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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,55 грн. 

1 € = 35,50 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Олександр Усик (праворуч) роздільним рішенням суддів переміг латвійця Брієдіса.  ❙
Фото УНІАН.  ❙

«Продовжуй 
бити!» 
Перемігши в непростому 

півфіналі WBSS 

непереможного 

латвійця, 

Олександр Усик 

подвоїв кількість 

своїх чемпіонських 

поясів 
стор. 15 »

Чому легендарний 

бій армії УНР був не 

жертовною поразкою, 

а стратегічною 

перемогою
стор. 2, 4—5 »

Як протидіяти 

домашньому 

насильству — 

відповідає міністр 

юстиції України Павло 

Петренко
стор. 7 »

Якщо в родині — справжнє пекло... Драми і тріумф
Ганні Янушевич 

поталанило квартирувати 

у Марії Старицької, 

що позначилося на її 

театральній долі
стор. 12 »

Міфи і легенди бою під Крутами
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«Російське окупаційне командування і далі порушує міжнародні конвенції 
щодо заборони застосування протипіхотних мін i вибухових пристроїв. 
За вказівкою російських радників додатково заміновані позиції в зоні 
відповідальності сил загарбника».

Дмитро Гуцуляк
речник Міноборони з питань АТО

УКРАЇНА МОЛОДА

Олена ВІТИЧ

 Відчути дух епохи. Такою була мета 
організаторів заходів, приурочених до 
сторіччя історичного бою під Крутами, 
які почалися ще напередодні. Почалися 
із символічного «Потяга єднання», який 
відвіз більше 600 сучасних  ліцеїстів стар-
ших класів навчальних закладів серед-
ньої та професійної освіти військово-спор-
тивного профілю з усієї України, військо-
вих i журналістів шляхом, яким сто років 
тому їхали на війну молоді хлопці, діючи 
за принципом, який не так давно збирав 
майдани і змушував штурмувати військ-
комати — «Хто, якщо не я». Були серед 
них і родини Героїв Небесної сотні, діти 
загиблих на сучасній українсько-росій-
ській війні. «Надзвичайно зворушливо 
було, зайшовши на вокзал у Києві, по-
бачити на інформаційному табло напис: 
1 платформа. «Київ — Крути», — каже 
міністр культури Євген Нищук.
 На Чернігівщині, біля меморіалу Ге-
роїв Крут у ці дні було особливо людно. 
Крім «Потяга єднання», сюди їхали де-
легації істориків, краєзнавців і просто 
людей, яким не байдужа власна історія. 
Серед них було багато і студентів, одно-
літків тодішніх гімназистів. А також 
учасників бойових дій, які у свої 20-25 

на повну силу пізнали «братню любов» 
на новітній українсько-російській війні. 
Про війну нагадав і меморіал — там від-
крилася експозиція, присвячена пам’яті 
23 військових, загиблих на цій війні. Вза-
галі, глибший аналіз тих подій дає дивні 
паралелі з 2014-м: та ж розгубленість ко-
мандування і нездатність до рішучих дій, 
відвертий саботаж силовиків, підігрітих 
російською пропагандою, і та ж готов-
ність до спротиву з боку молоді.
 Так само дух епохи дала відчути і ре-
конструкція боїв із повсталими арсеналь-
цями, організована в понеділок у Києві 
ВО «Свобода». Власне, цей бій і давав від-
повідь, чому в бою під Крутами довелося 
покладатися в першу чергу на сили Сту-
дентського куреня — курінь гайдамаків 
на чолі iз Симоном Петлюрою, який виру-
шив на підмогу, змушений був повернути-
ся, щоб придушувати повстання. Після ре-
конструкції — традиційний cмолоскипний 
марш від Арсенальної площі до Аскольдо-
вої могили, присвячений героям Крут.
 Про Крути говорили й актори, які, 
як ніхто, вміють відчувати дух епохи. У 
Київському військовому ліцеї імені Івана 
Богуна з майбутніми вояками спілкувала-
ся народна артистка України Ада Рогов-
цева. Темі Крут присвячена і нова робота 
Чернігівського театру ім. Тараса Шевчен-

ка «Балада про Крути» режисера Андрія 
Бакірова, прем’єра якої відбулася в Києві 
на сцені театру Франка. До речі, у виставі 
відчутна спорідненість, яка останнім ча-
сом набуває все гострішого звучання — 
про паралелі між тодішніми подіями і 
сьогоденням, між тодішніми захисника-
ми суверенності України і нинішніми бій-
цями. І щось-таки в цьому є.
 Дню пам’яті Героїв Крут були приуро-
чені й інші заходи. Президент України 
присвоїв ім’я Героїв Крут Військовому ін-
ституту телекомунікацій та інформатиза-
ції. «Саме з цього будинку в 1918 році виру-
шили на фронт та у безсмертя бійці Першої 
юнацької військової школи імені Богдана 
Хмельницького під командуванням коман-
дира 1-го куреня школи Аверкія Гончарен-
ка, які рівно 100 років тому дали перший в 
історії великий бій російським більшови-

кам, які до того майже безперешкодно про-
сувались на Київ», — зазначив з цього при-
воду журналіст і волонтер Юрій Бутусов.
 Попри те, що більшість уваги у ці дні 
була приділена контексту сторічної дав-
нини, практично всі відзначали майже 
тотожні паралелі між тією добою і сьо-
годенням. «Національно-визвольні зма-
гання і боротьба за державність Украї-
ни тривають. Маємо того ж зовнішньо-
го агресора, що і 100 років тому, і ті самі 
внутрішні негаразди: роз’єднаність сус-
пільства, брак патріотизму в суспільстві 
та серед політиків, засилля бюрократії... 
ну і вплив Москви на еліту, людей, їхні 
душі...» — зазначила журналістка «Радіо 
«Свобода» Богдана Костюк.
 А це означає, що історичні уроки 
таки треба засвоювати. ■

(Продовження теми стор. 4—5)

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Щойно Олег Ляшко повернувся 
зі Страсбурга, де брав участь у сесії 
ПАРЄ, як зустрівся з Президентом 
Порошенком та виклав йому своє 
бачення зовнішньої політики.
 Зокрема, Олег Ляшко назвав 
провальною політику українсь-
кого Президента на міжнародній 
арені. «Як би Порошенко не нама-
гався переконати українців у про-
тилежному, але факти — річ упер-
та: зовнішньополітична діяльність 
нашого Президента провальна! Ні-
коли так не принижували нашу Ук-

раїну, як при Порошенку. Тому що 
ніде у світі не поважають жебраків, 
слабаків і олігархів при владі. Тому 
після переговорів із президентом 
Казахстану Трамп провів спіль-
ний брифінг, а наш Президент піс-
ля зустрічі з Трампом стояв за ого-
рожею Білого дому, як сирота, зно-
ву обманюючи українців», — зазна-
чив Ляшко.
 Щоб ніхто в світі більше не на-
смілився принижувати Україну і 
порівнювати з Руандою, треба бути 
сильними, у першу чергу, еконо-
мічно, стверджує головний ради-
кал.

 «Такою і буде моя президентсь-
ка політика: сильна Україна, силь-
на економіка, сильна армія і дип-
ломатія, відмова від зовнішніх за-
позичень, ставка на власний потен-
ціал. На відміну від Порошенка я 
вірю в Україну і українців! І ця віра 
дає мені велику силу і упевненість 
в обраному шляху», — наголосив 
лідер РПЛ.
 Під час зустрічі Ляшко заявив 
Президенту, що продовжує напо-
лягати на звіті екс-очільниці НБУ 
Гонтаревої, перш ніж парламент 
обиратиме нового голову Нацбан-
ку. І пропонує підтримати ініційо-
вані депутатами його фракції змі-
ни до Конституції  щодо розширен-
ня відповідальності Нацбанку для 
забезпечення економічного зрос-
тання в країні.
 «Без зміни грошово-кредит-
ної політики заміна голови НБУ 
не дасть абсолютно нічого для ви-
робників і створення нових робо-
чих місць для українців», — пере-
конаний Олег Ляшко.
 Окрім того, у відповідь на вимо-
ги МВФ про запровадження ринку 
землі в Україні команда РПЛ про-
понує прийняти зміни до Консти-
туції, щоб зробити основою аграр-
ного устрою України фермерські 
господарства. Про це також йшло-
ся на зустрічі.
 Насамкінець Ляшко закликав 
Президента підтримати законопро-
ект радикалів «Купуй українське, 
плати українцям!». Для кожно-
го думаючого очевидно: коли гро-
ші платників податків працюва-
тимуть на вітчизняну економіку; 
коли роботу матимуть українці, а 
не наші закордонні конкуренти; 
коли ми більше продаватимемо на 
експорт продукції, а не сировини 
— лише за цих умов ми позбудемо-
ся боргового ярма і Україна стане 
сильною достойною державою для 
своїх громадян», — зазначив Олег 
Ляшко, додавши, що він є в опози-
ції до влади, але не в опозиції до ук-
раїнців, тому успіх України — це і 
його успіх. ■

НА ФРОНТІ

Вибухонебезпечно 
під Донецьком
Окупанти активно мінують позиції 

■

ДО ДАТИ

Потяг «Київ—Крути»
В Україні урочисто відзначили 100-річчя легендарного 
бою частин УНР із більшовицькими нападниками

■

ПЕРСПЕКТИВА

Ляшко озвучив вимоги 
до Порошенка
Лідер Радикальної партії розповів Президенту, 
як треба захищати національні інтереси 
на міжнародній арені

■

Іван БОЙКО

 Бойовики ОРДО, за 
вказівкою військових 
«радників» iз Росії, про-
довжують мінувати по-
зиції в окупованих міс-
тах — Горлівці, Донець-
ку та Брянці. Як повідом-
ляє речник Міноборони з 
питань АТО Дмитро Гу-
цуляк, мінування відбу-
вається в порушення від-
повідних міжнародних 
конвенцій. 
 «За вказівкою росій-
ських радників, додат-
ково заміновані позиції в 
зоні відповідальності сил 
загарбника — так званих 
«3-ї окремої мотострілець-
кої бригади», це Горлів-
ка, «11-го окремого мото-
стрілецького полку» в До-
нецьку та «7-ї окремої мо-
тострілецької бригади», 
це Брянка», — сказав пан 
Гуцуляк, посилаючись на 
дані Головного управлін-
ня розвідки Міноборони.
  Речник Міноборони та-
кож уточнив, що здебіль-
шого схеми мінувань «не 
складаються» і це стано-
вить загрозу, зокрема, 
мирному населенню регіо-
ну, ускладнюватиме надалі 
розмінування місцевості.
  До речі, минулої не-
ділі бойовики чотири рази 

відкривали вогонь по по-
зиціях сил АТО. Як пові-
домляє прес-центр шта-
бу АТО, на луганському 
напрямку у вечірній час 
бойовики активізували-
ся на Світлодарській дузі. 
Ворог зі 120-мм мінометів 
та великокаліберних ку-
леметів кілька разів вів во-
гонь довкола селища Лу-
ганське. Міномети цього 
ж калібру противник за-
стосував по наших пози-
ціях неподалік Троїцько-
го.
  На інших напрямках 
фронту важку зброю во-
рог не застососував, лише 
гранатомети і кулемети. 
При цьому доволі актив-
ними продовжують бути 
снайпери противника. 
   Зокрема, минулої су-
боти від кулі снайпера в 
районі окупованої Яси-
нуватої, поблизу селища 
Верхньоторецьке, заги-
нув 28-річний нацгвар-
дієць, боєць батальйону 
імені Героя України гене-
рала Сергія Кульчицько-
го Мирослав Сливка з по-
зивним «Монах».
   Загиблий воїн був 
уродженцем села Полон-
не Хмельницької області. 
До війни працював агро-
номом, у нього залиши-
лася мама. ■

У неділю Президенту прибути на урочистості завадила погода. 
А для 600 військових курсантів це була як зустріч із минулим.

❙
❙

У кулуарах ПАРЄ Олег Ляшко зазначив, що ніхто і ніколи не повинен 
принижувати Україну.

