договір, 
ми вимагаємо, щоб це бездо-
ганно виконувалось. І я від-
верто кажу, що ми ніколи 
не станемо васалами жодної 
країни». ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Пiвстолiття тому СРСР і 
його союзники вторглися до 
Чехословаччини, щоб при-
душити спробу реформуван-
ня комуністичного режи-
му. За розробленим у Кремлі 
планом операції під назвою 
«Дунай», війська СРСР та ще 
чотирьох держав-членів Ор-
ганізації Варшавського дого-
вору 20 серпня 1968 року за 
годину до опівночі увійшли 
до Чехо словаччини із за-
вданням придушити явище, 
яке отримало назву «Празь-
ка весна».
 6 травня 1968 року, висту-
паючи на засіданні Політбю-
ро ЦК КПРС, тодішній ген-
сек Леонід Брежнєв заявив: 
«Ми соціалістичну Чехос-
ловаччину не віддамо». Та-
ким чином  був винесений 
смертний вердикт рефор-
мам «Празької весни», спро-
бам чеського керівництва на 
чолі з комуні стом-реформа-
тором Александром Дубче-
ком лібералізувати тодіш-
ній соціалістичний режим 
радянського зразка, перетво-
ривши його на «комунізм iз 
людським обличчям».
 У рамках операції «Дунай» 
до Чехословаччини було вве-
дено півмільйона солдатiв, 
6 тис. 300 танків, 80 літаків. 
Із числа країн Варшавського 
договору, окрім СРСР, у на-
данні «братської допомоги» 
брали участь Польща, Бол-
гарія, Угорщина та Німець-
ка Демократична Республіка. 
Але Москва не довіряла навіть 
арміям «братніх країн», тому 
війська цих чотирьох країн 
виконували радше роль ма-
совки. Німецька армія пере-
йшла кордон та так і зупини-
лася на ньому. Угорці зайняли 
Словаччину, яка відігравала 
роль провінції і де реформа-
торські настрої і спротив оку-
пантам були слабкішими, ніж 
у Чехії. 
 До того ж, у Словаччині 
мешкає майже 600-тисячна 
угорська меншина, що авто-

матично пом’якшувало спро-
тив проти «своїх» окупантів. 
Як наслідок, угорська армія 
втратила в Словаччині лише 
чотирьох військовослужбов-
ців: двоє здійснили самогуб-
ство, не витримавши ганьби 
бути окупантами, а ще двоє 
загинули внаслідок аварії 
танка. Через 40 днів після по-
чатку окупації, 31 вересня 
1968 року, угорські танки 
залишили Чехословаччину. 
А через 40 років, 21 серпня 
2008 року, Угорщина принес-
ла свої офіційні вибачення за 
вторгнення. Подібне зробили 
й іншi учасники інтервенції, 
включно з Росією. І Михайло 
Горбачов, і Борис Єльцин вва-
жали ті події трагедією. Гор-
бачов сказав свою крилату 
фразу: «Ми не лише задуши-
ли «Празьку весну», а й самі 
задихнулись». Він усвідомлю-
вав, що події 1968 року спри-
чинили глибоку тріщину в 
фундаменті комунізму. Втім, 
в останні роки у вже путінсь-
кому Кремлі забули про ви-
бачення і знову згадали про 
«братню допомогу». 
 У перебігу сутичок загину-
ло більш ніж 100 мешканців 
Чехословаччини. Лише в день 
вторгнення було вбито 50 лю-
дей, включно з сімома жінка-
ми та восьмирічною дитиною. 
Чехословацька влада наказа-

ла армії не чинити спроти-
ву, щоб уникнути повторення 
кривавих подій у Будапешті 
1956 року, де радянські вій-
ська потопили народне повс-
тання у крові. Десятки тисяч 
чехів і словаків втекли з оку-
пованої країни. Про кількість 
загиблих радянських війсь-
ковослужбовців точних да-
них немає. Єльцин наприкін-
ці свого правління обіцяв від-
крити відповідні архіви, але 
його наступник так цього і не 
зробив. 
 У зв’язку з подіями 1968 
року політологи часто згаду-
ють славетний парадокс Геге-
ля: «Історія вчить нас тому, 
що нічому не вчить». Далі 
події пішли визначеним цією 
самою історією шляхом: СРСР 
розпався, Чехословаччина 
здобула свободу, а насправ-
ді мирно розділилася на дві 
країни: Чехію і Словаччину. 
В більшості колишніх країн-
членів Варшавського дого-
вору зробили висновок: «Не 
може бути компромісу зі зло-
чинним режимом». Але в Росії 
після закінчення ери правлін-
ня Єльцина про цей висновок 
легко забули. Путінський ре-
жим повернувся до практик 
брежнєвського — військових 
окупацій як інструменту ви-
рішення своїх геополітичних 
інтересів. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Учора в США оголосили, що похорон легендар-
ної співачки Арети Франклін відбудеться 31 сер-
пня в її рідному місті Детройт, повідомляє теле-
канал «Фокс Ньюс». Відспівування небіжчиці про-
йде в Храмі найвищої благодаті, а поховають її на 
цвинтарі «Вудлоун» у Детройті, де вже покояться 
її батько та інші члени родини. Для уникнення ма-
сового ажіотажу та істерії поховають зірку за участі 
лише членів родини та найближчих друзів. Публіч-
не прощання зi славетною співачкою відбудеться 
28-29 серпня в Музеї афроамериканської історії. 
 Арета Франклін померла минулого четверга у 
віці 76 років у своєму будинку в Детройті. Ще 2010 
року у неї був діагностований рак підшлункової за-
лози, останнім часом перебіг хвороби прискорився. 
За два дні до смерті співачка попрощалася зі свої-
ми рідними і близькими та прийняла останнє при-
частя. 
 Внесок Арети Франклін в американську та сві-

тову музичну культуру можна порівняти хіба що з 
внеском іншої великої американської негритянської 
співачки — джазової діви Елли Фітцджеральд. 
 Початок її життя був не з легких — зростала у 
прийомній родині пастора, дружина якого співала у 
церковному хорі, а разом iз нею спiвала й маленька 
Арета. Вже в 13 років народила першого сина, дру-
гого — в 15 років. Загалом у неї четверо дітей та 
два шлюби. Але завдяки наполегливості, працьо-
витості та, передусім, таланту вже у 18 років підпи-
сала контракт з однією з найбільших американсь-
ких фірм грамзапису Columbia Records. 
 Доробок співачки, яка здобула в США та світі 
титул «королеви музики соул», більш ніж показ-
ний: 17 її пісень посідали перше місце в амери-
канському чарті, вона є володаркою 18 найвищих 
американських музичних нагород «Греммі». 1987 
року Франклін стала першою жінкою, чиє прізви-
ще внесене до «Зали слави рок-н-ролу». 
 Маючи за плечима тяжке життя, співачка за-
вжди залишалася соціально та політично активною 

особою, також і в своїх піснях. Її світовий хіт «По-
вага» (Respect), який вона запозичила в іншої ле-
генди музики соул, рано померлого співака Отіса 
Реддінга, в її інтерпретації набув не лише закли-
ку про повагу до людини, а й став гімном жіночої 
емансипації та рівноправ’я. Те саме можна сказа-
ти і про іншу її пісню «Природна жінка» (Natural 
Woman). Яскраво виражене соціальне забарвлення 
мали й інші її хіти: «Думай» (Think) чи «Коло дур-
нів» (Chain of Fools). 
 Арета Франклін брала участь у маршах за пра-
ва негритянського населення США, які організову-
вав лідер руху боротьби за права афроамерикан-
ців Мартін Лютер Кінг. Співачка виступала на інав-
гурації першого чорношкірого президента США Ба-

рака Обами. А попередник Обами — президент 
Джордж Буш-молодший — нагородив її в Біло-
му домі найвищою цивільною нагородою США — 
Медаллю Свободи. 
 Енергетика записів та живих виступів Аре-
ти Франклін поєднувалася з відповідями на най-
більш пекучі питання сучасності та надіями на 
краще майбутнє. 
 Практично всі живі легенди американської 
музичної сцени відгукнулися на смерть співач-
ки. «Важко собі уявити свiт без неї. Вона була не 
лише видатною співачкою, її задіяність у боротьбі 
за громадянські права також мала незаперечний 
вплив», написала у своєму твітті Барбра Стрей-
занд. Легендарний ведучий телеканалу Сі-Ен-Ен 
Ларі Кінг наголосив: «Вона була більше, ніж му-
зика. Не про багатьох виконавців можна сказати 
таке. Її музика, звичайно, говорить сама за себе, 
але вона і її перевершувала». «Ми втратили вели-
ку співачку свого часу. Як автор пісень, я особисто 
знаю, наскiльки важливий для матеріалу обдаро-
ваний виконавець», — сказав співак Біллі Джо-
ел. 
 «Упродовж 60 років кожного разу, коли вона 
співала, всіх опромінювало божественним світ-
лом», — написали у спільній заяві подружжя Ба-
рак та Мішель Обама. Чинний президент Дональд 
Трамп назвав Арету Франклін «видатною жінкою, 
якій Господь зробив чарівний подарунок — її го-
лос». ■

ВТРАТИ

Без королеви музики соул
У засвітах співатиме Арета Франклін

■

Арета Франклін.❙

ГЕОПОЛІТИКА

Падіння комунізму. Початок
50 років тому радянські війська 
окупували Чехословаччину

■ ВІДДІЛ КАДРІВ

Збилися з курсу
Олександр Лукашенко звільнив 
керівництво уряду Білорусі

■

Плзень 21 серпня 1968р.❙



НАКИПІЛО

За бідного 
абонента 
замовте 
слово!
Укрпошта — прірва, 
в якій зникає наша 
кореспонденція
Олександр ЯВТУХІВСЬКИЙ
Деражня, Хмельницька область

 Шановна редакціє! Передплачую, чи-
таю, підшиваю вашу газету. Наприкінці 
червня цього року одержав №69, у якому 
на 4-й сторінці під заголовком «У Консти-
туцію будь-що намагалися протягнути дво-
мовність» було надруковано інтерв’ю зі Сте-
паном Хмарою, в якому він згадував про те, 
як ухвалювали Основний закон і чи потріб-
ні до нього зміни. Наприкінці  значилося: 
«Продовження інтерв’ю читайте у наступ-
ному номері «УМ».
 Але два наступні номери «України моло-
дої»  мені не принесли: 29 червня я отримав 
№69, а 7 липня мені принесли №72. Запи-
тую листоношу, де ж два попередні номери 
— №70 і 71? Вона відповідає: «Що мені дали 
— те я вам і принесла», — і не стала виясню-
вати, де «залягли» два примірники газети.
 Мені дуже хотілося прочитати все 
інтерв’ю зі Степаном Хмарою, але що роби-
ти? Спересердя пішов порадитися з прокуро-
ром, а від прокурора — знову до листоноші й 
сказав, що подам у суд. А вже суд вияснить, 
куди поділися мої примірники газети. Лис-
тоноша знову повторила: що прийшло — те 
й віддала. Зрозумів, що суд два номери газе-
ти не поверне. При начальнику пошти лис-
тоноша знову повторила те саме, що й мені: 
віддала ті номери газети, які надійшли.
 Передплачую вісім газет і книжки пош-
тою, а поштова скринька — на моїх вхідних 
дверях, і до цього часу нічого з неї не зни-
кало. Але останнім часом це вже третій ви-
падок, коли кудись поділися три примірни-
ки різних газет. Кожного разу ні начальник 
поштового відділення, ні листоноша не хоті-
ли шукати, куди ж «залягли» оті номери. Я 
терпів, прощав... Але цього разу мені вже 
надто хотілося прочитати повне інтерв’ю зі 
Степаном Хмарою...
 Від редакції: останнім часом на нашу 
адресу надходить чимало скарг на роботу 
Укрпошти, зокрема щодо зникнення ко-
респонденції, нерегулярне її надходження. 
Хотілося б почути коментар від цього ві-
домства. ■

