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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 24,85 грн 

1 € = 27,47 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Окрилений 
Мазепа
Українці обрали ім'я для Міжнародного 
аеропорту «Бориспіль»
стор. 5 »

Рада чи не Рада?

Ставлення української спільноти до 

можливих дострокових парламентських 

виборів є неоднозначним. 

Але нам їх, схоже, все ж 

не уникнути
стор. 4 »

Знаки 
трипільців

На Черкащині 

проводять розкопки 

житла, якому близько 

п’яти тисяч років
стор. 12 »

І грім, і 
блискавка

Синоптики 

прогнозують 

дощі 

з грозами
стор. 3 »

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» імені Івана Мазепи — це звучить гордо. ❙

«Україна молода» свого часу  ❙
першою опублікувала цей,  ❙
чи не єдиний, автентичний  ❙
портрет Івана Мазепи. ❙
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«Ви можете не подавати розрахунків і залишити ціну, яку вважаєте за необхідне, і різницю в 
цінах можете компенсувати з власних бюджетів. Ви зможете забрати ці гроші від доріг, від модер-
нізації транспорту, від енергоефективності, від нових дитячих садків, шкіл, лікарень, інших інфра-
структурних об’єктів і направити на те, щоб компенсувати цю ціну. Це буде ваш політичний вибір!»

Володимир Гройсман
Прем’єр-мiнiстр України

УКРАЇНА МОЛОДА

ОСВІТА

Де вчать 
на Маузерів 
та Кольтів?
Вінницький університет 
першим в Україні запроваджує 
новий напрям серед студентів 
за фахом «конструювання 
стрілецької зброї»
Катерина БАЧИНСЬКА

 Вступна кампанія у самому розпалі, тому 
відкриття нових спеціальностей для деяких 
абітурієнтів є знахідкою. Новий напрям вирі-
шив відкрити Вінницький національний техніч-
ний університет. Цей заклад першим в Україні 
заснував факультет конструювання стрілець-
кої зброї. За словами ректора вишу Володимира 
Грабка, «час і обставини самі спонукають на роз-
виток таких спеціальностей».
 Студенти, яким вдасться пройти на цю спе-
ціальність, вивчатимуть специфіку виготовлен-
ня пістолетів, снайперських гвинтівок, куле-
метів та автоматів. У навчальному закладі споді-
ваються, що випускники реалізуються в цій га-
лузі й після закінчення університету зможуть 
отримати високооплачувану роботу і працювати 
на найкращих підприємствах України. За слова-
ми керівництва вишу, на сьогодні в країні справ-
ді бракує висококваліфікованих фахівців-конс-
трукторів, готових присвятити все своє життя 
виготовленню зброї, тому університет і відкри-
ває таку спеціальність. 
 У ВНЗ наголошують, що практику студен-
ти, які здобуватимуть цей фах, проходити-
муть на одному з найкращих держпідприємств 
«Форт», що у Вінниці. Саме там діє експеримен-
тальна лабораторія, де молодь зможе застосува-
ти на практиці набуті знання. Вінниця створює 
справді класну зброю, яка використовується для 
спорядження спецпідрозділів. СБУ, Управління 
Держохорони, Держприкордонслужби, бригади 
швидкого реагування Національної гвардії Ук-
раїни оснащені штурмовою гвинтівкою «Форт-
221». 
 «Звісно, створення лазерних, електромагніт-
них і решти фантастичних зразків стрілецької 
зброї в Україні в близькому майбутньому ма-
лоймовірне. Але і перспективи розвитку кла-
сичних стрілецьких видів озброєння теж дуже 
привабливі», — iдеться в коментарі прес-цент-
ру університету.
 Вінницький національний технічний універ-
ситет вже неодноразово довів, що має базу для 
підготовки фахівців воєнної тематики. Так, пів-
року тому науковці та студенти вишу створили 
і подарували українським військовим невиди-
мого крилатого розвідника БАК — безпілотно-
авіаційний комплекс, до якого входять два лі-
таки та спеціально оснащений автомобіль. Цей 
унікальний  дрон є цілковитим роботом, що не 
потребує радіоуправління і не випромінює жод-
них радіосигналів. Працює «мовчки», тож на 
висоті 200-300 метрів його важко помітити і 
майже неможливо виявити. Може працюва-
ти годину на відстані 15 кілометрів при швид-
кості вітру до 12 метрів на секунду і температурі 
повітря до мінус 20 градусів. Безпілотник доз-
воляє, крім видимого діапазону, використову-
вати тепловізійну зйомку та покривати за один 
виліт смугу шириною до 280 метрів.
 «Такі спеціалісти мають бути затребувани-
ми на заводах, які виготовляють зброю. Ук-
раїна повинна мати свою якісну зброю, вра-
ховуючи складну ситуацію в країні. Ми весь 
час слідкуємо за ринком і весь час відкриває-
мо нові спеціальності. Ось, наприклад, нещо-
давно відкрили спеціальність «автоматизація 
комп’ютерних технологій», і зараз на неї — 
просто паломництво. Сподіваємося, що «конс-
труювання стрілецької зброї» матиме ще біль-
ший попит», — прокоментував «УМ» ректор 
Вінницького національного технічного універ-
ситету Володимир Грабко. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Безперервне зростан-
ня цін на всіх «фронтах» 
по Україні рано чи пізно 
мало призвести до «бун-
ту». Останньою краплею 
стало недавнє рішення 
Кабміну вчергове сут-
тєво збільшити ціни на 
послуги ЖКГ. Перши-
ми обурилися, нарешті 
прислухавшись до «гла-
су народу», «батьки» та-
ких конгломератів, як 
Київ, Дніпро й Жито-
мир. Влада цих міст із 
1 липня заборонила вно-
сити до квитанцій нара-
хування за новими тари-
фами й стягувати з насе-
лення пеню за несвоєчас-
ну оплату «комуналки», 
оголосивши мораторій 
на нові ЖКГ-тарифи. Ра-
дами міст було ухвале-
но рішення не піднімати 
ціну на тепло до 1 жов-
тня. (Щоправда, «рево-

люційна» новація ви-
дається досить дивною, 
адже опалювальний се-
зон розпочинається тіль-
ки з 15 жовтня. І це пев-
ною мірою «попахує» 
популізмом). А ось Львів 
пішов іще далі й вигля-
дає більш переконливим 
— його міськрада катего-
рично не погодилася з но-
вими тарифами взагалі.
 Реакція Кабміну 
не забарилася — його 
очільник пан Володи-
мир Гройсман не при-
ховував емоцій і з обу-

ренням критикував вла-
ду «бунтівних» міст, на-
звавши їхні дії кроком 
до банкрутства муніци-
палітетів. Прем’єр вва-
жає безперспективною 
можливу компенсацію 
місцевою владою зрос-
тання тарифів на жит-
лово-комунальні послу-
ги за рахунок своїх бю-
джетів. І його аргументи 
таки виглядали досить 
переконливими: «Ми за-
куповуємо газ і за конт-
рактом доставляємо його 
в  Україну.  Ви можете 

не подавати розрахун-
ків і залишити ціну, яку 
вважаєте за необхідне, 
і різницю в цінах може-
те компенсувати з влас-
них бюджетів. Ви може-
те забрати ці гроші від 
доріг, від модернізації 
транспорту, від енерго-
ефективності, від нових 
дитячих садків, шкіл, 
лікарень, інших інфра-
структурних об’єктів 
і направити на те, щоб 
компенсувати цю ціну. 
Це буде ваш політичний 
вибір!» Але, мабуть, гла-
ва уряду не знає, що фі-
нансові можливості пе-
ресічного українця зараз 
дуже обмежені, тож його 
аргументи навряд чи ко-
гось переконають.
 Отже, на даний мо-
мент створено преце-
дент, коли рішення вла-
ди «неслухняних» міст 
не має юридичної сили й, 
по суті, є незаконним. ■

Катерина ЛАЗАНЮК

 У понеділок удень та в 
ніч на вівторок окупацій-
ні війська 78 разів відкри-
вали вогонь по підрозді-
лах сил АТО, підрахували 
у штабі. Там також пові-
домили, що ситуація на 
фронті загострилася.
 «На донецькому на-
прямку під Миронівським 
та Пісками ворог засто-
сував 122-мм артилерію. 
Крім цього, використову-
вав 120-мм міномети по-
близу населених пунктів 
Майорськ, Нижнє Лозове, 
Зайцеве, Авдіївка та Лу-
ганське», — зазначив реч-
ник АТО Олег Сушинсь-
кий. Він також повідомив 
про обстріли в Кам’янці, 
Авдіївці, Троїцькому, 
Опитному та Невельсько-
му, Новгородському. 
 На маріупольському 
напрямку неспокійно було 
у Мар’їнці, Красногорів-
ці, Старогнатівці, Водяно-
му. На Луганщині против-
ник вів вогонь по укріп-
леннях сил АТО у Кримсь-
кому, Новоолександрівці, 
Троїцькому, Станиці Лу-
ганській.
 За цей період з ук-
раїнського боку є загиблі. 
Біля Луганського внаслі-
док обстрілу бойовиків 
загинув один боєць. Та-
кож на Луганщині ворог 
підірвав бойову машину 
піхоти 93-ї бригади, яка 
поверталася із завдання, 
і обстріляв екіпаж. «За-
гинув командир 9-ї роти з 
позивним «Оса» і ще один 
боєць. Троє військово-
службовців отримали по-
ранення, в тому числі рот-
ний 7-ї роти з позивним 
«Стаф», — про це у «Фей-
сбуцi» повідомив волонтер 
Юрій Мисягін.
 До Яковлівки (напря-
мок на Авдіївку), яка роз-

ташована майже на лінії 
розмежування, ворог пе-
ремістив мотострілецький 
взвод, два танкові взво-
ди та вогневий взвод РСЗВ 
«Град», —  передає Голо-
вне управління розвідки. 
Там також зафіксували, що 
з території РФ надійшли 
нові залізничні ешелони з 
озброєнням та військовою 
технікою, паливно-мас-
тильними матеріалами і 
боєприпасами.
 У ніч на вівторок бо-
йовики обстріляли пункт 
пропуску «Майорськ» у 
Донецькій області. «Ди-
версійна група противни-
ка, використовуючи умо-
ви місцевості, загалом 
здійснила чотири пострі-
ли з РПГ. Прикордонни-
ки відразу зайняли кру-
гову оборону та відповіли 
противнику вогнем. Теро-
ристи змушені були віді-
йти», — інформують у  Де-
ржприкордонслужбі.
 До речі, у понеділок 

удень рух на окуповані 
території тимчасово при-
пинився. Військові були 
змушені перекрити два 
КПВВ.  Зокрема, «Ста-
ниця Луганська» зупи-
нилася через пожежу. 
Луганська військово-
цивільна адміністрація 
пояснила це спекою, мо-
вляв, через високу тем-
пературу у Станично-Лу-
ганському районі виник-
ла пожежа та почали під-

риватися мінно-вибухові 
пристрої в зоні розмежу-
вання. З тієї ж причини 
згодом закрили і пункт 
«Зайцеве». В’їзд на тери-
торію України не припи-
няли, щоб не допустити 
травмування людей, які 
були на під’їзді до конт-
рольного поста. У соцме-
режах люди почали писа-
ти про кількакілометрові 
черги. Близько 7-ї вечора 
рух відновили. ■

«КОМУНАЛКА»

Цiна питання
Влада великих міст оголосила 
мораторій на нові ЖКГ-тарифи

■

ОКУПАНТИ ЗНАХАБНІЛИ

Бойовики активізувалися
До лінії розмежування стягують танки

■

Пункт пропуску «Станиця Луганська» припинив роботу через пожежу, 
що виникла внаслідок спеки.

❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 КПВВ «Золоте» відвідав координатор підгрупи з гуманітар-
них питань від ОБСЄ Тоні Фріш. Нагадаємо, цей пункт пропуску 
перебуває у стані підготовки до запуску. Фріш стримано висло-
вився щодо ймовірних строків відкриття КПВВ, адже вважає це 
питання занадто політизованим.
 «Для мене вкрай важливим є те, щоб робота на цьому КПВВ 
була добре організована. Добре, що територію обнесено пар-
каном, хоча по обидва боки ще є застережні таблички про мін-
ну небезпеку, дещо згодом я подивлюся, як усе обладнано на 
протилежному боці. Хочу ще раз наголосити на тому, що тут на 
чільному місці має бути безпека громадян», — зазначив спос-
терігач.

■
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І грім, 
і блискавка
Синоптики прогнозують 
дощі з грозами
Наталя ТКРАК

 Через негоду в низці областей України без 
даху над головою (в буквальному сенсі) залиши-
лося майже 2,5 тисячі людей. Буревій пройшов-
ся Харківщиною та Київщиною, град, розміром 
iз яйце, засипав Рівненщину та Хмельниччину, а 
на Полтавщині через блискавку загорілася бага-
топоверхівка. Сильний вітер повалив кілька де-
рев у Житомирі, чим на вісім годин паралізував 
рух на дорогах.
 Днями до Служби порятунку «101» 
надійшло повідомлення про пожежу в 
п’ятиповерховому житловому будинку на про-
спекті Першотравневий у Полтаві. Про це поін-
формували у ГУ ДСНС у Полтавській області. 
«Після отримання повідомлення за вказаною 
адресою було направлено підрозділи міста 
Полтава та мобільно-оперативну групу на чолі 
з начальником ГУ ДСНС України у Полтавській 
області Володимиром Салогубом. По прибут-
тi підрозділів встановлено, що вогнем охоп-
лено квартиру на п’ятому поверсі та покрівлю 
площею 500 кв. м. У гасінні брали участь 40 
чоловік особового складу та 11 одиниць тех-
ніки. Станом на 19:00 пожежу було локалізо-
вано. Очевидці стверджують, що пожежа ви-
никла після удару блискавки», — йдеться у 
повідомленні.
 У понеділок негода навідалася до Хмель-
ниччини, де величезним за розміром градом 
побило маже 650 покрівель будинків та вщент 
розтрощило три автомобілі. «Унаслідок різко-
го погіршення метеоумов на території 20 на-
селених пунктів Городоцького, Чемеровець-
кого, Хмельницького, Красилівського, Старо-
костянтинівського та Ярмолинецького районів 
вибито вікна та частково пошкоджено покрів-
лі у 668 будівлях та спорудах, повалено 16 де-
рев та пошкоджено три легковi автомобілі», 
— інформують у ДСНС Хмельницької облас-
ті. Крім того, 59 населених пунктів залишилися 
без світла. Постраждалі бідкаються, де взяти 
кошти на ліквідацію пошкоджень. «У мене на-
чисто побило дах та три пластикові вікна. Якщо 
раптом знову буде дощ, у будинку все просто 
буде плавати. Щоб привести все до ладу, пот-
рібен час та гроші, яких наразі конче бракує», 
— жаліється «УМ» хмельничанка Марія Пет-
рова. Проте говорить, що їй ще пощастило. За 
її словами, в сусідньому дворі через шквал 
вітру на будинок звалилось дерево, котре роз-
валило веранду та ледь не вбило літню жінку. 
Проте найбільшим питанням для людей усе ж 
залишаються городи та сади, котрі вщент по-
било градом.
 Синоптики знову висувають невтішні про-
гнози. Холодна дощова погода збережеться. 
«До кінця цього тижня по всій території Ук-
раїни очікується похолодання. Найхолоднішим 
буде четвер, 21 липня. У північних областях та 
Києві температура знизиться до +16, а уночі 
буде не вищою за +12...+14. Крім того, на пів-
ночі дощитиме. На півдні країни у цей час по-
года буде трохи кращою (і синоптики обіцяють 
приємне літнє тепло +20...+25. — Авт.). Про-
холодним та дощовим буде увесь тиждень. До-
щитиме у центрі, на сході та півдні країни. У 
Рівному, Житомирі, Києві та Чернігові у вихід-
нi можливі сильні грози». ■

■

Шановнi читачi!
 Передплатна цiна на нинiшнiй 
рiк не перекриває всiх витрат на ви-
пуск газети. Інфляцiя, падiння курсу 
гривнi породили зростання цiн на до-
ставку газети до читача, а надто — на 
газетний папiр.
 З метою часткового зменшен-
ня збиткiв «Україна молода» змуше-
на i влiтку пропускати бiльшу части-
ну виходiв газети по четвергах. Редак-
цiя сподiвається на толерантнiсть i пiд-
тримку своїх читачiв. Наступний номер 
«України молодої» вийде у п’ятницю-
суботу, 22-23 липня. Дякуємо за ро-
зумiння.

Людмила НІКІТЕНКО

 Приклад того, що грома-
дянське суспільство повинно 
перестати миритися зі свавіл-
лям та бездіяльністю ЖЕКів 
та вчитися захищати свої за-
конні права, продемонстру-
вала черкаська родина, котра 
успішно виграла суд у кому-
нальників. 
 «Україна молода» пові-
домляла у січні цього року, 
як у Черкасах біля магази-

ну «Будівельник» по вули-
ці В’ячеслава Чорновола ве-
лика брила снігу вкупі з льо-
дом впала з багатоповерхівки 
на голову батькові черкась-
кої журналістки Ірини Семко 
і сильно травмувала його. Чо-
ловік переніс кілька операцій 
і став інвалідом. 
 А днями озвучено рішення 
Апеляційного суду в цій резо-
нансній справі. Згідно з його 
ухвалою, чинним залишено рі-
шення суду першої інстанції, 

тож СУБ (служба утримання 
будинків. — Авт.) зобов’язана 
виплатити постраждалому чо-
ловікові відшкодування на 
суму 45 829 грн. 
 За словами юриста цієї ро-
дини Людмили Бордунос, че-
рез те, що наші СУБи не вико-
нують свою роботу — вчасно 
не чистять сніг iз дахів, не об-
стежують фасади будинків на 
можливість самочинного пе-
репланування балконів, лю-
дина стала інвалідом 2-ї гру-
пи, залишилася жити з мета-
левою пластиною в голові за-
мість кістки черепа. 
 Пані Людмила каже, що 
юристи СУБ до останнього за-
тягували справу, яка трива-
ла шість місяців. Засідання в 
Апеляційному суді також від-
булося без них. Найцікавіше, 
що клопотання про відкладен-
ня принесла особисто началь-
ник юридичного відділу Со-
снівської СУБ, яка, відповід-

но до її ж клопотання, начеб-
то перебуває на лікарняному і 
не має змоги прибути в суд.
 «У Соснівської СУБ є сім 
днів на добровільне виконан-
ня рішення суду. Якщо цього 
не станеться, державний ви-
конавець має накласти арешт 
на всі рахунки СУБ і самостій-
но стягнути кошти», — гово-
рить «УМ» Людмила Борду-
нос. 
 Вона стверджує, що напо-
лягатиме на арешті рахунків. 
До того ж у разі відмови від 
добровільного виконання рі-
шення суду, наголошує, СУБ 
буде змушена заплатити ще й 
10% виконавчого збору, а це 
майже 5000 грн.
 «Окрім того, наразі від-
крито кримінальну справу за 
цим кричущим фактом, і ро-
дина постраждалого споді-
вається, що винного таки буде 
покарано», — підсумовує пані 
юрист. ■

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 У Зарваницькому Свято-
Маріїнському духовному цен-
трі УГКЦ на Тернопільщині 
(одній iз найбільших святинь 
Західної України) відбула-
ся загальнонаціональна про-
ща, яку, за повідомленням 
прес-служби Тернопільсько-
Зборівської архiєпархії, впро-
довж двох днів відвідало близь-
ко 150 тисяч людей із різних 
регіонів. Виступаючи на ній із 
проповіддю, глава Українсь-
кої греко-католицької церкви 
Блаженнійший Святослав за-
кликав паломників «прислу-
хатися не до людського слова, 
яке вбиває, а до Божого — яке 
дає життя». «Часом різного 
роду інформація, злі чутки за-
полоняють нашу уяву, паралі-
зують нашу волю, віру, надію 
і любов, — сказав він, — тож 

вважаймо, до чого ми прислу-
хаємося, бо це входить у наше 
вухо і намагається заполонити 
наше життя». 
 Також Глава УГКЦ за-
значив, що найбільший дар, 
який мусимо просити сьогод-
ні у Бога, це припинення кро-

вопролиття і мир для Украї-
ни. Відтак і під час самої прощі 
відбулася панахида за воїна-
ми, які загинули під час АТО, 
та всіма невинно вбитими.
 Ішлося на духовному дійс-
тві і про політику, а саме — 
про стосунки українського та 

польського народів у контекс-
ті останніх подій. «Ми, поляки 
і українці, є братами!» — наго-
лосив присутній на прощі гла-
ва Польського католицького 
єпископату Станіслав Ґондец-
кі. Відтак прочанам було зачи-
тано лист згаданого Єпископа-
ту до поляків із нагоди річни-
ці Волинської трагедії із закли-
ком до прощення і поєднання. 
«Усвідомлюємо, що лише прав-
да може зробити нас вільними. 
Правда, яка нічого не прикра-
шає і не оминає, яка нічого не 
замовчує, але веде до прощення 
і відпущення гріхів», — йшло-
ся, зокрема, у ньому. Закли-
кав церкви Польщі та України 
вести свої народи дорогою при-
мирення, у свою чергу, і глава 
УГКЦ Блаженнійший Свято-
слав. «Бо це є та дорога, якою 
можуть і повинні йти христи-
яни Європи у ІІІ тисячолітті, 
— зауважив він, звертаючись 
до свого польського колеги. — 
І ми особливо молимося за цей 
тиждень у польському Сеймі, 
щоб політики якимись невлас-
тивими термінами не знищили 
ту справу польсько-українсько-
го примирення, яку наші Цер-
кви вже століттями разом чи-
нять...». ■

Дар’я БАВЗАЛУК

 На сайті Львівської місь-
кої ради зареєстрували пети-
цію щодо перейменування ву-
лиці Чайковського на вулицю 
Василя Сліпака. У тексті пові-
домляється, що таке рішен-
ня прийнято для принагідно-
го вшанування українського 
Героя, львів’янина, видатно-
го оперного співака, бійця ук-
раїнсько-російської війни Ва-
силя Сліпака. 
 Як зазначає автор петиції 
Василь Молдован, із друзями 
та ріднимми загиблого спі-
вака стосовно цієї ініціати-
ви він не спілкувався: «Їхня 
думка, звісно, важлива, але 
Василь Сліпак і пам’ять про 
нього більше їм не належать. 
Після смерті він є надбанням 
усіх українців. Він — Ге-

рой України. Скажу більше: 
аналізуючи ті невеликі фраг-
менти його життя, які задо-
кументували журналісти, з 
упевненістю на 100% можу 
сказати, що сам Василь Слі-
пак був би проти такої ініціа-
тиви обома руками. Коли 
журналісти знімали якісь 
сюжети про нього, він завж-
ди просив знімати не для піа-
ру, а для популяризації тих 
ідей і засад, якими він керу-
вався. Що ще раз підкреслює 
унікальність цієї людини. Не 
забувайте, він співак, а для 
співака овації, мабуть, най-
важливіше. Чому вулиця 
Чайковського? В той момент 
мені здалося це найбільш ло-
гічним, а яку ще вулицю на-
звати іменем оперного співа-
ка, як не ту, що веде до кон-
серваторії і на якій розташо-

вана обласна філармонія? 
Зрештою, називати анало-
гічні вулиці іменами вели-
ких місцевих митців є ши-
рокою практикою в світі».
 Натомість український 
журналіст і письменник 
Юрій Винничук має іншу 
думку з цього приводу. Він не 
заперечує того, що перейме-
нувати якусь із вулиць міста 
є гарним способом виявити 
пошану до загиблого героя. 
Але Винничук не розуміє, 
чому це має бути саме вули-
ця, названа на честь відомо-
го композитора Чайковсько-
го, який, на його думку, та-
кож є поважною персоною в 
українській історії: «Читаю, 
що якісь таємничі львів’яни 
хочуть замінити вулицю 
Чайковського на вулицю Ва-
силя Сліпака. Те, що Василь 

заслуговує, аби якась вулиця 
у Львові була названа на його 
честь, не викликає дискусій. 
Але чому саме Чайковсько-
го? А якщо Чайковського, 
тоді стулимо пельку й пере-
станьмо варнякати, що Чай-
ковський НАШ, що в нас 
його хтось украв», — пові-
домляє Винничук на своїй 
сторінці у «Фейсбуцi».
 Винничук додає, що є до-
статньо вулиць у місті, які 
необхідно перейменувати, і 
що його думку поділяє роди-
на загиблого героя. Станом 
на 18 липня петицію підпи-
сали 174 особи з 1000 необ-
хідних. 
 Нагадаємо, львів’янин 
Василь Сліпак 19 років жив у 
Франції, співав у Паризькій 
опері. Але, коли розпочалася 
війна на Донбасі, повернув-
ся на Батьківщину. Із позив-
ними «Міф» воював у складі 
7-го батальйону доброволь-
чого українського корпусу.
 Загинув Василь уранці 
29 червня поблизу населено-
го пункту Луганське Бахмут-
ського району Донецької об-
ласті. У нього поцілив снай-
пер. Президент Петро Поро-
шенко посмертно відзначив 
воїна орденом «За мужність» 
І ступеня. ■

ПЕРЕСТАРАЛИСЯ

Високі ноти пам’яті
У Львові пропонують перейменувати вулицю Чайковського 
на честь загиблого оперного співака Василя Сліпака. Діячі 
культури та рідні героя — проти 

■

СУД ТА ДІЛО

Як сніг на голову
Родина черкащанина, на якого взимку 
впала снігова брила, виграла суд у 
комунальників

■

ДУХОВНІСТЬ

Слухайте Бога, а не людей
На прощі у Зарваниці йшлося і про війну та політику

■

Під час загальнонаціональної прощі 
до Зарваницької Богоматері.
Фото прес-служби Тернопільсько-Зборівської архiєпархії УГКЦ.