❙
❙
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Тарас ЗДОРОВИЛО 

 У Києві відбулася під-
сумкова колегія МВС Ук-
раїни за результатами ро-
боти у минулому році. 
На зібранні були присут-
ні керівництво правоохо-
ронного відомства і високi 
поліцейськi чини. Як пові-
домив присутнім голова 
Нацполіції України Сергій 
Князєв, у минулому році в 
Україні вчинено наймен-
ше замовних убивств за 
часи незалежності й на-
віть, попри складні умови 
та обстановку в державі, 
поліції вдалося забезпечи-
ти контроль над криміно-
генною ситуацією.
 «Кiлькiсть злочинів 
зменшилася майже на 
78 тисяч. Також розкри-
то та розслідувано 215 ти-
сяч злочинів, що на 36 ти-
сяч більше, ніж у 2016 
році», — повідомив Сер-
гій Князєв. Він зазначив, 
що визначальним факто-
ром є зменшення кількості 
вчинених убивств та тяж-
ких тілесних ушкоджень 
зі смертельними наслідка-
ми.
 За його словами, здо-
бутком поліції стало роз-
криття цілої низки резо-
нансних убивств. Сергій 
Князєв запевнив, що для 
правоохоронців важлива 
особа кожного потерпіло-
го, адже за всіма вбивства-
ми та іншими особли-
во тяжкими злочинами 
поліція проводить необхід-
ні слідчі та оперативні дії. 
«На підтвердження своїх 
слів зауважу, що з кож-
них 10 вбивств, учинених 
у 2017 році, у 9 ми вста-
новили особу злочинця та 
притягнули його до кримі-
нальної відповідальності. 
До речі, це один із найви-
щих показників iз роз-
криття вбивств за останні 
5 років», — наголосив Сер-
гій Князєв.
 Він зазначив, що таких 
результатів поліція досяг-

ла завдяки поліпшенню 
взаємодії  слідчих, опе-
ративних та експертно-
криміналістичних підроз-
ділів. Зокрема, прикладом 
такої ефективної взаємодії 
стало припинення діяль-
ності злочинної організа-
ції iз семи осіб, що діяла на 
території Києва впродовж 
2017 року.
 Результати вдалої робо-
ти системи МВС — рівень 
суспільної довіри, вважає 
міністр внутрішніх справ 
Арсен Аваков: «За дани-
ми соціологічного опиту-
вання, яке було проведене 
у жовтні 2017 року, рівень 
довіри до органів системи 
МВС характеризується на-
ступним чином: Нацгвар-
дія — 52,6 %, Держслуж-
ба з надзвичайних ситуа-
цій — 50,5 %, Державна 
прикордонна служба — 

46,4 %,  Нацполіція в ці-
лому — 39,3 %, патруль-
на поліція — 40,9 %, що 
значно перевищує показ-
ники дореформеного пе-
ріоду»,  — сказав міністр.
 Очільник МВС наголо-
сив, що на сьогодні важ-
ливо визначити механіз-
ми, за якими буде  оціню-
ватися робота поліції у 
2018 році і ні в якому разі 
не треба переходити межі 
дозволеного: «Не будь-
якими способами можна 
добитися розкриття зло-
чинів. 25% населення Ук-
раїни схвалює насилля і 
тортури проти певної ка-
тегорії злочинців. Але ми 
повинні знати ту червону 
лінію, через яку не можна 
переступати ні заради роз-
криттів,  ні заради показ-
ників», — зазначив він.
 Міністр підкреслив, 

що роботу міністерс-
тва та центральних ор-
ганів виконавчої влади, 
які входять до сфери його 
відповідальності, усклад-
нювала низка факторів, 
найбільш вагомими з яких 
є продовження агресії 
Росії, збереження високо-
го рівня кримінальної ак-
тивності та поширення не-
законного обігу зброї.
 Додамо, що в 2017 році 
іноземні партнери (країни 
Євросоюзу, США, Канада, 
Японія, Велика Британія 
та інші) надали поліції до-
помогу на 200 млн. гри-
вень, технічно і консуль-
тативно підтримали в роз-
будові відомства.
 На колегії відбулося та-
кож нагородження полі-
цейських, які найбільше 
відзначилися при виконан-
ні службових обов’язків. ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 У Золотоноші провели незвичайну 
патріотичну акцію — «Велика українсь-
ка хода», яку присвятили Героям Майда-
ну та воїнам АТО.
 Організувала захід волонтерка Катери-
на Валевська. Разом з однодумцями вона 
прикрасила центр черкаського міста со-
тнями державних прапорів України, які 
побували в боях на сході, та стягами з різ-
них міст нашої батьківщини. 
 За словами самої Катерини, котра зби-
рає прапори вже три роки поспіль, ще з 
Майдану, на якому була в Жіночій сотні, 
акція проходить від міста до міста, від бри-
гад до батальйонів єднаються прапори, на 
яких люди пишуть свої думки, щоб силою 
віри й молитви зупинити війну. Адже такі 
щирі побажання допомагають триматися 
в бою проти ворога.
 Як розповіли «Україні молодій» у Зо-
лотоніській міській раді, до колекції дода-
ли і прапор Золотоноші. 
 А загалом, уточнюють, під час патріо-
тичної акції експозиція прапорів розтяг-
лася на більш ніж два кілометри і зібрала 
навколо себе чимало містян. Люди роздив-
лялися полотнища, читали написи на них 
і додавали свої. 
 Ці прапори, кажуть золотоносці, сим-
волізують єдність України і нагадують 
мирному місту про Героїв Небесної сотні 
та полеглих захисників на сході, які ге-
роїчно відстоювали волю та незалежність 
рідної країни.
 До речі, така ж акція пройшла напе-
редодні і в іншому черкаському місті — 
Смілі. ■

ЖИТТЯ ТРИВАЄ

Маленьке диво
Жінка, яка пережила страшну 
аварію, днями стала мамою
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Тридцятирічна Жанна Власенко народила 
здорову донечку і готується невдовзі покину-
ти пологовий будинок. Те, що вони з дитиною 
лишилися живими, щаслива жінка називає 
справжнім дивом, хоча й не приховує деяких 
проблем. «Кесарів розтин у середу робили, — 
каже вона. — Дівчинка почувається досить не-
погано, але є ще певні нюанси зі здоров’ям. На-
разі перебуваємо в лікарні під наглядом, здаємо 
аналізи».
 Жахіття, пов’язані з аварією, Жанна не 
пам’ятає. Разом із шістьма іншими потерпіли-
ми 18 жовтня минулого року її доправили до лі-
карні й одразу ж «занурили» у глибокий меди-
каментозний сон. Це був єдиний спосіб урятува-
ти життя ненародженої дитини. В цілому, вагіт-
на жінка пробула на лікарняному ліжку більше 
місяця, три тижні з цього періоду, умовно ка-
жучи, «проспала». Після виписки їй заборони-
ли часто виходити на вулицю, тому зараз вона 
найбільше сумує за прогулянками. Сподіваєть-
ся, що з дитиною швидко наверстає втрачене. 
 Як «УМ» уже повідомляла, ця фатальна 
аварія забрала життя п’ятьох людей. Ще шіс-
тьох потерпілих було госпіталізовано. За тиж-
день після ДТП, не приходячи до тями, помер-
ла 25-річна Діана Барченко. Решті травмованих 
лікарям удалося повернути життя. Серед них 
тепер є і маленька донечка Жанни Власенко. ■

■

 Студентський квиток Національного ме-
дичного університету ім. О. О. Богомольця, 
виданий 01.09.14 на ім’я Горегляда Олексан-
дра Миколайовича, вважати недійсним.

ПРОТЕСТИ

Цирк та й годі
Акція зоозахисників переросла 
в сутички 
Петро ЛУКІЯНЧУК
Львів

 У неділю, 28 січня, в межах всеукраїнської 
акції проти використання в цирку тварин,  за-
плановано проходив пікет біля стін Львівсько-
го державного цирку. Проте мирне дійство за лі-
чені хвилини переросло в сутички активістів із 
поліцією з використанням димових шашок і за-
триманнями. 
 Раніше подібний протест організовували під 
стінами Київського державного цирку. А саме 
на вихідні захисники тварин та небайдужі меш-
канці мали провести пікети одразу в двох містах 
України: у Львові та Одесі. Про дату й час про-
ведення акції активісти попередили владу і го-
родян ще за кілька днів до її початку.
 У день проведення пікету в програмі цирку 
був запланований виступ білих тигрів та лева 
на 12.00 та на 16.00, акції ж мали відбутись за 
годину перед початком вистав. На підтримку 
тварин вийшло близько тридцяти людей iз пла-
катами «Ні садизму», «Ні тваринам у цирку».  
Пікетувальники роздавали перехожим інфор-
маційні листівки. Однак не забарилися прово-
катори, що кидали в бік поліції та протестуваль-
ників димові шашки.
 Правоохоронці  затримали декількох осіб та 
тимчасово обмежили вхід до цирку для батьків 
із дітьми. 
 Коли ситуація втамувалася, всіх відвіду-
вачів запустили у приміщення цирку, а біль-
шість мирних протестувальників розійшлася. 
Тих же, хто залишився (представники ГО «Еко-
логічна платформа» та ін.), силовики почали не 
без опору затримувати. Зі слів правоохоронців, 
що проводили затримання, у пікетувальників 
були з собою ножі та металеві палиці, які вилу-
чили. ■

■

ПІДСУМКИ

Моя поліція мене береже
Рівень суспільної довіри до правоохоронних органів  зріс, 
відзначили на  щорічній колегії МВС

■

ПАТРІОТИЧНО

ПРАПОРОзолотоНОСЦІ
У районному центрі провели «Велику 
українську ходу» на честь Героїв Майдану 
і воїнів АТО

■

ОГОЛОШЕННЯ■

На акцію в Золотоноші поприходили навіть молодята.
Фото із ФБ.

❙
❙

Колегія МВС України підбила підсумки роботи за минулий рік.❙
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ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Довгий час бій військ УНР під Крутами 
існував в українській свідомості винятко-
во як фанатичний зразок юнацької само-
пожертви, своєрідний жест відчаю, такі 
собі українські Фермопіли, коли юнацтво 
ціною багатьох жертв перекрило шлях 
ворогу до столиці. Цей образ, озвучений 
одним із професорів Київського універси-
тету на церемонії перепоховання загиблих 
під Крутами студентів у березні 1918-го, 
надов го став визначальним в оцінці тих 
подій. І лише останнім часом завдяки зу-
силлям Інституту національної пам’яті, 
говорячи про Крути, ми почали не лише 
вшановувати полеглих, а й загалом оціню-
вати цей феномен. 
Історики відзначають: бій під Крутами став 
досить вдалою бойовою операцією, яка 
дозволила на кілька днів затримати просу-
вання армії Муравйова на Київ і тим самим 
зумовила визнання УНР як суб’єкта між-
народного права і підписання Брестського 
миру, що в подальшому допомогло зупини-
ти більшовицьку агресію і звільнити Київ. І 
більшість учасників бою під Крутами пізні-
ше брали участь в інших бойових операціях 
на боці УНР, а командувач боєм, сотник 
Аверкій Гончаренко, у 1944-му став одним 
з організаторів дивізії «Галичина».

А де була армія?
 Взагалі, за сто років бій під Крутами 
став своєрідним міфом, де картинка про 
300 палких необстріляних і практично 
беззбройних юнаків, які своїм життям 
зупинили наступ кількатисячної воро-
жої армії, міцно заступила собою істо-
ричну правду. Утім і цей бій, і долі його 
учасників, і сам історичний контекст є 
набагато цікавішими за будь-який міф.
 Власне, для того, щоб зрозуміти, що 
ж насправді відбулося на початку 1918 
року в розбурханому революційними 
подіями Києві, потрібно ширше розумін-
ня контексту. Одним із поширених об-
винувачень на адресу Центральної Ради 
є закиди, озвучені у своїх спогадах од-
ним з учасників бою під Крутами, Бори-
сом Монкевичем, про те, що «українське 
«правительство» опинилося майже без-
боронним, з відкритими кордонами, ос-
кільки ще в грудні наказом військового 
міністра було оголошено загальну демо-
білізацію української залоги столиці». 
 Частина правди в цьому є — один із 
лідерів Центральної Ради Володимир 
Винниченко на початках стояв на тих 
позиціях, що «не своєї армії нам, соціал-
демократам і всім щирим демократам, 
треба, а знищення всяких постійних ар-
мій». Ці ж погляди знайшли відображен-
ня і в IV Універсалі, де, крім утворення 
УНР, проголошувалося: «Розпустити ар-
мію зовсім, а потім замість постійної ар-
мії завести народну міліцію, щоб військо 
наше служило охороні робочого народу, а 
не бажанням пануючих верств». 
 З іншого боку, варто зрозуміти, якою 
тоді була армія. Після жовтневого пере-
вороту, підігріті більшовицькою про-
пагандою, частини цілими підрозділа-
ми залишали фронт і розходилися по 
домівках, не питаючи згоди ні Тимча-
сового уряду, ні Центральної Ради, ні 
своїх командирів. Такі ж настрої пану-
вали й у багатьох гарнізонах та війсь-
кових підрозділах: частина з них, як 
залишки Київського гарнізону, лиша-
лася вірною Тимчасовому уряду, части-
на відверто піддалася на більшовицьку 
пропаганду (як перший курінь полку Са-
гайдачного, який підтримав повстання 
«арсенальців»), частина зберігала ней-
тралітет, не знаючи, чий бік прийняти.
 У цій ситуації Центральна Рада мог-
ла розраховувати лише на патріотично 
налаштованих добровольців. І одними 
з перших на заклик захистити столицю 
відгукнулася саме молодь. 11 січня газе-
та «Нова Рада» опублікувала звернення 
«До українського студентства», підпи-
сане Українською фракцією центру Уні-
верситету святого Володимира, де був за-
клик до молоді записуватися до «Куреня 
Січових Стрільців». Саме на їх основі 
була сформована Студентська сотня, яка 
і вирушила 25 січня під Крути.
 Таким чином, 29 січня 1918 року на 
залiзничнiй платформi в Крутах перебу-

■

вало до 520 українських воякiв, юнакiв 
і студентiв, озброєних 16 кулеметами та 
однією гарматою. Із них студентства та 
молоді було трохи більше сотні. «На за-
грожений напрямок вислані були най-
пильніші і, може, єдині боєздатні час-
тини: юнаки Військової Школи ім. 
Богдана Хмельницького та складений з 
військових студентів і гімназистів т. зв. 
Студентський Курінь, фактично сотня, 
що перейшла до історії як головний ге-
рой Крут», — згадував пізніше і відомий 
поет, колишній старшина армії УНР Єв-
ген Маланюк. На жаль, це все, на що 
могли розраховувати оборонці — в само-
му Києві в цей час більшовики підняли 
повстання на заводі «Арсенал», і потріб-
но було давати відсіч, та й лишати сто-
лицю зовсім без захисту теж було неро-
зумно. «Було очевидно, що Київ не мав 
вільних військових частин», — конста-
тував у своїх спогадах Аверкій Гонча-
ренко.