■ Іван БОНДАРЕНКО
Черкаси

«А лукавих, нечестивих
І слід пропадає»

Т. Шевченко
 Хочу відповісти пані А. Матвієнко 
на публікацію в «Україні молодій» від 
27-29 червня 2018 р. «Хто щиро хоче 
бути українцем…». Пані Антоніна в 
рубриці «Я вам пишу» винайшла ук-
раїнський велосипед і стверджує, «що 
збудувати громадянське суспільство 
треба, об’єднуючи всіх громадян Ук-
раїни, незалежно від їхньої національ-
ності та мови, що це само собою зро-
зуміло, але не всім». Хочу Вас, пані 
Антоніно, порадувати, що я в числі 
тих, хто категорично не погоджується 
з черговою утопією, шкідливою і небез-
печною думкою, що українська мова 
«поступово» відроджується сама по 
собі. Це є великою загрозою для зник-
нення української мови та Українсь-
кої держави. Чомусь пані Антоніна 
не бере до уваги Конституцію й ухва-
лу високого Конституційного Суду Ук-
раїни від 14 грудня 1999 р., а закликає 
до мовної анархії. Чи читала вона Кон-
ституцію України, ст.10, у якій чітко 
написано, що державною мовою в Ук-
раїні є українська мова? А вона твер-
дить про громадянське суспільство, 
яке треба будувати, об’єднуючи всіх 
громадян держави, незалежно від їх-
ньої національності та мови. Рябої ко-
били сон. Українська мова — держав-
на. Крапка.
 Америка будувала громадянсь-
ке суспільство, до речі, багатонаціо-
нальне, саме за мовною ознакою, а не 
об’єднуючи всіх громадян незалеж-
но від їхньої національності та мови, 
як Ви стверджуєте. Була обрана одна 
мова — англійська — з перевагою в 
один голос над іспанською чи німець-
кою. Якби так чинили євреї, як Ви про-
понуєте, то не було б держави Ізраїль і 
їхньої мови. «Великий, славний, та не 
дуже» М. Грушевський, якого Ви ци-
туєте, не тільки розпустив мільйонну 
армію, а ще й закликав українців під-
тримувати радянську Росію. За це поп-
латився своєю родиною і своїм життям. 
Ви намагаєтесь позиціонувати себе як 

щира українка, але від Вас віє холодом 
нещирості та зневаги до порядних, до-
стойних, шанованих, великих знавців 
слова, відданих національній ідеї, кра-
щих представників української еліти. 
Думаю, вони не образяться — всіх ака-
деміків, докторів філологічних наук, 
професорів, поетів, письменників, ве-
ликих подвижників українського сло-
ва перелічувати не буду — їх тисячі. 
Пані Антоніно, Ви пишете: «Так звані 
«мовні патріоти», які «розпинають-
ся», що українській мові щось загро-
жує, продовжують нагнітати морок 
про тотальну русифікацію. За остан-
ні кілька років нетерплячі борці за 
українську мову стверджують, що 
користування двома мовами веде до 
змішування мов». Ви це заперечуєте 
і ратуєте, що «звичний суржик був, є 
і буде в мові малоосвічених людей». 
А чому ж Ви, шановна пані, не вра-
ховуєте те, що впродовж понад трьох-
сот років українську мову нищили 
царі, комуністи та інші «байстрюки 
катів осатанілих» (за Симоненком). 
Чи знаєте Ви, для чого в багатьох се-
лах і містах утворювали «руські сло-
бодки» — плацдарми із завезених ет-
нічних росіян у роки Голодомору і 
червоного терору? Усе це було доб-
ре продумано і сплановано. Асиміля-
ція і повзуча русифікація розмивали, 
розчиняли українську мову в російсь-
кій і зробили її суржиком. Запущений 
суржик-вірус знищував нашу мову, як 
іржа залізо. Кому потрібна така мова 
зі «звичним», по-вашому, суржиком? 
І далі Ви стверджуєте: «Усупереч істе-
ричним, неправдивим заявам «мовних 
патріотів» відбувається «поступове», 
але неухильне об’єднання українців за 

мовною ознакою». Але не саме собою, 
як Ви наполягаєте. Якось дивно Ви ті-
шитесь, що українська мова набирає 
сили, а чи вистачить у неї цієї сили ви-
жити в такому середовищі?
 Ми вже «поступово» відмовились 
навіть від тактичної ядерної зброї, 
іншу — продавали направо й наліво, а 
потім узагалі скасували призов до ар-
мії. Наслідки — очевидні. Усе це пов-
торилось через 100 років, як ми втра-
тили УНР.
 Ми вже п’ятий рік живемо без мов-
ного закону. У якій країні є таке?
 Я поважаю російськомовних україн-
ців, але вони чомусь не поважають мене 
і мою рідну українську мову в незалеж-
ній Україні: не хочуть чути мову вели-
кого народу, нав’язують російську, від-
мовляються обслуговувати у закладах 
громадського харчування і торгівлі де-
ржавною мовою, затівають бійки (вби-
ли свого часу Ігоря Білозіра).
 Навіть у Біблії йдеться: «Бо коли 
я молюся чужою мовою, то молить-
ся дух мій, а мій розум без плоду!» 
(Посл. до кор. 14.14). Скажіть, будь 
ласка, пані Антоніно, для чого мені 
чи Вам «розум без плоду»? Дуже час-
то у Вашому мовному лексиконі зву-
чить зневага і зловтіха щодо «мовних 
патріотів» (пишу, як і у Вас, в лап-
ках), які по-справжньому борються за 
свою рідну українську мову. «І мерт-
вим, і живим» (Т. Шевченко) я низь-
ко вклоняюся. Для мене вони — святі 
люди, сильні духом, справжні україн-
ці. Пишу так, бо:
«Як в світі жить, людей любить,
За правду стать! За правду згинуть!
Без правди — горе!»

(Т. Шевченко).  ■

ПОЛІТПАРНАС

Священний 
крокодил
Микола ЦИВІРКО
Київ

Унаслідок яких таких проклять
пристав до батька Києва ярлик?
Натисненням пера змінили стать:
отець став «матір’ю» й до цього звик.

...По Україні зловорожа рать
ллє нині крокодилячу сльозу.
Бо «русскіх ґарадов» не хоче «мать»,
щоб хтось її водив, немов козу.

Тельця дари ховаючи, мов тать,
про «мать» згадав і «праведний» Кирил.
Втрачає в нас добренну «сіножать».
Тому і плаче пастир-крокодил.

■

Гарна традиція існує в столиці нашої Батьківщини: до дня народження України (тобто Дня Незалежності) відкривати квіткову виставку на 
Співочому полі. Такий, знаєте, величезний букет іменинниці.
Тема цьогорічного квіткового карнавалу — «Чарівний світ міфів», на якому кожний район столиці представить свою композицію. Усього 
на цей задум пішло 200 тисяч квітучих рослин!
Начальник відділу ландшафтного дизайну «Київзеленбуду» Наталя Снопок пояснила ЗМІ, чому саме таку тематику вибрали для 
цьогорічного квіткового привітання столиці зі святом. По-перше, відомство щороку намагається пов’язати тему виставки саме з Україною, 
а по-друге, організаторам дуже хотілося, щоб тема вернісажу квітів була пов’язана з героями українських казок, міфів, легенд, що само 
собою викликало б інтерес у відвідувачів до української культури і літератури зокрема. Серед героїв цьогорічних квіткових інсталяцій гості 
виставки побачать і Мавку Лісову,  і Повітрулю, і Вогняного Змія, і просто сценки з життя казкових героїв.
Про те, що нудно не буде нікому, потурбувалися організатори виставки, запропонувавши відвідувачам із дітками ігри на свіжому повітрі, а 
також так звані інтерактивні кімнати, де можна буде переглянути фрагменти з мультиків про героїв виставки. ■

ВІДЛУННЯ

«Руські слободки» 
зробили чорну справу
Ще раз про «мовних патріотів» і російськомовних 
українців

■
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Ганна ЯРОШЕНКО

 У головному храмі Полтави — Свя-
то-Успенському соборі — минулих 
вихідних відбулося поминальне бо-
гослужіння за упокій воїнів, які за-
гинули в доленосній битві народів на 
Ворсклі 12 серпня 1399 року. Це була 
одна з найбільших битв ХІV століття у 
Східній Європі. У ній зійшлися війсь-
ка Золотої Орди та східноєвропейсько-
го союзу у складі Великого князівства 
Литовського, Польщі, Молдовії, Во-
лощини тощо. Ординськими війська-
ми командували хан Тимур-Кутлук та 
емір Едигей, військо союзників очолив 
литовський князь Вітовт (до речі, у цій 
битві вперше в Європі було застосова-
но вогнепальну зброю: одні з союзників 
— тевтонські лицарі — прийшли сюди 
з гарматами та пищалями й на почат-
ку зіткнення розгромили татаро-мон-
гольську кінноту). Загалом було задія-
но сто тисяч осіб війська з обох боків, 
тож територія битви була надзвичай-
но обширною: від Кишеньок Кобеля-
цького району аж до Більського горо-
дища, що на Котелевщині. Тяжкі на-
слідки побоїща — величезна кількість 
полеглих, Полтава спалена дощенту, 
територія обезлюдніла. Покоління, які 
вивчали історію за радянських часів, 
про згадану битву нічого не знають. А 
все тому, що понад 300 років із нашої 
історії було вирізано. Відновити істо-
ричну справедливість вирішили небай-
дужі відповідальні люди — члени гро-
мадського об’єднання «Добродії Пол-
тавщини», котрі й виступили ініціато-
рами вшанування загиблих у згаданій 
бійні. 
 — Отут, де ми зараз стоїмо, 619 років 
тому мужньо боронили наші землі від 