❙
❙
❙
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«Швидше за все, адміністрація Президента сама піде на дострокові 
вибори. Там зібралися недурні люди. Вони прекрасно розбираються 
в соціології».

Віктор Небоженко
політолог

УКРАЇНА МОЛОДА

Довибори до Верховної Ради: 
відомі перші переможці
 У 206-му окрузі Чернігівської області на довибо-
рах до Верховної Ради переміг самовисуванець Мак-
сим Микитась. ЦВК опрацювала вже 100% протоколів 
з цього округу, йдеться на сайті комісії. За нього про-
голосувало 15 276 виборців — 31,45%. Відомий пере-
можець і по 27-му округу (Дніпропетровщина), це — 
Тетяна Ричкова, за яку проголосували 44,57% вибор-
ців, або 15 494 виборці. Також станом на 14.00 вчора 
ЦВК опрацювала понад 98% протоколів по округу №23 
(тут, на Волині, в лідери виходить Ірина Констанкевич 
(57,34%). Пораховано 96% голосів по івано-франківсь-
кому округу №85 (гіпотетичний переможець — Віктор 
Шевченко з 21,27% голосів). До ста відсотків набли-

жається обрахунок голосів і на Полтавщині та Херсон-
щині (тут на мандат депутата, скоріше за все, претен-
дуватимуть Руслан Богдан (21,89%) та Юрій Одарчен-
ко (25,09%). Гірше за все справи з підрахунком голосів 
iдуть на Луганщині — там опрацьовано трохи більше 
половини протоколів, з яких випливає, що перегони 
виграє Сергій Шахов (40,43% голосів). 

Зарплата Президента в червні 
становила 31 тисячу гривень
 Заробітна плата Президента Петра Порошенка за 
червень становила 30 980,85 гривні. Про це повідом-
ляють у вівторок «Українські новини», посилаючись на 
відповідь Державного управління справами на запит 
агентства. Згідно з нормативно-правовими актами, зар-

плата Президента становить 140% розміру заробітної 
плати Прем’єр-міністра, нараховується на загальну суму 
без деталізації складових й індексується в установлено-
му законодавством порядку. У 2015 році Порошенко от-
римував середню зарплату близько 10 тисяч гривень на 
місяць з урахуванням усіх надбавок. Держслужбовцям 
в Україні підвищили зарплату з 1 травня 2016 року.

Горішні Плавні залишаться Горішніми 
Плавнями
 Змінити назву Горішніх Плавнів уже неможливо, ук-
раїнці в перейменованих містах швидко призвичаять-
ся до нових назв. Про це в інтерв’ю ТСН заявив дирек-
тор Інституту національної пам’яті України Володимир 
В’ятрович, повідомляє УНІАН. Він запевнив, що зволі-

кати з процесом декомунізації та інших змін не варто, 
а люди швидко адаптуються до нових реалій. «Будь-
які ефективні зміни можливі лише, якщо вони швид-
кі, тому що затягування, особливо стосовно реформ, ні 
до чого доброго не призводить. Щодо того, як звикати-
муть, можна привести давніший приклад. Якщо ви пої-
дете на майдан Незалежності й запитаєте, де розташо-
вана площа Жовтневої революції, то ніхто вам і не від-
повість. А ще актуальний приклад — це місто Іллічівськ, 
яке буквально ще минулого літа боролося за те, щоб за-
лишити назву, наприкінці минулого року перейменува-
лося на Чорноморськ і цього року вже відзначало День 
міста під новою назвою». В’ятрович наголосив, що так 
само варто сприймати ситуацію й владі та мешканцям 
Горішніх Плавнів. ■

Шукай, кому вигідно
 Війна та «рука Кремля» — 
ось два архетипи, дві базові по-
нятійні складові нашої дійсності, 
на які списують те, що треба і не 
треба, і якими прикривають та 
вмотивовують наші численні не-
гаразди та складнощі. Чому в нас 
немає адекватної медицини та ос-
віти, немає соціального захисту 
та порядку в комунальній сфері? 
Бо в країні — війна, яка поглинає 
останній гріш. Чому нам не мож-
на проводити дострокові вибори? 
Бо це — підігравання Росії. На-
справді ж Росії підіграє зажерта 
та здеградована політична еліта 
України, яка представлена у за-
конодавчій та виконавчій владі, 
але аж ніяк не спроби її (цю саму 
еліту) змінити. 
 Додамо до цього ще й прак-
тично нульовий КПД чинно-
го парламенту. Кожен «продук-
тивний» день його роботи, а та-
кож оплачувана відпустка пар-
ламентаріїв дорого коштують 
для платників податків. Зарпла-
ти і «відпускні» у слуг народу чи-
малі. Тому, можливо, дійсно кра-
ще розпустити такий парламент 
і обрати новий? Втім до такого 
сценарію є чимало зауважень. 
Крім того, не факт, що в наступ-
ному скликанні не опиняться ті 
самі депутати, що й зараз. За сло-
вами політичного експерта Вік-
тора Небоженка, на 60-70% на-
ступна Верховна Рада складати-
меться з народних депутатів, що 
сидять там уже по кілька скли-
кань.
 Однак iдеться зараз навіть не 
про це. А про те, наскільки за-
яви про необхідність (чи, нав-
паки, шкідливість) iмовірних 
виборів корелюють із останні-
ми рейтингами політичних сил. 
У липні соціологи підрахували, 
що якби переобрання Ради ста-
лося найближчого тижня, то до 
парламенту було б обрано п’ять 
партій (і, до речі, рідного Па-
рубію «Народного фронту» в ць-
ому переліку нема). Пораховано, 
що 14% українців проголосува-

ли б за «Батьківщину», 14% за 
Опозиційний блок, 11% за Блок 
Петра Порошенка, 9% — за «Са-
мопоміч», 8% — за Радикальну 
партію. Ось вони — гіпотетич-
ні переможці гіпотетичних виб-
орів. 
 Якщо «танцювати» саме звід-
си, стає зрозумілою мета Опо-
блоку, чий лідер Юрій Бойко за-
явив, що його фракція готова 
скласти мандати для оголошен-
ня дострокових виборів. У ОБ до-
сить непогані шанси на підсилен-
ня своїх позицій у складі майбут-
нього парламенту. Цілком зро-
зуміло, що колишні соратники 
Януковича геть не проти взяти 
реванш. Ще один приємний бо-
нус для них — у разі проведення 
до Ради потужної фракції «опо-
зиціонери» отримують i більше 
доступу до держбюджету.
 Однак на проведенні ви борів 
наполягає не лише Опоблок. В 
унісон iз Бойком виступає і Юлія 
Тимошенко. Лідер ВО «Батьків-
щина» заявила, що дострокові 
вибори Верховної Ради є «єди-
ним мирним шляхом» уник-
нення масових протестів. «Си-
туація в країні катастрофічна, 
непосильні тарифи вбивають 
життєздатність родин, люди до-
ведені до зубожіння. Нам потріб-
но з цього замкнутого кола вихо-
дити. Є один мирний шлях — це 
дострокові парламентські вибо-
ри», — заявила вона. Що й каза-
ти, Юлія Володимирівна нині у 
вкрай вигідному становищі: все, 
що вона говорить про стан речей 
в Україні, є цілковитою прав-
дою. От тільки Тимошенко, як і 
Гройсману з Луценком, вірити 
не можна. 

«За» і «проти»
 Тим часом Опоблок так по-
спішає призвести ситуацію до 
дострокових виборів, що гото-
вий узяти на озброєння сценарій 
своїх опонентів, який ті «провер-
нули» у 2007 році. Тоді, як ми 
пам’ятаємо, «Наша Україна» та 
«Батьківщина» змусили своїх 

депутатів здати мандати й обну-
лили виборчі списки. При цьо-
му склад парламенту «схуд» на 
третину, а отже, Верховна Рада 
втратила свою легітимність. 
 У 2007-му в Тимошенко була 
конкретна мета — збільшити 
свою фракцію, щоб отримати 
крісло Прем’єра. І їй це вдало-
ся. Тому немає жодного сумніву, 
що, прикриваючись потребою у 
зниженні тарифів, Юлія Тимо-
шенко хоче як мінімум стати гла-
вою уряду з прицілом на подаль-
ші президентські вибори. Згідно 
iз соцопитуваннями, вона є ліде-
ром симпатій українців. Її пре-
зидентський рейтинг становить 
21%.
 Нині, однак, алгоритм 2007 
року пройти не вдасться. Опо-
блок погано вчить «матчастину» 
і ще гірше орієнтується в зако-
нодавстві. Проблема в тому, що 
зараз законодавча база не доз-
воляє обнуляти списки, й у разі 
складення повноважень народ-
ним депутатом мають бути вису-
нуті інші кандидати в депутати, 
які йдуть за списком. Треба дода-
ти, що цю правку щодо неможли-
вості обнуління виборчих списків 
внесла свого часу саме «Батьків-
щина». Юлія Тимошенко таким 
чином хотіла запобігти повторен-
ню сценарію з достроковими ви-
борами вже після того, як стала 
Прем’єр-міністром України.
 До того ж указ про розпуск 
парламенту і дострокову кам-
панію підписує Президент. Пет-
ро Порошенко, схоже, не дуже 

зацікавлений у виборах. Хоча 
тут думки експертів мають якраз 
діаметрально протилежне спря-
мування. Частина з них вважає, 
що перше, з чим зiткнеться де-
путатський корпус після таких 
перевиборів, це буде проблема 
утворення нової коаліції. БПП 
дуже сильно втратить у своєму 
представництві, а «Народний 
фронт», судячи з останніх тен-
денцій, до парламенту не потра-
пить узагалі. 
 Об’єднання ж БПП з Тимо-
шенко та Опоблоком теоретично 
можливе, але воно несе граничні 
репутаційні ризики для чинного 
глави держави. Такий протипри-
родний альянс призведе до втрати 
Порошенком легітимності в очах 
свого електорату. Його виборець 
не пробачить йому об’єднання з 
Опоблоком, так само, як не про-
бачив соціалістам спілку з Пар-
тією регіонів, на яку Олександр 
Мороз пішов у 2006-му. 
 У випадку Петра Порошен-
ка такий нерозважливий крок 
може коштувати йому завер-
шення президентської кар’єри. 
Тож ні про який «другий термін» 
вже не йтиметься. Тому, можли-
во, Порошенко буде відтягува-
ти проведення виборів і зберi-
гати нинішній формат коаліції. 
Незручний Яценюк iз його «На-
родним фронтом» йому більш 
комфортний, ніж Тимошенко з 
Опоблоком, підкреслює політо-
лог Микола Давидюк.
 Утім є й інша точка зору, яка 
перевертає все з ніг на голову. 

Навпаки, перевибори не так пот-
рібні опозиції — Радикальній 
партії, Опоблоку, Об’єднанню 
«Самопоміч» і «Батьківщині», 
скільки вони потрібні правлячій 
силі. Чому? Все дуже просто. 
Такі вибори будуть покликані 
відiграти роль димової завіси. 
Адже у провладної партії постій-
но падає рейтинг. А відсутність 
перевиборів ситуацію для неї 
тільки погіршить. 
 «Швидше за все, адміністра-
ція Президента сама піде на до-
строкові вибори. Кожен пере-
слідує свої цілі. В адміністра-
ції Президента зібралися недур-
ні люди. Те, як вони блискуче 
маніпулюють два роки українсь-
кою суспільною свідомістю, го-
ворить про те, що вони прекрас-
но розбираються і в соціології. Не 
знаю, як можна з людини зроби-
ти Президента, якщо його рей-
тинг менш як 5%. Тому їм тре-
ба поспішати більше, ніж опози-
ції», — говорить політолог Вік-
тор Небоженко. 
 Що ж стосується пересічних 
українців, то половина з них ідеї 
дострокових виборів не підтри-
мує. Та, в кожному разі, це пи-
тання належить до розряду тих, 
де останнє слово залишиться не 
за Парубієм і не за Луценком. 
Власне кажучи, саме їхнє прав-
ління та кермування державою 
тими політичними силами, до 
яких належать ці політики, й 
призвело до того, що таке питан-
ня взагалі постало на порядку 
ден ному. ■

ПАРЛАМЕНТ

Рада чи не Рада?
■Наталія ЛЕБІДЬ

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій вважає, що дострокові вибори 
до Верховної Ради необхідні Кремлю. «Я можу говорити про це відпові-
дально, бо маю доступ у тому числі до закритих даних, які я отримую 
з часів, як був іще секретарем РНБО. Я можу твердо сказати, що тема 
дестабілізації України є однією з ключових тем для Кремля у його так-
тиці гібридної війни», — сказав він в ефірі ток-шоу «Право на владу». 
За словами Парубія, плани Кремля щодо України складаються з двох 
частин: активізація дій на сході України і дестабілізація усередині країни 
за допомогою дочасних виборів до Ради. 
Голова ВР зазначив: російська влада вважає, що у найближчі чотири 
місяці Україна буде дуже вразливою, оскільки у ключового партнера 
України — у США — йде кампанія з виборів президента і американська 
еліта зайнята цим питанням. Тому, на думку Парубія, Росія буде наро-
щувати активізацію бойових дій на сході та водночас домагатиметься 
дострокових виборів в український парламент. Парубієві вторить і Гене-
ральний прокурор України Юрій Луценко, який іще раніше заявляв, що 
дострокові президентсько-парламентські вибори в Україні призведуть 
до катастрофи. «Країна стоїть на дуже небезпечному рубежі», — не 
втомлюється повторювати він. Проте чи дійсно все саме так і є? І чи, 
бува, не перебільшують панове голова та прокурор?

НОВИНИ ПЛЮС■

Ставлення української 
спільноти до можливих 
дострокових парламентських 
виборів є неоднозначним. 
Але нам їх, схоже, 
все ж не уникнути

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙
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На офіційному сайті Міністерс-
тва інфраструктури заверши-
лося громадське голосування 
про присвоєння Міжнарод-
ному аеропорту «Бориспіль» 
імені видатної особистості. 
Після двох тижнів опитуван-
ня пальму першості отрима-
ла кандидатура українського 
гетьмана Івана Мазепи, за 
якого проголосували більш як 
12 тисяч українців. Утім задо-
воленими від отриманих ре-
зультатів залишилися не всі, 
і перейменування головних 
повітряних воріт країни стало 
гарячою темою для дискусій. 
«УМ» спробувала розібратися: 
хто і чому не задоволений ви-
бором українців.

Як усе починалося
 Ще в середині весни ук-
раїнські митці, видавці та 
міністр культури звернулися 
до Президента і Кабміну з про-
ханням перейменувати столич-
ний аеропорт «Бориспіль» на 
честь видатного художника, 
киянина Казимира Малевича. 
Мовляв, він є знаковою постат-
тю в історії світового мистецтва 
ХХ століття, але, на жаль, ши-
рокому загалу мало відомо про 
його українське походження. 
Автори звернення переконані, 
що надання імені Малевича 
міжнародному аеропорту «до-
поможе іншому позиціонуван-
ню України та стане важливим 
геополітичним маркером для 
нашої країни на світовій мапі». 
Перейменування підтримали 
міністр культури Євген Нищук, 
видавці Іван Малкович, Богда-
на Павличко, письменник Юрій 
Андрухович, депутати Верхов-
ної Ради України Микола Кня-
жицький, Олег Ляшко, Денис 
Силантьєв та iншi. 
 Вітчизняне Міністерство ін-
фраструктури до ідеї перейме-
нуванням поставилося схваль-
но. Адже назва головного ле-
товища країни іменем відомої 
особистості, яка прославила де-
ржаву, — доволі поширена сві-
това практика. Так, y Чехії є 
аеропорт імені першого прези-
дента Вацлава Гавела, y США — 
35-го глави країни Джона Кен-
неді, в Італії — художника Ле-
онардо да Вінчі, a y Польщі — 
композитора Фрідріха Шопена 
тощо. Оскільки тема виклика-
ла суспільний резонанс, із цьо-
го приводу було проведено слу-
хання за участі народних де-
путатів, директора аеропорту 
«Бориспіль», представників 
ДП «Антонов», Бориспільської 
міської ради, асоціації аеропор-
тів України, КМДА. Таким чи-
ном спочатку на світ з’явилися 
чотири варіанти для голосуван-
ня: художник Казимир Мале-
вич, інженер Ігор Сікорський, 
авіаконструктор Олег Антонов 
і поет Павло Чубинський.
 Крiм того, парламентарії-
свободівці зареєстрували у 
Верховній Раді проект про пе-
рейменування «Борисполя» 
на честь гетьмана Івана Мазе-
пи. Свою ініціативу депута-
ти назвали «важливим сим-
волічним кроком, який зміц-
нить авторитет Української 
держави, зокрема й на між-
народній арені, адже ім’я Іва-
на Мазепи відоме далеко за 
межами України». «Гетьман 
Іван Мазепа — ключова пос-
тать української історії, вели-
кий державник, найвизначні-
ший меценат своєї епохи. Бо-
рець за самостійність України, 
він присвятив своє життя по-
будові соборної та суверенної 
Української держави. Мазепа 
виступив проти московського 

імперського наступу на Украї-
ну, за що був проклятий Моск-
вою, але став національним ге-
роєм України»,— коментує за-
ступник голови Всеукраїнсь-
кого об’єднання «Свобода», 
народний депутат України Ан-
дрій Іллєнко. Таким чином, у 
списку гідних діячів минуло-
го для найменування аеропор-
ту з’явився і гетьман Іван Ма-
зепа. 

Як назвуть — так i літатимуть
 Ініціатива перейменування 
летовища на честь автора слів 
гімну України Павла Чубинсь-
кого належала виконавчому ко-
мітетові Бориспільської місь-
кої ради. За словами мера міста 
Анатолія Федорчука, протягом 
чотирьох років міськрада без-

результатно виступала з ініціа-
тивою перейменування лето-
вища на честь свого відомого 
уродженця, а тому великі надії 
покладала на громадське опиту-
вання. Утім не так сталося, як 
бажалося: Чубинський отримав 
найменшу кількість голосів — 
335. До слова, з великим відри-
вом у більш ніж 5 тисяч голосів 
його випередив варіант «не при-
своювати імені». 
 Якщо кандидатура Чубинсь-
кого не викликала суперечнос-
тей, то навколо чотирьох інших 
вони не вщухали. І річ далеко не 
в тому, наскільки особистість 

відома, a в її «українськості». 
Чи не першому втрапило ук-
раїнському авіабудівельнику 
Олегу Антонову, який народив-
ся в Московськiй області. Поп-
ри те, що у 1965-му він висту-
пав проти політичних репресій 
представників творчої інтелі-
генції УРСР та дискримінації 
української літератури, місце 
його народження на території 
Росії викликало невдоволен-
ня y соціальних мережах. Хоч 
іменем авіаконструктора назва-
но чимало літаків, які користу-
ються популярністю у всьому 
світі, а бренд «Антонов» — одна 
з візитних карток України, його 
кандидатуру підтримали лише 
шість тисяч українців. Таким 
чином, y голосуванні він став 
лише другим з кінця.