«Треба лише було глянути 
на їхні обличчя»
 Ще одним поширеним міфом є інфор-
мація про те, що станцію Крути захи-
щали винятково студенти та вчорашні 
гімназисти. Головним бойовим підроз-
ділом, на який лягла основна відпові-
дальність в обороні столиці під Бахма-
чем та Крутами, був бойовий відділ 1-ї 
Української військової юнацької шко-
ли сотника Аверкія Гончаренка, який на 
той час був найбоєздатнішою українсь-
кою частиною на Чернігівщині. 27 січ-
ня до них надійшло підкріплення: учні 
Київської юнацької військової школи 
імені Богдана Хмельницького та Сту-
дентської сотні. До них приєдналися і 
близько 80 добровольців із підрозділів 
Вільного козацтва з Ніжина.
 Та й сам курінь Січових Стрільців, 
за свідченнями колишнього помічника 
командира поручника Спиридона Дов-
галя, був створений іще в жовтні 1917 
року і вже тоді до нього записалося біль-
ше 200 студентів. «Це були переважно 
юнаки старшого віку, а дехто з них, най-
більш з Народного університету, вже й 
на війні бував, і були між ними й сту-
денти в старшинських рангах, як і вся 
команда куреня», — згадував українсь-
кий історик, офіцер армії УНР Мико-
ла Битинський. Дехто навіть мав досвід 
успішних бойових дій. «Коли в сере-
дині січня вибухнуло в Києві більшови-
цьке повстання й партизани захопили 
готель «Прага» (в районі Золотих воріт. 
— Авт.), з даху якого кулеметним вог-
нем сягали приміщення Центральної 
Ради, то дві сотні Студентського куреня 
в тяжких вуличних боях відкинули во-
рохобників і штурмом взяли «Прагу». 

Вдруге Студентський курінь у силі 250 
вояків виступив на Житній базар і від-
бив більшовицьких повстанців, які на-
магалися просунутися на Софійський 
майдан. Крім того, менші відділи куре-
ня мали збройні сутички з большевика-
ми в місті й на околицях: під «Арсена-
лом», у Маріїнському парку, на Подолі, 
на товарних станціях», — стверджує той 
же Микола Битинський. 
 Та й новобранці, які ввійшли до скла-
ду Студентської сотні, елементарний 
вишкіл перед Крутами таки пройшли. 
За свідченнями Аверкія Гончаренка, 
«справа військової підготовки цієї сот-
ні була мені добре знана, бо там був мій 
брат із третього курсу медицини Універ-
ситету святого Володимира. Від нього я 
довідався, що науку провадилось там сім 
днів, уміють уже стріляти та що в Києві 
— ціле пекло», — писав він у спогадах. 
Але головною «зброєю» студентів був 
патріотизм і готовність боронити край. 
«Треба лише було глянути на їхні облич-
чя і побачити екзальтований вираз очей, 
щоб зрозуміти, що всякі резонні дово-
ди безсилі змінити їхнє рішення йти на 
фронт і битися з ворогами Української 
держави», — згадує один із очевидців. 
 Попри це, Студентську сотню було 
поставлено на лівий край оборони, «най-
менше загрожений зі сторони против-
ника», як свідчить Аверкій Гончарен-
ко. Було, правда, кілька новаків, але їх 
Гончаренко приділив до обслуги лаза-
рету. Але були й такі, що вже побували 
на протинімецькому фронті. Було й 20 

старшин юнацької школи та двоє в Сту-
дентській сотні. Був і саморобний бро-
нетяг із гарматою й кулеметами під ору-
дою сотника Лощенка. Був і лазарет із 
лікарем Бочаровим та санітарами. Був і 
вагон із запасом набоїв та гранат, ствер-
джує Борис Мартос, який у часи Цент-
ральної Ради обіймав посаду генераль-
ного секретаря земельних справ. 
 І під час відступу українських частин 
з-під Крут першою з-під удару була виве-
дена саме Студентська сотня. Можливо, 
ця бойова операція обійшлася б і без особ-
ливих втрат, якби не один прикрий інци-
дент. Коли надійшла команда до відсту-
пу, одна чота, чи то не розчувши команди, 
чи то в запалі бою прийнявши бажане за 
дійсне, кинулася в атаку. Принаймні так 
це описує один з учасників тих подій Ігор 
Лоський: «Командування юнаків переда-
ло по лаві наказ відступати, але десь по 
дорозі наказ переплутано, і студентська 
сотня почула, що треба наступати. В той 
час, коли праве крило розпочало відступ, 
ліве рушило вперед. Ті, що були на край-
ньому лівому крилі, відступили, минаю-
чи станцію, вже зайняту ворогом, і щас-
ливо добралися до свого ешелону, який 
стояв за пару кілометрів від станції. Та ж 
частина, яка була ближче до залізнично-
го тору, відступаючи, не знала, що стан-
ція вже зайнята, і була оточена. Побачив-
ши це, студенти спробували пробитися, 
але то вже було неможливо. Кількох із 
них закололи багнетами під час тієї не-
вдалої атаки, більшість потрапила до по-
лону».

Міфи і легенди бою
Чому легендарний бій армії УНР був не жертовною 

поразкою, а стратегічною перемогою

Саме юнацтво першим відгукнулося на заклик захистити Київ від ворога (кадр із фільму «Крути»).❙



«Незважаючи на трагедію, коли студенти були по-звірячому вбиті загарбниками, 
пам’ятаймо, що вправно проведений успішний бій цілком досяг головної мети 

і за важких умов виконав тактичне завдання: стримав ворожий наступ, 
забезпечив евакуацію уряду і дав змогу укласти корисну угоду в Бресті».

Михайло Кірсенко
історик

5УКРАЇНА МОЛОДА
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 Аверкій Гончаренко до останньо-
го чекав повернення студентської чоти 
і кілька разів стримував відправлен-
ня ешелону — серед тих, хто заблукав і 
вийшов просто до рук червоноармійців, 
був і згаданий раніше його рідний брат 
Федір. Ще однією жертвою «муравйов-
ців», розлютованих опором захисників 
Крут, став і Володимир Шульгін, брат 
генерального секретаря міжнародних 
справ УНР Олександра Шульгіна. 

«Душу й тіло ми положим...»
 Якщо оцінювати з військової точки 
зору, то бій під Крутами був досить вда-
лою бойовою операцією, і Гончаренко та 
«крутяни» повністю виконали поставле-
не завдання: з мінімальними втратами 
максимально затримати ворога. На біль-
ше сподіватися було годі: півтисячі доб-
ровольців за всього бажання не під силу 
було зупинити червоних, які в 6-8 разів 
переважали їх чисельно, були краще оз-
броєні і мали два бронепоїзди. Та й під 
вечір у захисників станції почали закін-

чуватися набої — з цієї причини ближ-
че до вечора залишила поле бою гармата 
сотника Лощенка. Саме тому було при-
йнято рішення відступати. Ще однією 
причиною для згортання оборони ста-
ло повідомлення про те, що курінь імені 
Шевченка у Ніжині, заявив про перехід 
на бік більшовиків і міг ударити з тилу. 
Утім, це був не просто відступ — за на-
казом Гончаренка, студенти замінува-
ли колії, які вели на Київ, і відступаю-
чи, висадили в повітря рейки та резервні 
колії, чим іще на чотири дні зупинили 
наступ більшовиків на Київ.
 Що ж до втрат, то Аверкій Гончаренко 
називає цифру в «250 юнаків, одна чота 
(близько 30 людей) студентів і 10 стар-
шин». Утім, це була загальна статистика, 
куди увійшли не лише загиблі, а й пора-
нені, полонені та зниклі безвісти. Якщо 
ж брати лише загиблих під Крутами, то 
втрати тут будуть не такими значними, 
як для війни. За дослідженнями історика 
Ярослава Тинченка, який докладно вив-
чав усі моменти цього бою, крім 27 сту-
дентів та гімназистів студентської чоти, 
а з ними ще двох українських прапорщи-
ків, які, прикриваючи відхід своїх час-

тин, потрапили в полон і були також роз-
стріляні й закатовані більшовиками, на 
полі бою загинуло 10-12 бійців Студент-
ської сотні (серед них — і їхній коман-
дир сотник Омельченко). Ще 35-40 доб-
ровольців було поранено. Загалом же, за 
різними оцінками, українців під Крута-
ми загинуло від 70 до 100 осіб (для порів-
няння — після захоплення Києва «му-
равйовцями» тут протягом трьох тижнів 
було розстріляно від 2 до 5 тисяч жителів; 
жертвою терору ледь не став і майбутній 
нарком освіти УСРР Затонський, у якого 
в кишені знайшли записку українською 
мовою). А більшість з учасників бою під 
Крутами після повернення продовжили 
воювати на інших фронтах.
 Зовсім іншими були втрати червоно-
армійців — більше 300 бійців лише вби-
тими. І причиною цього були не стільки 
майстерність і завзяття оборонців Крут, 
скільки самовпевненість нападників. Як 
писав у спогадах Аверкій Гончаренко, 
«червоні розпочали свій наступ у зімкну-
тих колонах; виглядало так, якби йшли 

на параду, занедбуючи найпримітивніші 
засоби безпеки... Передні частини черво-
них, йдучи в зімкнутих колонах, очевид-
но, були певні нашої втечі». Така ж са-
мовпевненість була і в Муравйова, який 
під час телефонної розмови з Гончарен-
ком напередодні бою пихато дав наказ 
українцям «Приготовиться к встрече по-
бедоносной Красной армии, приготовить 
обед. Заблуждения юнкеров прощаю, а 
офицеров все равно расстреляю». 
 Саме тому шалений опір, який отри-
мали більшовики під Крутами, ошеле-
шив їх. А побачивши, що їм протисто-
яли вчорашні школярі, вони просто 
оскаженіли. Як свідчать історики, які 
досліджували матеріали перепохован-
ня, багато тіл було проколото багнета-
ми, обличчя були побиті і понівечені, а 
деяких узагалі не можна було опізнати. 
 Хоча чого ще можна було чекати від 
сп’янілих від всевладдя і пропагованого 
місіонерства пролетаріату, що йшов тво-
рити революцію під гаслами «кто был ни-
кем — тот станет всем»? Описи цієї «ар-
мії», яку залишили очевидці, до болю 
нагадують і дії, і поведінку «ополченців» 
під проводом того ж Гіві чи Мотороли та 

ж безкарність і лють від власного безсил-
ля. До речі, катування і розстріл полоне-
них на станції Крути став чи не першим 
в історії випадком порушення Женевсь-
кої конвенції 1907 року, яка гарантувала 
життя військовополоненим. 
 І все ж найголовніше завдання бою 
під Крутами було виконано — затримка 
на кілька днів наступу на столицю дала 
можливість уряду УНР на чолі з Вин-
ниченком евакуюватися до Житомира і 
там проголосити столицю. А головне — 
вона значно зміцнила позиції делегації 
УНР на мирних переговорах із держава-
ми Четвертного Союзу, де російська де-
легація на чолі з Троцьким намагалася 
виставити єдиним легітимним представ-
ником України проголошену більшови-
ками в Харкові Українську робітничо-
селянську республіку (за аналогіями із 
нашим часом — таку собі ДНР-ЛНР). 
Перемовини закінчилися 9 лютого 1918 
року підписанням Брестського мирного 
договору, який визнавав УНР суб’єктом 
міжнародних відносин та значну війсь-
кову підтримку. Саме ця підтримка зре-
штою дала можливість за кілька місяців 
звільнити і Київ, і значну частину Ук-
раїни від більшовиків.

Як народжуються міфи?
 Чому ж героїчний чин української 
молоді, яким став бій під Крутами, на 
багато десятиліть у свідомості україн-
ців заступився «плачем на ріках Вави-
лонських» за кількома десятками бойо-
вих втрат? Цьому є кілька причин.
 Першим кроком до міфологізації за-
гиблих під Крутами стало урочисте пе-
репоховання закатованих гімназистів 
у березні 1918-го на Аскольдовій мо-
гилі. Для багатьох киян це стало симво-
лом тисяч жертв червоного терору, який 
вони щойно пережили. Та й Центральна 
Рада, яка щойно відновила свій статус у 
столиці, постаралася надати церемонії 
якнайбільше пафосу та символізму, по-
путно звинувачуючи тих, хто не висту-
пив на їхньому боці. «Велике щастя зги-
нути так, у боротьбі, а не дезертирами, 
не нейтральними, не замішаними в юрбі 
страхополохами, що безплатними паса-
жирами силкуються прослизнути в нове 
царство української свободи», — прого-
лосив на церемонії Михайло Грушевсь-
кий. Тоді ж, як зазначалося, прозвуча-
ло порівняння Крут із Фермопілами, а 
загиблих студентів — зі спартанцями, і 
сакральна цифра «300 героїв, які заги-
нули за свободу» теж міцно закарбува-
лася в пам’яті.
 Другою причиною саме такого спри-
йняття бою під Крутами стала, можна 
сказати, політична кон’юнктура. Ще 
16 березня у газеті «Нова Рада» вийш-
ла стаття «Трагедія на Крутах» під авто-
рством С. Ш. (швидше за все, це був Сер-
гій Шемет, один із лідерів опозиційної на 
той час до Центральної Ради партії зем-
леробів-демократів), де події під Крута-
ми описували у трагедійному ключі. «В 
Крутах загинув цвіт української шкіль-
ної молоді. Загинуло кілька сот найкра-
щої інтелігенції — юнаків — ентузіастів 
української національної ідеї. Винна в 
цій трагедії уся система безглуздя, весь 
наш уряд, котрий після блискучого со-
ціального законодавства, після піврічно-
го адміністрування оказався покинутим 
народом і армією, і в такім безнадійнім 
становищі рішив захиститись від добре 
озброєної большевицької армії кількома 
сотнями шкільної молоді», — значилося 
в ній. Таке чітке акцентування на тому, 
хто винен, пізніше стало зрозумілим — у 
той час сили, прихильні до гетьмана Ско-
ропадського, вже готувалися до перево-
роту, тож їм потрібно було всіляко диск-
редитувати своїх опонентів.
 У 20-ті роки цю тему ідеологи Ско-
ропадського, які намагалися вистави-
ти своїх «попередників», Центральну 
Раду, як безхребетних, недалекогляд-
них і недолугих політиків, продовжи-
ли експлуатувати в публічній дискусії. 
Особливо до цього долучився відомий іс-
торик Дмитро Дорошенко, який у своїй 
«Історії України 1917-1923 років» роз-