татаро-монгольської навали. То була 
справді битва народів, коли об’єдналися 
і литвини, і ми, русичі, і поляки, і воло-
хи, і молдавани… На жаль, для союзних 
військ битва закінчилася поразкою. Де-
сятки тисяч (за деякими відомостями, 
від 40 до 60 тисяч) наших далеких пред-
ків поклали тут голови на полі бою (по-
між них — понад 20 удільних князів). 
Вони не лише не мали християнського 
поховання — за ці 619 років по них не 
відслужили навіть заупокійної служ-
би Божої, — зазначив голова згадано-
го громадського об’єднання Віталій 
Закладний. — Тож ми повертаємо за-
буті сторінки нашої історії, зокрема цю 
грандіозну битву, що була спробою за-
хистити Європу від татаро-монгольсь-
кого Великого степу.
 Відгукнувся на запрошення взя-
ти участь у церемонії вшанування за-
гиблих у битві на Ворсклі й посол Ли-
товської Республіки в Україні Марюс 
Януконіс. Віталій Закладний прига-
дав, що коли познайомився з паном 
послом, то сказав йому: можливо, отут, 
на нашій землі, 619 років тому пліч-о-
пліч стояли його й мої предки.
 — Вдячний усім, хто долучився 
до цього проекту. Ми дуже раді, що 
з’явилася ось така ініціатива — вша-
нувати пам’ять полеглих у битві на 
Ворсклі. Це одна з трагічних сторі-
нок нашої спільної історії, приклад 
того, як ми разом боронили європей-
ську цивілізацію від азійської, — на-
голосив пан Марюс, котрий чудово во-
лодіє українською мовою. — Маємо й 
нині подібну загрозу, тож думаю, що 
триматимемося разом і далі.
 Один із членів громадського 
об’єднання «Добродії Полтавщини» — 
публіцист, етнограф, краєзнавець Ві-

талій Григор’єв — зауважив, що в іс-
торії битва, про яку йдеться, іменуєть-
ся як забута битва на Ворсклі. За його 
словами, навіть у найґрунтовнішій пра-
ці академіка Бориса Рибакова «Исто-
рия СССР из древнейших времен» про 
цю битву згадується всього лиш одним 
реченням: «Эдыгей победил Витовта 
на Ворскле в 1399 году». Чому ж у ра-
дянські часи одну з найбільших битв 
століття замовчували? Бо це, вважає 
Віталій Григор’єв, суперечило панів-
ній в історії тезі про те, що звільнення 
слов’янських народів від татаро-мон-
гольського іга — заслуга Москви. 
 — Насправді ж усе було не так, — 
стверджує пан Віталій. — Київ і нав-
колишні землі, зокрема й наш регіон, 
входили до Великого князівства Ли-
товського, яке боролося проти татаро-
монголів без Північно-Східної Русі. 
Після битви на Ворсклі ординське вій-
сько було знесилене. І хоч потім та-
таро-монголи дійшли аж до Луцька, 
проте ані Києва, ані інших міст, що 
по ставали на їхньому шляху, брати 
штурмом не стали — натомість запро-
сили викуп. І наші землі не стали тата-
ро-монгольськими улусами, а так і ли-
шилися вільними у складі Литовсько-
Руського князівства. Знаєте, історія не 
любить умовного способу. Але якби в 
битві, про яку йдеться, перемогло вій-
сько Великого князівства Литовсько-
го та його союзників, була б перепи-
сана карта Європи, у нас була б інша 
історія, відповідно, ми не мали б си-
туації, яку переживаємо зараз, пере-
буваючи у стані війни з державою, що 
зберегла традиції Золотої Орди. Неда-
ремно в часи, про які йдеться, Рязансь-
ке, Тверське, Московське князівства 
були улусами Золотої Орди, платили їй 

данину. А Олександр Невський, до сло-
ва, був прийомним сином самого хана 
Батия — про це теж не потрібно забу-
вати. Ми свого часу вчили, що спро-
бою визволити слов’янство була Кули-
ковська битва. Але ж на Куликовому 
полі досі ніхто не знайшов жодних її 
слідів. Натомість на території битви на 
Ворсклі знайдено кам’яні ядра того пе-
ріоду, наконечники стріл, мечі й бага-
то інших артефактів, які є її беззапере-
чним підтвердженням.
 Після поминального богослужіння 
Марюс Януконіс та Віталій Закладний 
відкрили пам’ятну дошку загиблим у 
страшному побоїщі на Ворсклі в 1399 
році. Освятив її архієпископ Полтавсь-
кий і Кременчуцький Федір. Тимчасо-
во пам’ятна дошка зберігатиметься у 
храмі, а після узгодження місця й от-
римання дозвільних документів буде 
встановлена в одному з куточків Пол-
тави. Нині ведеться мова і про спору-
дження пам’ятника, присвяченого зга-
даній історичній події. Насамкінець 
члени громадського об’єднання «Доб-
родії Полтавщини» подарували пану 
послу старовинний український руш-
ник-оберіг, а він, у свою чергу, передав 
їм копію меча князя Вітовта, який у по-
дальшому, за словами Віталія Заклад-
ного, стане складовою пам’ятника. 
 На жаль, 600-ліття битви на Вор-
склі в 1999 році минуло майже непо-
мітно: було кілька публікацій на цю 
тему в місцевій пресі, а от на державно-
му рівні про ювілей ніхто й не згадав. 
Тож члени громадського об’єднання 
«Добродії Полтавщини» нагадують, що 
в наступному році буде 620-ліття забу-
тої битви століття, і зазначають, що 
ініціюватимуть відкриття пам’ятника 
загиблим до цієї дати. ■

Ірина КИРПА

 Прогноз фахівців ООН говорить на 
користь того, що до 2100 року насе-
лення України скоротиться на 36 від-
сотків. Державна служба статисти-
ки України зафіксувала, що станом 
на початок літа 2018 року в Україні 
проживає близько 42,3 мільйона осіб. 
Чисельність населення нашої країни 
зменшується катастрофічними темпа-
ми: на 100 померлих громадян припа-
дає тільки 55 новонароджених. Крім 
того, майже вдвічі зріс потік людей 
працездатного віку, які виїжджають 
на заробітки до країн Європи.
 У Держстаті відзначили, що у 
порівнянні з 2017 роком ситуація по-
гіршилася: минулого року Україна 
втратила понад 198 тисяч своїх грома-
дян, але це за цілий рік. Найбільш ви-
сокі показники смертності фіксують 
на тимчасово окупованих Росією те-
риторіях, Донбасі та півострові Крим, 
хоча життя людей погіршилося у всіх 
регіонах України.
 Відзначимо, що, згідно з висновка-
ми Всеукраїнського перепису населен-
ня за 2001 рік, сімнадцять років тому 
чисельність населення нашої країни 
становила 48 млн. 415 тис. 500 осіб, 

що майже на п’ять мільйонів менше, 
аніж було відразу ж після розпаду 
СРСР у 1992 році.

 Та якщо до 2014 року основним 
фактором зниження числа жителів 
України виступала смерть від при-

родних причин, то з початком війсь-
кових дій на сході країни люди часті-
ше стали гинути у молодому віці, не 
залишивши після себе спадкоємців. 
Через це населення України не тіль-
ки стрімко скорочується, а й позбав-
ляється можливості для відтворен-
ня популяції. Натомість зростає кіль-
кість пенсіонерів та людей похило-
го віку, які залишилися без допомоги 
рідних і близьких їм людей.
 Наступний перепис населення Ук-
раїни за урядовим планом відбудеться 
у 2020 році. А перед цим, у грудні 2019 
року, в Оболонському районі Києва та 
у Бородянському районі Київської об-
ласті проведуть пробний перепис на-
селення. Відзначимо, що фахівці ООН 
прогнозують погіршення демографіч-
ної ситуації в Україні та вважають за 
доцільне проводити перепис населен-
ня не рідше, аніж один раз у десять 
років.
 Цікаво, що за прискорених тем-
пів зниження народжуваності мігра-
ційний баланс в Україні виявився по-
зитивним. Тобто населення країни 
зростає за рахунок прибуття мігран-
тів з інших країн.
  Так, за перше півріччя 2018 року 
до України в’їхало понад одинадцять 
тисяч людей, що майже в чотири рази 
більше, ніж за аналогічний період ми-
нулого року. Основними «донорами» 
залишаються тимчасово окуповані 
Росією території сходу і Крим. Най-
більші компактні поселення кримсь-
ких татар розташовані на Херсонщині 
та у місті Київ. Згідно з висновками 
статистики, переселенці найбільш 
охоче їдуть до столиці України, а та-
кож до центральних та південних ре-
гіонів нашої країни. ■

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Битва між двома цивілізаціями: 
європейською та азійською
У головному храмі Полтави пом’янули загиблих у забутій битві на Ворсклі, що відбулася 619 років тому

■

ДЕМОГРАФІЯ

Кохайтеся, чорнобриві 
За шість місяців цього року населення України зменшилось відразу 
на 122,5 тисячі осіб

■
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Пора зрівняти українське 
слово в усіх правах 
із російським
 Народився Марко Кропив-
ницький у 1840 році і дожив до 
1910-го в Україні, яка була час-
тиною Російської імперії. 
 У 1863 році з’явилося таємне 
розпорядження міністра внут-
рішніх справ Російської імперії 
Петра Валуєва до територіаль-
них цензурних комітетів, яким 
наказували призупинити ви-
дання значної частини книг, 
написаних «малоросійською», 
тобто українською мовою. Так 
званий Валуєвський указ за-
бороняв публікацію релігій-
них, навчальних і освітніх ви-
дань, щоправда, залишався 
люфт для художньої літерату-
ри побутового характеру. Моти-
вом до видання циркуляру ста-
ли підозри царської влади, що 
книги українською мовою сти-
мулюють зростання прополь-
ських та антиросійських на-
строїв. Це тоді ще переконува-
ли: «никакого особенного мало-
российского языка не было, нет 
и быть не может, и что наречие 
их, употребляемое простонаро-
дьем, есть тот же русский язык, 
только испорченный влиянием 
на него Польши».
 Дію Валуєвського циркуляру 
закріпив і розширив імператор 
Олександр II Емським указом 
1876 року. Ним видання творів 
українською мовою забороняло-
ся практично повністю, як і те-
атральні постановки українсь-
кою мовою. Тому для розвитку 
українського театру і культури 
загалом важливою віхою став 
дозвіл на постановки українсь-
ких п’єс на теренах Російської 
імперії восени 1881 року.
 Ці нагадування важливі, щоб 
зрозуміти, як непросто було у ті 
роки залишатися українським 
артистом і драматургом. 
 «В Україні моїй милій і далі 
нема ні школи народної, ні жур-
налів, і далі українську мову 
висміюють, не визнають, нама-
гаються знищити... За віщо це. 
За віщо? Невже за те, що пред-
ки наші встелили кістьми і по-
лили своєю кров’ю той край, 
який називається благословен-
ним і благодатним і який при-
єднався до спорідненого наро-
ду, як рівний до рівного? Образ-
ливо, боляче, тяжко!... Не сила 
більше терпіти гніт глуму, гань-
бу поневолення духовного і мо-
рального, мовчати перед бру-
тальним зневаженням загаль-
нолюдських прав, елементарної 
справедливості. Пора зрівняти 
українське слово в усіх правах 