 На третьому місці з резуль-
татом у понад дев’ять тисяч го-
лосів опинився видатний аван-
гардист, реформатор у мистец-
тві, киянин Казимир Мале-
вич, ім’я якого відоме в усьому 
світі. Його кандидатура була 
чи не найбільш суперечливою 
серед українців, які не без до-
помоги планомірної російсь-
кої пропаганди вважають ху-
дожника представником росій-
ського авангарду. Подібна си-
туація склалася й зі ще одним 
уродженцем Києва, авіаконс-
труктором Ігорем Сікорським, 
який, на відміну від Малевича, 

попри своє походження, не вва-
жав себе українцем, a співстав-
лявся з Російською імперією. 
Однак Сікорський із результа-
том вісім тисяч голосів отримав 
срібло. До слова, на честь кори-
фея української авіації плану-
ють перейменувати аеропорт 
«Київ», але з онлайн-голосуван-
ня щодо «Борисполя» його кан-
дидатуру не забрали.
 Найбільше голосів у гро-
мадському голосуванні зібрав 
український військовий, полі-
тичний і державний діяч Іван 
Мазепа. Попри те, що гетьман 
виявився чи не найбільш ук-
раїнським з усіх запропонова-
них, такий «український мар-
кер на карті світу» сподобався 
не усім. Саме тому навколо пе-
рейменування «Борисполя» ви-
никло незадоволення: y голосу-
ванні переміг Мазепа, ініціа-
тори перейменування просува-
ють Малевича, a профільний 
міністр Володимир Омельян 
виступає за Сікорського.

Малевич не пройшов
 Ідея з новою назвою для 
столичного аеропорту нале-
жить колишньому директору 
«Мистецького арсеналу» На-
талії Заболотній, яка активно 
просувала ім’я видатного ху-
дожника i тепер хоче оскар-
жити підсумки голосування. 
«Казимир Малевич відомий 
мільйонам людей. Можливо, 
дізнавшись, що у світі з’явився 
аеропорт його імені, ці мільйо-
ни приїдуть до нас. Це дозво-
лить розвинути туристичну ін-
фраструктуру. Що стосується 
гетьмана Івана Мазепи, то про-
ти нього я нічого не маю, але 
його ніхто не знає. А зараз в Ук-
раїні така ситуація, що на голо-
вних воротах країни має стоя-
ти ім’я, відоме всім»,— комен-

тує пані Заболотна.
 Головний аргумент, яким 
апелюють прихильники перей-
менування летовища іменем ви-
датного художника, — це його 
відоме y всьому світі ім’я. Мо-
вляв, люди прилітають, бачать 
назву аеропорту, яку не треба ні-
кому пояснювати, бо й так відо-
мо — хто такий Малевич. «Но-
визна, сміливість, революцій-
ність — це той контекст, який 
природно визрів навколо Украї-
ни. Ім’я Малевича зробить цей 
контекст зрозумілишим. Мале-
вич із його загадковим «чорним 
квадратом» є зрозумілішим су-
часній Європі, ніж будь-хто ін-
ший з імен, які пропонуються 
для нашого аеропорту», — пе-
реконаний міністр закордон-
них справ Павло Клімкін. 
 Малевич — українець за по-
ходженням i ніколи не соромив-
ся свого українства. Він наро-
дився y Києві, до 17 років жив в 
українських селах, a наприкін-
ці 20-x років минулого століт-
тя викладав в Українській ака-
демії мистецтв. Через перево-
рот в академії, коли розпоча-
лися «чистки» інтелігенції, які 
потім переросли на справжній 
терор і переслідування, він за-
лишив Україну.  Хоч y графі 
«національність» авангардист 
писав «українець», y світі його 
більше ідентифікують із Росією 
та російським спадком. Саме ця 
теза стала ключовою для тих, 
хто не підтримав ім’я худож-
ника для назви столичного ле-
товища. 
 «Малевич у світі асоціюється 
винятково з Совєцьким Союзом. 
Більше того, Малевич був ак-
тивістом більшовицького руху, 
адже в перші дні захоплення 
влади більшовиками був призна-
чений комісаром. Це не означає, 
що він відповідав за здійснення 
репресій, але він створював де-
ржаву, яка винна за мільйони 
вбитих українців, за голодомо-
ри, репресії, розстріли…Так, він 
відомий митець, але багато ук-
раїнців, на жаль, прославляли і 
зміцнювали Російську імперію 
та Совєцький Союз. На мою дум-
ку, такі люди не можуть бути в 
Україні героями, символами 
нації. У той час, коли вони про-
славляли «совок», мільйони ук-
раїнців сотнями років боролися 
за Незалежність»,— коментує 
«УМ» український громадський 
діяч Олександр Аронець. За сло-
вами активіста, постать Малеви-
ча українцям відома лише через 
«Чорний квадрат», a дев’ять ти-
сяч голосів на підтримку — «на-
слідок піару депутатів та політи-
ків». 

А далі що?
 Варіант «не привласнюва-
ти ім’я» набрав понад шість ти-
сяч голосів. Із проханням зали-
шити існуючу назву аеропорту 
виступає i трудовий колектив 
«Борисполя».
 Громадське обговорення не 
визначає остаточного результа-
ту. Наразі голосування на сайті 
завершилося i аж y вересні Ко-
місія з питань найменувань ух-
валить рішення. Тож україн-
цям залишається чекати, на 
чий бік переважать шальки те-
резів, i сподіватися, що «голо-
внi повiтрянi ворота» України 
назвуть iменем справжнього 
патрiота.
 І уявiть собi на мить: з ча-
сом, коли пiсля вiйни на сходi 
України вiдновиться авiаспо-
лучення з Росiєю, на пiдльотi 
до Києва в лiтаку з Москви стю-
ардеса оголосить: «Наш авiа-
рейс прибуває до Мiжнародно-
го аеропорту «Бориспiль» iменi 
Івана Мазепи». Не поспiшайте 
жалiти москалiв. ■

ПАТРІОТИЧНО

Окрилений Мазепа
Українці обрали ім’я для Міжнародного аеропорту «Бориспіль»

■

 Перемога кандидатури гетьмана Івана Мазепи у громадсь-
кому опитуванні спричинила шквал суперечок, мовляв, a може, 
хтось інший — достойніший? Мазепа програв Полтавську бит-
ву — а як пояснити іноземним гостям, чому на честь утікача 
названі головні повітряні ворота країни? Утім Мазепа — це не 
тільки Полтавська битва, це, перш за все, десятки побудованих 
його коштом церков, реставрування пам’яток князівської доби 
та колосальні інвестування в освіту Києво-Могилянської ака-
демії. Гетьман Мазепа — один із небагатьох українців, про яко-
го писали всесвітньо відомі письменники та поети, серед яких 
Байрон, Ліст, Гюго та Вольтер. 
 Іван Мазепа — знакова постать і в контексті нинішньої вій-
ни на сході країни та повернення Україні незаконно окупова-
ного Криму. «У час, коли українські герої борються за Неза-
лежність із російськими окупантами, Івана Мазепу, який кинув 
виклик потужній Російській імперії Петра І, об’єднавши два бе-
реги Дніпра, потрібно увіковічнити. Його ім’ям мають назива-
тись аеропорти, вулиці, військові частини. Ім’я аеропорту «Бо-
риспіль імені гетьмана Івана Мазепи» — це ім’я аеропорту гід-
ності!» — каже активіст Олександр Аронець. 
 Як i y випадку зі Степаном Бандерою, постать Івана Мазе-
пи — наче червона ганчірка для росіян, адже чітко асоціюєть-
ся з Україною та бажанням українців здобути волю та незалеж-
ність. Доля гетьмана Мазепи i справді була непростою: деякий 
час він служив російському цареві, але y 1709-му з допомогою 
шведських союзників спробував відірвати Україну від iмперії. 
«Судячи з усього, націоналістам, які так активно впроваджують 
у життя все нові й нові назви, легше буде оплачувати надзви-
чайні тарифи на ЖКГ, маршируючи по проспекту Бандери, і їз-
дити в Євросоюз, який не сьогодні-завтра «надасть» безвізо-
вий режим, вилітаючи рейсом з аеропорту імені Мазепи», — 
єхидно пишуть російські блогери.
 Утім не російськими блогерами єдиними. Український жур-
наліст із російським паспортом Матвій Ганапольський присвя-
тив темі «чогось дивного i незрозумілого» левову частку свої 
авторської програми «Ранок із Матвієм Ганапольським» на 
радіо «Ера». «Увесь час люди голосували за четвірку (Чубинсь-
кий, Сікорський, Малевич, Антонов. — «УМ») i раптом прозрі-
ли в одну секунду — почали голосувати за Мазепу». Найбіль-

ше здивування y Ганапольського викликає той факт, як «люди 
прозріли i в останні дні опитування «стали пачками голосува-
ти за Мазепу». Він висуває ймовірність (нічим не підкріплену) 
штучно зібраних голосів.
 Ймовірно, журналісту, який іще y 2014-му висловився про-
ти присвоєння українським вулицям імен видатних історичних 
діячів та героїв сучасності, не дуже сподобалася перемога ук-
раїнського гетьмана. Нагадаємо, що в одному з ефірів Ганаполь-
ський висловив тезу, що y назвах вулиць краще увіковічнити гео-
графічні назви, кольори веселки або ж апельсини з помідорами. 
Мовляв, це зараз герої АТО — герої, але не факт, що вони за-
лишатимуться такими років за тридцять, от фіолетовий завжди 
буде фіолетовим. До слова, такий «досвід на століття» пошире-
ний y Росії — з гордістю заявив журналіст.

МАЗЕПА ПОПЕРЕК ГОРЛА УКРАЇНОФОБАМ■

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙

З часом, коли пiсля вiйни на сходi України 
вiдновиться авiасполучення з Росiєю, на пiдльотi 
до Києва в лiтаку з Москви стюардеса оголосить: 
«Наш авiарейс прибуває до Мiжнародного 
аеропорту «Бориспiль» iменi Івана Мазепи».
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«Те, що списки на арешт були наявнi одразу після спроби путчу, вказує 
на те, що вони були підготовленi і мали бути використанi в певний момент». Йоганнес Ган

єврокомісар

УКРАЇНА МОЛОДА

Роль армії
 Після заколоту заарешто-
вують головним чином війсь-
кових та співробітників судів 
і прокуратури. Співвідношен-
ня армійців і суддів та про-
курорів десь 50 на 50 — при-
близно таке, як, за уявлення-
ми Ердогана, його опонентів у 
Турецькій державі. Не варто 
забувати, що за роки правлін-
ня Реджепа Ердогана було за-
арештовано і засуджено до різ-
них термінів ув’язнення кіль-
ка сотень офіцерів турецької 
армії — від молодших офіцерів 
до командувачiв армійськими 
бригадами та адміралів флоту. 
Він, після приходу до влади, 
заздалегідь розпочав очища-
ти армію від ненависних йому 
прибічників світського харак-
теру держави. 
 Варто пояснити, що заснов-
ник Турецької Республіки Ке-
маль Ататюрк, створюючи її, 
передбачив механізми запобі-
гання узурпації влади свої-
ми наступниками і механіз-
ми збереження держави світ-
ською країною, без релігійних 
впливів. Доручення дотриман-
ня такого порядку він поклав на 
армію. 

Масштаби зачисток
 У перші дні після спроби 
державного перевороту в Ту-
реччині відбулися масові аре-
шти. Першими «пішли» пред-
ставники армії та судової сис-
теми. Важко собі уявити, як 
спецслужбам Ердогана за два 
неповні дні вдалося виявити 
таку велику кількість «ворогів 
народу», але за ці дві доби було 
заарештовано приблизно три 
тисячі військових, включно 
з більш ніж сотнею генералів 
та адміралів, і три тисячі суд-
дів та прокурорів. Президент 
Реджеп Таїп Ердоган заявив, 
що нині усувають із посад і 
арештовують також членів 
Конституційного суду та Ви-
щої ради суддів. Представни-
ки опозиції стверджують, що 
списки на арешт було підго-
товлено ще до путчу. Під тре-
тю хвилю зачисток потрапили 
правоохоронці. Близько вось-
ми тисяч турецьких поліцей-
ських відсторонили від роботи 
через підозру у причетності до 
спроби державного переворо-
ту в минулий вікенд, повідом-
ляє турецька влада. Під косу 
чисток потрапили i держслуж-
бовці, стосовно яких була пі-
дозра у нелояльному ставлен-
ні до Ердогана. Також влада 
тимчасово заборонила держав-
ним службовцям виїжджати 
за кордон. Звільнено губерна-

торів 30 провінцій. Президент 
країни пообіцяв очистити де-
ржавні органи від «вірусy», 
який став причиною «бунту». 
Голова зовнішньополітично-
го відомства ЄС Федеріка Мо-
геріні змушена була заявити, 
що верховенство права у Ту-
реччині потребує захисту.

Хто винен?
 Влада Туреччини звину-
ватила послідовників турець-
кого ісламського проповідни-
ка Фетхуллаха Гюлена, який 
проживає у Сполучених Шта-
тах, в організації спроби пе-
ревороту. «Як людина, що по-
с траждала від заколотів, я б 
порадив турецьким людям не 
приймати жодних військових 
переворотів. Я вважаю, що де-
мократії не можна досягнути 
через переворот, не можна та-
ким шляхом захистити респуб-
ліканський уряд та домогти-
ся тісніших відносин Туреччи-
ни зі світом. Цілком можливо, 
що такий сценарій придумала 
сама влада, ми не можемо ба-
чити всієї картини, тому я зали-
шаю це питання відкритим», — 
відповів Гюлен. Він категорич-
но заперечує свою причетність 
до спроби перевороту та в пись-

мовій заяві засудив його. У дов-
гому інтерв’ю Гюлен сказав та-
кож, що влада Туреччини, схо-
же, не терпить жодного руху, 
жодної групи, жодної організа-
ції, яку вона не контролює пов-
ністю.

Всі на захит султана Ердогана
 Заклик Ердогана захистити 
демократію від так званого за-
колоту меншості транслював-
ся з мечетей та приходив жите-
лям Туреччини у коротких пові-
домленнях на телефон. У суботу 
такі SMS теж надходили, людей 
привозили на демонстрацію на 
підтримку чинної влади на авто-
бусах. Демонстрації відбували-
ся і відбуваються. Таке до болю 
знайоме нам, коли влада вига-
няє на вулиці та площі залеж-
них від неї працівників держав-
ного сектору з заздалегідь підго-
товленими для всіх міст країни 
однотипними державними пра-
порами та транспарантами з гас-
лами на її захист (також нею ж 
виготовленими). Опановане вла-
дою телебачення також залюбки 

транслює арешти військових та 
співробітників судової системи, 
яких вважають причетними до 
спроби перевороту. 

Смерть ворогам
 Смертної кари для заколот-
ників вимагали люди, які зібра-
лися на мітинг на підтримку 
президента Туреччини в Стам-
булі. Таке покарання в країні 
заборонене вже майже 20 років, 
але президент пообіцяв, що ви-
моги мітингарів можуть бути 
розглянуті парламентом. Ос-
новну частину промови він при-
святив опозиціонеру Фетхулла-
ху Гюлену, який, на думку Ер-
догана, стоїть за цією змовою. 
Президент звернувся до Сполу-
чених Штатів, де мешкає опо-
зиціонер, iз проханням видати 
його турецькій владі.
 Канцлер Німеччини Анге-
ла Меркель у понеділок упер-
ше після спроби заколоту мала 
телефонну розмову з президен-
том Ердоганом, в якій заклика-
ла його дотримуватися право-
порядку і зазначила, що смер-
тна кара є неприйнятною для 

Німеччини та всього Євросою-
зу і вона «жодним чином не уз-
годжується з членством в ЄС». 
Канцлер додала, що теперішня 
хвиля арештів в армії, поліції 
та органах правосуддя є приво-
дом для «подальшого занепо-
коєння»

Можливий шлях Ердогана
 Сам президент не прихо-
вує, що репресії будуть масови-
ми. «Це повстання — подару-
нок Бога. Тепер у нас є підста-
ва почистити армійські ряди», 
— сказав Реджеп Таїп Ердо-
ган на одному з мітингів. Про-
вал путчу незаперечно сприяти-
ме абсолютизації влади Ердога-
на. Вона полягатиме у повному 
відході від заповітів засновни-
ка Турецької держави Кемаля 
Ататюрка стосовно світського 
характеру держави та турець-
кої армії як її гаранта. 
 Польський історик та публі-
цист Єжи Таргальський перед-
бачає: «Армія прокинулася за-
надто пізно. Зміни у Туреччині 
тепер полягатимуть у тому, що 

після чисток на всі керівні офі-
церські посади буде призначе-
но випускникiв ісламістських 
релігійних шкіл «Імам Хатіп», 
одну з яких закінчив президент 
Ердоган. Відтак все зміниться, 
тепер у Туреччині з’явиться 
релігійна армія і ми отримає-
мо, поруч з «Ісламською де-
ржавою», чергову армійську 
версію ісламістів на Близько-
му Сході».
 Туреччина є членом НАТО 
і має у складі Альянсу дру-
гу за чисельністю та силою ар-
мію, навіть потужнішу, ніж ні-
мецький бундесвер. НАТО дуже 
вигідно мати такого потужного 
військового союзника в тако-
му політично нестабільному та 
стратегічно важливому регіоні 
світу, як Близький Схід. Але 
Альянс буде змушений прийня-
ти рішення про виключення Ту-
реччини зі свого складу, якщо 
вона перетвориться на релігій-
ну державу, а армія стане іс-
ламською.
 У цьому жахливому сценарії 
ясно лише одне — наступні кро-
ки будуть визначальними для 
Туреччини. Чи буде спроба пут-
чу використана для політичних 
маневрів? Після кожної теро-
ристичної атаки правляча Пар-
тія справедливості та розвит-
ку ставала сильнішою. Однак 
цього разу світ спостерігає за 
Туреччиною набагато прискіп-
ливіше. І всі світові лідери під-
тримують президента Ердога-
на, стаючи при цьому одночас-
но на захист демократії і право-
вої держави. 
 Генеральний секретар Хрис-
тиянсько-соціального союзу — 
партнера партії канцлера ФРН 
в урядовій коаліції — Андреас 
Шойер назвав «абсолютно не-
можливим» скасування візо-
вого режиму з Туреччиною за 
нинішніх умов і зажадав при-

пинити переговори про її вступ 
до ЄС, не чекаючи подальшого 
розвитку подій. Про зростан-
ня сумнівів щодо можливості 
встановлення безвізового ре-
жиму з Туреччиною заявив і го-
лова ХСС, впливовий прем’єр-
міністр Баварії Горст Зеего-
фер.
 Очільниця турецької ре-
дакції «Німецької хвилі» Седа 
Сердар зазначила у своєму ко-
ментарі: «Для будь-якої краї-
ни погано, коли людина, яка 
її очолює, не підлягає майже 
ніякому контролю. Пробле-
мою є не президентська систе-
ма — вона існує і в інших краї-
нах, — а паралельне до неї урі-
зання повноважень парламен-
ту та незалежності правосуддя. 
Якщо рішення в країні зале-
жать лише від кількох осіб i в 
опозиції майже немає простору 
для дій, це завжди погано».
 Є всі ознаки того, що Ердо-
ган віддаляється від Заходу і 
дрейфує в бік Росії. Минулої 
неділі відбулася телефонна роз-
мова президентів Росії і Туреч-
чини. В ній хазяїн Кремля по-
бажав Ердогану «швидкого по-
вернення конституційного по-
рядку і стабільності». Лідери 
двох країн підтвердили бажан-
ня відновити у повному обсязі 
та розвивати співпрацю між 
двома країнами, яка була при-
зупинена у зв’язку зі збиттям 
Туреччиною російського війсь-
кового літака. Цікаво, що у пе-
реддень путчу в Туреччині пере-
бувала російська делегація, до 
складу якої входили представ-
ники російських спецслужб. 
 Переворот, який так і не від-
бувся в Туреччині, може приз-
вести до справжнього переворо-
ту в економіці країни, зазначає у 
своєму коментарі російський ін-
формаційно-аналітичний портал 
Gazeta.ru. Інвестори термінови-

У президента Ердогана з’явилася 
нагода стати султаном

 У пошуках
народу» 

ГАРЯЧА ТОЧКА

Олег БОРОВСЬКИЙ

Події у Туреччині зі спробою здійснення військового перевороту 
занепокоїли Захід, передусім Євросоюз та США. У Брюсселі від-
булося надзвичайне засідання міністрів закордонних справ країн-
членів ЄС. Глава МЗС Франції Жан-Марк Еро ще до його початку 
заявив, що глави дипломатичних відомств Європи повинні послати 
Анкарі чіткий сигнал стосовно потреби дотримання турецькою вла-
дою законів та європейських демократичних правил: «Переворот 
не означає векселя ін бланко (де вiдсутнi звичнi вимоги. — Авт.), 
не може бути чисток, необхідно дотримуватися закону».
Німецькі коментатори прямо кажуть про авторитарні зазіхання ту-
рецького президента й застерігають вiд більших репресій проти 
опозиції. Наголошують, що демократично обрана влада Туреччи-
ни не є гарантією демократичного правління. А також, що Реджеп 
Таїп Ердоган виходить iз путчу зміцненим, але демократія — по-
слаблена, тому що він хоче бути абсолютним правителем. Подібні 
перестороги можна почути також у Бельгії. Прем’єр-міністр Шарль 
Мішель заявив, що майбутнє співробітництво Єврпейського Союзу 
з Туреччиною повинно бути залежним від дотримання принципу 
верховенства права.

■

Прапори Туреччини на пошкодженій будівлі штаб-квартири поліції в Анкарі. 18 липня 2016 року.❙

«Для Ердогана ефект виявився позитивним. 
Путч був для нього таким собі підпалом рейхстага, 
що зміцнює його владу».



7УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 20 ЛИПНЯ 2016СВIТ
ми темпами розпродують турець-
кі активи, очікуючи подальших 
турбулентних подій на турець-
кій політичній сцені. Туреччи-
на, яка так гостро по требує іно-
земних інвестицій, тепер може 
зіштовхнутися з різким відто-
ком капіталу. 
 Про можливі впливи Росії 
на події у Туреччині свідчить 
те, що у понеділок перед від-
криттям торгів на головному 
біржевому майданчику Туреч-
чини — Стамбульській фон-
довій біржі — Центробанк Росії 
провів екстренну нараду з чле-
нами Асоціації банків Туреччи-
ни, головною темою якої, за да-
ними турецького видання «Ха-
бертюрк», стало обговорення 
заходів iз мінімізації негатив-
ного впливу спроби державно-
го перевороту на ринок. 
 За період iз січня до травня 
цього року приток закордонно-
го капіталу до Туреччини стано-
вив 15,8 млрд. доларів, з яких 
лише 2,3 млрд. були прямими 
закордонними інвестиціями. 
Це вдвічі менше, ніж поперед-
нього року. Тож можна здога-
дуватися, що турецька влада 
дуже уважно вивчила можли-

вий баланс зміни відносин: від 
примхливих західних інвес-
торів, які бояться зайвого по-
диху вітерця, до патронованих 
урядом російських інвесторів, 
яким і бурі не страшні, лише б 
здобути для Кремля «маленькі 
поступки» у сфері геополітики 
та розподілу світових сил. 