повів, що Студентську сотню склада-
ли «напівдіти, які ніколи перед тим не 
тримали зброю в руках», які лишилися 
сам на сам із ворогом, зраджені своїми 
командирами. Ця праця, яка пережи-
ла багато перевидань, до 1992 року була 
основним історичним документом, який 
формував сприйняття бою під Крутами 
саме під таким кутом зору.
 Третю причину важко пояснити, але, 
мабуть, її витоки треба шукати в глиби-
нах української ментальності. Або — 
це ще один нав’язаний нам міф. Але 
свої поразки ми знаємо і шануємо біль-
ше, ніж наші перемоги. Річниця битви 
під Берестечком, де козаки зазнали по-
разки, щороку збирає тисячі українців, 
вона відзначається на державному рів-
ні, тоді як 500-ліття битви під Оршею у 
2015 році, коли об’єднане військо Вели-
кого Королівства Литовського під про-
водом князя Костянтина Острозького 
розгромило вщент московське військо 
і більш ніж на століття зупинила екс-
пансію росіян на наші землі, пройшло 
майже не помітно. Про ту ж саму добу 
Визвольних змагань ми більше знаємо 
із бою під Крутами та трагедією Базару, 
тоді як були в ті часи і тріумфальний бій 
під Мотовилівкою, де війська УНР, які 
повстали після фактичного скасуван-
ня Скоропадським самостійності і за-
яви про те, що Україна стає частиною 
«федеративної Росії», меншими силами 
розбили відбірні загони білогвардійців, і 
бій під Перегонівкою, де Махно фактич-
но зламав хребет Денікіну, визначивши 
тим самим хід громадянської війни.
 До речі, останнім часом з’являються 
чергові спроби міфологізувати бій під 
Крутами, порівнюючи захисників стан-
ції з новітніми «кіборгами», захисни-
ками Донецького аеропорту. Утім таке 
порівняння не зовсім доречне — і за 
кількістю бійців та віком, і за їхнім оз-
броєнням та бойовою підготовкою, і за 
стратегічними завданнями одноденний 
бій під Крутами надто відрізняється від 
242-денного протистояння захисників 
ДАПу. Єдина сумна паралель, яка на-
прошується, — це жорстока розправа 
над полоненими, яку вчинили сто років 
тому бойовики «першої революційної 
армії Єгорова» і яку повторили в 2015-
му такі ж відморозки на чолі з Моторо-
лою, закатувавши і розстрілявши Ігоря 
Броневицького.
 Зрештою, існують й інші паралелі. І в 
різні часи, можливо, починаючи з Крут, 
саме молодь із її ентузіазмом та юнаць-
ким максималізмом не раз ставала тією 
рушійною силою, яка змінювала хід іс-
торії. Багато послідовників крутян було 
серед бійців УПА, для яких бій під Кру-
тами став символом боротьби за Неза-
лежність. Приклад київських студентів 
1918-го надихав і учасників студентсь-
кого голодування в 1990-му, що отри-
мало назву Революція на граніті. Чин 
Крутів можна простежити і в долі Усти-
ма Голоднюка, Романа Гурика та сотень 
їхніх побратимів, які стали Героями Не-
бесної сотні, і тих, які, пройшовши гор-
нило Майдану, пішли добровольцями на 
Донбас, змінивши студентські аудиторії 
на бліндажі та окопи. Цей чин — у долі 
наймолодших захисників Донецького ае-
ропорту, Святослава Горбенка (Скельда) 
та Сергія Табали (Сєвєра), у долі тих 18-
річних українців, які в березні 2014-го 
штурмували військкомати, а тоді так і не 
повернулися з-під Іловайська, Дебальце-
вого, Маріуполя, Слов’янська, Щастя... 
 Але герої — це не лише загиблі. Под-
виг — це не лише загинути за Україну, 
а й боротися і перемагати. І чин Крут 
так само є у долі 22 «запорожців» із 51-
ї ОМБР, яких досі судять за начебто де-
зертирство, хоча жоден із них не зрадив 
присязі і не перейшов на бік росіян. І в 
долі тисяч юних учасників бойових дій: 
і тих, які досі в окопах стримують аг-
ресію ворога, і тих, хто, повернувшись 
із війни, знайшов свою справу і продов-
жує розбудовувати Україну доступним 
їм способом. Бо головне, як казали герої 
фільму «Кіборги», знати не проти кого 
ти воюєш, а за що. ■

під Крутами

Пам’ятник на Аскольдовій могилі з’явився у 2012 році з ініціативи громадськості.❙
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 У ніч iз неділі на понеді-
лок у нью-йоркській концер-
тній залі «Медісон-Сквер Гар-
ден» пройшла ювілейна 60-та 
церемонія вручення найвищої 
премії Американської академії 
звукозапису «Греммі». Цьо-
горічними тріумфаторами ста-
ли виконавець ритм-енд-блюзу 
та латиноамериканської поп-
музики Бруно Марс та репер 
Кендрік Ламар. 
 Співак Бруно Марс отримав 
шість почесних статуеток, а його 
команда — ще одну (за кращу 
продюсерську роботу). При цьо-
му Марс переміг у головних ка-
тегоріях, зокрема «Кращий аль-
бом року» (24K Magic),  «Краща 
пісня року» (That’s What I Like 
— «Це те, що я люблю»), його 
визнано також кращим вико-

навцем ритм-енд-блюзу. Платів-
ка Марса 24K Magic також виз-
нана переможцем у категоріях 
«Запис року» та «Кращий ритм-
енд-блюзовий альбом». 
 На другій сходинці цьо-
горічного п’єдесталу «Грем-
мі» з п’ятьма нагородами опи-
нився репер Кендрік Ламар. 
Його відео до пісні Humble 
(«Сором’язливий») стало най-
кращим кліпом.  Окрім того, 
композиція отримала статует-
ки за найкращу реп-пісню та 
реп-виконання. Ще дві «Грем-
мі» співак отримав за альбом 
DAMN («Клятий») та за пісню 
Loyalty («Відданість»), яку він 
виконав у дуеті з Ріанною.
 Відкриттям року стала 21-
річна канадська виконавиця 
Алессія Кара. Найкращим поп-
виконавцем став ірландець Ед 
Ширан із піснею Shape Of You 

(«Форма тебе»). Також він от-
римав статуетку за найкращий 
сольний поп-альбом.
 Найкращою рок-піснею ста-
ла Run («Біжи») від рок-тріо Foo 
Fighters. Кращим рок-альбомом 
визнали A Deeper Understanding 
(«Глибше розуміння») гурту The 
War On Drugs («Війна з нарко-
тиками»).
 Ветерани світової рок-сцени 
«Роллінг Стоунз» (The Rolling 
Stones) отримали «Греммі» 
за альбом Blue & Lonesome 
(«Сумний і самотній») у кате-
горії «Найкращий традицій-
ний блюз-альбом». Рок-гру-
па The National за альбом Sleep 
Well Beast («Спи добре, тварю-
ко») отримали перемогу в номі-
нації «Найкращий альбом аль-
тернативної музики». Співач-
ка Шакіра отримала нагороду 
за альбом El Dorado в номінації 

«Найкращий поп-альбом ла-
тиноамериканської музики». 
Британці з Depeche Mode отри-
мали «Греммі» за ремікс піс-
ні You Move («Твій хід»). Авто-
ри оскароносного кіномюзиклу 
«Ла-Ла Ленд» узяли дві премії 
— за найкращий звуковий суп-
ровід та найкраще поєднання 
саундтреку з відео.
 Премія «Греммі» є однією 
з найпрестижніших нагород 
у сучасній музиці, яку мож-
на порівняти з нагородою «Ос-
кар» у кінематографі. Амери-
канська академія звукозапису 
роздає статуетку з золотим гра-
мофоном iз 1958 року.

 Цьогорічна церемонія не 
обійшлася без політики. Голо-
вним моментом вечора стало ко-
лективне читання у виконан-
ні екс-кандидатки в президен-
ти Хілларі Клінтон, співачки 
Шер, репера Снуп Догга та ін-
ших відомих виконавців фраг-
ментів головного політичного 
бестселера сезону — критично-
сатиричної книги журналіста 
Майла Вулфа «Вогонь і лють» 
про виборчу кампанію та перші 
місяці президентства Дональда 
Трампа. Все це відбулося у фор-
мі каламбура під час презента-
ції номінації «Кращий аудіоза-
пис року». ■

Ігор ВІТОВИЧ

У Чехії керуватиме «друг Москви» 
 У п’ятницю та суботу в Чехії пройшов 
другий тур президентських виборів. Дію-
чий президент країни Мілош Земан оста-
точно переміг свого головного суперника 
з першого туру Їржі Драгоша і був пере-
обраний на другий п’ятирічний термін. 
 Після підрахунку 100% голосів ви-
борців оголошено, що Мілош Земан здо-
був 51,37 відсотка голосів, а його супер-
ник Їржі Драгош — 48,63 відсотка. Дра-
гош визнав свою поразку. Активність 
виборців становила 66,6% і була вищою, 
ніж у першому турі. 73-річний Земан за-
лишається на посаді президента Чеської 
Республіки від березня 2013 року. Рані-
ше був, зокрема, прем’єр-міністром 
Чехії та лідером Чеської соціал-демок-
ратичної партії.
 Вибори виявили різкий поділ чесь-
кого суспільства за лініями: провінція 
— місто та традиційно-консервативний 
штиб життя і проєвропейський вибір. Зе-
ман обійшов свого суперника на 9 тися-
чах 696 дільницях iз загальної кількості 
14 тисяч 866 виборчих дільниць. Усі вони 
розташовані в малих містечках та селах 
більшості країв Чеської Республіки. Їржі 
Драгош, натомість, переміг у всіх вели-
ких містах країни. Прага віддала за ньо-
го 68% голосів, Брно — 57,58%, Ліберец 
— 55,64%, Градец Кралове — 54,7%, 
Ческе Будейовіце — 53,16%, Пардубіце 
— 52,53%, Пльзень — 52,44%, Злін — 
52%, Оломоуц — 51,55%. Провінції по-
добається «народна простакуватість» Зе-
мана. Хай у нього і кепське здоров’я, але 
він і чарочку регулярно перехиляє, і мас-
ний анекдот може розповісти, і нецензур-
ним словечком промову «оживити». Сло-
вом, «свій простий чолов’яга». Так, у під-
сумку, консервативна провінція перемог-
ла більш просунуті міста. 
 За повідомленням інформагенції 
ЧТК, за Земана віддав свої голоси елек-
торат найбільш консервативних та на-
ціоналістичних партій країни: «Свобо-
ди і прямої демократії», Комуністичної 
партії Чехії і Моравії та ANO («Акція не-
вдоволених громадян»). Голосування за 
Земана прибічників популістської пар-
тії ANO є вмотивованим. Популісти пере-
могли на останніх парламентських вибо-
рах, але виявилися в ізоляції. Інші полі-
тичні сили країни навідріз відмовили-

ся вступати з ними в урядову коаліцію, 
тож популісти сформували уряд мен-
шості на чолі з їхнім лідером мільярде-
ром Андреєм Бабішем. Як і слід було очі-
кувати, парламент не надав вотуму дові-
ри уряду Бабіша і він тепер перебуває в 
«підвішеному» стані, не є легітимним. 
Земан, який сам є популістом і симпати-
зує ANO, обіцяв надати Бабішу другий 
шанс, укотре доручити йому формування 
уряду. Президент Чехії має радше цере-
моніальні повноваження, але за підтрим-
ки близького йому за духом уряду Бабі-
ша може набрати значно більшої полі-
тичної ваги. 
 Земана з настороженістю сприймають 
у Європі. Адже він відзначився своїми ан-
тимігрантськими висловлюваннями, кри-
тикою мусульман, симпатіями до Росії та 
її лідера. Він також виступав за скасуван-
ня санкцій проти Москви через анексією 
Криму і війну на сході України.

Головний в «офшорі» 
 Чинний президент Республіки Кіпр 
Нікос Анастасіадіс лідирує на виборах 
нового глави держави, які відбулися в 
неділю, 28 січня, свідчать результати 
екзит-полів. Проте він не зміг набра-
ти понад 50 відсотків голосів виборців, 
тому остаточного переможця оберуть у 
другому турі, який відбудеться 4 люто-
го, інформує агенція «Рейтер».
 За оприлюдненими попередніми ре-
зультатами, Анастасіадіс заручився під-
тримкою 35,5% виборців, а кандидат від 
комуністичної «Прогресивної партії тру-

дового народу Кіпру» Ставрос Малас — 
30,25% виборців. Третім із дев’яти пре-
тендентів фінішував син екс-президента 
Тассоса Пападопулоса — Нікос Пападо-
пулос, який репрезентує центристську 
Демократичну партію. У другому турі 
зійдуться Анастасіадіс та Малас. 
 Президента Кіпру обирають на п’ять 
років прямим таємним голосуванням.  
Володаря виборчої «бронзи» Нікоса Па-
падопулоса вважали реальним кандида-
том на перемогу, але він рішуче не підтри-
мує ідеї об’єднання острова, що відляка-
ло від нього частину виборців і відкинуло 
на третє місце. 
 Характерно, що кожні президентсь-
кі вибори на Кіпрі відбуваються під гас-
лом возз’єднання острова. Ось і ниніш-
ні вибори відбуваються через шість міся-
ців після провалу останніх переговорів 
щодо возз’єднання Кіпру. Острів зали-
шається розділеним, північну його час-
тину контролює самопроголошена Ту-
рецька Республіка Північного Кіпру, 
яку визнає лише Анкара. На півдні — 
Республіка Кіпр, яка з 2004 року є чле-
ном Європейського Союзу.
 Нікос Анастасіадіс має чудові шанси 
на перемогу в другому турі. Його голов-
ним досягненням упродовж першої ка-
денції вважають надзвичайно успішну 
економічну політику. Як і в США, пре-
зидент Кіпру є також главою уряду, і під 
його керівництвом країна успішно подо-
лала фінансову та банківську кризу. На 
цей час Кіпр за темпами зростання ВВП 
є одним iз лідерів Євросоюзу. 