з російським, бо тільки рідна 
мова, не обмежена цензурою, 
дає можливість застосовувати 
пригноблені сили з користю і 
успіхом на благо рідної Вітчиз-
ни», — так розмірковував Мар-
ко Кропивницький.
 «Не потрібно мені ні срібла, 
ні золота, ні слави, ні пошані-
вок... Зрадити моєму народові, 
піти у найми тут «власть пре-
держащим», які мову нашу не 
визнають, хочуть знищити?! 
Ніколи! Краще буду працюва-
ти на користь милій моїй Ук-
раїні на повну, Богом дану мені 
силу, а там вже нехай ціну-
ють все, що я залишив», — та-
кою була реакція Марка Кро-
пивницького на пропозицію 
імператора Олександра II піс-
ля гастролей української тру-
пи в Петербурзі перейти грати 
в Імператорський театр. Дозвіл 
приїхати в імперську столицю 
після тривалих клопотань Кро-
пивницький із колективом от-
римав у листопаді 1886 року.
 Лише у березні 1905-го Росій-
ська академія наук надісла-
ла урядові доповідь, у якій на-
уковці стверджували, що ук-
раїнська мова є самостійною 
слов’янською мовою, і рекомен-
дувала відмінити антиукраїнсь-
кі акти 1863 і 1876 років — Ва-
луєвський циркуляр і Емський 
указ.
 «Відчуваючи загрозу зни-
щення українського народу як 
етносу, тобто небезпеку роз-
чинення його в панівній нації, 
Кропивницький, як ніхто ін-
ший, своїм палким словом на-
магався розбудити національ-
ну самосвідомість українців, за-

кликав їх до збереження рідної 
мови й культури. Порушені ним 
проблеми (питання української 
мови, денаціоналізації, бюрок-
ратизму, зневажливого ставлен-
ня до «маленької людини») ба-
гато в чому залишаються акту-
альними і в наш час. Його п’єси 
разом із п’єсами двох інших най-
визначніших тогочасних драма-
тургів — Старицького й Карпен-
ка-Карого — дали значний ім-
пульс для подальшого розвитку 
всієї вітчизняної драматургії й 
національного театру. На їхніх 
творах виховалося нове поколін-
ня українських драматургів, се-
ред яких Леся Українка, В. Вин-
ниченко, О. Олесь, С. Черкасен-
ко та інші», — пише дослідник 
творчості Марка Кропивниць-
кого Анатолій Новиков, доктор 
філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри української 
мови, літератури та методики 
навчання Глухівського націо-
нального педагогічного універ-
ситету імені Олександра Дов-
женка.

Єднав усюди друзів
 З’явився на світ Марко Кро-
пивницький у селі Бежбайраки, 
Бобринецького повіту на Хер-
сонщині (нині село Кропивни-
цьке Новоукраїнського району 
Кіровоградської області), у сім’ї 
управителя поміщицького маєт-
ку зі шляхетного роду Кропивни-
цьких гербу Сас. Духовно-освіт-
ньо-культурні осередки, які там 
діяли, — церква, повітовий суд 
та парафіяльна й повітова шко-
ли. Для середини ХІХ століття 
— непоганий комплект.
 Мати майбутнього драматур-
га мала чудовий голос,  грала на 
фортепіано, флейті, гітарі й ін-
ших музичних інструментах. 
Правда, була досить легковаж-
ною. Коли синові виповнилося 
п’ять років, Капітоліна Іванів-
на покинула сім’ю заради гу-
сарського офіцера. Утім згодом 
усе ж повернулася. 
 Коли Марко вчився у Бобри-
нецькій повітовій школі з 1853 
по 1856 рік, — жив у сім’ї своєї 
бабусі по матері Уляни Василів-
ни Дубровинської. Її сини Олек-
сій, Єгор, Микола і Федір були 

музично обдарованими, грали на 
різних музичних інструментах, 
любили літературу. «...Не про-
ходило навіть вечора, — згадував 
драматург, — щоб в нашій гос-
поді не лунала музика або спів. 
Увечері до дядьків збирались то-
вариші, найпаче в неділю, часту-
валися, співали (всі дядьки були 
в церковнім хорі) духовні кон-
церти і світські пісні (...), а іноді 
і читали гуртом, найчастіше Го-
голя і «Енеїду» Котляревсько-
го». Підліток з усіма співав на-
родних пісень, серед яких була 
українська «Ой ходив чумак сім 
літ по Дону...» та інші. 
 Бувало, гастролювали у 
Бобринці приїжджі актори. На 
Марка Кропивницького особ-

ливе враження справили виста-
ви російської театральної тру-
пи Людвига Млотковського. В її 
виконанні юнак уперше побачив 
гоголівського «Ревізора». Піс-
ля приїздів артистів навіть учні 
повітової школи «гульню в вій-
ну замінили гульнею в театр».
 Марко читав товаришам 
«Енеїду» Івана Котляревсько-
го, яку знав майже напам’ять.
І через театральні захоплення 
Марка батько, Лука Іванович, 
втратив усяку надію «нахили-
ти сина до господарства». 
 Після початкового навчан-
ня Марко Кропивницький став 
чиновником у суді, служив у 
Бобринці, Єлисаветграді (нині 
Кропивницький). Протягом 

23-річний Марко Кропивницький
написав свою першу драму 
«Микита Старостенко, 
або Незчуєшся, як лихо 
спобіжить», яка після кількох 
переробок ввійшла до репертуару
 українського театру під назвою
«Дай серцю волю, заведе 
в неволю». 1863 р.
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Трупа Кропивницького 1890-х років.
Фото з сайтів library.kr.ua, uk.wikipedia.org.
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Марко Кропивницький, Микола Садовський і Марія Заньковецька. Харків, 1883 р.❙

ПОСТАТЬ■

Театр, відрубний
Марко Кропивницький є батьком українського театру попри те, 

що довелося за часів дії Валуєвського й Емського указів 
зіграти сотні ролей імперською мовою

Валентина САМЧЕНКО

Одеса, Київ, Кременчук, Дніпро, Харків, Сімферополь, Полтава 
— це неповний перелік міст в Україні, які пам’ятають драматурга 
й актора, звуть якого батьком українського театру. А від 14 липня 
2016-го місто найгучнішої слави Марка Кропивницького отрима-
ло його прізвище як власну назву, замінивши закомунізоване ра-
дянське «Кіровоград».
«Справжньою подією стало те, — писав історик мистецтв Дмит-
ро Антонович, один із засновників Української академії мистецтв 
у 1917 році, — що через двадцять років після смерті Соленика 
(Карпо Трохимович, 1811—1851 рр., — актор-комік, майстер ім-
провізації, один із засновників українського реалістичного театру. 
— Авт.) і сім років після смерті Щепкіна (Михайло Семенович, 1788 
—1863 рр., був, зокрема, актором Полтавського театру під керів-
ництвом Івана Котляревського, який допоміг викупити таланови-
того чоловіка з кріпацтва. — Авт.) знову з’явився на українській 
сцені актор, що дорівнював їм силою і характером свого таланту, 
актор, що виконував ті самі ролі, але вже з нахилом до іншого сти-
лю, і працював, одухотворений надією на самостійний український 
театр, відрубний від московського, з яким до того часу він був ме-
ханічно сполучений». 
Самобутній митець із голосом надзвичайно широкого діапазону 
змушений був працювати і в російських трупах, перегравши «до 
500 ролей» на московській мові — від губернатора в «Птичках 
певчих» до «Отелло». 
До речі, збереглися записи 1906 року читання 66-річним Марком Лу-
кичем Шевченкових поезій «Думи мої, думи» та «Минають дні...». 
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1862—1863 років був вільним 
відвідувачем лекцій на юри-
дичному факультеті Київсько-
го університету. Але повернув-
ся додому.
 У період 1863—1864 років 
бобринецькі аматори зробили 
постановку понад сорока най-
різноманітніших п’єс. Марко 
Кропивницький зарекоменду-
вав себе як здібний виконавець. 
З успіхом грав, скажімо, моло-
дого купця Бородкіна і прика-
жчика Митю у п’єсах Островсь-
кого «Не в свої сани не сідай» і 
«Бідність не порок». Незабаром 
очолив гурток. 
 «...Весела, привітна вдача, 
чудовий голос, вроджений та-
лант майбутнього великого ар-
тиста єднав йому всюди друзів», 
— писала у спогадах дружина 
Івана Карпенка-Карого.
 Із початку 1864 року зно-
ву почав служити у повітово-
му суді на посаді «столоначаль-
ника по гражданській часті». 
Переїхав у Єлисаветград, куди 
уже через рік було переведено 
повіт. Познайомився там з Іва-
ном Тобілевичем. У 1871-му, 
після смерті батька, Марко Кро-
пивницький назавжди залишив 
казенну службу, розпродав от-
римане у спадок господарство 
і разом із дружиною Олександ-
рою поїхав в Одесу, де отримав 
запрошення зіграти на сцені 
Народного театру графів Мор-
кових і Чернишова роль Стець-
ка у «Сватанні на Гончарівці». 
 «Дебютант у ролі Стецька 
Кропивницький привернув за-
гальну увагу своєю грою; під 
час виходу його на сцену регіт 
глядачів майже не змовкав. Де-

які куплети примушували його 
повторювати двічі, а то й тричі, 
оплескам не було кінця», — пи-
сав «Одесский вестник».
 Після майже трьох сезонів на 
сцені Одеського народного теат-
ру Марко Кропивницький зали-
шив його. Бо мріяв про українсь-
ку професійну трупу.
 У 1873 році Кропивницький 
переїхав у Харків. Там здійснив 
постановки таких українських 
п’єс, як «Не ходи, Грицю, на ве-
чорниці» і «За Немань іду» Воло-
димира Александрова, а також   
власну драму «Дай серцеві волю, 
заведе у неволю».