А чи був путч узагалі?
  Зазвичай військові перево-
роти скидають уряди країн, та в 
Туреччині було не так. Коли 15 
липня пролунали перші пострі-
ли, президент країни був у від-
пустці. По нього вирушили аж 
тоді, коли він уже залишив свій 
готель на курорті. Заколотники 
не заарештували жодного мініс-
тра, губернатора чи керівника 
поліції. Навпаки, вони брали в 
заручники декого зі своїх влас-
них командувачів. Вони си-
лою взяли будівлю Генерально-
го штабу і захопили військову 
авіабазу під Анкарою. Все виг-
лядало більше як замах на саму 
армію, ніж як спробу скидання 
уряду.
 Після того як 15 липня бом-
бардували будівлю парламен-
ту, всі політичні партії Туреч-
чини — включно з опозиційни-
ми — разом виступили на за-
хист парламенту та демократії. 
Незважаючи на напад на будів-
лю, парламентарії повернулися 
до неї, щоб засвідчити підтрим-
ку владі. Чимало оглядачів по-
рушило питання: для чого було 
бомбардувати парламент, навіть 
якби вдалося цілком зруйнува-
ти будівлю? Завдана шкода вия-
вилася мінімальною, парламент 
працює далі. Найбільше страж-
дало обладнання сателітного 
зв’язку низки телеканалів, зок-
рема й державного. Обладнання 
кількох незалежних каналів за-
лишилося цілим — серед них, за 
іронією долі, і каналу CNN Turk, 
який став головною трибуною 
протесту проти перевороту.
 Заколотники послали юних 
призовників захоплювати де-
які урядові установи й кіль-
ка засобів масової інформації. 
Ці солдати діяли неефективно, 
вони вочевидь не розуміли, яка 
місія їм відведена, і вони швид-
ко здавалися — хтось поліції, а 
хтось і юрбі цивільних. Декого 

з цих хлопців розлючені юрби 
жорстоко вбили.
 Міністр юстиції Туреччи-
ни Бекір Боздаг заявляв уже 
на другий день після переворо-
ту, 17 липня, що заарештовано 
шість тисяч підозрюваних і що 
арешти триватимуть i надалі 
(18 липня повідомили про вже 
7,5 тисячi затриманих). Але як 
можливо, з технічного і люд-
ського погляду, з такою швид-
кістю зібрати легітимні дока-
зи проти шести тисяч людей? 
Можливо, конкретних доказів 
і не було, а затримували прос-
то за списками тих, кого вла-
да вважала за загрозу для себе, 
списками, які влада уклала за-
довго до перевороту.
 І ще: якщо, як стверджу-
вав Ердоган, заколотники ста-
новили лише невеличку групу 
в армії, чому серед затриманих 
стільки суддів і прокурорів? 
Відповідь проста, бо до цього 
часу судова система Туреччини 
залишалася незалежною, вино-
сила правомірні вироки, зали-
шалася вірною праву, а не Ер-
догану. 
 Фетхуллаха Ґюлен, на яко-
го влада поклала вину за зако-

лот, заявив: «Ширший погляд 
на ситуацію дає враження зре-
жисованого, фальшивого за-
колоту. Перш за все тому, що 
ніхто не чіпав найважливіших 
політичних лідерів, яких мали 
б взяти під варту. Ніхто навіть 
не намагався це зробити. Бом-
били порожні будівлі, вбива-
ли звичайних цивільних, ні в 
чому не винних людей. Танки 
стояли на площах, але нічого 
не робили. Якщо на все це зва-
жити, то картина справжнього 
заколоту не проглядається».
 Під загальним заголовком 
«Путч після путчу» німецька 
столична газета «Берлінер Цай-
тунг» опублікувала на п’ятьох 
шпальтах статті про події в Ту-
реччині, що відбулися за ми-
нулі вихідні. Кореспонденти 
газети та опитані журналіста-
ми очевидці розповідають про 
дивну, за деякими оцінками, 
дилетантську поведінку пут-
чистів, про натовпи бородатих 
ісламістів на вулицях і площах 
турецьких міст, які відрізали 
голови вже солдатам —призов-
никам турецької армії, що вже 
здалися, про поліцію, яка бай-
дуже спостерігала за лінчуван-
ням юних військовослужбов-
ців, котрих нібито на навчання 
відправили командири. Один 
відставний турецький офіцер 
заявив журналістам, що був 
дуже здивований тією обста-
виною, що президент Реджеп 
Таїп Ердоган зміг безперешкод-
но приземлитися у стамбульсь-
кому аеропорту. «Це не справж-
ній путч, — вважає військовий. 
— Справжні путчисти ні за що 
не допустили б посадки літака 
президента».
  «Для Ердогана ефект ви-
явився позитивним. Путч був 
для нього таким собі підпалом 
рейхстагу, що зміцнює його 
владу» — зазначає «Берлінер 
Цайтунг». І такої ж думки до-
тримуються багато німецьких 
та європейських політиків. 
Міністр закордонних справ Ту-
реччини Мевлют Чавушоглу 
гостро розкритикував євроко-
місара Йоганнеса Гана. Причи-
ною стали його слова про зазда-
легідь передбачений турецькою 
владою сценарій невдалого де-
ржавного перевороту. ■

«ворогiв

Передвиборчi 
викреслювання Трампа 
 Із програмного документа Респуб-
ліканської партії США, «Республікансь-
кої платформи», який буде офіційно оп-
рилюднено в ході партійного з’їзду 18-
21 липня, під тиском представників ви-
борчої кампанії Дональда Трампа було 
виключено вимоги про надання Україні 
летального озброєння, повідомляє газе-
та «Вашингтон Пост». Це сталося мину-
лого тижня у Клівленді в ході зібрання 
комітету платформи з питань нацбезпе-
ки, повідомляє видання. Представники 
кампанії Трампа та партійні делегати, які 
його підтримують, у результаті кількох 
маневрів домоглися виключення з плат-
форми вимоги про «надання летальних 
озброєнь» та заміни її на «належну до-
помогу». Позиція виборчої кампанії 
Трампа з цього питання суперечить пог-
лядам більшості республіканських лі-
дерів у галузі зовнішньої політики. Но-
вина викликала жваву реакцію у колі ек-
спертів, які стежать за ситуацією в Ук-
раїні.

Випробування ракет 
Північною Кореєю
 КНДР здійснила вчора випробу-
вання балістичних ракет. Було запуще-
но три такі ракети, що пролетіли понад 
500 кілометрів у напрямку від східного 
узбережжя. Випробування зафіксували 
у військовому відомстві Південної Ко-
реї. Це стало черговим провокативним 
кроком зубожілої комуністичної країни 
у цьому реґіоні. Згідно з інформацією 
американських військових, північні ко-
рейці випустили дві ракети радянської 
технології Р-17 й одну місцевого вироб-
ництва під назвою «Нодон». КНДР ви-
пробовувала обидва види ракет уже не-
одноразово впродовж кількох останніх 
років. Фахівці розглядають вівторковий 
запуск не як намагання поліпшити ра-
кетні технології, а суто як демонстрацію 
сили.

«ІД» причетна до нападу в 
Баварії
 У вівторок німецькі слідчі виявили 
саморобний прапор угруповання «Іс-

ламська держава» в кімнаті афганця, 
який у понеділок увечері напав iз со-
кирою на пасажирів потяга в Баварії. 
Водночас вони з’ясували, що афганець 
діяв наодинці, спільників у електричці 
не мав. Про це повідомив міністр внут-
рішніх справ федеральної землі Йоахім 
Германн. Також учора терористична ор-
ганізація «Ісламська держава» заявила, 
що нападник на пасажирів регіонально-
го потяга у німецькому Вюрцбурзі був 
одним із її бойовиків. Під час напа-
ду поранено чотирьох осіб iз Гонконгу, 
ще одна людина отримала легкі трав-
ми. Півтора десятка пасажирів зверну-
лися по допомогу до лікарів через шо-
ковий стан. Нападник намагався втекти. 
Його застрелила поліція, після того як 
він спробував атакувати правоохоронців 
iз холодною зброєю в руках. 17-річний 
афганець прибув до Німеччини два роки 
тому без батьківського супроводу. Торік 
він звернувся з проханням про надання 
йому притулку. Впродовж двох останніх 
тижнів хлопець мешкав у прийомній ро-
дині. ■

 НОВИНИ ПЛЮС■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Влада Сполучених 
Штатів оприлюднила 
колись засекречений 
розділ звіту Конгре-
су про теракти 11 ве-
ресня 2001 року. На 
думку низки амери-
канських політиків, 
а також родичів за-
гиблих у терактах, за-
секречені 28 сторінок 
документа могли міс-
тити дані, що особи, 
пов’язані з владою Са-
удівської Аравії і які 
підтримували зв’язок 
iз виконавцями терак-
тів після їхнього при-
буття до США, знали 

про їхні наміри здій-
снити теракти. Про-
тягом більш ніж 13 
років родичі загиблих 
вимагали оприлюдни-
ти засекречений роз-
діл звіту.
 В оприлюднено-
му таємному розділі 
міститься, зокрема, 
інформація про лю-
дей, iз якими були 
пов’язані терорис-
ти перед здійснен-
ням атак, повідомляє 
«Німецька хвиля». У 
ньому називають іме-
на тих, хто допомагав 
терористам винайня-
ти житло, відкрити 
банківські рахунки, 

а також брати уро-
ки керування літа-
ками. Адже 15 iз 19 
терористів-викрада-
чів літаків були гро-
мадянами Саудівсь-
кої Аравії. «Згідно з 
різноманітними до-
кументами ФБР та 
меморандумом ЦРУ, 
дехто з викрадачів 
літаків, які здійсни-
ли атаки 11 вересня, 
під час свого перебу-
вання в Сполучених 
Штатах, очевидно, 
мали контакти з осо-
бами, які могли бути 
пов’язані з урядом 
Саудівської Аравії», 
— сказано, зокрема, 
у звіті.
 Голова комітету з 
питань розвідки Па-
лати представників 
США Девін Нунс на-
голосив на важливості 
того, що розсекрече-
ний розділ «не міс-
тить підтверджених 
висновків, а, швид-
ше, неперевірені слі-
ди, які потім детально 
розслідувались розвід-

кою». Однак, на дум-
ку колишнього сена-
тора штату Флорида 
Боба Грехема, який 
був співголовою ко-
місії з розслідування 
терактів 11 вересня, 
Саудівська Аравія 
здійснювала активну 
підтримку терористів 
під час їхнього перебу-
вання у США. Розсек-
речені сторінки «дуже 
чітко вказують на Са-
удівську Аравію як 
на того, хто здійсню-
вав основне фінансу-
вання», переконаний 
екс-сенатор.
 Колишній прези-
дент США Джордж 
Буш-молодший засек-
ретив частину звіту, 
щоб захистити джере-
ла розвідки та методи 
її роботи, а також щоб 
не кидати тінь на сво-
го союзника Саудівсь-
ку Аравію, зазначає 
«Ассошiейтед пресс». 
Проте Барак Обама те-
пер розпорядився роз-
секретити скандаль-
ний розділ звіту. ■

ПІСЛЯМОВА

Сумнівна роль
США опублікували секретну 
частину звіту про теракти 
11 вересня 2001 року

■

Ігор ВІТОВИЧ

 У парку китайського міста Чжинжоу, 
провінція Хубей, установили 58-метро-
вий пам’ятник богу війни Жуан Ю. Ви-
сота постамента становить 10 метрів, а 
48 метрів — саме скульптурне зобра-
ження. Загальна вага 1320 тонн. Лише 
сама славетна зброя бога війни «Меч 
зеленого дракона» важить 136 тонн. 
Скульптуру склали з чотирьох тисяч 
окремих бронзових фрагментів. Бри-
танська газета «Сан», яка повідом-
ляє про цю подію, називає статую, яка 
височіє над містом, «дурнувато вели-
кою». Біля підніжжя постамента розта-
шований музей на вісім тисяч квадрат-
них метрів. Його мають невдовзі від-
крити. 
 Жуан Ю походить не з міфів чи ле-
генд, а був реальною історичною пос-
таттю. Він стояв на чолі армії імперато-
ра Ліу Бея в бурхливу епоху Трьох царств 
(третє століття до нашої ери). Після смер-
ті його визнали богом війни, який захи-
щає китайську імперію та її люд. І тепе-
рішні мешканці провінції, як і всього пів-
дня Китаю, дуже поважають і шанують 

його. Йому присвячений один iз найпо-
пулярніших у Китаї історичних романів. 
Хоча портрета воїна не збереглося, його 
найчастіше зображують iз великою боро-
дою.
 Зображення Жуан Ю різних розмірів 
є популярними китайськими сувенірами. 

По всьому Китаю розкидано присвячені 
йому статуї та храми. Його зображення 
є головною окрасою ресторанів. До речі, 
щойно відкрите скульптурне зображення 
бога війни поступається іншому, з рекор-
дною висотою 61 метр у центральній ки-
тайській провінції Шеньсі. ■

ГІГАНТОМАНІЯ

Велика китайська скульптура
У Чжинчжоу встановили 48-метрового бога війни

■

Ось  такий він, войовничий бог.❙
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Петро НЕСТЕРЕНКО

 18 липня у резонансній 
темі «справи ОПЗ» стала-
ся справжня сенсація. Ад-
вокат голови наглядової 
ради Одеського припорто-
вого заводу Сергія Перело-
ми Ігор Черезов у «Фейсбу-
цi» вказав на дуже дивний 
часовий фокус. Рішення 
Солом’янського суду про 
арешт Переломи було оп-
рилюднено на сайті Націо-
нального антикорупційно-
го бюро... за 40 хвилин до 
оголошення в суді. 
 «Оприлюднення від-
булося о 10:40. Однак на 
сайті НАБУ інформація 
про це була розміщена о 
10:01!!!» — написав адво-
кат. «Це однозначно зло-
чин, який доводить фабри-
кацію справи щодо ОПЗ», 
— наголосив Черезов. Ін-
шими словами, від самого 
початку судді «до лампоч-
ки» були всі аргументи за-
хисту, він мав одну функ-
цію — зачитати заздале-
гідь підготовлений текст 
рішення. Спроби НАБУ 
виправдатись «збоєм го-
динних поясів», та ще 
й саме в цей момент, ви-
глядають смішно: сучас-
ні «розумні» комп’ютери 
і навіть телефони вистав-
ляють правильний час ав-
томатично.
 Експерти та депутати і 
до того відзначали, що рі-
шення судді Андрія Ма-
кухи виглядає, м’яко ка-
жучи, дивним. Взяття під 
варту терміном на 2 місяці 
і астрономічна застава у 80 
млн. доларів. А заступник 
керівника Спеціалізова-
ної антикорупційної про-
куратури (САП) Кривенко 
у суді взагалі вимагав без-
прецедентні 205 млн. грн. 
Сам Сергій Перелома ніку-
ди не ховався від слідства і 
заявив про намір сприяти 
йому. 
 Тим часом одіозно-
му діячу Партії регіонів, 
близькому до Януковича 
вугільному олігарху Олек-
сандру Єфремову, якого 
підозрюють у фінансуван-
ні бойовиків ОРДЛО, суд 
призначив заставу аж у... 
3,6 млн. грн.
 Захист Переломи з до-
кументами в руках дово-
див, що обвинувачення 
САП не відповідають дійс-
ності. Це були документи 
урядової перевірки роботи 
ОПЗ, проведеної Держав-
ною фінансовою інспек-
цією — установою, котрої 
бояться всі державні під-
приємства. Але ДФІ не 
знайшла ніяких «розтрат 
державних коштів», про 
які розповідав у суді про-
курор САП. Навпаки, ОПЗ 
уперше за чотири роки за-
кінчив 2015 рiк «у плю-

сах», iз прибутком, а ви-
ручка збільшилася удвічі 
— до 5,7 млрд. грн.
 Одна заковика: за сло-
вами Черезова, у НАБУ 
і САП дані Держфінінс-
пекції давно є, проте вони 
приховували їх від суду. 
Хоча, судячи з того, що 
рішення було заготовлене 
заздалегідь, суддя Андрій 
Макуха і при наявності 
документів не звернув би 
на них увагу. Як свідчить 
адвокат Ігор Черезов, суд-
дя Макуха перебуває на 
«гачку» в НАБУ, яке про-
ти нього саме розпочало 
провадження за незакон-
ні рішення, у тому числі 
за переслідування «май-
данівців». Його звинува-
чують також у корупції і 
хабарах, а Вища рада юс-
тиції і спікер звернулися 
до Верховної Ради звіль-
нити Макуху з посади суд-
ді за порушення присяги. 
«Тобто НАБУ продовжує 
системно використову-
вати корумпованих суд-
дів часів Януковича для 
фабрикації справ», — ро-
бить висновок адвокат. 
Але заступник керівника 
САП Кривенко аргумен-
ти захисту проігнорував 
і виступив проти відводу 
одіозного судді. 
 Виникає закономірне 
запитання: чому НАБУ і 
САП пішли на такі сумнів-
ні й ризиковані процесу-
альні кроки? Адже керів-
ники відомств як про-
фесійні юристи знають, 
що це може стати ризико-
ваним для їхніх кар’єр. 
 Політолог Андрій Ми-
селюк стверджує, що на 
кону стоять багато міль-
ярдів. Губернатор Одесь-
кої області Міхеїл Саака-
швілі своїми гучними за-
явами стосовно затримань 
і арештів керівництва фак-
тично зірвав приватиза-
цію ОПЗ. «Влаштований 
в Одесі антикорупційний 
карнавал Саакашвілі-Уг-
лави більше схожий на ба-

нальний зрив приватиза-
ції цього підприємства», 
— пише експерт у блозі. 
 Про заступника голови 
НАБУ Углаву і його «кра-
щого друга» губернатора 
Одещини Саакашвілі го-
ворить і народний депу-
тат Павло Пинзеник. Пар-
ламентарій називає їх ос-
новою міжнародного уг-
руповання, яке здійснило 
рейдерський наїзд на еко-
номіку України і спро-
бу «віджати» високорен-
табельне підприємство. 
Лише стартова його ціна 
перевищує півмільярда 
доларів. 
 Але, як розповідає ад-
вокат Черезов, далеко не 
всі правоохоронці схва-
люють нерозбірливість у 
засобах, продемонстрова-
ну спеціалізованою проку-
ратурою у «справі ОПЗ». 
Під час судових засідань 
навіть детективам НАБУ, 
присутнім у залі суду, 
було соромно за виступ за-
ступника антикорупцій-
ного прокурора Кривенка. 
«А другий прокурор після 
запитань адвокатів різ-
ко «захворів» і на другий 
день навіть не прийшов на 
судове засідання. Підозру 
Сергію Переломі готува-
ли не детективи НАБУ, а 
слідчий САП», вважає за-
хисник.
 Він висловив жаль, 
що «антикорупційна про-
куратура стає інструмен-
том боротьби за державну 
власність». Адвокат пос-
лався на думку про те, що 
«САП улаштувала скан-
дал навколо ОПЗ, щоб зір-
вати його приватизацію. 
І депутати, і експерти все 
частіше натякають, що 
зацікавленість у різкому 
зниженні вартості заво-
ду і встановленні контро-
лю над ОПЗ є у Одеського 
губернатора Саакашвілі 
і його бізнес-партнерів. 
І заради цього готові ки-
дати за ґрати кого завгод-
но». ■

ПРОТИСТОЯННЯ

Приватизацiю 
— пiд укiс
НАБУ звинувачують у фабрикації справи 
щодо Одеського припортового заводу

■

Віктор ПИНЗЕНИК
(сайт «Обозрєватєль»)

 Пройшло 6 місяців після знижен-
ня єдиного соціального внеску з 38% (у 
середньому) до 22%. Що відбувається з 
надходженнями цього платежу, який 
формує ресурс для виплати пенсій? На 

мал.1 наведено оперативні дані щодо 
помісячних надходжень до Пенсійно-
го фонду (до відповідного місяця 2015 
року).
 Неозброєним оком видно, що з цієї 
динаміки «випирає» січень, бо в ньому 
існують так звані перехідні виплати, за 
якими нарахування ЄСВ проводилися 
за старими ставками. А тому для вияв-
лення «чистого ефекту» зниження від-

повідну динаміку оцінимо без січня, але 
вже наростаючим підсумком (мал.2).
 ЄСВ у 2016 році було знижено на 
39% (з 36% до 22%). А надходжен-
ня коштів до Пенсійного фонду за лю-
тий-червень зменшилися на 36%. 
Пам’ятаю, як дехто з читачів мого ми-
нулого повідомлення побачив у цьому 
ефект легалізації, адже ж не впали над-
ходження на 39%, а тільки на 36%!
 Підстав для таких висновків, на 
жаль, немає. Бо треба врахувати дію 

певних інших чинників.
 На розмір номінальної зарплати ма-
ють значний вплив два чинники: при-
йняття адміністративних рішень щодо 
підвищення мінімальних зарплат та 
інфляція. У вересні 2015 року була на 
13,1% підвищена мінімальна зарпла-
та (з 1218 до 1378 грн.). І ця підвище-

на зарплата виплачувалася з початку 
2016 року. У травні 2016 року вона була 
підвищена ще на 5,2% (з1378 до 1450 
грн.). А це впливає на пенсійні доходи. У 
2012 році не було ніякого зниження ста-
вок ЄСВ, а зарплата зросла (червень до 
червня) на 15%, у 2013 році — на 9%.
 Зарплата також реагує на інфляцію. 
У 2015 р. мінімальна зарплата не підви-
щувалася жодного разу, але номіналь-

на зарплата (червень до червня) зросла 
на 19%. Економіка зреагувала на ве-
лику інфляцію, що за підсумками року 
сягнула майже 25%.
 Якщо до уваги взяти лише динамі-
ку зарплати, зумовлену підвищенням 
її мінімального розміру, стає очевид-
ним: ніякої легалізації доходів не від-
бувається. Ефект зниження ЄСВ ну-
льовий. Хоча — чому нульовий? Ук-
раїнських пенсіонерів позбавили дже-
рела виплати пенсій. ■

РАХІВНИЦЯ

Півроку 
з урізаним ЄСВ: 
ефект нульовий
Ніякої легалізації доходів не відбувається

■

Мал.1❙

Мал.2❙

Довкола Одеського припортового заводу
розпалюються неабиякі пристрасті.