 Звичайно, тут можна зауважити, що 
фінансово-банківську кризу легко дола-
ти, коли країна є головним європейсь-
ким офшором, «чорним банком», у яко-
му тримають свої гроші нечисті на руку 
політики та кримінальні угруповання, 
передусім iз країн колишнього СРСР. 
Кіпріоти усвідомлюють, де знаходиться 
«рука дающа». Оприлюднені цього міся-
ця результати дослідження свідчать, що 
серед усіх країн ЄС найбільший рівень 
довіри до Росії та її лідера Володимира 
Путіна саме на Кіпрі — 75%. Це навіть 
більше, ніж у традиційно проросійських 
Сербії та Болгарії. 

Фінляндія має президента 
вже у першому турі
 Президент Фінляндії Саулі Нійністе 
переміг на президентських виборах у не-
ділю, забезпечивши собі другий шести-
річний термін на посаді вже в першому 
турі. За результатом повного підрахун-
ку голосів, що був завершений упродовж 
кількох годин після закриття виборчих 
дільниць, він здобув 62,7 відсотка голо-
сів. Його найближчий суперник, висува-
нець «Зелених» Пекка Хаавісто, має 12,4 
відсотка, жоден із решти шести канди-
датів не здобув більше 7 відсотків. Явка 
виборців становила 66,7 відсотка.
 69-річний Саулі Нійністе, проєвро-
пейський діяч, який раніше був також 
міністром фінансів і спікером парламен-
ту Фінляндії, мав високу популярність 
упродовж першого президентського тер-
міну. Він ішов на переобрання як неза-
лежний кандидат, без зв’язку з консер-
вативною правоцентристською Націо-
нальною коаліційною партією, яку рані-
ше очолював.
 У Фінляндії президент — переваж-
но церемоніальна фігура, та все ж має 
деякі важливі повноваження. Зокрема, 
він спільно з урядом визначає зовнішню 
політику і політику в галузі безпеки. За 
дослідженнями, з погляду багатьох фінів 
головним завданням президента країни 
є зберігати добрі відносини і з сусідньою 
Росією, і з Заходом, особливо з США.
 Саулі Нійністе це вдавалося протя-
гом першого терміну; хоча Фінляндія 
як член Євросоюзу й приєдналася до 
санкцій проти Росії через агресію Моск-
ви проти України, він підтримував доб-
рі стосунки з президентом Росії Воло-
димиром Путіним. Він також фактично 
зблизив Фінляндію з союзом НАТО, чле-
ном якого Хельсінкі не є, не викликав-
ши ворожнечі з Росією. Нині Нійністе 
став першим кандидатом, який переміг 
на президентських виборах у Фінлян-
дії вже в першому турі з часу запровад-
ження прямих виборів президента 1994 
року. Його інавгурація відбудеться пер-
шого лютого. ■

ПРЕМІАЛЬНІ

«Греммі» летить на Марс 
На церемонії вручення найвищих музичних нагород тріумфувала 
латиноамериканська попса

■

Бруно Марс  зібрав цілий оберемок золотих грамофонів. ❙

ЇХНІЙ ВИБІР

У бою перемагають одні «старики»
Минулих вихідних відразу в трьох країнах ЄС відбулися президентські вибори

■

Президенту Фінляндії Саулі Нійністе досі добре вдавалося лавірувати між Москвою та Європою.❙
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 Пане міністре, хочу звер-
нутися до вас за порадою. Ви 
неодноразово говорили про 
боротьбу з насильством у сім’ї 
і казали, що насильство — це 
не тільки коли б’ють, а й коли 
принижують і знущаються. В 
мене, на жаль, склалася така 
ситуація, що чоловік постійно 
показує свою зневагу до мене. 
Що мені робити в такому випад-
ку, як це припинити?

Наталя Гук

Яким може бути насильство 
в сім’ї?
 Фізичне насильство — фор-
ма домашнього насильства, 
що включає ляпаси, стусани, 
штовхання, щипання, шмаган-
ня, кусання, а також незакон-
не позбавлення волі, нанесення 
побоїв, мордування, заподіян-
ня тілесних ушкоджень різно-
го ступеня тяжкості, залишен-
ня в небезпеці, ненадання до-
помоги особі, яка перебуває в 
небезпечному для життя стані, 
заподіяння смерті, вчинення ін-
ших правопорушень насильни-
цького характеру.
 Сексуальне насильство — 
будь-які діяння сексуального ха-
рактеру, вчинені стосовно пов-
нолітньої особи без її згоди або 
стосовно дитини незалежно від 
її згоди, або в присутності дити-
ни, примушування до акту сек-
суального характеру з третьою 
особою, а також інші правопо-
рушення проти статевої свободи 
чи статевої недоторканості осо-
би, у тому числі вчинені стосов-
но дитини або в її присутності.
 Психологічне насильство — 
словесні образи, погрози, у тому 
числі щодо третіх осіб, прини-
ження, переслідування, заля-
кування, інші діяння, спрямо-
вані на обмеження волевиявлен-
ня особи, контроль у репродук-
тивній сфері, якщо такі дії або 
бездіяльність викликали у пос-
траждалої особи побоювання за 
свою безпеку чи безпеку третіх 
осіб, спричинили емоційну не-
впевненість, нездатність захис-
тити себе або завдали шкоди 
психічному здоров’ю особи.
 Економічне насильство — 
умисне позбавлення житла, їжі, 
одягу, іншого майна, коштів чи 
документів або можливості ко-
ристуватися ними, залишення 
без догляду чи піклування, пе-
решкоджання в отриманні не-
обхідних послуг із лікування чи 
реабілітації, заборона працюва-
ти, примушування до праці, за-
борона навчатися та інші право-
порушення економічного харак-
теру.

Куди звертатись, якщо 
зазнали насильства?
 Облік і розгляд заяв та пові-
домлень про застосування до-
машнього насильства прово-
диться суб’єктами, що здійс-
нюють заходи у сфері запобі-
гання та протидії домашньому 
насильству:
 — районними, районними 
у містах Києві і Севастополі де-
ржавними адміністраціями та 
виконавчими органами сільсь-
ких, селищних, міських, район-
них у містах (у разі їх створен-
ня) рад;
 — службами у справах ді-
тей;
 — загальними та спеціалі-
зованими службами підтримки 
постраждалих осіб (центри со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді; притулки для дітей; 
центри соціально-психологіч-
ної реабілітації дітей; соціаль-
но-реабілітаційні центри (ди-
тячі містечка); центри соціаль-
но-психологічної допомоги; те-
риторіальні центри соціального 
обслуговування (надання со-

ціальних послуг); інші закла-
ди, установи та організації, які 
надають соціальні послуги); 
 — уповноваженими підроз-
ділами органів Національної 
поліції України;
 — судом (у випадку заяви 
про видачу обмежувального 
припису стосовно кривдника);
 — цілодобовим кол-центром 
із питань запобігання та про-
тидії домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі та 
насильству стосовно дітей. 

Які необхідно подати 
документи?
 Допомога постраждалим 
особам надається за місцем 
звернення.
 Працівником суб’єкта, що 
здійснює заходи у сфері запобі-
гання та протидії домашньому 
насильству, до Єдиного держав-
ного реєстру випадків домаш-
нього насильства та насильства 
за ознакою статі вносяться відо-
мості зокрема про:
 особу, яка повідомила про 
вчинення насильства (прізви-
ще, ім’я, по батькові; число, 
місяць, рік народження; місце 
проживання; номер контактно-
го телефону), — за згодою;
 постраждалу особу (прізви-
ще, ім’я, по батькові; число, 
місяць, рік народження; стать; 
громадянство; місце проживан-
ня; місце навчання та/або міс-
це роботи; номер контактного 
телефону) — за згодою; 
 кривдника (прізвище, ім’я, 
по батькові; число, місяць, рік 
народження; стать; громадянс-
тво; місце проживання; місце 
навчання та/або місце роботи; 
номер контактного телефону) 
та про характер відносин між 

кривдником і постраждалою 
особою;
 випадок домашнього на-
сильства, насильства за озна-
кою статі (дата вчинення; міс-
це вчинення; форма домашньо-
го насильства; вид шкоди чи 
страждань, завданих внаслідок 
насильства за ознакою статі; ко-
роткий опис);
 потреби постраждалої осо-
би.
 У заяві до суду про видачу 
обмежувального припису по-
винно бути зазначено:
 1) найменування суду, до 
якого подається заява;
 2) ім’я (прізвище, ім’я та по 
батькові) заявника та зацікав-
леної особи, їх місце проживан-
ня чи перебування, поштовий 
індекс, відомі номери засобів 
зв’язку та адреси електронної 
пошти, у разі якщо заява по-
дається особою, яка може бути 
заявником, у розумінні статті 
350 -2 Цивільного процесуально-
го кодексу України, — процесу-
альне становище особи, яка по-
дає заяву, із зазначенням її імені 
(прізвища, імені та по батькові), 
місця проживання чи перебуван-
ня, поштового індексу, відомих 
номерів засобів зв’язку та адре-
си електронної пошти, а також 
ім’я (прізвище, ім’я та по бать-
кові) дитини або недієздатної 
особи, в інтересах якої подаєть-
ся заява, місце її проживання чи 
перебування, поштовий індекс, 
відомі номери засобів зв’язку та 
адреси електронної пошти, якщо 
такі відомі;
 3) обставини, що свідчать 
про необхідність видачі судом 
обмежувального припису, та 
докази, що їх підтверджують 
(за наявності).

Як довго розглядаються 
заяви?
 У разі виявлення фактів до-
машнього насильства стосовно 
дітей або отримання відповід-
них заяв чи повідомлень не піз-
ніше однієї доби повідомляєть-
ся служба у справах дітей, упов-
новажені підрозділи органів 
Національної поліції України.
 У разі існування безпосеред-
ньої загрози життю чи здоров’ю 
постраждалої особи з метою не-
гайного припинення домаш-
нього насильства, недопущен-
ня його продовження чи пов-
торного вчинення уповнова-
женими підрозділами органів 
Національної поліції України 
кривднику виноситься термі-
новий заборонний припис. 
 Суд розглядає справу про 
видачу обмежувального при-
пису не пізніше 72 годин після 
надходження заяви про вида-
чу обмежувального припису до 
суду.

Що робити в разі отримання 
тілесних ушкоджень?
 Установи і заклади охорони 
здоров’я у разі виявлення тілес-
них ушкоджень забезпечують в 
установленому порядку прове-
дення медичного обстеження 
постраждалих осіб, а у разі уш-
коджень сексуального харак-
теру направляють постражда-
лих осіб на тестування на ВІЛ-
інфекцію.
 Уповноважені підрозділи 
органів Національної поліції, 
зокрема, вживають заходи для 
припинення домашнього на-
сильства та надання допомо-
ги постраждалим особам, за-
безпечують інформування пос-
траждалих осіб про їхні пра-

ва, заходи і соціальні послуги, 
якими вони можуть скориста-
тися, винесення термінових 
заборонних приписів стосов-
но кривдників, взяття на про-
філактичний облік кривдни-
ків та проведення з ними про-
філактичної роботи в порядку, 
визначеному законодавством, 
анулювання дозволів на право 
придбання, зберігання, носін-
ня зброї та боєприпасів їх влас-
никам у разі вчинення ними до-
машнього насильства, а також 
вилучення зброї та боєприпасів 
у порядку, визначеному зако-
нодавством.

Яка відповідальність 
за вчинення насильства?
 За вчинення домашнього 
насильства, насильства за оз-
накою статі, невиконання тер-
мінового заборонного припису 
або неповідомлення про місце 
свого тимчасового перебуван-
ня законодавством встановле-
но відповідальність у вигляді 
накладення штрафу від деся-
ти до двадцяти неоподаткову-
ваних мінімумів доходів гро-
мадян або громадські роботи 
на строк від тридцяти до соро-
ка годин, або адміністратив-
ний арешт на строк до семи 
діб. А у разі вчинення тих са-
мих дій особою, яку протягом 
року було піддано адміністра-
тивному стягненню, за такі 
правопорушення передбачено 
відповідальність у виді штра-
фу від двадцяти до сорока не-
оподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або громад-
ські роботи на строк від соро-
ка до шістдесяти годин, або ад-
міністративний арешт на строк 
до п’ятнадцяти діб.
 Кримінальна відповідаль-
ність при проявах домашнього 
насильства настає за вчинення 
легких тілесних ушкоджень, 
умисних середньої тяжкості 
тілесних ушкоджень, побоїв і 
мордувань тощо відповідно до 
Кримінального кодексу.
 Верховною Радою ухвале-
но Закон України від 06 груд-
ня 2017 року № 2227-VIII «Про 
внесення змін до Кримінально-
го та Кримінально-процесуаль-
ного кодексів України з метою 
реалізації положень Конвен-
ції Ради Європи про запобіган-
ня насильству стосовно жінок і 
домашньому насильству та бо-
ротьбу з цими явищами», який 
набирає чинності через рік із дня 
його опублікування, та передба-
чає зміни до Кримінального ко-
дексу України, а саме доповнен-
ня новою статтею 1261, якою 
встановлюється кримінальна 
відповідальність за домашнє на-
сильство, тобто умисне система-
тичне вчинення фізичного, пси-
хологічного або економічного 
насильства щодо подружжя чи 
колишнього подружжя або ін-
шої особи, з якою винний пере-
буває (перебував) у сімейних або 
близьких відносинах, що приз-
водить до фізичних або психо-
логічних страждань, розладів 
здоров’я, втрати працездатності, 
емоційної залежності або погір-
шення якості життя потерпілої 
особи. За такі дії особа буде не-
сти покарання у вигляді громад-
ських робіт на строк від 150 до 
240 годин, або арешту на строк 
до шести місяців, або обмежен-
ня волі на строк до п’яти років, 
або позбавлення волі на строк до 
двох років.