Корифеї
 «Дозвіл на постановки ук-
раїнських п’єс на теренах Росій-
ської імперії восени 1881 року 
став надто важливою віхою в 
історії українського народу, не-
зважаючи навіть на те, що  від-
повідним урядовим циркуля-
ром заборонялося «влаштуван-
ня спеціально малоросійського 
театру і формування труп для 
виконання п’єс і сцен винятко-
во на малоруському наріччі», — 
читаємо у «Вікіпедії». Свої пер-
ші кроки новий український те-
атр розпочав восени того ж 1881 
року в Кременчуці, де в російсь-
кій трупі Г. Ашкаренка режи-
сером і провідним актором пра-
цював Марко Кропивницький. 
 Перед самим Різдвом від-
булися короткотривалі висту-
пи в Харкові, потім у Полтаві й 
знову в Кременчуці. На почат-
ку 1882-го українські актори 
на чолі з Марком Кропивниць-
ким приїхали у Київ. Розпоча-
лися спектаклі 10 січня в театрі 
Бергоньє (тепер — Національ-
ний академічний театр російсь-
кої драми імені Лесі Українки). 
Грали Шевченкового «Назара 
Стодолю». Головну роль вико-
нував Марко Кропивницький.
 Втім трупа розпалася. Але 
кожен фініш — це можливість 
нового старту. 
 У Єлисаветграді у 1882 році 
утворилося «Товариство ак-
торів», офіційно трупа вважа-
лася російсько-малоросійсь-
кою. А стала вона для наступ-
них поколінь Театром корифеїв. 
До складу увійшли тоді ще учні 
Кропивницького: Микола Са-
довський  (Тобілевич), Марія За-
ньковецька (Хлистова, дівоче 
прізвище — Адасовська), інші. 
Вік більшості — 19-25 років. Зго-
дом до товариства приєдналися 

Ганна Затиркевич-Карпинська 
(Ковтуненко) і Тобілевичі: Панас 
Саксаганський, Іван Карпенко-
Карий, Марія Садовська-Барілот-
ті.
 Розпочалися виступи Това-
риства акторів 27 жовтня 1882 
року з тріумфальної постанов-
ки у Єлисаветградському теат-
рі «Наталка Полтавка» з Марією 
Заньковецькою у головній ролі. 
Наприкінці року — гастролі у 
Києві. 
 Утім, щоб не розбурхувалися 
проукраїнські настрої, київсь-
кий генерал-губернатор Дрен-
тельн заборонив виступи ук-
раїнських театральних колек-
тивів на йому підвладній тери-
торії: у Київській, Волинській та 
Подільській губерніях, а також у 
Полтавській і Чернігівській, яки-
ми керував за сумісництвом. 
 Попри це роки до нового 
століття стали періодом непросто-
го, але яскравого творчого тріум-
фу Марка Кропивницького й 

українського театру загалом. 
У цьому часовому проміжку 
Марко Лукич заснував чотири 
першокласні драматичні тру-
пи, які постійно гастролювали. 
Українські вистави дивилися у 
Варшаві, Мінську, Тифлісі (те-
пер — Тбілісі), Баку, Вільно (те-
пер — Вільнюс). 
 У листопаді 1886 року піс-
ля тривалих клопотань Марко 
Кропивницький одержав дозвіл 
приїхати у Петербург. Попри не-
приховане українофобство, зок-
рема, критик Олексій Суворін 
визнав після перших вистав, 
що «в малоруській трупі такий 
ансамбль, якого немає на алек-
сандринській сцені». Порівняв 
Марію Заньковецьку з Сарою 
Бернар, зазначивши, що зірка 
української сцени темперамен-
тна, а уславлена француженка 
— «холодна, хоча й чудова акт-
риса». І визнав: «Кропивниць-

кий не тільки незрівнянний ак-
тор, а й такий самий незрівнян-
ний режисер. Його рука поміт-
на у постановці кожної п’єси, у 
щонайменшій деталі і загальній 
картині її. Його маленький ор-
кестр слухається його так само, 
як великий Направника. Усе на 
своєму місці і все вчасно». 
 25 січня 1887-го трупа Кро-
пивницького вдруге виступи-
ла у присутності царської сім’ї, 
уже на імператорській сцені 
— у Маріїнському театрі, де ні 
до, ні після цього не отримува-
ла дозволу виставляти спектак-
лі жодна з провінційних труп. 
Справжнім визнанням успіху в 
Петербурзі було і те, що провід-
них його акторів Марка Кропив-
ницького і Марію Заньковець-
ку запросили служити в імпера-
торському Александринському 
театрі. Але вони не полишили 
української сцени. 

Затишок і творчий неспокій
 Енергії і таланту — незва-
жаючи на матеріальні потре-
би для театральних колективів, 
амбіції творчих людей, непрості 
суспільні події — Маркові Кро-
пивницькому вистачило, щоб до 
69 років залишатися активним у 
справах утвердження українсь-
ких ідей. Діяв разом з однодум-
цями. Скажімо, ще 1879-го у 
Києві познайомився з компози-
тором Миколою Лисенком. 
 Будучи у зеніті слави, у 
1890-му драматург оселився на 
хуторі Затишок, «за 120 верст 
від Харкова і за 20 верст від 
повітового міста Куп’янська», 
недалеко від села Сподобівка 
(тепер Шевченківського райо-
ну Харківської області). І лише 
ще через 12 років, маючи про-
блеми зі здоров’ям, перестає по-
стійно виступати на професій-
ній сцені. Відкрив на хуторі по-
чаткову школу з українською 
мовою навчання. Організував 
перший на теренах Російської 
імперії дитячий театр.
 На особливу увагу заслуго-
вує приїзд до Затишка уславле-
них майстрів української сцени 
Івана Карпенка-Карого й Мико-
ли Садовського навесні 1900-го. 

Результатом стала знову спіль-
на робота Марка Кропивниць-
кого і братів Тобілевичів.
 Ще на початку 1910 року 
69-літній актор і драматург ра-
зом із трупою Сабініна поїхав на 
гастролі у Саратов. Показува-
ли «Наталку Полтавку» Кот-
ляревського і «Назара Стодо-
лю» Шевченка, а також «Дві 
сім’ї» Кропивницького. Тара-
са Шевченка вшанували й ок-
ремим концертом. Із Сарато-
ва Марко Лукич повернувся 18 
лютого, а вже 13 березня взяв 
участь у Шевченківському ве-
чорі у Києві. Після цього побу-
вав на вшанувальних заходах 
Кобзаря в Єлисаветграді. Ще 
на кілька днів заїхав до Бобрин-
ця, щоб зустрітися із земляка-
ми. Не відмовився і від запро-
шення приїхати у складі тру-
пи Колісниченка з гастролями 
до Одеси, куди вирушив напри-
кінці березня. 
 «Незважаючи на свої сім 
десятків років за плечима (на-
справді 69. — Авт.) , бать-
ко грав, як колись — сильно, 
яскраво, із захватом, чаруючи 
тонким комізмом, життєвою 
простотою і художньою викін-
ченістю своїх образів. (...) При-
ймала публіка Марка Лукича 
якось особливо сердечно і зво-
рушливо, і в безконечних ова-
ціях і викликах відчувалося 
не лише захоплення таланови-
тим актором-художником, але 
й дань шанобливої поваги до од-
ного з великих діячів України», 
— писали у київському журналі 
«Театр и искусство».
 Повертався Марко Кропив-
ницький із Харкова, погостю-
вавши ще у сина, на хутір Зати-
шок 21 квітня. У потязі раптово 
помер, не доживши лише кіль-
ка днів до свого 70-ліття.
 Поховано драматурга, який 
заслужив звання батька ук-
раїнського театру, створивши 
48 п’єс і зігравши сотні ролей, 
у Харкові на старому цвинтарі, 
що розташовувався наприкінці 
вулиці Пушкінської, біля цер-
кви Усікновення глави Іоанна 
Предтечі. Наразі це Молодіж-
ний парк. ■

 Із 29 серпня по 3 вересня у 
Кропивницькому вдруге про-
йде масштабний Національний 
мистецький фестиваль, який 
назвали прізвищем видатного 
українського драматурга й ак-
тора, яке у 2016-му обрали для 
назви міста. Прикрасить «Кро-
пивницький — 2018» 81-річна 
улюблениця кількох поколінь 
Ада Роговцева трагікомедією 
«Соломон у спідниці». 
 Усього покажуть 13 теат-
ральних проектів із різних міст. 
Привезуть найкраще: зокрема, 
«Вія. Докудраму» за Гоголем 
режисерки Наталії Ворожбит 
Чернігівського обласного ака-
демічного українського музич-
но-драматичного театру імені 
Тараса Шевченка; шекспірівсь-
кого «Гамлета» Олексія Крав-
чука Львівського театру-студії 
естрадних мініатюр «І люди, і 
ляльки»; «Одруження» за Го-
голем режисера Івана Уривсь-
кого — постановку Одеського 
українського театру імені Ва-
силя Василька; у день закрит-
тя фесту актор Київського те-
атру імені Івана Франка, нині 

міністр культури Євген Нищук 
покаже моновиставу за творами 
Володимира Винниченка «Мо-
мент кохання». Ефектними, 
як і минулоріч, будуть вуличні 
дійства за участі Львівського те-
атру «Воскресіння».
 На території Фортеці свя-
тої Єлисавети прозвучить Ора-
торія для читця, баса, мішаного 
хору та симфонічного оркестру 
на тексти «Заповіту» Патріар-
ха Йосипа Сліпого та каноніч-
ні тексти «Великого бажайте». 
Серед виконавців — ансамбль 
класичної музики імені Бори-
са Лятошинського Національ-

ного будинку органної та ка-
мерної музики України. В об-
ласній філармонії «Пори року» 
Антоніо Вівальді виконуватиме 
українсько-британський вірту-
оз-скрипаль Дмитро Ткаченко.
 Драйву святу на головній 
Площі героїв Майдану додава-
тимуть «КораЛЛі», «Юркеш», 
Юлія Лорд, «Беz Обмежень», 
Альоша, «Антитіла», Тетяна 
Горобець і Тарас Петриненко, 
The Sound Age, «Місто доріг», 
«Мандри», «Нічлава», «Скай», 
Ірина Федишин, «Бумбокс» і 
ТІК. Несподіванки та сюрпризи 
дорослим і дітям готують Тоня 
Матвієнко й Арсен Мірзоян.
 На Дворцовій упродовж усіх 
днів діятиме літературна толо-
ка, де книжки представлять 18 
видавництв. Читачі матимуть 
змогу зустрітися з братами Кап-
рановими, Мирославом Дочин-
цем, Іриною Мацко, Артемом 
Полєжакою, Дмитром Лазут-
кіним й іншими авторами. Ху-
дожники представлять свої ро-
боти на живописному пленері.
 Усі заходи безкоштовні, у 
зали — вхід за запрошеннями. ■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

 «Кропивницький — 2018»: 
 актори Ада Роговцева і Євген Нищук, скрипаль-віртуоз Дмитро
 Ткаченко, співак Тарас Петриненко, гурти «Бумбокс» і «ТІК»

■

Микола Лисенко, Марко Кропивницький і Микола Садовський 
серед учасників хору. Київ, 1888 р. 