❙
❙
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«Намагання обмежити (або й зовсім скасувати) викладання етнології 

у вищих навчальних закладах України інакше як злочином назвати важко».Михайло Глушко
професор, Львівський національний університет

УКРАЇНА МОЛОДА

За етнологію — 
концтабори
 У 1870-ті роки, під 
впливом розвитку етноло-
гії в Європі, у Києві ство-
рили Південно-Західний 
відділ Російського геогра-
фічного товариства (1873-
1876), працівники яко-
го стали активно дослі-
джувати особливості ук-
раїнського етносу. Однак 
царат Росії тут же засто-
сував репресії, пересліду-
вання і негайно закрив цю 
предтечу української Ака-
демії наук своїм Емським 
указом 1876 року, яким 
заборонив також і функ-
ціонування української 
мови. Більшість учених, 
— а це такі визначні пос-
таті, як Володимир Ан-
тонович, Павло Чубинсь-
кий, Федір Вовк, Мико-
ла Лисенко, Олена Пчіл-
ка, Михайло Драгоманов, 
Іван Рудченко — виму-
шені були переховуватися 
або ж рятуватися в емігра-
ції від арештів. Цьому від-
ділу не дали попрацювати 
навіть якихось три роки.
 У 1920-ті роки ядром 
Всеукраїнської академії 
наук стали численні ет-
нологічні наукові устано-
ви та осередки в центрі та 
регіонах (Києві,Харкові, 
Одесі). Це, зокрема, Ет-
нографічна комісія ВУАН, 
Кабінет етнології та ант-
ропології, Кабінет музич-
ної етнографії, Кабінет на-
ціональних меншин, етно-
графічні музеї Слобідської 
(Харків) і Степової (Одеса) 
України, Етнографічне то-
вариство та низка інших. 
Щойно вони активізували 
свою наукову роботу, за-
лучивши тисячі кореспон-
дентів, учителів, письмен-
ників, як більшовицька 
влада жорстоко розправи-
лася з ученими. Дослідни-
ків стали залякувати, аре-
штовувати, ув’язнювати в 
концтаборах, розстрілю-
вати. Вижити вдалося оди-
ницям. Це було величез-
ною втратою для світової 
науки, бо загинули світлі 
уми, високоосвічені, тала-
новиті. Щоб згодом «недо-
битки» не змогли і голови 
підняти, то знищували й 
численну групу прихиль-

ників етнології, збирачів 
фольклорно-етнографіч-
них матеріалів. Знищи-
ли всю етнологічну школу 
1920-х років, яку цінува-
ли і знали у провідних єв-
ропейських країнах.

Наука незалежності
 Пізніше радянська вла-
да пильно стежила, щоб 
«ця етнографія», як нази-
вали її стражі порядку та 
чиновники, не могла мати 
майбутнього. Кафедри ет-
нології могли бути лише 
у Москві та Ленінграді, 
в Україні — жодної. Від-
повідно, не існувало вченої 
ради із захисту кандидат-
ських та докторських ди-
сертацій. Підготовка кад-
рів усіх рівнів зі спеціаль-
ності «етнологія» була під 
забороною, не можна було 
і мріяти про курс з ук-
раїнської етнології у ВНЗ.
 Та Бог послав волю Ук-
раїні, за яку боролися і від-
дали своє життя стільки 
поколінь. Українська іден-
тичність збереглася завдя-
ки системі традиційної ет-
нічної культури. Завдяки 
ентузіазму вчених Києва, 
Одеси, Львова, Ужгорода 
у 1993-1995 роках вдало-

ся створити перші кафед-
ри етнології у деяких ВНЗ 
країни. Та не було створе-
но жодної такої кафедри 
у південно-східних райо-
нах, окрім Одеси. І слуш-
но вважають дослідники, 
що саме етнологічні знан-
ня, які поширювалися в 
суспільстві через універ-
ситети, допомогли уник-
нути на Одещині військо-
вого протистояння, яке 
розгорілося на Донбасі.
 Етнологія в Україні 
лише почала спинати-
ся на ноги, було розроб-
лено програми, вперше 
було видано посібники й 
підручники з української 
етнології, підготовлено 
кадри вищої кваліфіка-
ції. Студенти потягнули-

ся до вивчення етнокуль-
турних процесів минуло-
го і сучасного. ВНЗ ста-
ли готувати бакалаврів і 
магістрів. Та щастя довго 
не тривало. Як грім серед 
ясного неба, Міністерство 
освіти і науки України 
на основі Закону Украї-
ни «Про вищу освіту» від 
1 липня 2014 року розро-
било проект Національної 
стандартної класифікації 
освіти, який передбачає 
суттєві зміни в переліку 
галузей знань та спеціаль-
ностей вищої школи для 
здобуття ІІІ рівня освіти 
— І наукового ступеня.
 Хитромудре керівниц-
тво Міністерства освіти 
і науки минулого уряду 
швиденько, на свій розсуд, 
а скоріше, під чутливим 
керівництвом північно-
го сусіда, вилучило з пе-
реліку спеціальностей ет-
нологію і залишило вели-
кодушно історію Украї-
ни і археологію. Вчені, 

викладачі закидали лис-
тами-протестами чинов-
ників міністерства, на що 
міністр лаконічно відповів 
у соцмережі, що це зроб-
лено за зразком західних 
країн, де виші самі можуть 
обирати собі дисциплі-
ни. Це цинічна неправда. 
Добре відомо, що етноло-
гія, ширше культурна ан-
тропологія — це найбільш 
шанована і розвинута дис-
ципліна в усіх провід-
них університетах США, 
Великобританії, Фран-
ції. У Польщі функціону-
ють факультети етноло-
гії, у Болгарії створено ка-
федри етнології не лише 
на історичних факульте-
тах, а й на філософських. 
Як свідчить директор му-

зею української культури 
в Свиднику (Словаччина) 
професор Мирослав Сопо-
лига, наука етнологія є од-
нією з ключових суспіль-
нознавчих дисциплін, що 
посідає визначне місце у 
процесі розвитку нації та 
утвер дження її держав-
ності. Словаччина — не-

велика країна, яка на-
раховує близько п’яти 
мільйонів населення. Але 
нікому й на думку не спа-
дає викреслити етнологію 
з переліку гуманітарних 
наук у рамках навчальної 
програми ВНЗ.
 Наразі цю дисципліну 
як самостійний предмет 
викладають в універси-
теті імені Яна Коменсько-
го в Братиславі, в універ-
ситеті імені Константи-
на Філософа у Нітрі, уні-
верситеті святих Кирила 
та Мефодія в Трнаві та 
університеті імені Матея 
Бела в Банській Бистри-
ці. Пан Мирослав заува-
жує, що вивчення, збере-
ження та популяризація 
культурної спадщини є в 

інтересах кожної нації. 
З ініціативи ЮНЕСКО та 
Ради Європи з 1992 року 
проводяться Дні європей-
ської культурної спадщи-
ни, де саме етнологи відіг-
рають основну роль.

Фахівці для суверенітету
 В Україні інший під-
хід. Упродовж довгих 
років, після репресій і 
розстрілів етнологів, за-
борони мати свої кафед-
ри — знову нагінка на ет-
нологію. Якщо Міносвіти 
викреслює її з переліку 
спеціальностей, то уні-
верситет, звісно, не може 
самостійно повноцінно го-
тувати кадри бакалаврів і 
магістрів. Тож нові очіль-
ники Міністерства осві-
ти й науки мають термі-
ново обговорити це пи-
тання з широким колом 
викладачів вищої шко-
ли, відновити скасовані 
кафедри і ввести до пере-
ліку спеціалізацію «істо-
рик-етнолог». Це дасть 
змогу поступово віднови-
ти розвиток науки на сві-
товому рівні. Бо, як спра-
ведливо зауважують про-
фесори зі Львівського на-
ціонального університету 
імені Івана Франка, «на-
магання обмежити (або й 
зов сім скасувати) викла-
дання етнології у ВНЗ Ук-

раїни інакше як злочином 
назвати важко». Утім це 
вже сталося у багатьох ви-
шах Одеси, Вінниці, Чер-
нігова, Києва. Нещодавно 
закрили кафедру етноло-
гії у Маріуполі. Скорочен-
ня годин з історії Украї-
ни, етнології посилить 
протистояння в суспільс-
тві, бо незнання своєї ет-
нічної історії будуть за-
повнювати пропагандист-
ські байки про Новоросію, 
Малоросію тощо.
 Уже очевидно всім, на-
віть в інших країнах це 
відзначили, що підтрим-
ка української культури, 
науки розцінюється про-
російськими терористич-
ними силами в Україні 
як зазіхання на «русскій 
мір». Їхні ставленики чи-
нять широкомасштабний 
натиск на всі види ЗМІ, і 
вже на жодному вокзалі у 
містах Східної і Західної 
України не купиш украї-
номовної газети. У «мар-
шрутках» лунає «русскоє 
радіо» і україномовні паса-
жири приречені слухати: 
«Тарасік, Тарасік, надув-
ной матрасік, забрал мойо 
сєрце, вєрні єво домой...» 
А, намагаючись відпочити 
вдома перед телевізором, 
чують кривляння росій-
ськомовних коміків, від 
«гумору» яких уже дав-
но не смішно. Або ж пере-
дачі, просякнуті носталь-
гією за СРСР.
 Загроза суверенітету 
України через потужну 
русифікацію стала оче-
видною. І дика війна, де 
щодня гинуть найкращі 
представники України, 
є наслідком радянської 
і пострадянської політи-
ки творення загальнора-
дянського суспільства, 
асиміляції населення та 
сучасного українофобс-
тва. Агресор докладає 
максимум зусиль, щоб 
поглибити асиміляцію 
українців через поши-
рення літератури з оче-
видною фальсифікацією 
фактів про Новоросію, 
нашу мову, культуру, 
пісню. Не випадково ж 
українці виходять на мі-
тинги до ВР, щоб відстоя-
ти необхідність квотуван-
ня української пісні, яка 
до останнього часу займа-
ла менш як п’ять відсо-
тків радіоефіру. Але ру-
сифікація сягає глобаль-
них речей, насамперед 
таких, як знання своєї іс-
торії й культури.
 Треба б навпаки, у тер-
міновому порядку ство-
рювати кафедри етно-
логії у Харкові, Дніпрі, 
Полтаві, Кіровограді, 
Херсоні, Запоріжжі й 
поглиблено вивчати всі 
етнокультурні процеси 
у південно-східних ре-
гіонах, щоб володіти до-
стовірною інформацією 
про процеси трансформа-
ції культури на сучасно-
му етапі.
 Дуже сподіваємося, що 
Міністерство освіти й на-
уки України поставить 
відновлення спеціаль-
ності «етнологія» і підго-
товку кадрів істориків-ет-
нологів як першочергове 
завдання. ■

НЕБЕЗПЕКА

Навіщо нам та етнологія?
У вищих навчальних закладах продовжують знищувати кафедри з вивчення основ 
самобутності українського етносу

■

Валентина БОРИСЕНКО, доктор історичних наук, професор

У світі є багато наук про гриби, риб, рослини і тварин, 
і лише одна наука — етнологія — вивчає людину, її 
спосіб буття, світоглядні уявлення, етнічні стереотипи, 
методи господарювання, міфологію. Ця гуманітарна 
дисципліна є насправді царицею наук, бо об’єднує в 
собі всю філософію буття етносу і від її розвитку зале-
жить розвиток демократичного, толерантного, глибоко 
духовного суспільства. Людині, яка вивчає етнологію, 
легше визначитися зі своєю національною ідентич-
ністю, зрозуміти і доброзичливо ставитися до інших 
культур. Адже етнологія вчить, що немає «великих» чи 
«малих» народів, що всі етнічні спільноти є великою 
цінністю на Землі і через їх взаємозбагачення пролягає 
шлях до прогресу. Утім значення цієї «цариці наук» за-
вжди добре розуміли асимілятори...

Радянська влада пильно стежила, щоб «ця етнографія», як називали 
її стражі порядку та чиновники, не могла мати майбутнього. Кафедри 
етнології могли бути лише у Москві та Ленінграді, в Україні — жодної.

Студенти UCLA — університету Каліфорнії, котрі спеціалізуються на культурній антропології.
Фото з сайта anthro.ucla.edu.
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Польські студенти на практикумі з етнології.
Фото з сайта ecoetno.us.edu.pl.
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❙



ПОЛІТПАРНАС

Поствиборче
Алла НІКІТІНА, 
вчителька історії ДНЗ «Катюжанське ВПУ»
Вишгородський район, Київська область

От кажуть: є в нас демократія,
Свобода слова й друку є.
Але радянська спадщина проклята
Достойно жити досі не дає.
І знову — «вибори без вибору»,
І в силі, як завжди, «адмінресурс»,
Бо знаєм наперед, хто перемогу виборе
І буде втілювать в життя потрібний курс.
Що з нами? Та ми ж вільні люди.
Що ж ми, як вівці, так слухняно йдем?
Тож так довіку в Україні буде
Для можновладців райдужний едем. ■

■

ПРОПОЗИЦІЯ

Село і серце 
відпочине
До питання створення 
земляцтв на малих 
батьківщинах українців
Сергій ШАНГУТОВ
Вінниця

 Давно живу в місті, але весь час не 
полишає тривога за рідне село. Ще за 
радянських часів намагався зацікави-
ти громадськість ідеєю створення зем-
ляцтв у кожному селі з його вихідців. 
Земляцтва ці могли б бути створені 
при сільських радах чи школах, і дуже 
важливо, щоб законодавчо за ними 
були закріплені деякі права вплива-
ти на при йняття рішень місцевою вла-
дою з питань освіти, будівництва шкіл, 
клубів, доріг, охорони пам’яток куль-
тури, природи (право оберігати рідне).
 Тому що завдяки міграції, боротьбі 
з «націоналізмом» на керівних посадах 
у селі лишались люди, про яких можна 
сказати: «Не мог щадить он нашей сла-
вы, не мог понять в сей миг кровавый, на 
что он руку поднимал», і плюють, і топ-
чуть. А патріоти ще й досі почуваються 
«отщепенцами» на «нашій не своїй зем-
лі», в яких «труд в самоті і глуші» рос-
тить мозолі на руках і душі, як підмітив 
Іван Франко. За радянської влади ніякі 
земляцтва справді були неможливими, 
тому що в КДБ розуміли, що  патріотизм 
— це ж... націоналізм! Але ж тепер нема 
потреби відлучати нас від рідної землі і 
боятися нашої любові.
 Кожне село «віддало в люди» стіль-
ки робітників, учителів, лікарів, ін-
женерів, військових, учених! Можли-
во, хтось захотів і зміг стати в пригоді 
малій батьківщині. Земляцтва акуму-
лювали б розпорошений патріотичний 
потенціал нації, духовності, опори її 
на рідному ґрунті. Вони б активізува-
ли роботу осередків «Просвіти», Кон-
гресу української інтелігенції, сприяли 
б піднесенню духовності села, допомог-
ли б людям зрозуміти, що рідне можна 
любити і необхідно оберігати, а з любові 
вродиться і краса, і достаток у наших 
селах, виростуть нові патріоти і меце-
нати.
 Необхідно встановити єдині дні 
зібрання земляцтв по всій Україні. 
Можливо, два рази на рік. Це могли б 
бути Зелені свята чи Проводи, а також 
українське свято День рідної землі, яке 
теж можна було б поєднати з яким-не-
будь релігійним святом.
 У земляцтва могли б приймати і міс-
цевих жителів, і вихідців із міст, і ук-
раїнців діаспори, як колись у козацькі 
курені.  ■

■

Мирослава УКРАЇНЕЦЬ
Дрогобич, Львівська область

 Шановний пане добродію Михай-
ле Дорошенко! Доля розпластала мене 
і переїхала гусеничним трактором. Я 
залишилась жива, може, тому, що моя 
місія на землі ще не виконана.
 Оскільки вашу газету розповсю-
джують, окрiм усього, в київській ме-
режі ресторанів «Піца Челентано», то, 
може, ви надрукуєте мого листа, а його 
прочитають небайдужі люди.
 Зараз мені 77 років. Я — дитина вій-
ни і важкого минулого. У 1999 році виї-
хала за кордон, у Грецію, на заробітки, бо 
треба було ставити на ноги трьох онуків. 
Донька з онуками живе у Дрогобичі, а я 
жила у селі Шманьківчики, що в Чорт-
ківському районі на Тернопільщині. По-
чатки мої за кордоном були важкі. У 2002 
році я вислала довіреність на отримання 
моєї пенсії. Словом, кожен рятується, як 
може. А виходить, як у приказці: «Кому 
війна, а кому мати рідна. Хтось на фронті 
кров проливав, а хтось поза фронтом ки-
шені набивав». Так і тут.
 Село, в якому я народилася, розта-
шоване при трасі республіканського 
значення, за 9 км від районного цент-
ру. У Шманьківчиках був клуб-читаль-
ня, побудований моїм дідом Українцем 
Іваном і прадідом Юрієм. Клуб не був 
мертвою точкою, але земля, на якій був 
збудований, потрібна була громадянці 
Качмар Марії, невістці моєї сестри, для 
збільшення присадибної ділянки, тобто 
для городу. Оскільки у Марії Качмар, у 
дівоцтві Бойчишин, був знайомий, що 
мав юридичну освіту і навіть який час 
працював у прокуратурі Тернополя, то 
до справи підійшли розумно: потрібно, 
щоб клуб хтось купив, повалив, очис-
тив територію, а Марія отримала омрія-
ну землю. Ночами почали обвалювати 
клуб, довели до аварійного стану, і тоді 
голова сільради Черкасова, не узгодив-
ши з громадою села, зробила акт про 
знесення клубу.
 Усе можна написати на папері — па-
пір усе витримає, бо така брехлива сис-
тема — плювати в очі живим свідкам. У 
клубі працювала моя рідна сестра Кач-
мар Марія Антонівна, дівоче прізвище 
Українець. Моя мама опалювала чоти-
ри кахельні печі в клубі, щовесни біли-
ла знадвору. Клуб було перекрито ши-
фером, добудовано, продовжено місце 
для сцени, гримерки. Розкішний ре-
монт зробив власними руками кіноме-
ханік Човник, і потім цей же Човник 
стає покупцем цього клубу і руйнує 
його власними руками. Винаймають 
трактор, розчищають територію, усе 
за документами зроблено правильно, 
комар носа не підточить. Ніхто в селі 
не погодився на таку комбінацію. По-
чався галас: куди подітися молоді? Під 
цей шум відкривають нібито точку (?!) 
культури в приміщенні сільського про-
мислового магазину, бо зарплата зав-
клубу комусь іде (?). І ніби гроші, ви-
ручені від продажу клубу, вкладають в 

адмінприміщення. Недовго то існува-
ло. Знову Качмар Ігор, син моєї сестри, 
купує те приміщення і відкриває свій 
магазин. Все пішло як по маслу. Ніхто 
нікого ні про що не питає і ніхто ні за що 
не відповідає.
 Тоді з’явилася ще одна потреба в 
Марії Качмар. Її братові, Бойчиши-
ну Ігорю, потрібне було житло, хата. 
От вони і взялися за мій будинок. Од-
нiєї «прекрасної» темної ночі в моє-
му будинку вибили вікна. Викликали 
з Дрогобича мою доньку і за одну ніч, 
маючи зв’язки з посадовими особами, 
що обіймають службові крісла, з моєї 
довіреності на отримання пенсії но-
таріус Пікуль у місті Борщів, де проку-
рор Кнобель, який має родинні зв’язки 
з Ігорем Качмарем, робить доручення 
купівлі-продажу на мій будинок.
 Довідавшись від Гащак Ольги, якій 
я довірила свій паспорт і отримання 
моєї пенсії, я по телефону сказала їй, 
щоб вислала мій паспорт і що на випис-
ку зі свого будинку я паспорт не дам. 
Проте мене виписали з сільради рішен-
ням суду. Який суд виніс таке рішення, 
коли власник хати відсутній, паспор-
та нема, секретар сільради тримає це в 
секреті. Моя пенсія за всі 14 років за-
лишилась у Пенсійному фонді, довiдку 
про це видати мені не хочуть ні в Дрого-
бичі, де я зараз мешкаю, ні в Чорткові. 
Уже рік пишу листи у різні інстанції — 
на ім’я Президента, омбудсмана Лут-
ковської, колишнього міністра куль-
тури Кириленка — звідусюди отримую 
незадовільні відповіді. У цілому світі 
такого немає: якщо держава щось лю-
дині винна, то шукають родину і відда-
ють належне. А у нас?!!
 Завклубу без клубу отримував зар-
плату з фонду управління культури, бо 
було кому одержувати, — то це спра-
ведливо. А куди ж моя пенсія зникла? 
Я зверталася у Чортківський райвід-
діл міліції, хотіла отримати очну став-
ку з Качмарем — не вийшло. Отрима-
ла пораду звертатися в суд. Який суд, 
той, що виніс рішення виписати мене 
без моєї на те згоди? Я зіткнулася з та-
кою корупцією і хабарництвом, з яки-
ми давно вже пора покінчити в Україні. 
Коли той час настане? Молодь у селі хо-

дить, як вівці без пастуха, сидять у ба-
рах, у димах, у матюках, хіба такою має 
бути наша культура? Той бруд ми несе-
мо в нове життя, в нову Україну.
 У вашій газеті №45(5038) кореспон-
дент Тетяна Пархомчук викривала зло-
чин брата і сестри, жителів села Стара 
Прилука, які будуть відповідати перед 
законом. А ті, хто причетний до зруй-
нування осередку культури, за фальси-
фікацію документів на мій будинок, за 
фальшивий діагноз, який ставлять Кач-
марю Ігорю, щоб його не взяли в армію, і 
як тільки мобілізація, то він відразу ля-
гає в лікарню, щоб уникнути священно-
го обов’язку захищати свою землю, свою 
Батьківщину, чи понесуть вони якусь 
відповідальність? Виходить, хто має 
гроші й корисні зв’язки, той буде сиді-
ти вдома, за плечима інвалідів, калік, 
буде робити злочини і процвітати.
 Мені, спрацьованій, змученій жит-
тям жінці не під силу дуель із нотаріу-
сами, прокурорами, суддями. Споді-
ваюся на те, що цей лист потрапить на 
очі людям, які вершать правосуддя в 
країні.
 P. S. «Приходьте, люди, на вечір у 
клуб, там будуть танці», — витягує 
простенький мотив давно знаної піс-
ні Олег Скрипка. От і пішла б кудись 
ввечері молодь села Шманьківчики, та 
й старші люди, але куди? Ото хіба на 
стадіон м’яча поганяти чи час від часу 
влітку — на танці на тому ж сільсь-
кому футбольному полі. «А клуб де?» 
— запитаєте. А ось він, перед вами, у 
всій красі. Не розгледіли? Правильно, бо 
від того «клюбу», ще сотню літ тому 
побудованої хати-читальні, тепер за-
лишилося лиш пустище». Так описує 
ситуацію довкола сільського осередку 
культури кореспондент чортківської 
районної газети «Голос народу» Окса-
на Свистун. Хату-читальню збудува-
ли ще в 1927 році, доклали до цього свої 
руки Іван, Юрій, Франка Українці, на-
щадком яких і є наша кореспондент-
ка пані Мирослава Українець. Клуб 
вміщав 120 відвідувачів, розповів сіль-
ський голова Віталій Гіль, окрім різно-
манітних вечорів, «крутили» фільми. 
Були й костюми, й інструменти різні 
— нічого не стало... ■

 Їдучи на відпочинок у Карпати, сплануйте свій маршрут так, щоб відвідати перлину цього краю — озеро Синевир, яке ще називають Морське Око. Чому Око? 
Та тому, що посеред озера розташований острівець, який темніє на голубій гладі водойми, як зіниця. А Морське — тому що води озера настільки чисті, прозорі, 
що випромінюють морською блакиттю. Навіть у найбільшу літню спеку вода в озері дуже прохолодна (метр-два від берега — і вона вже просто крижана), адже 
водойма дуже глибока — до 24 м, та й 1000 м над рівнем моря також не додають градусів.
 Озеро є окрасою Національного природного парку «Синевир», що розташований у Внутрішніх Ґорґанах.