Куди звертатись 
по допомогу? 
 Координаційний центр із на-
дання правової допомоги:
 м. Київ, вул. Січових Стріль-
ців, 73, офіс 312, телефон: (044) 
486-71-06.

КОНСУЛЬТАЦІЯ ВІД МІНІСТРА

Якщо в родині — 
справжнє пекло...
Як протидіяти домашньому насильству — відповідає міністр 
юстиції України Павло Петренко

■

Домашнє насильство не треба терпіти.
Фото з сайта telegraph.co.uk.

❙
❙
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Статистика 
 ■ Пані Тамаро, чому перший 
ешелон із українськими остар-
байтерами вирушив аж 18 січ-
ня 1942 року?
 — Вивезення населення з ет-
нічних земель України розпоча-
лося ще восени 1939 року, коли 
Закарпаття було окуповане со-
юзниками Гітлера в Угорщині. З 
історичних джерел відомо, що в 
1941 р. відбувалася спроба агіта-
ції і залучення населення на доб-
ровільний виїзд на терени Треть-
ого рейху. Декілька тисяч людей, 
здебільшого гірники, повелися 
на агітацію і поїхали в Німеччи-
ну, але дуже швидко зрозуміли, 
що це не те, що пропонувала про-
паганда, їх життя та умови пра-
ці не були гідними. Тож із січня 
1942 року примусове вивезен-
ня здорового населення України 
було масовим, спланованим і від-
бувалося послідовно.
 Українці не були єдиними 
примусовими робітниками на 
території Третього рейху. У до-
кументах налічується приблиз-
но 12, 5 млн. іноземних приму-
сових робітників, як мінімум із 
26 країн. З України (в її сучас-
них межах) примусово вивезли 
від 2,4 млн. до 2,8 млн. жителів. 
Від 143 тис. до 200 тис. колиш-
ніх невільників, яким удалося 
вижити, не повернулися в не-
привітну до «вигнаних на при-
мусові роботи» і «тих, хто пе-
ребував на окупованих тери-
торіях» радянську державу.
 ■ До якого періоду тривало 
примусове вивезення остарбай-
терів?
 — Депортацію зупинив на-
ступ Червоної армії по території 
Східної Європи (колишнього 
Радянського Союзу). Останні 
депортації відбулися наприкін-
ці літа — на початку осені 1944 
року, незадовго до відступу гіт-
лерівців із території України. 
Зазначу, що нині слово «остар-
байтери» майже не використо-
вується, офіційно вживають 
словосполучення «примусовий 
робітник», «примусова робітни-
ця».
 ■ Хто надав експонати 
для проекту? Чи раніше вони 
виставлялися на широкий за-
гал?
 — Національний музей іс-
торії України вирішив не че-
кати круглої дати щодо депор-
тації — з нагоди 80 років чи 
85 років. Ми шануємо пам’ять 
і запрошуємо відвідувачів оз-
найомлюватися з історією на-
самперед на ресурсах музею. 
Останні два роки співробітни-
ки НМІУ активно досліджують 
фонди музею. Тож сьогодні на 
виставці представлено експона-
ти, більшість із яких раніше не 
виставлялися. Лише дві листів-
ки з виставки були в постійній 
експозиції у залі Другої світової 
війни до його реекспозиції. Це 
агітаційне оголошення до на-
селення Райхскомісаріату Ук-
раїни з поясненням обов’язку 
виїзду і тимчасове посвідчення 

примусового робітника, яке от-
римували ще на батьківщині. 
Його мали приколоти до одя-
гу, а синьо-білу нашивку OST 
(«східний робітник») отриму-
вали вже на території Третього 
рейху. 

Красиві фотографії 
 ■ У виставкових вітринах 
багато якісно зроблених фото-
графій, які відображають за-
безпечене сите життя. Невже 
це остарбайтери?
 — Завдяки роботі з фондами 
мої колеги, співробітниці НМІУ 
Олена Родіонова і Галина Гон-
чарова, зібрали понад 100 фото-
графій примусових робітників, 
нарахували понад 40 прізвищ. 
Частина з них родом із Києва та 
Київської області. 
 Дивлячись на фотогра-
фії примусових робітників, із 
першого погляду складається 
ілюзія ситого життя. Цього і 
хотіли досягти у Третьому рей-
ху. Спеціально для фотосесії в 
ательє робітникам видавали 
гарний одяг, який потім відра-
зу забирали. Ми можемо бачи-
ти легкість буття: люди грають 
у карти, пригощаються шам-
панським, чаюють, перебува-
ють у красивих приміщеннях. 
Це все бутафорія, постановочні 
сюжети, які повторюються на 
різних фотографіях. Якщо при-
дивитися уважніше, ми не поба-
чимо жодної усміхненої люди-
ни, всі напружені і застиглі, з 
нашивками OST. Знак східно-
го робітника носили на всьому 
одязі, окрім спідньої білизни. 
 На звороті багатьох фотогра-
фій є написи: прізвище, ім’я, 
місце перебування, дата, а далі 
звернення до адресата «Тобі 
на довгу пам’ять» чи «Згадуй 
мене». Цими фотографіями при-
мусові робітники персонально 
обмінювалися на теренах Треть-
ого рейху. Листування з рідни-
ми з окупованої України дозво-
лялося, але на спеціальної фор-
ми листівках, які обов’язково 
вичитувала цензура Третього 
рейху, щоб не поширювати не-
потрібну інформацію. Ці фото-
графії, які представлені на вис-
тавці, не проходили цензури, на 
них немає жодного замальова-
ного слова. 
 Примусові працівники пе-
ресилали один одному не тіль-
ки фотографії, а й листи. Ми 
маємо унікальний лист, датова-
ний травнем 1942 року. У ньо-
му примусова робітниця Гали-
на Хромець написала своїй под-
рузі в інший робочий табір ру-
кописну молитву, яка, швидше 
за все, не з церковних книг, а є 
вільним викладом її уявлення 
про світ.
 Поруч із фотографіями ми 
представили два негативи, які 
засвідчують існування вдава-
ного життя і реальної картини 
в таборах. На одному з них ба-
чимо примусову картку — до-
кументи робітника з відбитка-
ми пальців, фотографією, но-

мером, коротким викладом 
біографії. На іншому негативі 
зображено шибеницю. Приму-
сового робітника карали за про-
вину, втечу чи непослух. Його 
могли публічно повісити для за-
лякування інших або відправи-
ти в концентраційний табір. 
 ■ Чи мали примусові робіт-
ники особисті речі, привезені з 
дому?
 — За наказом люди, які 
мали їхати на примусові робо-
ти, мусили брати з собою валізу 
чи клунок із необхідними реча-
ми (чашкою, мискою) і продук-
тами на кілька днів, щоб можна 
було на початку себе забезпечу-
вати. Відповідно, у валізу мог-
ли покласти речі, які були для 
них дорогі. 
 Примусові робітники повер-
талися на радянську батьківщи-
ну з Німеччини теж не з пусти-
ми руками. Люди в будь-яких 
умовах намагалися зберегти 
віру і пам’ять про дім. До му-
зею передали особисті речі при-

мусових робітників, серед них 
є кілька іконок. Одне із зобра-
жень святих має мереживне об-
рамлення.
 Євгенія Мокляк під час пе-
ребування у Німеччині вишива-
ла. Її рідні передали нам виши-
ту квітами скатертину та карти-
ну, намальовану фарбами. 
 ■ Чи всі примусові робітни-
ки носили однакові нашивки?
 — Знак, нашитий на тканині, 
був як таврування, яким виріз-
няли, звідки робітник. Він пере-
творював людей різних професій 
різного віку в одну безлику сіру 
масу. На виставці є дві нашивки 
примусових робітників, якими 
серед всіх робочих Третього рей-
ху розрізняли вихідців із тери-
торії Радянського Союзу, — це 
напис на тканині OST, який при-
мусові робітники з Радянського 
Союзу отримували з 1942 року, 
і вишитий тризуб. Відомо, що з 
літа 1944-го OST було замінено 
на знаки з, так би мовити, націо-
нальним способом розрізнення. 

Наші партнери, Фундація імені 
Олега Ольжича, знайшли на-
шивку з тризубом у Мюнхені. 
Відомо, що саме цю емблему-на-
шивку ніколи не використовува-
ли і не носили. Наразі не відомо, 
хто автор цієї емблеми. Це пока-
зує, що дослідження історії Дру-
гої світової війни будуть тривати 
надалі.

Географія
 ■ Куди відправляли на робо-
ту остарбайтерів?
 — Українців, як і всіх ін-
ших робітників, розподіляли 
у промисловість, сільське гос-
подарство чи приватні госпо-
дарства. У розподільчих табо-
рах, де їх збирали, проходило 
визначення певної спеціаліза-
ції. Наприклад, хто вмів шити 
— ставав швачкою. Також при-
їжджали баєри, які купували 
примусових робітників на своє 
приватне господарство. Гіт-
лерівська Німеччина після за-
буття рабства XIX століття від-

ВИСТАВКА■

Долі «східних
У Музеї історії України розповідають про «щастя» 

і рабство українців у Німеччині

Ольга ЖУК

У Національному музеї історії України розкривають подвійне жит-
тя примусових робітників. З одного боку — це щасливі люди з 
фотографій у гарному одязі, які закохуються та одружуються у 
ситій Німеччині, а з другого — 2,8 млн. примусово виселеного 
працездатного населення, за непослух яким світила шибениця. 
Днями у Національному музеї історії України в Києві відкрили 
виставково-освітній проект «(Не)розказані історії» про примусо-
вих робітників Третього рейху — остарбайтерів («східних робітни-
ків»). 76 років тому, 18 січня 1942-го, із Харкова до Кельна виру-
шив перший ешелон із українськими примусовими робітниками.
Куратор виставки, кандидат історичних наук Тамара Куцаєва, роз-
повіла про життя українських примусових робітників на території 
Третього рейху та після їх повернення на радянську батьківщину. 
На виставці можна ознайомитися з фотографіями і приватними 
речами, які раніше не презентували в жодному музеї. 

На виставці представлено багато експонатів.❙

Фотографії остарбайтерів.❙
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новила використання інозем-
ців — примусової сили в еко-
номіці іноземної держави. 
Примусові робітники на те-
риторії Третього рейху ста-
вали рабами, до яких заборо-
няли ставитися з повагою і на 
рівні. 
 ■ Як можна було уникнути 
депортації?
 — Це було реально, якщо 
людина залишалася працю-
вати в окупованій Україні або 
була визнана фізично хворою, 
чи похилого або юного віку. 
Ще був варіант постійно пе-
реховуватися, перебуваючи 
в остраху облав, які регуляр-
но здійснювалися. На вистав-
ці представлено робочу карт-
ку молодої киянки, яка пра-
цювала на окупаційну владу 
збиральницею овочів у Києві. 
У травні 1943 року їй було 
видано посвідку, що вона не 
підлягає вивезенню, тому 
що працює і має проблеми зі 
здоров’ям. У картці щомісяця 
ставили печатку окупаційної 
влади. Співробітниця НМІУ 
Аліна Понипаляк розшифру-
вала написи, тож маємо роз-
текстовку. Інша співробітни-
ця НМІУ — Олена Родіонова 

— досліджує печатки у фон-
дах, для виставки вона знайш-
ла чотири різні печатки, які 
використовували для різних 
документів на території оку-
пованої України. Дві печатки 
у фонди НМІУ передали з Ми-
колаївської області.
 Український художник-
етнограф, співробітник НМІУ 
Юрій Павлович пережив Дру-
гу світову війну. На його ма-
люнку ми бачимо окупований 
Київ як дуже складне місце, 
щоб вижити.
 ■ Чому виставка, присвя-
чена примусовим робітникам 
під час Другої світовій війні, 
розташована в залі, який роз-
повідає про десталінізацію, 
пік застою і кризи у Радянсь-
кому Союзі?
 — Шукати кращого міс-
ця для цієї виставки, мож-
ливо, і не варто. Після Дру-
гої світової війни примусові 
робітники, повернувшись на 
батьківщину, потрапили в по-
воєнний Радянський Союз: 7 
років життя до смерті Сталі-
на, десталінізація, застій. На 
виставці представлено фото 
Михайла Оврамця, який був 
примусовим робітником із 15 

років, за ослух перебував у та-
борі Заксенхаузен. Після по-
вернення на радянську бать-
ківщину змушений був прой-
ти фільтраційний табір. Туди 
відправляли всіх колишніх 
військовополонених, приму-
сових робітників, колишніх 
в’язнів гітлерівських таборів. 
Люди, які поверталися, про-
ходили у фільтраційних табо-
рах перевірку, що з ними ста-
лося, чи заслуговують на по-
вернення на радянську бать-
ківщину. Такі табори були в 
Німеччині, Польщі, у межах 
ГУЛАГу. 
 ■ Скільки часу перевіряли 
примусових робітників?
 — Михайло Оврамець про-
ходив цю перевірку протягом 
чотирьох місяців, його прово-
дили по статті про працю на 
економіку гітлерівської Ні-
меччини, так як чоловік був 
у робочій команді, яка вали-
ла ліс у таборі Заксенхаузен. 
Лише у 1994 році йому вида-
ли довідку, де записано, що 
Служба безпеки України як 
власник документів колиш-
нього КДБ дає посвідку, що 
під час радянсько-німецької 
війни він не вчинив злочинів 

проти батьківщини.
 Частина примусових 
робітників не проходила пе-
ревірки у фільтраційних та-
борах, їх відправляли на по-
карання у ГУЛАГ за ефемер-
ні злочини, які вони начеб-
то вчинили проти радянської 
держави. Присуджували різ-
ні терміни: від кількох років 
до десяти і більше. Це один 
із злочинів сталінізму проти 
власних громадян. 