❙
❙

від московського

Марко Кропивницький у Затишку.❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

 Це про твори Сергія Татчина «Лю-
бити» (К.: Nebo booklab publishing, 
2018), — поета, котрий відчуває себе... 
ким і чим тільки не відчуває! Мабуть, 
«чим» у цьому разі — слово недоречне, 
бо для поета все, про що пише, — живе, 
з усім він ладен помінятися місцями і 
ролями: з рідною Вінницею і Півден-
ним Бугом, з морем і хмарою, ба на-
віть — страшно вимовити! — з Богом, 
коли дивується (чи й не дивується?) 
«цьо му безміру, що розширюється зіни-
цею в оці». Та це ж опис первісного ви-
буху, що дав початок Всесвіту! Тобто, 
поет уміщує в собі Всесвіт. Зупиняєш-
ся сторопіло і думаєш: а і справді, хіба 
не так? 
 Якщо поетові «чутно, як від напру-
ги в молекулах вібрують атоми», то 
перестаєш дивуватися тому, як неви-
мушено в його вірші відбувається змі-
на статевих ролей: Він стає Пенелопою, 
котра віддано чекає, Вона — Одіссеєм, 
якого чекають. Навіть літери в нього 
перетворюються на птахів (чи навпаки 
— птахи окрилені як літери):
дві наполохані літери — сойка і крук,
що прилетіли до мене, а я вже не 
тут,
я поза голосом, поза обценьками рук...
 Поет, ніби й не напружуючи зір, ба-
чить усе — у глиб епох, у глиб земних 
нашарувань, у глиб небес, і тому так 
легко йому побачити Бога:
насподі небес — 

екстатична присутність Христа.

насподі землі — 
симетрична сполоханість звіра. 

 Тому поет (тут би треба, певно, з ве-
ликої літери), не знітившись, може 
звернутися до Бога навіть і напівжар-
тома — як рівний до рівного:
о, кавовий боже, — як мінімум арабіки,
бо робуста з розпустою римується 

недаремно,
коли море над нами вже не таке 

буремне,
а до берега причалює ранок 

на кораблику...
 Проте вільний, як Бог, він водночас є 
боржником, ба навіть бранцем, бо живе, 
«усвідомивши вірші як пожиттєву про-
щу». Втім «навіть зима з даниною по 
віршу з носа мене не лякає».
 Для поета немає неживого; все, що 
оточує, сприймає він за олюднене, оду-
хотворене: «Стільки снігу дозріло, що 
скоро, напевно, жнива»; «У вечора від 
натуги набрякають жили на зоряному 
лобі».
 Ці вірші, нібито суто вінницькі, ре-
гіональні, насправді — всеосяжні,  бо 
для автора (якось незручно поета на-
зивати нейтральним словом «автор») 
Вінниця і всесвіт майже тотожні: «Він-
ниця вільна настільки — наскільки я 
сам». Певно, тому, що «між небом і 
хатою міцна пуповина». І поету від-
криваються «небеса, де до місяця в пе-
редосінній печалі човен вірша от-от 
причалить».
 Недарма книга Сергія Татчина на-

зивається «Любити»: всі його вірші, 
хоч про що би він писав, ґрунтують-
ся на любові — в усіх її різноманітних 
проявах. Зокрема, і на любові двох, що 
містить у собі і єднання майже до злит-
тя, і розлуку, і розпач, і невимовний 
відчай самоти. Ось як ословлюється ця 
багатовимірність:
все довкола ділиться на два,
в першу чергу — вірші і слова
чекання перетворюється у рубіж,
і одразу, як переступаєш його — 

помираєш,
чи стаєш — як вірш
а в кожному вдихові стільки щастя,
що в кожному видиху тане відчай
осінь о цій порі доростає до того віку,
коли гостро і болісно відчуває 

свою самотність.
і ця самотність назавше: 

вона на споді очей і вікон.
їй би друга чи брата — 

я мовчу вже про чоловіка
 Рідкісний випадок в українській по-
езії, коли не те що заторкуються, а де-
тально обговорюються міжнаціональні 
взаємини, особливо настільки драж-
ливі українсько-єврейські. А в поезії 
Сергія Татчина це непоодинокий ви-
падок, і, на щастя, вони тут розгляда-
ються на рівні взаєморозуміння і взає-
моповаги. І любові. Взірцевий приклад 
— вірш «Ребе», хоча його початок  на-
гадує радше рядки, написані Шолом-
Алейхемом або Сашею Чорним, а не су-
часним українським поетом.
 І оскільки згадала принагідно цих 
двох визнаних майстрів гумору, саме 

доречно сказати про розвинене, тонке 
і своєрідне це почуття в нашого автора. 
Та, певне, найкращим підтвер дженням 
стануть цитовані рядки з його віршів:
валить сніг по всій планеті.
ми з тобою — типу єтті
дощ від плачу запух.
капає з неба олово
прямо в Південний Пух
 В поетичних рядках, римованих по-
деколи віртуозно, відчувається парадок-
сальність — майже така, як в усій світо-
будові:
Осінні перекотилітери
в кожнім мовчанні вірш
і небо таке прозоре, що видно 

насподі Бога
лежать повсюди яблука в траві
і однооко дивляться на тебе
примари хмар, дерев дереворити
кожного листопада вигорає дотла
все, що так мало у підсумку значить
 На завершення — я навмисне най-
болючіше і найсуттєвіше (а майже 
так воно і розташоване в цій поетич-
ній книжці) — залишила на кінець, 
як своєрідний знак оклику. Це вір-
ші, в яких поет говорить про війну і 
пам’ять: 
«...зціли наших глухих і прозри незрячих, —

допоможи нам вибудувати оборону...
... бути агнцями — не значить 

бути овечками.
ти ж бачиш, що у цього віку 

вовчі прикмети,
то ж дай нам по ТТ, а хто не хоче —

Стєчкіна,
і не забудь про гранати і важкі 

кулемети.
благослови нас, Господи, своєю правицею.
і коли ми стоятимем під

 Матусиним покровом,
висвяти наші ножі, 

хай виблискують крицею,
яка прагне гарячої ворожої крові!..»

(«Псалом»).
«...розчуй кожен голос, розгледь кожну

ноту на цьому пюпітрі.
вслухайся в цю музику, в якої немає 

початку й не буде кінця,
вирізни її межи іншими, бо всі вони 

закінчуються — тільки не ця.
тож хай вона оселиться — 

в кожній клітині, в кожному атомі,
просто запам’ятай її, і тоді після тебе

кожен її пам’ятатиме»
(«Пам’ять»). ■

ПОЕЗІЯ

Лишіть мене 
у пам’яті на потім:
поезія любові й прозріння

■

Богдан ЗАВІДНЯК

Вірші в романі — це форма 
вираження духу героя рома-
ну. Тут промовистий приклад 
з романом «Доктор Живаго» 
і його однойменним героєм 
Юрієм Живаго. Український 
письменник Ігор Павлюк ос-
таннім часом втілює авторське 
Еґо саме у формі роману з інк-
рустованими в нього віршами. 
Щойно у видавничій серії жур-
налу «Золота пектораль», що 
друкується в Чорткові, вийшов 
його новий роман «Мезозой».

 Як поводитимуть себе су-
часні люди на тлі Мезозою? 
— це питання найбільше ці-
кавить письменника. А проте, 
на сторінках роману розкри-
вається не так гіпотетична, 
як реалістична матерія дра-
матично-трагічної українсь-
кої історії. Початок нагадує 
сцену з похованням в романі 
Бориса Пастернака — «Йшли, 

йшли...». Тільки українсь-
кий похорон затримується 
через банальну неможливість 
знайти гробокопа у поселенні. 
Його заміняє корпус японсь-
кого екскаватора, що ювелір-
но точно здатний відкрити 
місце для вічного спочину. 

Починають з’ясовуватися 
дивні речі: призначення ма-
шини — відкривати газові ро-
довища — причини українсь-
кої незалежності.
 Другою знахідкою автора 
стає відкриття екзистенцій-
не — важливість для людини 

слави, котра не боїться смер-
ті. Тільки цей курйоз з люд-
ською славою викликаний 
патологічним її бажанням ук-
раїнцем: «Лише слава і є гід-
ним суперником смерті, бо на-
віть на смертному одрі, коли 
вже людина нічого не хоче, ба-
жання слави не покидає її. 
Слава і смерть, смерть і сла-
ва... Обоє холодні, обоє несподі-
вані, найзагадковіші Леді... 
Отож, наркотик Слави зрів-
новажується Смертю, підлі-
ковується Любов’ю... Виліку-
вати його...».
 За цими причинковими 
вузлами слідують речі ще див-
ніші — звихнення або мораль-
на деґрадація на прикладі 
духовного пастиря, котрий за-
писував на диктофон людські 
сповіді і примудрився опри-
люднити їх у книзі. Авжеж, 
чотири підслухані й розго-
лошені людські долі додають 
сюжетної гостроти. Проте ав-
торові болять ці приклади ду-
ховного звиродніння й унаоч-
нюється те саме через поезії  
ліричного героя.
 Йому, Андрію Наюку, вда-
ються пристойні вірші, котрі 
не потребують прозової фор-
ми, а проте саме вони опосе-
редковано стають осердям 
феномену перехідного часу 
— Мезозою, де біологічні ви-

мираючі істоти й техноген-
ні конструкти змагаються за 
право жити під сонцем. Саме 
поезія стає точкою віднахо-
дження душевного спокою.
 Читається роман легко і 
захоплююче. Сюжетні вузли 
доволі прості. Життєві сце-
ни, діалоги, навіть еротичні 
картинки без особливого тру-
ду вдаються авторові, що має 
за плечима чималий доробок. 
Власне, найскладнішими ви-
являються самі духовні пору-
хи віршованої матерії, яку не-
можливо перекласти мовою 
прози. Й оця незвичність по-
роджує дивне відчуття поєд-
нання ліризму і медитатив-
ної прози: «Ось і все. Скоро 
медом запахне сніг — І руч-
ні пташенята про серце нам 
нагадають. Ти востаннє при-
снишся скуйовдженому мені. 
Я не знаю тебе, не знаю тебе, 
не знаю... Неціловані коси го-
лубить солона даль. Кам’яніє 
крило у печалі моєї рано. Тихо 
й свято заходить наша свята 
звізда. Щоби потім посипа-
тись цвітом на світу рани... 
Ось і все... Тихо-тихо. Лиш 
ніжно застогне тайна». ■

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Ключ до мезозою:
проза поета