ГЛУХА ВЛАДА

Не пiд силу дуель 
із прокурорами
Практику радянських чиновникiв «футболити» 
звернення громадян успiшно продовжують чиновники 
i пiсля Революцiї гiдностi

■
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«Поезія — це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі».Ліна Костенко
українська письменниця

УКРАЇНА МОЛОДА

«Він був одним із кращих поетів не тільки 
Галичини, а й усієї країни»
Борис Олійник, письменник, депутат Верховної 
Ради України 1—4 скликань:

 — Я добре пам’ятаю поета Бориса Дем-
кова — динамічного, високочолого чолові-
ка з власною точкою зору на світ, який в 
усьому мав тверді переконання, тож ніко-
ли нікому не «підігравав». Він якщо вірив 
у щось, то до кінця. Був послідовним і три-
мав цілий літературний фланг на західно-
українських обширах. Вважаю, що він був 
одним із кращих поетів не тільки Галичи-
ни, а й усієї країни. Тернопіль у моїй уяві 
поставав саме з Бориса. Я неодноразово за-
любки приїжджав до нього у гості. В ціка-
вих розмовах у Тернополі завжди сиділи 
по-козацьки із взаємною симпатією. Пили 
чай, закусювали салом, згадували юні літа. 
Ця людина була дуже відкритою, без жод-
них утаємничених розрахунків на кар’єру, 
які проглядались у багатьох інших, адже 
зі своїм талантом Борис Демків міг би зро-
бити й всеукраїнську кар’єру. Але він три-
мався свого краю і підтягував резерви до 
найвищого національного рівня. А серце 
своє, перефразовуючи відомий вислів пе-
дагога Сухомлинського, віддавав людям. 
Ці слова дуже пасують до життєвої пози-
ції Демкова.

«Вся літературна юнь відчувала його 
батьківську опіку»
Володимир Барна, письменник, у 2001—2005 
роках — голова Тернопільської обласної 
організації НСПУ:

 — Упродовж багатьох років Борис Де-
мків опікувався юними талантами Тер-
нопілля, багатьох благословив у літера-
туру, хоч тепер дехто чомусь про це нама-
гається не згадувати, багатьох вчасно під-
тримував із публікаціями у місцевій та 
республіканській пресі, редагував рукопи-
си перших книг молодих авторів. Уся лі-
тературна юнь була під його батьківською 
опікою. Тож творче життя буяло довкола 
його «Сонячних кларнетів» (клубу твор-
чої молоді. – Авт.), куди щомісяця з усієї 
області зліталися молоді таланти, щоб по-
бути хоч якусь мить у полі творчої насна-
ги Бориса Демкова.
 27 лютого 1984 року у Тернополі було 
утворено обласну письменницьку органі-
зацію. Логічно, що її першим відповідаль-
ним секретарем мав би бути найталано-
витіший поет Тернопілля Борис Демків, 
але... не судилося. А причина була проста 
— він не був членом КПРС. Тому керівниц-
тво області обрало на цю посаду члена пар-
тії Петрука-Попика. Я був на тому історич-
ному зібранні і бачив, як Борис зайшов до 
зали пізніше. Обличчя було захмарене, очі 
наповнились болем. Як було йому тоді на 
душі? Важко сказати, бо він ніколи не ви-
носив свої болі на публіку, він виливав усе 
на папері поетичними рядками. А писав їх 
кров’ю серця. Інакше не міг.

«Був прямим, чесним, і чутливим, 
як беззахисна дитина»
Петро Ластівка, народний артист України:

 — Як тільки він переступав поріг Тер-
нопільського театру, з усіх куточків відра-

зу лунало доброзичливе: «Боря, Боря Дем-
ків пройшов!». А він знаходив собі темний 
куточок десь на гальорці і... підглядав жит-
тя театру, «збирав» інтонації акторських 
образів, щоб замережити потім в рядки 
майбутнього вірша. А в парку біля озера 
міг годинами стояти і зачаровано дивити-
ся, наприклад, на пташину, що годує своє 
потомство.
 — Поглянь, Петя, на божественне 
творіння, на диво-гармонію природи! 
 — Боря, мені немає коли дивитись, у 
мене клює!
 Знімаю з гачка окунька, а Боря, похи-
туючи головою, гуде:
 — У-у, живодер, відпусти — хай 
живе...
 Ніжна душа поета вимагала: хай все, 
створене Всевишнім, живе. Він умів бере-
гти чистоту своїх рук, доброту свого серця 
і милосердя душі своєї. Був майже завжди 
одиноким, сам у собі, зі своїми думками і 
мріями. Добрий, привітний, усміхнений, 
але коли в якійсь компанії чув лицемірний 
«віраж», без слів відходив, тікав, і вже було 
його не повернеш. Не терпів також циніз-
му і примітивності. Шлях, пройдений пое-
том — чистий, світлий, і сам Борис був пря-
мим, чесним, прозорим і на будь-який до-
тик чутливим, як беззахисна дитина.

«Справами інших переймався більше, 
ніж своїми»
Борис Хижняк ( на жаль, уже покійний), 
колишній співзасновник і шеф-редактор 
журналу «Тернопіль»:

 — У 1993-му редакційна рада часопи-
су «Тернопіль» звернулася до Бориса Дем-
кова з пропозицією очолити відділ поезії. 
Авторитет Майстра поетичного слова був 
незаперечним. Інші кандидатури навіть 
не обговорювали. Того ж дня він облюбу-
вав робоче місце біля вікна. Телефонував 
колегам на Волинь, у Слобожанщину і 
Крим, на Буковину і Закарпаття, робив за-
мовлення для редакційного портфеля. У ті 
роки журнал міцно стояв на ногах, редак-
ція платила високі гонорари. Борис Мико-
лайович завжди просив, щоби не забували 
поетів з інших областей. Про себе — жод-

ного разу. В редакції помітили, що завіду-
вач відділу готує до друку переважно чужі 
поезії, забуваючи про свої. «Я поруч, устиг-
ну», — відповідав, бо переймався справами 
інших більше, ніж своїми. За це його пова-
жали, цінували не лише як знаного поета, 
а й  як людину, для котрої моральні норми 
цінніші за будь-які матеріальні речі.
 У 1996 році редакція «Тернополя» ви-
сунула Бориса Демкова кандидатом на здо-
буття літературно-мистецької та громадсь-
ко-політичної премії імені братів Лепких. 
Людина скромна, інтеліґентна, освічена, 
він спокійно сприйняв рішення комісії. Ба-
чив, як окремі кандидати зубами вирива-
ли лауреатство. Він же ніколи не дозволяв 
собі позу живих «класиків», які цінували 
себе вище загалу, ще при житті споруджу-
ючи пам’ятники і приміряючи лаврові він-
ки. На врочистій частині був небагатослів-
ним: «Дякую за нагороду. Кожне моє слово 
слугуватиме Україні». Далі прочитав вір-
ша «До рідної мови» — програму свого лі-
тературного служіння Батьківщині, наро-
дові. Це саме та поезія, якої так не вистачає 
сьогодні. 

З останньої збірки «Залишаю для вас»
Я засвічусь печаллю на крилі
Тієї птахи, що упала з неба 
І більше не підніметься з землі,
Бо їй в житті нічого вже не треба.
Перехворію деревом в саду,
Яке в собі вже не народить плоду,
І увійду чи просто перейду
Своїм сумлінням у живу природу.
І хай вогні повстануть із очей,
І хай у грудях закиплять вулкани,
Щоб лише день мій каменем не канув
В безодню всіх змарнованих ночей.
І закричу з усіх-усіх мовчань,
Які були і будуть ще у світі,
Благословлюсь жорстокістю меча,
Який рубає збайдужіння сіті.
Коли прийме хтось цю жагу мою
У невідступній молодій тривозі —
Я аж тоді крізь сльози засміюсь
І на життєвій зупинюсь дорозі,

І залишу комусь свою печаль ....
* * *

Я не буду ганити Будду,
Як він в щирім мовчанні стерп,
Цицерона хвалити не буду,
Якщо слово його пусте.
Я не буду писати гімнів,
Бо некрологом світ пропах...
На найвищім художнім рівні
Хочу бачити правду в словах.
Хай це слово страшне чи красне,
Хай воно воскресить чи вб’є,
Тільки щоб у цім слові не згасло
Одкровення людське моє.
Щоб не стліла в цім слові іскра
І не вмер гомеричний сміх,
Щоб жалі, як на зриме вістря,
Нанизати на нього я міг...
А якщо на словах не зумію
Спопелити чиюсь біду,
Хай я краще тоді онімію,
І, мов камінь, до ніг впаду.
І до слави мене не повабить,
Як в тривку і зрадливу тьму...
Й будуть гратись камінні баби
Кістяком моїх мук і дум.
 

* * *
Помиймо руки, як до хліба, чисто,
Коли стаєм під знаками пера,
Задумаймось над словом, товариство,
Бо вже давно задуматись пора.
Що ми не допотопні менестрелі,
Які з нічим виходили на бій,
Солодкі губи і гіркі пастелі
Так мирно не вживаються в собі,
Бо ще ніколи не лягали в риму
Проклята правда і свята олжа,
Самі собі вони могили рили,
Самі себе карали без ножа.
Але нащо — в ім’я чужого Бога?
(Звідкіль йому висока честь така?)
Кривавилась прокляттями дорога
І ніжністю суворою рекла:
«Шануймо позументи, еполети
Й не оскверняймо гострого пера»,
Задумаймось над словом «єсмь», поети,
Бо вже давно задуматись пора. ■

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

З любов’ю й болем
Сьогодні в Тернополі поминають одного 
з найталановитіших земляків
Світлана МИЧКО

Двадцятого липня виповнюється 80 років від дня народження відомого українського 
поета, автора нев’янучих «Квітів ромену» Бориса Демкова. І ось уже скоро 15 років, як 
його немає серед нас. А в мене немає мого доброго, красивого, талановитого і такого 
непростого батька... Розповідати про нього можу дуже багато. Але сьогодні хочу на-
дати слово іншим. Зараз у тернопільському видавництві «Джура» завершується робо-
та над книгою спогадів про Бориса Демкова, уривки з яких і пропоную читачам. А ще 
— нехай скаже він сам, у своїх віршах, які завжди були сумішшю любові й болю.

■

БІОГРАФІЧНЕ

Демків Борис Миколайович
 Народився 20 липня 1936 року в Тернополі — поет, перекладач, журналіст. Член Спілки письменників (з 
1967 року) та Спілки журналістів (з 1965-го). Закінчив факультет журналістики Львівського університету. Працю-
вав методистом обласного Будинку народної творчості, кореспондентом тернопільських обласних газет «Ровес-
ник» та «Вільне життя», був багаторічним керівником клубу творчої молоді «Сонячні кларнети», очолював від-
діл мистецтва обласної бібліотеки для юнацтва, завідував літературною частиною Тернопільського музично-дра-
матичного театру, відділами поезії у журналі «Тернопіль» та газеті «Русалка Дністрова». Автор поетичних збірок 
«Сувора ніжність», «Символи», «Червоне мовчання», «Крило зорі», «Древо життя», «Поезії» (вибране), «Ора-
торія лісу», «Залишаю для вас». Автор слів до кількох десятків пісень. Пісня «Квіти ромену» була шлягером 60-
70-х, платівка з нею вийшла мільйонним тиражем у фірмі «Мелодія». Працював у жанрі художнього перекладу 
з польської, болгарської, естонської, білоруської. Успішно виступав і як прозаїк та публіцист.

■

Правнучки Бориса Демкова Еліза і Мішель біля його зірки на тернопільській Алеї зірок.❙

Остання, вже посмертна збірка віршів.❙
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Смуги у районі траси Умань — Черкаси
 Ще в травні 1891 року дослідник Ві-
кентій Хвойка писав у листі батькові: «…
я зрідка буваю вдома, шукаю в різних міс-
цях те, що вже давно минуло, особливо пер-
ші сліди наших слов’янських прабатьків, 
наскільки я в цьому досяг успіху, покаже 
майбутнє, праці ще багато — набагато біль-
ше, ніж мною вже зроблено». Власне, наз-
ва «трипільська культура» з’явилася у пра-
ці Хвойки про розкопки поселень 1901 року 
біля міст Канева та Ржищева на Київщині.
 Найбільші за площами трипільські по-
селення, так звані гіганти, з тих часів відомі 
на території південно-західної Черкащини. 
Ще з півстоліття тому за допомогою аерофо-
тографування (застосовували його для сек-
ретних військових кафедр) у районі траси 
Умань — Черкаси на полях побачили сму-
ги. Як з’ясувалося, це були залишки десят-
ків прадавніх хат під землею. Ці дані під-
твердили і геомагнітні дослідження 80-х 
років минулого століття, і нещодавні геофі-
зичні, які проводили з допомогою елект-
ронних магнітометрів — за участі римсько-
германської географічної комісії Інститу-
ту археології Німеччини. Уже точно стало 
зрозуміло, що сфотографовані та «відскано-
вані» позначки — величезний (до 7 км) та 
менший овали — це дві вулиці, що слугува-
ли оборонною лінією. Решта вулиць сходи-
лися від них до центру уявного еліпса. 
 У 2002 році — клопотання до централь-
ної влади надсилали починаючи з 1993-го 
— на Черкащині було створено державний 
історико-культурний заповідник «Три-
пільська культура». Це стало результатом 
проведення наукових досліджень протя-
гом попередніх кількох десятків років. У 
60-х роках ХХ століття були відкриті три-
пільські селища, площі яких перевищу-
вали 100 га. Притаманне їм чітке коло чи 
еліпсоподібне планування перетворювало 
такі поселення на первісні фортеці. Най-
більше серед таких поселень «Тальянки» 
мало площу 450 га і налічувало близько 
трьох тисяч осель. 
 Унікальність цих поселень та небезпе-
ка втратити їх через руйнування сільсь-
когосподарською оранкою і призвели до 
створення музейного закладу. Із 11 посе-
лень заповідника — 6 розташовані в Таль-
нівському районі. У селищі Легедзиному 
діє експозиція у все ще недооблаштова-
ному музеї — зрозуміло, через брак гро-
шей. На подвір’ї — два надзвичайні бу-
динки: дво- (5 х 12 м) та одноповерховий 
(5 х 10 м). На переконання дослідників, 
саме такими були помешкання трипіль-
ців: немалих розмірів, обмащені червону-
ватою глиною, із розписами-оберегами, 
покриті соломою. Загалом експеримен-
тальна археологія з відтворенням середо-
вища трипільської архітектури є родзин-
кою заповідника. Починаючи з 2003 року, 
у Легедзиному проводили до десятка різно-
типних експериментів зi спалення (такий 
ритуал, вважається, здійснювали трипіль-
ці, коли залишали житло після виснажен-
ня навколишніх земель) та випалення мо-
делей трипільських будівель, у тому числі 
в натуральний розмір. 

Сани трипільців і друшляк
 «Трипільці завжди оселялися в пониз-
зі, принаймні з трьох сторін закритому во-
дою», — каже директор Владислав Чаба-

нюк. Займалися гончарством без тради-
ційного пізніше гончарного кола, тому 
на залишках посуду можна бачити сліди 
пальців майстрів. Із цілісно збережених 
речей тих часів археологи знайшли фі-
гурки божеств, первісний друшляк (тро-
хи вигнута глиняна дощечка з дірочка-
ми), гутус (посудина з «носиком», яку роз-
глядають як поїлку), моделі саней й бага-
то чого іншого. 
 Окремо виділяють чималу фондову ко-
лекцію з сотень фрагментів глиняної об-
мазки, яка походить від залишків різних 
частин трипільських будівель і є цінним 

джерелом у дослідженні проблеми трипіль-
ського наземного житлобудування (фраг-
менти підлог, різноманітних мощень, стін 
та зразки їхньої штукатурки й орнамента-
ції, різноманітні відбитки дерев’яних архі-
тектурних конструкцій).
 Археологічні знахідки починаючи з 
2005 року приймаються на зберігання до 
наукових фондів заповідника — уже є біль-
ше 20 тисяч одиниць зберігання з 49 посе-
лень України (Андріївка, Аполянка, Ба-
кота, Краснопілка, Лебедин, Тальянки, 
Тальне ІІ, Федорівка, Чапаївка, інші).

Якщо орати землю, під якою 
поселення...
 Загальна площа заповідних територій 
разом з охоронними зонами та ділянка-
ми, виділеними під музей, становить 2045 
га. «На жаль, значна частина цих земель 
була роздержавлена ще задовго до ство-
рення заповідника «Трипільська культу-
ра», у середині 90-х років уже минулого 
століття, — каже його директор Владис-
лав Чабанюк. — На сьогодні заповідник 
проводить комплекс заходів, спрямова-
них на реприватизацію земель під архео-
логічними пам’ятками, заміну сільсько-
господарських паїв на відповідні площі з 
земель запасу і резерву тих сільських рад, 
на землях яких були допущені такі право-
порушення. Більша частина цих земель є 

сільгоспугіддями, а частина зайнята са-
дибами селян та їхніми городами. Глибо-
ка оранка, яка проводилась до останнього 
часу, призвела до руйнування археологіч-
них об’єктів, які залягають на незначній 
(20-40 см) глибині. Плугами на поверхню 
вигортаються архітектурні деталі глино-
битних будівель, фрагменти пластики, по-
суду, знарядь праці. За визначенням фах-
івців, продовження оранки на полях, де 
мiстяться трипільські поселення, впро-
довж 10 років може призвести до повного 
їх знищення». 
 Заповідник виготовив проекти відве-

дення землі, загальною площею 900 га, у 
своє постійне користування (поселення 
Тальянки, Глибочок, Піщана, Доброво-
ди, частини поселень Вільхівець, Чичир-
козівка та Веселий Кут). Втім поки що оп-
тимізму в цьому питанні мало: охочих доб-
ровільно поступатися своїми володіння-
ми немає. Кабмін приймати рішень теж не 
поспішає. Найпростіше домовлятися про 
проведення розкопок на їхній території 
з Тальянківським агротехнічним колед-
жем Уманського національного універси-
тету садівництва. До речі, щоразу архео-
логічні експедиції, провівши розкопки і 
вибравши з землі цінні рештки, знову за-
сипають місце землею.
 За десять років своєї діяльності спів-
робітники заповідника «Трипільська куль-
тура» долучалися до організації й проведен-
ня двох всеукраїнських та трьох міжнарод-
них конференцій, одинадцяти археологіч-
них експедиціях; до роботи Трипільської 
археологічної експедиції Інституту архео-
логії НАН України (керівник — кандидат 
історичних наук Володимир Круц), зок-
рема на поселеннях Тальянка, Косенівка, 
Доброводи, Аполянка. На розкопках за-
повідника проходять археологічну практи-
ку студенти — щороку 50-70 — Національ-
ниого університету П. Тичини, Київського 
педуніверситету  ім. М. Драгоманова й Він-
ницького ім. М. Коцюбинського.

Пожити в трипільському хуторі
 Уже 15 років розкопки трипільсь-
ких поселень підтримує бізнесмен і ме-
ценат Бертран Кост (Франція—США). 
Він каже: «Більш як 50 років тому мій 
дід заснував в Америці благодійний 
фонд Search Foundation, завданням яко-
го є фінансування культурних, соціаль-
них і наукових проектів, яким склад-
но знайти самостійно кошти для своєї 
роботи. Від початку моєї діяльності в Ук-
раїні я вважав своїм обов’язком надати по-
сильну допомогу вченим, що самовідда-
но працюють,аби відкрити нашу загальну 
історію, історію Європи, частиною якої за-
вжди була Україна». Й уточнює: « Я не ко-
лекціоную предмети трипільської культу-
ри, бо це заборонено, бо все, що тут знахо-
дять, належить державі Україна. Я просто 
віддаю гроші на розвиток, на проведення 
досліджень, щоб люди знали, хто вони і 
звідки. Щорічна сума, яку ми виділяємо 
на фінансування, — це близько 30 тисяч 
доларів». 
 На території заповідника останніми 
роками уже традиційними стали «Три-
пільська толока» (починаючи з 2008-го) 
та «Легедзинське Купайло» (з 2011-го). 
Перше свято максимально наближене до 
експериментальної археології. Друге за-
початковане спільно зі столичним Націо-
нальним музеєм іменi Івана Гончара, ра-
зом із сотнями, а то й тисячами вже гостей 
відроджують давні обрядові традиції. 
 У директора заповідника «Трипільсь-
ка культура» Владислава Чабанюка бага-
то планів. Зокрема, створення археодро-
му — комплексу, який хочуть створи-
ти на території трипільського поселення 
Тальянки («карман» траси Умань—Чер-
каси). Він складатиметься з критого 
павільйона над залишками двох розко-
паних трипільських жител та реконс-
труйованих помешкань, відтворених на 
основі розкопаних, певна туристична ін-
фраструктура. До вже зведених хат у Ле-
гедзиному хочуть прилаштувати ще б хоч 
дві. Щоб був скансен — реконструйова-
ний «трипільський» хутір. Мріють ство-
рити умови, де б було можливим навіть 
проживання невеликої групи туристів в 
умовах максимально наближених до три-
пільських. ■

МІСЦЕ НА КАРТІ

Знаки трипільців
На Черкащині проводять розкопки житла, 
якому близько п’яти тисяч років
Валентина САМЧЕНКО

Уявити собі детально, як жили 100 чи 200 років тому люди, більшості не так уже й 
просто. Що вже говорити про 5-тисячну ретроспективу?! А саме у V-III тисячоліттях 
до нашої ери трипільці населяли території, зокрема, біля Києва і Черкас. Коли нині 
біля лісосмуги серед полів бачиш обгороджений рівними лініями зрізаного ґрунту 
заглиблений сантиметрів на 60-70 досить великий прямокутник (по кілька метрів у 
кожен бік) із рельєфним дном, не відразу уявляєш, що на цьому місці стояв буди-
нок прадавніх людей. Час його спресував. І тільки археологи, акуратно розчищаючи 
сантиметр за сантиметром і дістаючи різноманітні уламки, розказують, де був вхід 
у будівлю, де стояв ритуальний посуд, а де — піч. За останні роки на Черкащині 
поблизу села Тальянки це 50-й будинок трипільців, який розкопали й досліджують. 
Загалом їх нараховують там аж близько 3 тисяч. 