Віра, надія, любов
 ■ Яка освітня частина про-
екту про остарбайтерів?
 — У рамках виставки, 
окрім вітрин із символічни-
ми назвами «Їхати... працю-
вати», «Залишитися... пра-
цювати», «Віра», «Надія», 
«Любов», «(Не)розказані іс-
торії», «Непривітна батьків-
щина», «Пам’ять», маємо та-
кож планшетну виставку, на-
дану ГО «Акція спокути за-
ради миру», за підтримки її 
керівниці Анжели Беляк. На 
ній представлені фотографії 
примусових робітників і роз-
повіді про життя на території 
Третього рейху та після по-
вернення додому. Цю вистав-
ку створено на основі дослід-
жень німецьких студентів і 
школярів за сприяння Єван-
гелічної церкви рейнських зе-
мель Німеччини. Цього року 
в Україні працює шестеро ні-
мецьких волонтерів, яким по 
18 років. Вони їздять по Ук-
раїні, зустрічаються з приму-
совими робітниками і запису-
ють усну історію. Одна з во-
лонтерок — Амелі Бір, про-
читала у НМІУ лекцію про 
своє дослідження. 
 Також обов’язковим до-
датком є відкрита бібліотека. 
Ми пропонуємо відвідувачеві 
проекту ознайомитися з лі-
тературою, яка вийшла дру-
ком про примусових робітни-
ків. Маємо декілька комплек-
тів у подарунок. Днями один 
із них подарували групі кур-
сантів, які прийшли до нас на 
екскурсію. 
 ■ Що з експонатів ви осо-
бисто вважаєте цікавим і вар-
тим особливої уваги?
 — У нас усі експонати уні-
кальні, про них можна дуже 
багато розповісти. Хочу звер-
нути увагу на кілька фотогра-
фій, яких раніше не зустрі-
чала. На них ми бачимо Оль-
гу Білоцьку та Кліма Філюка, 
які познайомилися, будучи 
примусовими робітниками, 
а повернувшись додому, од-
ружилися. Це не поодинокий 
випадок, багато людей зустрі-
ли свою долю. Та нам удало-
ся знайти фотографію весіл-
ля примусових робітників у 
робочому таборі. Це, я вва-
жаю, велика знахідка для іс-
ториків.
 Наш співробітник Анатолій 
Бараннік надав для виставки 
народний стрій своєї бабусі, 
яка жила в Київській області. 
Такі костюми, багаті вишив-
кою, з добротної тканини, мог-
ли дозволити собі заможні се-
ляни. Предки Анатолія були 
господарями і жили в достат-
ку, доки їх не розкуркулили в 
30-х роках. Бабуся чудом збе-
регла свій святковий одяг. Під 
час Другої світової її примусо-
во вивезли в Німеччину. Цей 
костюм є символом того, що 
Україна пережила два тоталі-
тарні режими і зуміла вижи-
ти, зберігши своє духовне ба-
гатство. 
 P.S. Виставково-освітній 
проект «(Не)розказані іс-
торії» триватиме до 21 лю-
того. ■

робітників»

АРТ-ПРОСТІР

Кольори 
правди
Історичні сюжети 
у творах майже 
200 художників 
на восьмій бієнале
Євдокія ФЕЩЕНКО

 У Києві, у виставкових залах 
Центрального будинку художника, 
нещодавно відкрилася восьма все-
українська бієнале мистецтва істо-
ричного жанру «Україна від Трипіл-
ля до сьогодення в образах сучасних 
художників», присвячена 100-річ-
чю проголошення незалежності Ук-
раїнської Народної Республіки.
 За словами куратора виставки 
Олександра Мельника, бієнале заду-
мувалась для відродження історич-
ного жанру в українському мистец-
тві, для правдивого висвітлення в 
художніх образах історії України, 
що віками перекручувалася колоні-
заторами, які і в історичних пра-
цях, і в художній літературі, і в об-
разотворчому мистецтві зображува-
ли себе героями, визволителями всіх 
пригноблених, а українців — зрад-
никами свого ж народу. Це стосуєть-
ся — особливо — і подій Українсь-
кої визвольної революції 1917-1921 
років. Яких тільки гріхів і злочинів 
радянські ідеологи не приписува-
ли очільникам тогочасних визволь-
них змагань Грушевському, Винни-
ченку, Петлюрі! Так само як раніше 
Мазепі, а згодом — Шухевичу і Бан-
дері.
 На семи попередніх бієнале і на 
нинішній на полотнах і плакатах, у 
скульптурі в Центральному будинку 
художників НСХУ діячі українсь-
кого відродження постають державо-
творцями, що присвятили життя 
визволенню України.
 Як і на попередніх виставках, 
на нинішній показано через худож-
ні образи українську історію усіх 
періодів: Трипільської культури, 
скіфського періоду, давньоруської 
держави, козацького періоду, часів 
Тараса Шевченка, тоталітарно-ра-
дянської системи і аж до нинішньої 
війни проти російської агресії. Гля-
дач в експозиційних залах ніби йде 
від століття до століття, бачачи, всю 
історію народу.
 Виставковим комітетом відібрано 
для експонування близько 300 творів 
історичного жанру 180 митців з усіх 
регіонів України. Представлено та-
кож по одному автору з Болгарії та 
Польщі.
 На виставці глядачі матимуть 
унікальну можливість побачити тво-
ри майстрів-класиків, що відійшли 
в іншосвіт: Валентина Задорожного, 
Веніаміна Кушніра, Миколи Сторо-
женка, Володимира Федька, Олек-
сандра Івахненка, які велику частку 
своєї творчості присвятили історії 
України.
 Подали на виставку нові твори 
видатні митці сьогодення, зокрема 
Василь Чебаник, Андрій Ментух, 
Василь Гурін, Віра Кулеба-Барино-
ва, Віктор Ковтун, Анатолій Кущ, 
Володимир Пасівенко, Петро Ма-
лишко, Микола Білик, Володимир 
Кабаченко. Своє бачення історії рід-
ного народу і майстерність демонс-
трують також молоді митці, навіть 
студенти мистецьких вишів Украї-
ни.
 Нагадаємо, що вхід у Будинок ху-
дожника, який розташований на сто-
личній Львівській площі, безкоштов-
ний. Виставка «Україна від Трипіл-
ля до сьогодення в образах сучасних 
художників» діятиме до 4 лютого. ■

■

Парадні фото.❙

Про примусову працю українців цікаво дізнаватися молодим.❙
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Віра ТРОЯН, 
співголова громадської організації 
«Жінки в науці», професор

 Використання потенціа-
лу наукової діаспори є одним 
із сучасних підходів до модер-
нізації та інтегрування у сві-
товий науковий простір нау-
кових систем багатьох країн, 
особливо пост тоталітарних, у 
яких трансформація суспіль-
ного ладу супроводжується 
зниженням фінансування на-
уки, скороченням наукової га-
лузі та виїздом перспективних 
молодих учених в дослідниць-
кі центри багатших країн. Такі 
негативні тенденції впродовж 
багатьох років притаманні ук-
раїнській науці, що засвідчено 
низкою досліджень і неодно-
разово обговорювалося в пресі. 
Водночас за ці роки в закор-
донних дослід ницьких цент-
рах зміцніла, утвердилася й 
активно переймається пробле-
мами науково-освітньої галузі 
в Україні наша наукова діаспо-
ра, що, наприклад, проявило-
ся в протесті понад 140 учених, 
які працюють в університетах і 
промислових компаніях Захід-

ної Європи, Канади і США, про-
ти інтеграції анексованих ук-
раїнських інституцій у російсь-
ку наукову систему. Інформа-
ція на цю тему публікувалася 
ще 2016 року в таких найпопу-
лярніших наукових журналах, 
як Science і Nature.
 Новим прикладом актив-
ності наукової діаспори є про-
ведення 7-12 грудня минулого 
року першого етапу Німецько-
українського форуму молодих 
учених, організатором якого 
виступили Університет міста 
Тюбінген, Німецько-українсь-
ке академічне товариство та 
Українська академічна міжна-
родна мережа за підтримки Фе-
дерального міністерства освіти 
і досліджень Німеччини та Ні-
мецької служби академічних 
обмінів. Учасників Форуму з 
Німеччини та України відібра-

но за попереднім конкурсом по-
даних заявок.
 Програма Форуму включа-
ла ознайомлення з напрямка-
ми досліджень в окремих уні-
верситетах, наукових центрах 
і дослідних інститутах НАНУ 
в Києві, Харкові та Львові, 
виступи молодих учених із 
власними науковими проекта-
ми, які могли б стати предме-
том майбутньої співпраці (за-
слухано 43 доповіді з природ-
ничих, технічних та гуманітар-
них наук), а також презентацію 
результатів досліджень, які 
вже виконуються в німецько-
українському науковому спів-
робітництві. Окреме інформа-
ційне засідання було присвя-
чено обговоренню проблеми 
фінансування науки в Україні 
та можливостям, які надають 
німецькі фонди і міжнарод-

ні наукові програми. У кож-
ному з міст учасники Форуму 
знайомилися з культурними 
пам’ятками.
 Заплановано, що 10 укра-
їнських учених, наукові дослід-
ження котрих мають потенціал 
для двостороннього співробіт-
ництва, візьмуть участь у дру-
гому етапі Форуму, який відбу-
деться 9-10 лютого в Берліні. 
Мета його — навчання і тре-
нування в написанні заявок на 
гранти та відвідання дослідни-
цьких лабораторій німецьких 
партнерів. 
 Необхідно зазначити, що, 
окрім молодих дослідників, 
у роботі Форуму з обох сторін 
брали участь і досвідчені вчені 
та керівники наукових уста-
нов, які презентували свої за-
клади чи вже виконані спільні 
проекти. Загалом у роботі захо-

ду взяло участь близько 90 вче-
них. Приємне враження справ-
ляла активність молодих, їх 
практично вільне володіння ан-
глійською як міжнародною на-
уковою мовою, зацікавленість 
у розвитку контактів і співпра-
ці. Сподіваємося, що допомога 
наукової діаспори у цей склад-
ний для наукової галузі період, 
період її реформування, спри-
ятиме вдосконаленню наших 
учених та підтриманню науко-
вого потенціалу України.
 У команді організаторів із 
Німеччини — голова Українсь-
ко-німецького академічного то-
вариства Ольга Гаращук, ініціа-
торка створення Української 
академічної міжнародної ме-
режі Оксана Зойменіхт, регіо-
нальна координаторка для Цен-
тральної та Східної Європи уні-
верситету м. Ганновер Наталія 
Бутич та фахівець з історії уні-
верситету міста Тюбінґен На-
талія Сінкевич.
 Про інші заходи і плани 
діяльності Української ака-
демічної міжнародної мережі 
та Товариства можна дізнати-
ся на їхній сторінці в інтернеті: 
www.ukrainet.eu. ■

Наталка КАПУСТЯНСЬКА

Нині відомо майже сто технічних прийо-
мів у вишиванні. Утім українська майс-
триня Ніна Гончарук віднайшла свою тех-
ніку вишивання — так звану тришарову 
об’ємну вишивку — такий собі своєрід-
ний 3D-ефект, що додає картинам біль-
шої реалістичності. Тому здається, що 
картини не вишиті, а намальовані. Так і 
хочеться пройтися стежкою, що в’ється 
серед пшеничного поля, постояти біля 
української хати з мальвами чи помилу-
ватися незрівнянними схилами Дніпра ...
 Познайомитися із 72-ю персональною 
виставкою заслуженого майстра народ-
ної творчості України, володарки «Зо-
лотої голки» можна в Києві, у Бібліотеці 
мистецтв імені Миколи Бажана до 15 
лютого.

Візитка — «Дари Поділля»
 ■ Ніно Іванівно, розкажіть, будь ласка, 
які чудеса може творити голка, звісно, у 
ваших руках. Маю на увазі 3D-ефект.
 — Я освоїла майже всі техніки ви-
шивання, які існують в Україні. Але 
віднайшла власну техніку — дво-три-
шарову об’ємну вишивку — тобто жи-
вопис голкою. Навіть отримала патент 
Державного департаменту інтелекту-
альної власності м. Києва. Суть моєї 
техніки полягає в наступному: полот-
но натягую на раму, як художники роб-
лять, і створюю основу для своєї роботи 
— вишиваю тло гладдю (роблю собі таку 
своєрідну «ґрунтовку» для майбутньої 
роботи), а потім — основні елементи, де 
використовую акрилові нитки та мулі-
не, заключні штрихи роблю шовковими 
нитками. Жодна фарба не дасть такого 
ефекту, як нитка. Тому яскраві чорноб-
ривці, ошатні мальви, духмяний бузок 
здаються справді живими. 
 ■ Як вам вдається передати не лише 
красу, а й відчуття піднесеності та ра-
дості?
 — Я не додаю до своїх картин чор-
них кольорів. Тому в мене всі роботи ре-
алістичні і радісні. Щоб показати їхню 
довершеність і для підсилення ефекту 
зображення, тобто відображення світ-
лотіні, добираю відтінки барв. Для біль-
шої виразності використовую традицій-
не муліне, шерстяні та бавовняні нитки, 
люрекс, бісер...

 ■ Тому на картині і яблука такі, що 
хочеться надкусити?..
 — Справді, на кошик із яблуками всі 
звертають увагу. Може, хто і хоче над-
кусити, бо яблуко — найкорисніший 
фрукт... (сміється). На Андріївському 
узвозі якось підходить до моїх картин 
одна жіночка і каже: «Бачила два роки 
назад тут полотно, ото картина! Яблука, 
як живі». А я їй відповідаю: «То мої ви-
шиті яблука», — і показую їй каталог і 
ті самі яблука...
 ■ О, звертають увагу на всі картини, 
навіть важко виокремити, яка з них най-
краща... А у вас є улюблена?
 — Вони у мене як діти, тому люблю 
всі свої вишиті картини. Проте своєю 
візиткою вважаю картину «Дари Поділ-
ля».
 ■ Коли, скажімо, малювали компо-
зицію «Пучок польових квітів», то чи 
збирали польові квіти, чи малювали з 
уяви?
 — Моє дитинство пройшло в селі, 
тому в моїй пам’яті і спориші, і мальви, 
і бузок — до сьогодні.