■

Валерія БОГУСЛАВСЬКА

От дочитано останню сторінку книжки, і тебе огортає смуток, що оповідь добігла 
кінця. Але і якесь м’яке світло (незважаючи на наявні тут, як і належить справжній 
поезії, сумовиті часом інтонації), залишає — ніби відсвіт зірок, що зронив у твою 
душу автор.
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 Центральним матчем чер-
гового туру УПЛ стала зуст-
річ на НСК «Олімпійський» 
між неочікуваним лідером 
змагань «Олександрією» та 
київським «Динамо». Поєди-
нок виявився таким собі тес-
том на міцність для підопіч-
них Шарана, які в чемпіонаті 
не тільки не програвали, а й 
не пропускали. Для Хацке-
вича цей матч став можливіс-
тю випробувати на міць свою 
лаву запасних. Адже через на-
пружений єврокубковий гра-
фік команді як повітря пот-
рібна ротація. 
 Новоспечений лідер чем-
піонату все-таки не вистояв 
перед натиском суперника, і 
як результат — «Динамо» зно-
ву перемогло з мінімальним 
рахунком і йде без втрат, ма-
ючи матч у запасі. Що цікаво, 
кияни у всіх своїх поєдинках 
УПЛ здобували перемогу з ра-
хунком 1:0 і залишаються єди-
ною командою, чиї ворота за-
лишаються «сухими».
 «Ми повністю контролю-
вали хід гри. Освіжили цент-
ральну зону двома опорними 
півзахисниками. Намагалися 
накривати опонентів відразу 
після втрати м’яча, і це вдава-
лося, як у другому, так і в пер-
шому таймі», — коротко підсу-
мував Олександр Хацкевич.
 Далі на киян чекає грізний 
суперник в кваліфікації ЛЧ — 
нідерландський «Аякс».
 Головний конкурент «ди-
намівців» — донецький «Шах-
тар» — теж не відстає й у своє-
му матчі переграв новачків 
змагань команду «Львів», які 
виглядали дещо безпорадни-

ми після неочікуваної зміни 
тренера. У підсумку програш-
на домашня серія «Львова» в 
чемпіонатах триває 4 матчі, 
при цьому команда так і не 
може забити бодай гол.
 А от іще одному дебютанту 

цього сезону, команді «Арсе-
нал — Київ», вдалося здобути 
перший пункт до своєї скарб-
ниці.
 Після героїчного проходу 

«Браги» бронзовий призер ми-
нулого чемпіонату — лугансь-
ка «Зоря» — розписав нульо-
ву нічию у матчі внутрішніх 
змагань. Команда Вернидуба 

була помітно виснаженою як 
фізично так і морально. Лу-
ганчанам не вистачає якісної 
лави запасних для рівноцін-
ної заміни. ■

Ліга Європи
 «Маріуполь» після домашньої поразки від «Бор-
до» з різницею у два м’ячі не створив дива, мінімально 
поступившись французам на виїзді. Таким чином, азов-
ці покидають єврокубки.
 Натомість продовжує боротьбу за груповий етап лу-
ганська «Зоря»: підопічні Юрія Вернидуба сенсаційно 
пройшли португальську «Брагу». «Чорно-білі» зуміли 
двічі відігратися і за рахунок виїзних м’ячів пробились 
до фінальної стадії кваліфікації.
 Наступний суперник — німецький «РБ Лейпциг».
 3-й раунд кваліфікації. Матчі-відповіді. 
«Маккабі» (Т-А, Ізраїль) — «Пюнік» (Вірменія) 
— 2:1 (перша гра — 0:0; Трусевич («П») — 90 хв.), 
«Аталанта» (Італія) — «Хапоель» (Х, Ізраїль) — 
2:0 (4:1), «Універсітатя» (Румунія) — «РБ Лейп-
циг» (Німеччина) — 1:1 (1:3), «Бордо» (Франція) 
— «Маріуполь» (Україна) — 2:1 (Пундж, 54; Санхаре, 
56 — Фомін, 66; 3:1; «М»: Гальчук, Дава (Яворський, 
46), Кірюханцев (Полегенько, 46), Білий, Мішньов, Чур-
ко, Тищенко (Вакула, 62), Демірі, Пихальонок, Боря-

чук, Фомін), «Зеніт» (Росія) — «Динамо» (М, Біло-
русь) — 8:1 (у дод. час; 0:4), «Кайрат» (Казахстан) — 
«Сігма» (Чехія) — 1:2 (Есеола («К») — 90 хв.; 0:2), 
«Гент» (Бельгія) — «Ягеллонія» (Польща) — 3:1 
(Яремчук («Г») — із 67 хв., гол; Пластун («Г») — 90 
хв.; 1:0), «Бернлі» (Англія) — «Істанбул ББ» (Ту-
реччина) — 1:0 (у дод. час; 0:0), «Лех» (Польща) — 
«Генк» (Бельгія) — 1:2 (Маліновський («Г») — до 74 
хв.; 2:0), «Брага» (Португалія) — «Зоря» (Україна) 
— 2:2 (Новайш, 65; Орта, 73 — Рафаель Ратао, 70; Ка-
раваєв, 83; «З»: Луїс Феліпе (Махарадзе, 68), Сваток, 
Вернидуб, Лєднєв (Кочергін, 46), Тимчик, Харатін, Хом-
ченовський, Михайличенко, Сілас, Караваєв, Рафаель 
Ратао (Кабаєв, 76); 1:1).

Англія
 Як і минулого тижня, Андрій Ярмоленко вийшов на 
поле у матчі АПЛ лише у середині другого тайму, але його 
«Вест Хем» знову програв. Після двох поєдинків «молот-
ки» посідають передостаннє місце в турнірній таблиці.
 Півзахисник «Ман. Сіті» Олександр Зінченко 

знову опинився поза заявкою «синіх». Можливо, це 
пов’язано з трансфером в Іспанію — як пишуть бри-
танські медіа, вихованець «Шахтаря» може перебра-
тись в «Бетіс» або «Жирону».
 Прем’єр-ліга. 2-й тур. «Кардіфф» — «Нью-
касл» — 0:0, «Вест Хем» — «Борнмут» — 1:2 (Яр-
моленко («ВХ») — із 67 хв.), «Тоттенхем» — «Фул-
хем» — 3:1, «Лестер» — «Вулверхемптон» — 2:0, 
«Евертон» — «Саутгемптон» — 2:1, «Челсі» — «Ар-
сенал» — 3:2 (Педро, 9; Мората, 20; Маркос Алон-
со, 81 — Мхітарян, 37; Аюобі, 42), «Манчестер Сіті» 
— «Хаддерсфілд» — 6:1 (Агуеро, 25, 35, 75; Габріел 
Жезус, 31; Сілва, 48; Конголо, 85 (у свої ворота) — Го-
ренц-Станкович, 43), «Бернлі» — «Уотфорд» — 1:3, 
«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» — 3:2 (Г. Мюр-
рей, 25; Даффрі, 27; Гросс, 43 (пен.) — Р. Лукаку, 34; 
Погба, 90 (пен.)).
 Лідери: «Манчестер Сіті», «Челсі», «Уотфорд», 
«Тоттенхем», «Борнмут» — 6, «Евертон» — 4.
 Бомбардири: Агуеро («Ман. Сіті»), Рішарлісон 
(«Евертон») — 3.

Іспанія
 Не потрапив до заявки на матч чемпіонату і ук-
раїнський голкіпер «Реала» Андрій Лунін. Після того 
як «галактікос» запросили до свого складу бельгійця 
Тібо Куртуа, 19-річний воротар, найімовірніше, піде в 
оренду. За інформацією іспанських ЗМІ, Лунін може 
перейти в «Райо Вальєкано».
 Новий же чемпіонат мадридці розпочали з легкої 
перемоги над «Хетафе». Без проблем розібралася з 
«Алавесом» і «Барселона» — «дубль» в активі Мессі.
 Прімера. 1-й тур. «Жирона» — «Вальядолід» 
— 0:0, «Бетіс» — «Леванте» — 0:3, «Сельта» — «Ес-
паньйол» — 1:1, «Вільярреал» — «Реал Сосьєдад» 
— 1:2, «Барселона» — «Алавес — 3:0 (Мессі, 64, 
90+2; Коутіньйо, 83), «Ейбар» — «Уеска» — 1:2, «Райо 
Вальєкано» — «Севілья» — 1:4 (Адрі Ембарба, 84 — 
Васкес, 15; Андре Сілва, 32, 45, 80), «Реал Мадрид» 
— «Хетафе» — 2:0 (Карвахаль, 20; Бейл, 51).
 Бомбардир: Андре Сілва («Севілья) — 3.

Італія
 Боротьбу за восьме поспіль «скудетто» туринсь-
кий «Ювентус» почав із важкої перемоги над «К’єво» 
— за «стару синьйору» дебютував Кріштіану Роналду, 
але забити йому не вдалося.
 Обіграли своїх суперників і медалісти попередньо-
го сезону — «Наполі» був сильнішим за «Лаціо», а 
«Рома» вирвала три пункти у «Торіно».

 Ще два матчі першого туру Серії А перенесли че-
рез обвал мосту в Генуї.
 Серія А. 1-й тур. «К’єво» — «Ювентус» — 2:3 
(Стенпінські, 38; Джаккеріні, 56 (пен.) — Хедіра, 3; Бані, 
75 (у свої ворота); Бернардескі, 90+3), «Лаціо» — «На-
полі» — 1:2 (Іммобіле, 25 — Мілік, 45; Л. Інсіньє, 59), 
«Торіно» — «Рома» — 0:1 (Джеко, 89), «Болонья» — 
«СПАЛ» — 0:1, «Парма» — «Удінезе» — 2:2, «Сассу-
оло» — «Інтер» — 1:0, «Емполі» — «Кальярі» — 2:0.

Німеччина
 Перед стартом чемпіонату представники Бундеслі-
ги провели матчі першого раунду Кубка. Але поєдинки 
з командами з нижчих ліг виявилися легкими не для 
всіх. Так, чинний володар трофею — франкфуртський 
«Айнтрахт» — сенсаційно поступився «Ульму», а су-
перник «Зорі» по ЛЄ — «РБ Лейпциг» — не без про-
блем пройшов «Вікторію Кельн». 
 Лише наприкінці поєдинку забила «Дрохтерсену» 
«Баварія» — відзначився Роберт Левандовський.
 Кубок. 1/32 фіналу. Найцікавіші результа-
ти. «Вікторія Кельн» — «РБ Лейпциг» — 1:3 (Голлі, 
39 — Поульсен, 61; Форсберг, 69; Огустен, 90), «Ель-
фсберг» — «Вольфсбург» — 0:1, «Швайнфюрт» — 
«Шальке» — 0:2, «Кайзерслаутерн» — «Хоффен-
хайм» — 1:6, «Ворматія Вормс» — «Вердер» — 1:6, 
«Хастед» — «Боруссія» (М) — 1:11, «Ерндтебрюк» 
— Гамбург» — 3:5, «Карлсруе» — «Аугсбург» — 0:6, 
«Ульм» — «Айнтрахт» (Ф) — 2:1 (Кінле, 48; Люкс, 75 
— Пасіенсіа, 90), «Дрохтерсен» — «Баварія» — 0:1 
(Левандовський, 82).