■

Реконструйоване житло трипільців у селі Легедзине.❙

Директор заповідника «Трипільська культура» 
Владислав Чабанюк показує вулиці трипільського поселення.

❙
❙

Археологічні розкопки в Україні підтримує
бізнесмен і меценат Бертран Кост.
Фото Віталія ПАВЛЕНКА.

❙
❙
❙

« Я не колекціоную предмети трипільської культури, бо це 
заборонено, бо все, що тут знаходять, належить державі Україна.



 Того сезону «Приватну 
колекцію» визнано лав-
реатом Всеукраїнського 
книжкового рейтинґу й 
видання на роки стало 
хрестоматією-путівни-
ком. Значною мірою — за-
вдяки вичерпним біобіб-
ліографічним статтям 
укладача Василя Ґабора, 
що передували кожно-
му авторові. Витримані 
вони в суто академічному 
стилі, тобто без жодних 
оцінкових емоцій. І лише 
один-єдиний раз довідко-
вий текст «зірвався» на 
захоплену ноту: «Микола 
Рябчук — це ім’я, яке пос-
тійно інтригує і притя-
гує до себе».
 Вже тоді Микола 
Рябчук був загадкою. 
1971 року його, вісім-
надцятирічного студен-
та Львівської політехні-
ки, виганяють з вишу за 
публікацію оповідання 
— далекої від політики 
й цілком учнівської при-
тчі — у несанкціонова-
ному журналі «Скриня». 
Через п’ять років, маючи 
вже з дюжину ніде не дру-
кованих оповідань, везе 
їх — як резюме — до мос-
ковського Літературного 
інституту. На ті часи крок 
відчайдушно сміливий: 
їхати до імперської сто-
лиці добувати долі «мож-
на порівняти з поїздкою 
у Париж чи Нью-Йорк 
сьогодні», — пригадає 
він пізніше (див.: Ірина 
Славінська. Історії тала-
новитих людей. Книга 
друга. — К.: Брайт Стар 
Паблішинґ, 2015).
 М. Рябчука прийма-
ють до елітного закладу. 
Він пише другий цикл із 
десяти оповідань — і цей 
рукопис також осідає в 
особистому архіві. Тоді, у 
свої двадцять шість років, 
Микола Рябчук припиняє 
писати прозу й береть-
ся за критику й невдов-
зі здобувається на всесо-
юзну відзнаку, яких тоді 
не було щокроку. Як во-
диться, після московсь-
кого ус піху одразу визна-
ли рецензента і в Україні: 
вийшла перша Рябчукова 
книжка «Потреба слова» 
(К.: Радянський письмен-
ник, 1985).
 Далі були яскраві кри-
тичні публікації в га-
зеті «День», журналах 
«Всесвіт», «Критика», «Су-
часність» — читацька пуб-
ліка визнала М. Ря б  чука 
чільним літературним ог-
лядачем країни. Та напри-
кінці 1990-х він так само 

раптово припиняє писати 
рецензійні тексти, а вже 
2000-го виходять дві його 
книжки «Від Малоросії до 
України» та «Дилема ук-
раїнського Фауста» (оби-
дві — К.: Критика), що 
водномить принесли ав-
торові нову, політологіч-
ну славу.
 Рябчукова ж загадка 
полягала в тому, що на мо-
мент виходу «Приватної 
колекції» (2002) він був 
уже «чистим» політоло-
гом, котрого швидко пере-
клали у Польщі, Франції 
та Сербії, і з яким го-
стро сперечалися в ук-
раїнській пресі. А як «лі-
тературний критик, 
поет, прозаїк, перекла-
дач, культуролог» (так 
його презентовано у зга-
даній антології) він поста-
вав перед читачем хіба у 
легендарному відлунні: 
книжок-свідчень не було. 
Загублена у сімнадцяти-
річній давнині рецензій-
на збірка («Потреба сло-
ва») мало корелювала з 
літпроцесом початку но-
вого тисячоліття, де фіґу-
рували зовсім інші імена. 
Також давня поетична 
збірочка «Зима у Львові» 
(К.: Молодь, 1989), схо-
же, епізодична в біографії 
М. Рябчука — принаймні 
наступні чверть віку вір-
шів він не публікував. До 
всього, ім’я Рябчука від-
сутнє у незадовго перед 
тим виданій академічній 
«Історії української літе-
ратури ХХ століття» (К.: 
Либідь, 1998) — хоч зна-
ходимо там розлогі пере-
ліки тодішніх початків-
ців, частина яких так і не 
просунулася далі дебюту, 
а стартові твори інших 
помітно слабші за, ска-
жімо, Рябчукове опові-
дання «До Чаплі на уро-
дини», вже тоді відоме з 
періодичних публікацій.
 Що ж собою являє 
Рябчук-прозаїк, стало 
зрозумілим, коли пізні-
ше того ж 2002-го нарешті 
вийшла збірка усіх його 
оповідань: «Деінде, тіль-
ки не тут» (Л.: Класика) 
— книжка, що безсумнів-
но лишиться в історії су-
часного письменства, на 
відміну від десятків і де-
сятків творів модних нині 
літератів, самопроголо-
шених видавцями «куль-
товими» і «знаковими». 
 Строго кажучи, сьо-
годнішнім і завтрашнім 
читачем буде затребувана 
лише друга частина цієї 
книжки, котра і є влас-

не літературою. Перша ж 
половина — студентські 
спроби «писати» — ціка-
ва іншим: дає розуміння 
усього Рябчука загалом.
 Усі юнаки з високим 
IQ вважають себе генія-
ми. Коли ж доля утворює 
коло з таких зухвальців, 
виникає інтелектуаль-
на аномалія. Як-от на по-
чатку 1970-х у Львові, де 
навколо Грицька Чубая 
«не бракувало подібних 
геніїв», — із притаман-
ною самоіронією згадує 
Микола Рябчук тодіш-
нє товариство Віктора 
Морозова, Олега Лишеги, 
Костянтина Москальця, 
Володимира Кашки, 
Володимира Яворського, 
Юрка Винничука.
 То не було літературне 
угруповання у звичному 
сенсі. «Ми творили щось 
на зразок ранньохристи-
янської секти. Удень пра-
цювали для кесаря сто-
рожами, вантажниками 
й двірниками, а ввечері 
правили свою службу за 
чаркою чаю або вина, об-
мінюючись книжками, 
думками і власними тво-
рами» (Микола Рябчук. 
Попереднє життя. — К.: 
Нора-Друк, 2013). Усе, 
що вони робили — стиліс-
тичні експерименти у 
прозі, поезії та драматур-
гії — то, радше, спосіб до-
вести собі та іншим: на-
віть у часи тоталітарного 
застою можна жити, «зне-
важаючи від душі довко-
лишній совдеп» (Микола 
Рябчук. Сто анекдотів. 
— Л.: Піраміда, 2014). 
«Ми не бунтували в 
сенсі політичному...  Аль-
тернатива була такою: 
або сідати на 15 років, або 
колаборація з режимом. 
Ми намагалися знайти 
серединний спосіб існу-
вання», — спогадував ті 
події через тридцять років 
М. Рябчук (див.: Людмила 
Таран. Київські рапіди. — 
К.: Фенікс, 2007).
 А ще пізніше, вже 
з висоти набутого полі-
тологічного досвіду, 
М.Рябчук точно означив 
суть «Чубаєвої секти»: 
«Чубай зачаровував, гіп-
нотизував, утягував у 
ґравітаційне поле ціл-
ком іншого світу, який 
не конфронтував з дов-
колишньою совдепією, 
а просто її іґнорував, із 
гидливістю і погордою. 
Це було щось нове для то-
гочасної України, де пере-
важна маса інтеліґенції 
на різні лади колаборува-

ла з режимом, а жмень-
ка дисидентів вела нерів-
ну боротьбу з могутнім 
і здатним на всі тяжкі 
гріхи апаратом насиль-
ства. Чубай відкривав 
шлях пасивного опору — 
політично (як видава-
лось) безпечний, етично 
гідний і естетично про-
дуктивний» (Каміння й 
Сізіф. — Х.: Акта, 2016). 
Безпечність цього шляху 
справді була оманливою, 
бо вигострений каґебіст-
ський нюх одразу вловив: 
«Чубай був загрозою, бо 
поширював громадянське 
суспільство» (там само). 
І згадуваний на почат-
ку самописний альманах 
«Скриня», за котрий усіх 
його авторів поголівно по-
карано, адекватно поціну-
вали не як мистецьке, а 
політичне явище.
 Авжеж, як зауважив 
хтось зі справжніх ав-
тортитів, політика — це 
стиль. А чи не найвправні-
шим стилістом Чубаєвого 
кола був саме Рябчук. 
Перший цикл оповідань 
у книжці «Деінде, тільки 
не тут» — вправи зі сти-
лю підо впливом не афі-
шованих тоді західних 
літературних зразків. 
Франц Кафка, головний 
Рябчуків взірець наслі-
дування, також борсався 
у часах глухого застою, 
Австро-Угорського. Тож 
не дивно, що тексти оби-
двох авторів — це «конс-
трукція, що спираєть-
ся на порожнечу» (Франц 
Кафка. Щоденники 1910-
1923 рр. — К.: Всесвіт, 
2000). Відповісти на за-
питання «про що опові-
дання?» геть нелегко: 

накладання абсурдистсь-
ких лекал на застійне за-
віконня провокує «оше-
лешеність недосвідченого 
ока» й занурює автора та 
його персонажів у ступор
— «сьогодні ввечері від 
нудьги тричі поспіль мив 
руки в ванній» (обидві 
цитати — Ф.Кафка). Те ж 
у Рябчука — герой одного 
з текстів ні сіло ні впало 
ловить себе на думці, ніяк 
не вмотивованій сюжетно, 
але цілком виправданій 
підсвідомо: «Двадцять чо-
тири, — подумав». 
 У країні, де за висло-
вом Ю. Винничука «цілі 
покоління виховували-
ся на трьох крапках» 
(див.: Нерви ланцюга. 25 
есеїв про свободу. — Л.: 
Лексикон, 2003), Чубаєве 
коло намагалося озвучи-
ти величезні масиви по-
няттєвих замовчувань. А 
що сталої лексики на те, 
ясна річ, не існувало — 
мусили послуговуватися 
закордонним літератур-
ним досвідом. Вправи зі 
стилю — добра письмен-
ницька практика. Та час-
то автори на цьому лише 
паразитують (і то нерід-
ко комерційно успішно) 
— цю світову літератур-
ну пошесть блискуче спа-
родіював француз Ремон 
Кено в однойменній 
книжці «Вправи зі сти-
лю» (Л.: Піраміда, 2006; 
Х.: Фоліо, 2015). До честі 
Рябчука, він далі вже 
не повертався до стиліс-
тичних наслідувань, та 
й навряд чи подавав свій 
учнівський жмуток опові-
дань до соцвидавництв — 
бодай тому, що це не мало 
жодних перспектив, ос-

кільки не нагадувало 
НІЧОГО із соцреалізму. 
Але юний автор задемонс-
трував один зі своїх голо-
вних козирів, як його тро-
хи кучеряво, але посутньо 
точно означив В.Єшкілєв: 
«Воліючий себе фаховий 
феномен... ієрархія есте-
тичної якості» (МУЕАЛ. 
— Л.: Лілея-НВ, 1998).
 Письменник Микола 
Рябчук починається з 
другого циклу оповідань 
(1978-1979), приміщеного 
у книжці «Деінде, тільки 
не тут». Більшість із них 
потому передруковувала-
ся в різних антологіях і їх 
можна числити серед су-
часного хрестоматійно-
го канону. Рябчук про-
сувався паралельним із 
Винничуком сюжетним 
курсом (неопублікова-
не Рябчукове оповідання 
«Стаття «8-Б» — чистий 
тобі тоді вже друкова-
ний Винничук). Та коли 
Юрка цікавили пригоди 
тіла, Миколу — приго-
ди думки. Думки як речі, 
що раптом потрапляють у 
поле зору.
 З’являється авто-
біографізм, відсут-
ній в юнацьких спро-
бах. Оприявнюються 
символічні скалки то-
гочасного повсякдення 
(«програвач «Акорд» із 
колонкою і купа гнучких 
платівок... «Всесвіт» 
із відірваною обкладин-
кою»; «Вийняв із заднь-
ої кишені джинсів короб-
ку «Львова» й закурив»). 
Бачимо витончений гумор 
іронічного штибу: «Аніза 
любила гроші, але каза-
ла, що любить Панаса», 
або таке: «Колишній 
авіатор Льоша, який са-
мовільно прогулював-
ся в околицях гастроно-
му, шукаючи незвіданих 
пригод і романтичних 
зустрічей». Остання ци-
тата — з оповідання 
«До Чаплі на уродини», 
котре є самодостатньою 
Рябчуковою візитівкою 
(як ото «Старий і море» 
у Гемінґвея). Галицькі 
гульвіси цього тексту — 
попередники «пацанів» 
Сергія Жадана. А вперше 
відбитий Рябчуком шок 
від змін усередині себе 
після армії (оповідання 
«Додому й назад») стає 
мейнстримною темою 
сьогоднішньої українсь-
кої літератури.
 Та головна проблема-
тика книжки «Деінде, 
тільки не тут» — у напро-
чуд влучно обраній назві. 
«Ранок минав, життя 
минало» — «не наше це 
життя і світ не наш». 
Тоді, наприкінці 1970-х, 
сподіватися літературної 
кар’єри на таких засадах 
виглядало безглуздям. І 
Микола Рябчук пішов у 
критику: «Літературна 
(нібито) критика доз-
воляла сказати багато 
чого такого, що прямим 
текстом висловити було 
неможливо» (із книжки 
інтерв’ю І.Славінської). 
■
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

Приказки про гриби в дитинстві у 
мене викликали багато різних мір-
кувань. Ну як можна їсти пиріжки 
чи борщ із грибами і одночасно 
тримати язик за зубами? — не 
могла змиритися з цим тверджен-
ням я. Тепер розумію ще одне зна-
чення народної примовки: грибні 
страви настільки смачні, що й 
говорити при їх смакуванні не хо-
четься. Під капелюшком кумедно-
го творіння природи криється ціла 
комірчина унікально збалансова-
них біологічно цінних харчових 
компонентів: білків, жирів, вугле-
водів, вітамінів, мікроелементів. 
При цьому основою грибів є вода, 
вона становить майже 90% усьо-
го вмісту, що робить цей продукт 
низькокалорійним, легко засвоє-
ним і дієтичним.

Грибні букети
 За складом мінералів гри-
би прирівнюють до фруктів, за 
складом вуглеводів — до овочів. 
За кількістю білка гриби перевер-
шують м’ясо, тому їх і називають 
лісовим «м’ясом». Для людей, які 
не вживають тваринні білки, гри-
би — головне джерело цих цінних 
компонентів. Про користь грибів 
говорити-не-переговорити: вар-
то знати і про  величезний віта-
мінний ряд, що містять грибоч-
ки, і про хвороби, які вони легко 
і невимушено відмітають. Але за-
лишмо цю частину життя дієтоло-
гам, а самі впритул займімося їх 
приготуванням. Бо якщо їх вміло 
приготувати, то можна, як каза-
ла листоноша з мого дитинства, і 
язик проковтнути від смаку. Її ре-
цепт грибної мачанки, від якого, 
за моїми уявленнями, вона ковта-
ла язик, я вже не пригадаю, але 
моя мама втілювала той рецепт 
у різноманітних власних інтер-
претаціях на практиці настільки 
часто (рідне Полісся щедро обда-
ровує грибами), що я нині готую 
його «на око» і ця страва абсолют-
но не набридає. Швидше, навпа-
ки: кожен грибний букет розкри-
вається по-своєму, зелень і спеції 
його щоразу освіжають, хрумкий 
чорний хліб або пухкі млинці (що 
хто собі вибере, зважаючи на упо-
добання і «дозвіл» фігури) на до-
дачу, і все — не земна, а лісова на-
солода забезпечена. 
 Отож треба білі гриби, і зараз 
вони є! Треба не лінуватися, а в 
один iз прекрасних вихідних усе-
таки прогулятися найближчим 
лісом — на мачанку грибів ви на-
збираєте точно. Бо їх, якщо сві-
жими, на 4 порції треба 400 гра-
мів, а сухими — 100. До цього ще 
приготуйте чотири столові ложки 
борошна, 3 зубчики часнику, ци-
булину, перець і сіль за смаком. 
 Гриби помити, почистити, 
порізати на пластини (якщо має-
те сухі гриби, замочіть їх на дві 
години і промийте під проточною 
водою) і відварити до готовності. 
До відварених грибів додати злег-
ка підсмажене (до золотистого ко-
льору) і розведене водою борош-
но (слідкуйте, щоб не утворили-
ся грудочки) і ще раз проварити. 
Заправити розтертим часником, 
меленим перцем, сіллю та дріб-
но покришеною підсмаженою на 
олії цибулею. 
 Смакуватиме з чорним хлі-
бом, млинцями, млинчиками, 
овочами, лавашем і хлібцями, 
кашами, словом мачанка — уні-
версальна смакота. На Поліссі її 
частіше називають потравкою, а 
словосполучення «млинці з пот-
равкою» у нас взагалі стале, як 
єдине ціле. 

Пиріг
 Щоб зробити грибний пи-
ріг, потрібно 500 лісових грибів, 
5 яєць, 2 цибулини, 0,5 склянки 
сметани, 60 г масла, 0,5 склянки 

сухарів із білого хліба, невели-
кий шматочок імбиру, 4-5 столо-
вих ложок оливкової олії.
 Гриби проварити 30 хвилин. 
На пательні розігріти олію, дода-
ти імбир, нарізану кубиками ци-
булю і пасерувати 5 хвилин. До-
дати гриби, посолити, поперчити 
і смажити 10 хвилин. Охолодити. 
Збити масло, додати жовтки і сме-
тану і добре збити, додати гриби, 
сухарі. Збити білки в круту піну і 
додати до тіста. Вилити у змаще-
ну форму і випікати 35-40 хвилин 
при 180 градусах.

Перші страви
 Уже не раз чула від господинь, 
які культово ведуть свої кулінарні 
записнички (і дуже правильно роб-
лять, бо, за моїми спостереження-
ми, найчастіше саме вони готують 
так, що спостерігач може і не вло-
вити, де ще кулінарія, а де вже по-
чалося мистецтво), що коли треба 
вибрати із записничка оригіналь-
ну першу страву, спочатку відкри-
вається «грибний розділ». Та це і 
зрозуміло: супчики, зупки, крем-
супи, борщі, капусняки тощо з 
грибами смакота ще та! 
 Запишіть і собі до цього розді-
лу рецепт грибної зупки і відра-
зу ж готуйте — не пошкодуєте! 
Отож на трилітровий банячок тре-
ба взяти 500 г білих грибів, поми-

ти і порізати на пластинки (мож-
на взяти 250 г сухих грибів, поми-
ти їх і на ніч залити окропом), пок-
ласти їх у воду чи бульйон і варити 
годину. Поки варяться гриби, тре-
ба спасерувати на олії три невели-
кі цибулини, порізані кільцями, і 
середню морквину та корінь пет-
рушки, потерті на дрібну тертку. 
Додати до грибів. П’ять ложок бо-
рошна підсмажити до золотисто-
го кольору і просіяти крізь сито, 
позбувшись таким чином грудо-
чок. Змішати борошно з 5 лож-
ками домашньої сметани, дода-
ти трішки води, старанно збити і 
влити до грибної маси. Посолити, 
поперчити і варити ще 5 хвилин. 
Наприкінці, за бажанням, можна 
додати трішки товченого часнику 
і подрібненого кропу. 
 Грибна юшка з кльоцками — 
можна сказати, унікальна руко-
творна страва. Навіть кльоцки 
ви зробите власноруч і вже цим 
заробите чималенько плюсиків 
у карму як чудова кулінарка. На 
трилітрову каструлю нам треба: 
білих сухих грибів — 200-300 г, 
жовток, сметана і цибулина. 
 Гриби попередньо помити і на-
мочити на 2-3 години або краще 
на ніч. Після чого їх відціджуємо, 
але грибний розсіл не виливаємо, 
а даємо йому трішки відстояти-
ся (на дні можуть бути піщин-

ки) і обережно виливаємо його 
до каструлі, доливаємо туди чис-
тої холодної води і додаємо гри-
би. Ніяких спецій! (Пам’ятаймо, 
що гриби не люблять спецій, які 
перебивають або поглинають їх 
неповторний аромат). Коли за-
кипить, треба зменшити вогонь і 
зняти піну. На повільному вогні 
варимо хвилин 40.
 Доки гриби варяться, дрібно 
ріжемо цибулину і на сковорід-
ці підсмажуємо її на вершково-
му маслі до прозорості. Додаємо 
туди 3-4 столові ложки борош-
на і все це злегка підсмажуємо 
до світло-коричневого кольору. 
Потім доливаємо 200 мл верш-
ків (жирність — 10-15%) або до-
машньої сметани. Ретельно пере-
мішуємо дерев’яною лопаткою і 
даємо трохи покипіти. Тепер хай 
охолоне. Обережно вливаємо за-
смажку до каструлі і відразу ж 
розмішуємо. Коли все це заки-
пить, чайною ложкою набирає-
мо маленькі кульки з приготов-
леної суміші для кльоцок і з до-
помогою іншої маленької ложки 
опускаємо їх у киплячий бульйон 
(це вийде краще, коли ложку по-
передньо занурювати до чашки з 
гарячим бульйоном). Усе варимо 
ще 5-7 хвилин. Солимо, перчимо 
за смаком. 
 Для кльоцок: жовток змішати 
з молоком (1-2 ложки) або водою, 
додати трішки соди (дрібку-дві), 
тоді наші кльоцки вийдуть пух-
кенькі, додати борошна стільки, 
щоб вийшла маса, схожа на густу 
сметану. 

 Юшка виходить дуже і дуже 
смачна. Вона готується без кар-
топлі.