Франція
 Чинний чемпіон французької першості — «ПСЖ» 
— лише у другому таймі завдяки зусиллям Мбаппе 
і Неймара дотиснув непоступливий «Генгам». Після 
двох турів несподівано серед лідерів опинились новач-
ки дивізіону «Нім» та «Реймс», котрі обіграли «Мар-
сель» і «Ліон», відповідно.
 Ліга 1. 2-й тур. «Реймс» — «Ліон» — 1:0 (Чавар-
рія, 32), «Генгам» — «ПСЖ» — 1:3 (Ру, 20 — Неймар, 
52 (пен.); Мбаппе, 82, 90), «Ам’єн» — «Монпельє» — 
1:2, «Кан» — «Ніцца» — 1:1, «Діжон» — «Нант» — 
2:0, «Монако» — «Лілль» — 0:0, «Ренн» — «Анже» 
— 1:0, «Страсбур» — «Сент-Етьєн» — 1:1, «Тулуза» 
— «Бордо» — 2:1, «Нім» — «Марсель» — 3:1 (Буан-
га, 34; Тіуб, 63; Ріпар, 87 — Товен, 49).
 Лідери: «ПСЖ», «Нім», «Діжон», «Реймс» — 6, 
«Страсбур», «Лілль» — 4.
 Бомбардир: Тавареш («Діжон») — 3. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Перевірка на міцність 
Центральним 
поєдинком туру стала 
зустріч «Олександрії» 
та «Динамо»

■

«Олександрія» не вистояла під натиском «Динамо».
Фото з сайта dynamo.kiev.ua.

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. 5-й тур. 
«Арсенал-Київ» — «Чорномо-
рець» — 1:1 (Олексій Майданевич, 26 
— Руслан Бабенко, 35). «Десна» — 
«Карпати» — 2:2 (Денис Безбородь-
ко, 25; Денис Фаворов, 42 — Денис 
Мірошніченко, 58; Аді Мегремич, 80). 
«Зоря» — «Олімпік» — 0:0. «Ворск-
ла» — «Маріуполь» — 2:1 (Владис-
лав Кулач, 29; Павло Полегенько, 88 
(авт.) — Руслан Фомін, 21). «Львів» 
— «Шахтар» — 0:2 (Марлос, 21; Сер-
гій Болбат, 90). «Динамо» — «Олек-
сандрія» — 1:0 (Віктор Циганков, 68).
 Турнірне становище: «Динамо» 
— 12 (4 матчі), «Олександрія» — 12, 
«Шахтар» — 12, «Чорноморець», 
«Зоря» — 8, Олімпік» — 6, «Ворск-
ла» — 6, «Карпати» — 5, «Десна», 
«Львів» — 4, «Маріуполь» — 3 (4), 
«Арсенал-Київ» — 1.

■

Підопічні Юрія Вернидуба на характері залишили «Брагу» за бортом Ліги Європи.
Фото з сайта glavcom.ua.

❙
❙

Олексій ПАВЛИШ
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Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 Пізно вночі міліцейський пат-
руль зупиняє чоловіка напідпитку:
 — Куди це ви так поспішаєте?
 — Hа лекцію.
 — Хто ж у таку пізню годину чи-
тає лекції?
 — Моя дружина.

* * *
 Блондинка втомилася і купи-
ла в аптеці дорогi лiки для «стиму-
ляції мозкової діяльності». І лише 
прийшовши додому, вона прочита-
ла склад цього препарату.
 — Це просто екстракт розмари-
ну і кропу, — поскаржилася вона чо-
ловікові. Я витратила стільки грошей 
на те, що росте в нас на дачі!
 — Бачиш, — відповів чоловік, 
— ти вже порозумнішала.

* * *
 Адвокат — сусідові:

 — Нині я захищаю в суді бра-
коньєра.
 — А я все думаю, чому це з ва-
шої кухні так смачно пахне.

* * *
 Доктор виписує пацієнту ліки 
від нежиті. Пацієнт говорить:
 — Випишіть мені ще довідку, 
що я — ідіот.
 — Навіщо?
 — Мені здається, що краплі від 
нежиті за 600 грн. без такої довідки в 
аптеках відпускати не повинні.

* * *
 Зустрічаються два художники:
 — Я подивився твої картини на 
виставці, тільки їх можна було диви-
тися.
 — Спасибі, друже.
 — Так, тільки твої! Перед інши-
ми стояли натовпи народу.

По горизонталі:
 1.  Острівна східна країна, яка спе-
речається з Росією за Курильські ос-
трови. 4. Курортне містечко в Карпа-
тах, відоме своїм водоспадом. 7. Час-
тина матчу в тенісі чи волейболі. 8. 
Офіційне дипломатичне звернення  
уряду однієї держави до уряду іншої. 
9. Мотузка із зашморгом на кінці для 
ловлі тварин. 10. Африканська краї-
на. 12. Іспанський мореплавець, який 
відкрив Америку. 14. Український ра-
дянський поет, письменник і військо-
вий журналіст. 16. Український народ-
ний смичковий музичний інструмент, 
що нагадує віолончель. 18. Нерідний 
син. 20. Гірське пасмо на півдні Росії. 
21. Співзвучне закінчення рядків у си-
лабо-тонічній поезії. 23. Місто в Біло-
русі, залізничний вузол і жіноче ім’я. 
24. Система умовних знаків для пере-
дачі інформації. 25. Осіння квітка. 26. 
Медоносне дерево з білими пахучими 
квітками.
По вертикалі:
 1. Столярний інструмент, що скла-
дається з колодки, в яку вмонтована 
лінійка під кутом 45°. 2. Солодка горі-
хова маса, що використовується у кон-
дитерській промисловості. 3. Хижий 
птах. 4. Крива турецька шабля. 5. Річка 
в Заїрі, біля якої вперше було виявлено 

смертельний вірус. 6. Давньогрецька 
ваза з вузьким довгим горлечком. 10. 
Речовина, у якій у пеклі киплять душі 
грішників. 11. Карпатський мольфар, 
вбитий ножем у 2011 році. 13. Прито-
ка Волги. 15. Один із останніх князів 
Київської династії. 16. Волосся на ниж-
ній частині обличчя у чоловіків. 17. Ко-
рова, яка не погуляла, без теляти. 18. 
Буддійський храм. 19. «А ... мовчить 
собі, витріщивши очі! Як ягнята: «Не-
хай, — каже, — Може, так і треба». 
Так і треба! Бо немає Господа на небі!» 
(Тарас Шевченко). 22. Газ, якого най-
більше у повітрі. 23. Давньогрецька 
ріка забуття.

Кросворд №88
від 15 серпня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +10…+16

 +23…+28

Північ +10…+15

 +20…+25

Центр +13…+19

 +23…+29

Схід +13…+19

 +25…+30

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +15…+21

 +28…+33

22 серпня за прогнозами синоптиків

Київ: невелика хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчний, 5-10 м/с. 
Температура вночi +13...+15, удень +23...+25. 

Миргород: без опадiв. Уночi +15...+17, удень +24...+26.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +13...+15, удень +24...+26.
Одеса: без опадiв. Уночi +19...+21, удень +28...+30.

20 серпня температура води на узбережжi Чорного та Азовсь-
кого морiв становила 24-26 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 
25.

Курорти Карпат: невелика хмарнiсть, без опадiв. Труска-
вець: уночi +12...+14, удень +25...+27. Моршин: уночi +12...+14, 
удень +25...+27.

Дара ГАВАРРА

 Талановита, успішна, багата — це 
далеко не симоніми до слова «щасли-
ва». У Брітні Спірс п’ятнадцятирічної 
давності було геть усе, чого тільки 
може побажати виконавець-початкі-
вець. Її навіть порівнювали з іконою 
поп-музики — Мадонною, і пророку-
вали, що небавом вона змістить її з 
цього п’єдесталу. Перші успішні та ме-
гапопулярні альбоми, перша статует-
ка «Греммі», шалене кохання і рап-
товий шлюб (через три місяці після 
знайомства) з Кевіном Федерлайном, 
на той час танцівником, який за допо-
могою слави дружини зумів переско-
чити з підтанцьовки у круті репери й 
зробити непогану кар’єру. У пари один 
за одним народжується двійко синоч-
ків, ніби все йде гладенько та рівнень-
ко, але раптом мов грім серед ясно-
го неба — пара розлучається. Звісно, 
через стандартну причину — несуміс-
ність характерів. І тут усе пішло шкере-
берть: скандал за скандалом — Бріт-
ні звинувачують в алкоголізмі, далі в 
наркоманії, неналежному догляді за 
дітьми і, як страшний сон, звучить ви-
рок суду — Спірс позбавляють мате-
ринських прав.
 Дорога до одужання і повернен-

ня на сцену була важкою, та й тако-
го шаленого успіху вже не було, але 
все ж співачці вдалося піднятися, 
взяти себе в руки. Десять років 
тому вона випустила кліп на піс-
ню Everytime про свої душев-
ні переживання, особисту 
драму, яку їй довелося пе-
режити. Всі ці роки Бріт-
ні акуратно й вчасно випла-
чувала своєму колишньому 
аліменти на дітей — Шона та 
Джейдена — по 20 тис. доларів 
на місяць на кожного синочка. 
Проте, як кажуть, апетит прихо-
дить під час їди. Ось і Кевін на-
гуляв непоганий апетит за весь 
той час, коли можна було непога-
но жити за кошти колишньої, та й 
сім’я його зросла відтоді, як він зій-
шовся зі своєю колишньою подру-
гою й у них народилося ще двійко 
дітей. Нещодавно він подав до суду 
вимогу, щоб Брітні збільшила випла-
ти, адже хлопці підросли, мовляв, ви-
росли і витрати на них. Поки що суд 
призначив Спірс виплатити 110 тис. 
дол. на судові витрати. Але це ще не 
кінець, бо Федерлайн далі домагаєть-
ся збільшення аліментів. Ну що ж, здо-
бутки фемінізації в дії... ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Радісно-схвильований переполох нещо-
давно стався в одній із лікарень міста Меса 
американського штату Арізона, повідоми-
ло агентство Сі-Ен-Ен. Уявіть собі шоковий 
стан адміністрації відділення інтенсивної те-
рапії місцевої лікарні, якому стало відомо, що 
відразу 16 (!) медсестер завагітніли. Усі вони, 

звісно, запевняють, що ніякої змови не було і 
все сталося несподівано для них самих, але 
хіба може хтось повірити в такий збіг обста-
вин? Усе це жарти, звичайно, але керівництву 
лікарні явно не до сміху, адже доведеться шу-
кати заміну аж шістнадцятьом медсестрам на 
час їхньої декретної відпустки. Проте яка там 
відпустка — якихось 12 тижнів. Молодим ма-
мам можна хіба що поспівчувати: нема гро-

шей сидіти у відпустці — нема й радощів ма-
теринства, коли можна спостерігати за першою 
посмішкою малечі, першим кроком чи першим 
зубчиком.
 Наразі майбутні мами не сумують, а жваво 
обговорюють під час обідньої перерви в лікар-
няній їдальні радісні клопоти, які їх очікують, 
а місцеві кухарі навіть розробили спеціальне 
меню для вагітних. ■

БЕБІ-БУМ

В інтенсивній терапії — пологове?
або Шістнадцять вагітних медсестер

■

Брітні Спірс.❙

СУД ТА ДІЛО

Нелялькове життя
Барбі американської поп-сцени судиться з 
колишнім

■

Чому ЦВК замислилася про правомiрність 
виборів в об’єднаних територіальних 
громадах?
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