«Не будемо їсти ту холодну 
юшку, нехай поцілує старший 
бояр дружку!»
  Жодне весілля на Поліссі не 
обходилося і не обходиться без 
цих перманентних дружніх ви-
гуків за весільним столом, які на-
справді чекали всі учасники щас-
ливого дійства: і власне боярин, і 
дружка (нащо приховувати?), і 
гості, які після цього обов’язково 
вип’ють по келишку доброго на-
пою за наречених, і ті, хто не хоче 
пити, а хоче юшки! Холодна гриб-
на юшка — незамінний, беззапе-
речний і обов’язковий атрибут 
весільного столу, який, як відо-
мо, складається лише із найсмач-
нішого. Але і не на весілля її варто 
приготувати.  Прохолодна, запаш-
на, насичена лісом і молодими го-
родніми дарами страва — це чудо-
вий варіант порадувати і себе, і рід-
них, коли на вулиці спекотно. 
 Треба 200 г квасолі, 300 г сві-
жих або 120 г сухих грибів (най-
краще білих; можна підберезни-
ки, краснюки чи бабки), цибу-
лина, половина банки консервiв 
«Скумбрія» на оливковій олії або 
«Сардини» в олії, зелень, лавро-
вий листок, сіль. 
 Квасолю замочити на ніч 
(якщо готуватимете із сухих гри-
бів, їх також треба старанно по-
мити і замочити на ніч). А потім 
залити гриби з квасолею водою 
і поставити на вогонь (у залеж-
ності від твердості грибів і ква-
солі вони варитимуться приблиз-
но годину). Десь «на півдорозі» 
цього варіння вкиньте почищену 
цілу цибулину і кілька лаврових 
листочків. Квасолю треба кушт-
увати, тільки так можна вияви-
ти, коли звариться це природне 
намисто. Коли гриби будуть го-
тові, додавайте свою консервова-
ну рибку (цей варіант простіший, 
хоча в такій юшці дуже смакува-
тиме свіжа річкова риба або не-
жирна курятина, або і курятина, 
і риба, взяті порівну (я особисто 
так не готувала, але куштувала 
— дуже смачно!) Часник подріб-
ніть часникодавкою і також вки-
дайте у банячок. Посоліть, попер-
чіть за смаком і відразу знімайте 
з вогню — риба має бути цілень-
кою, нерозваристою. У холодиль-
нику така юшка стоятиме кілька 
днів і, як борщ, на наступний піс-
ля приготування день стане наси-
ченішою і ароматнішою. ■

ДО СЕЗОНУ

Їж пиріг iз грибами — 
тримай язик за зубами!
Смачнющі страви з лісових капелюшків

■

Заремблюк Мирослав iз Летичева Хмельницької областi зiбрав 
iз родичами урожай грибiв.
Фото Оксани ТИСЯЧНОЇ.

❙
❙
❙

ТАК ПРОСТО

 Лисички-сестрички
 Бо ростуть зграйками при лісових 
стежках, капелюшки — неначе пелюст-
ки квітів. Лисички — солодкі, дуже ніжні 
і надзвичайно смачні. 
 Скуштуйте лисички з печеною кар-
топлею. Картоплю (500 г ) ретельно миє-
мо й витираємо насухо. Розрізаємо на 
2-4 частини залежно від розміру. До-
даємо олію, сіль і подрібнений часник 
(3 зубчики). Перемішуємо. Перекладає-
мо в форму і відправляємо в розігріту до 
200 градусів духовку. Запікаємо до го-
товності картоплі, приблизно 40-50 хви-
лин. У процесі картоплю перемішуємо. 
Цибулю нарізаємо півкільцями. У сково-
роді на середньо-сильному вогні розігрі-
ваємо 2 столові ложки олії. Кладемо ци-
булю і смажимо, помішуючи, 2 хвилини. 
Додаємо нарізані лисички (дрібні гриби 
можна не різати). Смажимо, помішуючи, 
5-7 хвилин, до готовності. У процесі виді-
литься рідина — вона повинна повністю 
випаруватися. Змішуємо лисички з кар-
топлею і посипаємо порізаною зеленню.
  ...Саме час насолоджуватися лі-
сом, грибним сезоном, різноманітніс-
тю смаків. Не варто забувати лише одне: 
збираючи гриби, не виривати їх iз корін-
ням. Нехай їхні капелюшки і далі тішать 
лісових гостей.

■

Грибні пиріг і юшка пахнуть лісом.❙



Григорій ХАТА

Що зроблено вночі, проявиться 
вдень — кажуть англійці. Де-
тективно-скандальна історія, що 
розгорнулася навколо допінго-
вих проб російських олімпійців у 
Сочі, просто ідеально демонструє 
логіку цієї народної мудрості. На-
магаючись на домашніх зимових 
Іграх у Сочі довести світу свою 
спортивну велич, росіяни пішли 
на масштабну фальсифікацію. 
Тоді, в 2014 році, вигравши ме-
дальний залік, олімпійська збір-
на Росії разом з усією країною 
велично святкувала грандіозний 
тріумф, сьогодні ж, коли завдяки 
доповіді Ричарда Макларена про-
лилося світло на їхнє допінгове 
шахрайство, наші сусіди близькі 
до того, щоб стати спортивними 
вигнанцями.

«Доки не зміниться культура»
 «Інформація, яка висвітле-
на в доповіді Всесвітньої антидо-
пінгової агенції (ВАДА), викли-
кає шок. Це безпрецедентна ата-
ка на основоположні принци-
пи Олімпійських ігор та всього 
спорту. Міжнародний олімпій-
ський комітет планує без зволі-
кань ввести найжорсткіші санк-
ції щодо окремих спортсменів та 
організацій, замішаних у скан-
далі», — заявив президент МОК 
Томас Бах. Не виключено, що 
російським спортсменам можуть 
заборонити змагатися на всіх без 
винятку великих офіційних тур-
нірах, зокрема й Олімпіаді-2016 
в Ріо-де-Жанейро. «ВАДА звер-
тається до світового спортивного 
товариства з закликом відсторо-
нити російських атлетів від між-
народних змагань, допоки не 
зміниться їхня «культура», — 
наголосив офіційний представ-
ник Всесвітньої антидопінгової 
агенції Бен Ніколс.
 Факти, які викрилися в ре-
зультаті двомісячного розслі-
дування, проведеного Незалеж-
ною комісією ВАДА на підставі 
викривального зізнання ко-
лишнього директора Московсь-
кої антидопінгової агенції Геор-
гія Родченкова, дійсно вража-
ють. «Із порушеннями подібного 
масштабу я зустрічаюся вперше. 
Хоча з часом світ дізнається ще 
більше», — зізнався голова ко-
місії, канадський юрист Ри-
чард Макларен. За його слова-
ми, махінації з допінг-пробами 
російських спортсменів прово-
дилися під «патронатом» ФСБ, 
Міністерства спорту РФ та Мос-
ковської лабораторії ВАДА.
 Як розповів Макларен, пред-
ставниками російських спец-
служб була розроблена спеціаль-
на методика відкриття тесто-
вих пробірок без видимих слідів 
«злому» та «успішно» реалізову-
валася для підміни позитивних 
проб на чисті зразки не тільки 
на зимових Іграх у Сочі, а й під 
час легкоатлетичного чемпіо-
нату світу-2013 в Москві, Уні-
версіаді-2013 та чемпіонаті сві-
ту з водних видів спорту-2015, 
які приймала Казань.
 Варто нагадати, що «детек-
тив» про системне застосуван-
ня допінгу в російському спорті 
кілька років тому запустили ні-
мецькі журналісти, продемонс-
трувавши світові кількасерій-
ний документальний фільм про 
вживання стимуляторів росій-
ськими легкоатлетами. А далі, 
як-то кажуть, пішло-поїхало. 
Зрештою, викривальний клу-
бок докотився до високих чи-
новницьких кабінетів. Доповідь 
Макларена якраз і демонструє 

прямий і безпосередній зв’язок 
російських держслужбовців з 
допінговими справами своїх 
спортсменів.
 Так, під час Олімпіади в Сочі 
під прикриттям ФСБ актив-
но реалізовувалася програма з 
підміни позитивних проб росій-
ських «зимовиків» на їхні чис-
ті зразки, котрі завчасно були 
зібрані в Московській лабора-
торії ВАДА. Процес фальсифі-
кації доказів проходив за доволі 
простою процедурою. В акреди-
товану в Сочі антидопінгову ла-
бораторію, у разі необхідності, 
під виглядом сантехніка, про-
ходив агент ФСБ і через неве-
личкий отвір у стіні отримував 
від свого колеги чисті зразки 
сечі для підміни.

Під міністерським прикриттям
 Наразі Макларен не назвав 
жодного прізвища російського 
спортсмена, котрий став учас-
ником «великого сочинського 
кидка», пояснивши відсутність 

конкретики недостатністю пов-
новажень, але його попередні за-
яви свідчать, що принаймні 15 
російських медалістів Сочинсь-
кої олімпіади (із 33) мають сто-
сунок до вживання допінгу. 
 Окрім того, професор Мак-
ларен розповів, як діяли росія-
ни у разі неможливості підміни 
доказів нечесної гри. Для цього 
функціонував інформаційний 
канал між Московською лабо-
раторією ВАДА та спортивним 
міністерством, куди надходила 
інформація про виявлення слідів 
заборонених препаратів у аналі-
зах російських спортсменів. 
Там, у високих кабінетах, влас-
не, й вирішувалася доля поруш-
ника. У разі, якщо міністерс-
тво бажало зберегти в грі бруд-
ного спортсмена, Московській 
лабораторії давався наказ зни-
щити всі позитивні проби. Коли 
ж приймалося протилежне рі-
шення, в такому разі все йшло 
за правилами Всесвітньої анти-
допінгової агенції й спортсмен, 

котрого ловили на гарячому, 
потрапляв у «карантин», тобто 
отримував дискваліфікацію.
 Загалом, як ідеться в опуб-
лікованому звіті, в Московській 
лабораторії зникли більше пів-
тисячі позитивних результатів 
допінгових тестів. Найбіль-
ше — а це близько 140 проб — 
мали стосунок до легкоатлетич-
ної сфери. Так само активно до-
велося «прибирати» підшефним 
Радченкова й за важкоатлета-
ми (більше сотні фактів). Зреш-
тою, в Московській лабораторії 
ВАДА були змушені знищити 
докази вживання допінгу росій-
ськими спортсменами практич-
но у всіх видах спорту, що ціка-
во, не тільки олімпійських. Як 
виявилося, на стимуляторах 
сиділи й паралімпійці, й пред-
ставники неолімпійських видів 
спорту.
 «Подібна система працюва-
ла в Росії з 2011 року — після 
завершення Олімпіади-2010 у 
Ванкувері. За словами Макла-

рена, безпосереднім контролем 
за функціонуванням цієї схе-
ми займався заступник мініст-
ра спорту РФ Юрій Нагорних. 
При цьому канадський юрист 
вважає неймовірним той факт, 
що сам міністр спорту Віталій 
Мутко нічого не знав про зух-
валі махінації.
 Власне, у ВАДА вже заяви-
ли, що пан Мутко має бути від-
сторонений від усіх посад, котрі 
він займає в міжнародних інс-
танціях. У першу чергу йдеться 
про його місце в комітеті ФІФА 
з підготовки до проведення ЧС 
iз футболу в Росії. Більше того, 
у Всесвітній антидопінговій 
агенції вимагають відсторони-
ти всіх російських спортивних 
функціонерів від участі в між-
народних змаганнях, поки вони 
не наведуть порядок у своєму 
господарстві. 
 До слова, президент РФ Во-
лодимир Путін уже заявив, що 
його країна готова розпочати 
очищення, утім закликав світо-
ве спортивне товариство утри-
матися від радикальних дій, як-
то відсторонення всіх російсь-
ких олімпійців від Ігор-2016.
 «Якщо так, може повторити-
ся історія з бойкотом Олімпіади-
1980 у Москві та Ігор-1984 у Лос-
Анджелесі. Не варто робити так, 
аби страждали «чисті» спортсме-
ни, втрачаючи нагоду виступи на 
головних стартах свого життя», 
— заявив Путін, додавши, що 
увесь викривальний доклад Мак-
ларена позбавлений «конкрети-
ки» та базується на словах лише 
«одного свідка». Голова Олімпій-
ського комітету Росії Олександр 
Жуков додав: «ВАДА організу-
вала добре зрежисовану упере-
джену кампанію, натхненником 
якої виступили Американська та 
Канадська антидопінгові аген-
ції». 
 Як і раніше, у всіх своїх про-
махах Росія продовжує звину-
вачувати США. Воно, можливо, 
й так, але ж чи винні американ-
ці, що у своєму арсеналі вони ма-
ють технології, здатні побачити 
мікроподряпину на внутрішній 
частині пробірки після її несан-
кціонованого відкриття та вия-
вити за допомогою аналізу ДНК 
у пробірці з сечею біологічний 
матеріал «чужої» особи. ■ 
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«Доповідь Макларена свідчить про неймовірний рівень корупції як 

у системі російського спорту, так і в уряді. Наші серця зі спортсменами 
з усього світу, у яких було вкрадено олімпійську мрію».

Тревіс Тайгарт
голова антидопінгового агентства США

УКРАЇНА МОЛОДА

ОЛІМПІЗМ

Допінгова велич
У Всесвітній антидопінговій агенції підтвердили, що упродовж 
останніх років російський спорт сидів на «стимуляторах»

■

Теніс
 Суперником української чоловічої 
збірної у стиковому матчі за право грати 
у Світовій групі Кубка Девіса буде коман-
да Японії, поєдинок з якою наші тенісис-
ти зіграють 17-19 вересня в Токіо.

Футбол
 Згідно з рішенням КДК ФФУ, но-
вий чемпіонат країни львівські «Карпа-
ти» розпочнуть iз негативним очковим 
балансом. За невиконання різного роду 
фінансових зобов’язань iз команди вже 
знято дев’ять очок.

* * *
 Віце-чемпіон України — «Шахтар» 
— свої виступи в новому розіграші Ліги 
чемпіонів розпочне протистоянням зi 
швейцарським «Янг Бойзом». Поєдинки 
третього раунду кваліфікації ЛЧ «гірни-
ки» зіграють 26 липня та 3 серпня.

* * *
 Дізналися про своїх можливих опо-
нентів у третьому колі кваліфікації Ліги 
Європи-2016/2017 «Ворскла» та «Олек-
сандрія». Полтавчанам доведеться по-
мірятися силами з переможцем дуелі 
«Локомотив» (Хорватія)/РоПС (Фінлян-
дія), а представникам Кіровоградського 
футболу протистоятиме хтось iз пари — 
«Хайдук» (Хорватія)/КСМС (Румунія). ■     

ХРОНІКА■
Перебуваючи під прикриттям держави, російські спортсмени масово вживали допінг і не надто хвилювалися 
за негативні наслідки.

❙
❙

Ричард Макларен вивів на чисту воду російський спорт.❙



КАЛЕЙДОСКОП

ОТАКОЇ

Очі під хвостом
Австралійський натураліст пропонує малювати 
коровам на крупах великі очі, щоб захистити від хижаків

■
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Читайте 
в наступному 
номері:

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №85■

ПОГОДА■

Е, новий квиток 
Щоб зробити прозорими перевезення пільгових пасажирів та запровадити чесну конкуренцію між перевіз-
никами, треба реформувати «білетики»
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 Тільки взявши іпотеку, Діма 
Сидоров зрозумів, що вроджені 
три нирки — це не проблема, а дар 
Божий.

* * *
 Батько, виявивши, що дочка 
вагітна, каже її кавалеру:
 — Так ви одружитеся з моєю 
дочкою чи ні?
 — Я й не знав, що в мене є 
вибір!

* * *
 Якщо фортуна обернулася до 
вас задом, не турбуйтеся. Штовхніть 

її! Вона обов’язково повернеться, 
щоб подивитися, хто це зробив.

* * *
 Одеса. РАЦС. Церемонія одру-
ження.
 — Чи згодні ви,  Доро Абрамівно, 
взяти Соломона Мойсейовича в 
чоловіки?
 — Ні, я тут у фаті та бiлiй сукнi 
просто так прийшла постояти.

* * *
 — Яке ваше улюблене дру-
коване видання?
 — Гроші.

По горизонталі:
 1. Спеціальний знак, який випі-
кали на тілі худоби, рабів чи злочин-
ців. 4. Тваринка із величезними очи-
ма і довгим смугастим хвостом. 7. 
«Ой зійшла ... вечоровая, над Почає-
вом стала» (Народна дума). 9. Тва-
рина, яка вигодувала своїм моло-
ком Зевса. 11. Відомий український 
поет і гуманіст епохи Відро дження. 
12. Екс-Прем’єр-міністр України, 
який намагався, але так і не вив-
чив українську мову. 13. Перша лі-
тера старослов’янської абетки. 15. 
Представник індіанського племені, 
що проживало на території ниніш-
ньої Мексики. 18. Письмова пропо-
зиція на продаж визначеного това-
ру. 20. Любов до їжі. 21. Як італій-
ці називають свої спагеті? 24. Віртуоз 
своєї справи. 26. Надмірне примен-
шення як художній засіб у літературі. 
28. Фігурки японських божків, які да-
рують на щастя, на здоров’я, до гро-
шей. 29. Поет-імпровізатор і співець 
у казахів чи киргизів. 30. Шматок де-
рева чи тканини, який насильно засо-
вують в рот, щоб запобігти крикам чи 
кусанню. 32. Рослинний екстракт со-
лоду чи хмелю, який використовують 
при виготовленні пива чи квасу. 33. 
Об’єкт без жодного ґанджу, приклад 
для наслідування. 
По вертикалі:
 1. Порода мисливського пса. 2. 
Спеціальна позначка в паспорті, яка 
дає дозвіл на в’їзд у країну. 3. Чарів-
на країна, якою подорожували Еллі, 
Страшило і Залізний Дроворуб із каз-
ки Лімана Френка Баума. 4. В давнь-

оримській міфології — душа помер-
лої злої людини, яка несе нещастя і 
смерть, в українській мові — пога-
на жінка. 5. Спеціальний напилок 
для заточування ножів. 6. Централь-
на площа Львова. 8. Улюблена зброя 
Катерини Медичі чи Чезаре Борджіа 
для усунення опонентів. 10. Тонково-
локнистий мінерал із класу силікатів, 
який застосовується в будівництві. 14. 
Місце відбування ув’язнення. 16. До-
слівна передача прямої мови чи час-
тини тексту. 17. Провідна європей-
ська фірма із випуску світлодіодних 
екранів. 19. Повна відсутність будь-
яких бажань. 21. Творче псевдо Пет-
ра Весклярова у програмі «На доб-
раніч, діти». 22. Провідна українсь-
ка соціологічна компанія. 23. Опера 
Сергія Рахманінова за поемою Олек-
сандра Пушкіна «Цигани». 25. Пісня 
гурту чи виконавця, випущена окре-
мим диском. 27. Найбільш продук-
тивний і творчий період життя люди-
ни. 31. Прізвисько Андрія Слюсарчу-
ка, засудженого за шахрайство.

Кросворд №84
від 18 липня
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Аліса КВАЧ

 Усі пам’ятають, як на весіллі бри-
танського принца Вільяма та його об-
раниці Кейт Міддлтон не менший фу-
рор за наречену справила її молодша 
сестра Філіпа, яку в родині всі нази-
вають Піппою. Уже тоді багато хто з 
холостяків накинув оком на вродливу 
дівчину і мріяв невдовзі повести її під 
вінець. Однак знадобилося п’ять років, 
щоб Піппа почула освідчення і відпові-
ла згодою.
 Щасливцем, як повідомляє видан-
ня Hello Magazinene, став один із клер-
ків інвестиційного фонду Джеймс Мет-
тьюз. Пара познайомилася і почала 
зустрічатися ще в 2012 році, однак не-
вдовзі закохані розійшлися і три роки 
у Піппи був роман із банкіром Ніком 
Джексоном. Очевидно весь цей час Мет-
тьюз не втрачав надії повернути кохану 
і, щойно йому випав шанс, скористався 
ним. Більше того: перед тим, як попро-
сити руку і серце в Піппи, він заручив-
ся підтримкою її батька. А після цього, 
під час романтичної поїздки в Озерний 
край, відкрився і перед коханою.

 Як стверджує видання, 
освідчення стало для 32-річ-
ної Філіпи повною несподі-
ванкою, але вона відповіла 
згодою. Ця звістка викли-
кала бурю захоплення у всіх 
членів родини. «Майк і Ке-
рол дуже щасливі. Їм подо-
бається Джеймс, і вони впев-
нені, що він зробить Піппу 
щасливою», — цитує видан-
ня слова друга родини Міддл-
тонів.
 Готуються до весілля Піп-
пи і герцог та герцогиня Кем-
бриджські. Бо хто краще до-
поможе підготуватися до та-
кої важливої церемонії, як 
не рідна сестра? До того ж по-
зитивний досвід і в організа-
ції весілля, і в подружньому 
житті у Кейт уже є. Свід-
ченням цього є двійко ді-
тей та незмінно високий 
рейтинг симпатій бри-
танців до королівської 
родини. Так що Філіпі є 
на кого рівнятися. ■

ПУТА ГІМЕНЕЯ

Наречений для Піппи
32-річна сестра Кейт Міддлтон виходить заміж

■

21 липня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, дощ, мiсцями сильний, мiсцями 
грози. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 
+13...+15; удень +16...+18.

Миргород: дощ. Уночi +12...+14; удень +17...+19.
Вiнниця: дощ. Уночi +13...+15; удень +16...+18.
Одеса: без опадiв. Уночi +16...+18; удень +26...+28.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв. 
Трускавець: уночi +12...+14; удень +20...+22. Моршин: уночi 
+11...+13; удень +19...+21.

19 липня температура води в Чорному морi становила 21-
25 градусiв, в Азовському морi — 24-29 градусiв, у Днiпрi 
бiля Києва — 22.

Ната НЕТУДИХАТА

 Із давніх-давен усіх хвилює питання, 
як зробити так, щоб і вовки були ситі, і 
вівці цілі. Цікавий вихід із ситуації запро-
понував біолог Ніл Джордан з Австралії, 
який iз групою колег проводить дослі-
дження в африканській Ботсвані. Щоправ-
да, у його випадку роль овець відіграють 
корови, які випасаються в савані і є важ-
ливою для ботсванців худобою, а роль 
вовків — місцеві леви, які полюють у са-
вані, але теж потребують захисту, бо пе-

ребувають на межі вимирання.
 Так от, Ніл Джордан спробував намалю-
вати коровам на крупі з обох боків хвоста 
великі виразні очі. Він переконує, що через 
значну вагу леви загалом досить ліниві тва-
рини, тому намагаються вистежувати здобич 
із засідки і нападати зненацька ззаду, а не 
ганятися півдня по савані. А малюнок очей 
може сигналізувати хижаку, що його викри-
то, і стримувати від нападу.
 Принаймні перші результати експери-
менту виявилися обнадійливими: у стаді із 
62 корів, де третина були позначені «очи-

ма», за 10 тижнів від зубів хижаків за-
гинуло лише три тварини, причому — жод-
ної «окастої». Тепер Ніл збирається «помар-
кувати» половину стада, а до того спробу-
вати вчепити GPS-датчики десяти коровам 
і одному леву. На ці дослідження вчений за 
допомогою краудфандингу (добровільних 
пожертв сторонніх людей) зібрав вісім ти-
сяч австралійських доларів.
 От би ще щось таке придумати для на-
ших корів, щоб відганяти від них ґедзів та 
набридливих мух із комарами. Бо зараз саме 
на цих «кровосісів» головний сезон. ■
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