За 10 років вишила 229 картин
 ■ Загалом, де берете теми та ескізи 
для своїх полотен? 
 — Я ескізів не роблю, інтуїтивно від-
чуваю, що тут має бути річка, тут ліс. 
Люблю автентичні, мальовничі пейза-
жі між бур’янами і квітами. Звісно, я 
продумую кожен свій стібочок. Теми 
для картин приходять повсякчас: то за-
падуть у душу гарні поетичні рядки, то 
зачарують мальовничі краєвиди. Ска-
жімо, на одному з літніх фестивалів на 

Львівщині прилягла на галявині і поча-
ла вдивлятися у зоряне небо. Згодом на 
чорному тлі вишила-засвітила своє «Зо-
ряне небо». Чи одного разу їхала в тро-
лейбусі, саме дощило, і промайнула дум-
ка, що на кухні немає натюрморту. Пе-
реступивши поріг дому, натягнула по-
лотно, і за вечір вишила гроно винограду 
із серії «Дари Поділля». 
 ■ Пам’ятаєте свою першу роботу саме 
у власній техніці вишивки?
 — Звісно. Це було відоме «Ластівчи-
не гніздо». За десять років, працюючи в 
такому виді мистецтва, вишила майже 
229 картин. Дуже багато квітів, бо своїм 
кумиром вважаю Катерину Білокур. 
Люблю також малювати квіти улюбле-
ними кольоровими олівцями.
 ■ Хто прищепив вам любов до малю-
вання та вишивання?
 — Моя мама. Вона дуже хотіла щоб 
я також, як і вона, була швачкою. Мама 
обшивала півсела. У три роки вона мені 
дала голку. Проте свою першу картину 
на полотні створила у 12 років. У нашій 
родині всі мали хист до ремесла. Скажі-
мо, батько гарно малював, і до сьогодні 
пам’ятаю намальованих горобчиків, що 
вмостилися на гілку. Я ще дивувалася, 
як він умів ніби живими зобразити пта-
шенят. Дідусь Павло змайстрував вер-
стат для своєї дружини пані Василини, 
на якому ткали полотно та створювали 
скатертини і серветки й оздоблювали ме-
режками та вишивками. Всю любов до 
рукоділля та вишивки пані Василина пе-
редала дочці Євгенії — моїй мамі. Тож 
виходить, що я майстриня щонайменш 
у третьому поколінні.

 ■ У Ніни Гончарук є мрія, що 
пов’язана з творчістю?
 — Мрія є — видати книжку про 
свою творчість. А щодо полотен, то ко-
лись мріяла створити цілий цикл виши-
вок зі старовинними архітектурними 
пам’ятками Хмельниччини. Мрія здійс-
нилася: вже вишила Кам’янець-Поділь-
ську, Меджибізьку фортецю та інші. А 
також розширила серію «Шевченкіа-
на».
 ■ А скільки маєте вишитих робіт на 
Шевченківську тематику?
 — Понад сто робіт. Сюди входять і 
портрети Кобзаря, і портрети персона-
жів із творів Тараса Шевченка. У мене 
є, на мій погляд, вишитий унікальний 
портрет Шевченка, де за самим силуе-
том (а я вишиваю Тараса не старим, як 
зазвичай його зображують) можна по-
бачити — праворуч минуле України, лі-
воруч — сьогодення. Чому я обрала та-
кий сюжет? Яку поезію не візьми, і хоча 
пройшло 200 років, його рядки актуаль-
ні, як ніколи. Кожну вишиту картину, 
на тему Шевченкіани, я підсилюю ряд-
ками з поезії Кобзаря.
 ■ Чи є у вас учні, яких навчаєте влас-
ній техніці вишивання?
 — Хто прагне оволодіти такою майс-
терністю — навчаю, але це нелегка спра-
ва. Тішать мене мої рідні: на художню 
стезю стали мої дві доньки: старша — 
Олеся — здобула професію дизайнера 
інтер’єру, менша — Іванка — закінчи-
ла Університет моделювання та конс-
труювання швейних виробів. Свою лю-
бов до малювання і до бісеру проявляють 
і внучки — Яна та Ліля. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Живопис голкою
Хмельничанка Ніна Гончарук вишиває у форматі 3D, 
який запатентувала

■

Вишита карта України.❙
Ніна Гончарук.
Фото з власного архіву.

❙
❙

НАУКА

Мозковий штурм з діаспорою
Українські вчені у лютому представлятимуть проекти в Берліні

■
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Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України;
Фонд сприяння розвитку мистецтв;

газета «Україна молода»; Центр рейтингових досліджень «Еліт-Профі»

УКРАЇНА МОЛОДА

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО:
КОРОТКІ СПИСКИ

Далі публікуємо результати експертної сесії 
Всеукраїнського рейтинґу «Книжка року’2017» 
– шорт�листи кожної підномінації: по сім най-
подієвіших книжок сезону (за абеткою). Лавре-
ати з цих списків будуть оголошені на церемонії 
нагородження у Науковій бібліотеці імені Макси-
мовича Київського національного університету 
імені Шевченка 16 лютого 2018 р.

Сучасна українська проза / есеїстика / 
драматургія

Сергій ЖАДАН. Інтернат. – Чернівці: Meridian Czernowitz, 336 
с.(о)

Оксана ЗАБУЖКО. Після третього дзвінка вхід до зали 
забороняється. – К.: Комора, 416 с.(п)

Катерина КАЛИТКО. Земля загублених. – Л.: Видавництво 
Старого Лева, 224 с.(п)

Олег ЛИШЕГА. Тепла вохра. – Івано�Франківськ: Лілея�НВ, 
160 с.(п)

Володимир РАФЄЄНКО. Довгі часи. – Л.: Видавництво 
Старого Лева, 272 с.(п)

Андрій СОДОМОРА. Афористичні етюди. – Л.: Апріорі, 360 
с.(п)

Олесь УЛЬЯНЕНКО. Там, де південь. – К.: Люта справа, 304 
с.(о)

Жанрова література (детектив / пригоди / 
фантастика / любовний роман / історичний 
роман / молодіжна проза / автобіографії)

Юрій ВИННИЧУК. Лютеція. – Х.: Фоліо, 314 с.(п)

Олександр ІРВАНЕЦЬ. Харків&1938. – К.: Laurus, 240 с.(п)

Макс КІДРУК. Не озирайся і мовчи; Любов і піраньї. – Х.: 
Клуб сімейного дозвілля, 512+288 с.(п)

Юрій КОСАЧ. Сузір’я Лебедя. – К.: А�БА�БА�ГА�ЛА�МА�ГА, 
400 с.(п)

Сергей ЛОЙКО. Рейс. – К.: Брайт Стар, 448 с.(о)

Галина ПАГУТЯК. Небесна кравчиня. Сер. «Приватна 
колекція». – Л.: Піраміда, 300 с.(п)

Василь ШКЛЯР. Троща. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 417 
с.(п)

Зарубіжна проза / есеїстика / драматургія

Ісабель АЛЬЄНДЕ. Японський коханець. – Л.: Видавництво 
Анетти Антоненко, 288 с.(п)

Кейт АТКІНСОН. Руїни Бога. – К.: Наш формат, 416 с.(п)

Сол БЕЛЛОУ. Герцоґ; П’єр ЛЕМЕТР. До побачення там, 
нагорі; Патрік МОДІАНО. Нічна трава. Сер. «Карта світу». 
– Х.: Фоліо, 416+416+122 с.(п)

Річард БРОТІҐАН. Ловля форелі в Америці. – К.: Комубук, 
208 с.(п)

Курт ВОННЕҐУТ. Ґалапаґос. – Чернівці: Книги�ХХІ, 224 с.(п)

Орхан ПАМУК. Химерність моїх думок. – Х.: Фоліо, 509 
с.(п)

Томас ПІНЧОН. Виголошення лоту 49. Сер. «Майстри 
світової прози». – К.: Видавництво Жупанського, 192 с.(п)

Поезія / афористика

Антологія української поезії ХХ століття: від Тичини до 
Жадана; Дмитро ПАВЛИЧКО. Два кольори; Ірина ЖИЛЕНКО. 
Євангеліє від ластівки; Ігор РИМАРУК. Три потоки 
місячного світла.  Сер. «Українська Поетична Антологія». – К.: 
А�БА�БА�ГА�ЛА�МА�ГА, 1016+320+384+384 с.(п)

Юрій ІЗДРИК. Папіроси. 25 віршів без фільтра. – Чернівці: 
Meridian Czernowitz, 104 с.(п)

Александр КАБАНОВ. На языке врага. – Х.: Фоліо, 282 
с.(п)

Маріанна КІЯНОВСЬКА. Бабин Яр. Голосами. – К.: Дух і 
Літера, 112 с.(і)

Галина КРУК. Доросла. – Л.: Видавництво Старого Лева, 112 
с.(п)

Василь МАХНО. Паперовий світ. – Л.: Видавництво Старого 
Лева, 128 с.(п)

Тарас ФЕДЮК. Канабіс. Книга нових віршів. – К.: Гамазин, 
148 с.(п)

■
■

Костянтин РОДИК

Десь у новій книжці віршів Тараса 
Федюка «Канабіс» (К.: Гамазин) є 
пряме, прозаїчне, сказати б, зга-
дування про особисто тяжкий рік, 
коли це все писалося. Випробування 
виявилося справді важким — тако-
го сумного месиджу, як «Канабіс», 
поет досі читачеві не надсилав. Не 
просто так на самісінькому початку 
книжки виникає видіння-камертон: 
«вітер вирве книгу з рук / стане кни-
га не моєю / і покотиться стернею / 
між наляканих пилюк... вітер вирве із 
руки / в амензії неповторні... / ...лиш 
виймаєш букви чорні / з пальців наче 
колючки».

 Якщо взагалі можна говорити 
про «жанри» поетичних книжок, 
то «Канабіс» — це сповідь. Звісно, 
уся творчість є автобіографією. Але 
є рефлексії пам’яті і є ігри розуму з 
цього приводу. Аналіз пережитого і 
синтез передуманого. Приміром, де-
сять років тому в «Трансністрії» Фе-
дюк рефлексував так: «але дай ще 
зловити риби / але дай же пожити 
ніби». Пізніше накриває прикре усві-
домлення: «а перебір — це коли двад-
цять два / і п’ятдесят сім» («Хуга», 
2011). А тепер-от — синтетичний ви-
сновок: «немає інтересу / зловити 
рибку або дівку зняти / або сягнуть 
відчутного прогресу». 
 Попередня «Халва» (2014) завер-
шується як тривалий піст — готов-
ністю до сповіді: «вміння нічого не 
мати / дається як вміння літати». 
Тепер же, пролітаючи над гніздом 
зозулі, що наносила різнокалібер-
них яєць до хатинки далеко внизу, 
де «жовте вікно серед степу і снігу 
п’є і гуляє», — поет ніби ширяє над 
мапою своєї пам’яті. І що бачить? 
«Я все життя прожив ніяк і хочу до-
жити ніяк / між цих страшних бо-
ягузів і цих смішних забіяк». Коли 
вслухатися-вгледітися у цю фразу, 
то можна почути Сковороди відлун-
ня — «світ ловив мене, але не вмій-
мав».
 На поверхні Федюкового текс-
ту погойдується-зблискує яскравий 
буйок: «коли я вийшов з-за столу / 
от тільки тоді й почалось» — ясна 
річ, поверхові рецензенти одразу вхо-
пилися за неї. Мовляв, філософське 
прощання з чаркою. Вони принаймні 
спізнилися: поет «прочитав молит-
ву тиху на понищення алкоголю» 
іще в «Обличчі пустелі» (2005) і далі 
не акцентувався на тому. Та й навряд 
чи «стіл» для нашого автора — лише 
тільки поверхня, заставлена пляш-
ками. Радше «застілля» — то є сим-
вол соціальної вітальності. Упродовж 
останніх трьох років (між «Халвою» 
і «Канабісом») Тарас Федюк позбув-
ся чи не всіх публічних ангажемен-
тів: вийшов зі складу Шевченківської 
премії, конкурсу Бі-Бі-Сі, «Книжки 
року». Усамітнився. Вважай, перей-
шов у чернецтво. У новій збірці пода-
но й новий інтер’єр: «мов коло окрес-
лив хома і нема / нікого крім нечисті 
хором за колом».
 Екзистенція збіглася до розмірів 
хати; вся решта — що гуде-стуго-
нить-спалахує-б’ється — уже за вік-
ном. І це не все: «але вікно... в нім 
така пустота / наче у скриньці без 
дна і листа». З помітних подій ли-
шилося чотири: зима, весна, літо, 
осінь. Кімнатний дизайн — «зола 
вини і слави».
 Як будь-якого затворника, авто-
ра «Канабісу» час від часу спокуша-
ють біси, але він здебільшого реагує 
на них по-обломовському: «чи поїха-
ти у мандри / по безвізових країнах 
/ чи на різних кокаїнах / рідну голо-
ву схилить? / та вже пізно. можна 
тільки / покачатись на перинах / і 
нюхнути нафталіну... все вже піз-
но». І далі: «не плачу і вдачу легку / 
не мучу ні босхом ні мунком». Може, 

й так, але Босх і Мунк про Федюка не 
забувають, і то повсякчас. Ще у да-
лекій «Таємній ложі» (2003) поета 
мордувала примара — «той хто за-
звичай з’являється двічі / той хто 
утретє приходить до других». А оце 
нині з’явився ще більш моторошний 
відвідувач — «і шкура янгола з пле-
ча гойдається йому».
 Аж раптом несподіваний спалах 
побутової активності: «будем робити 
зимовий запас: / сніг авторучка ок-
тавіо пас / сало чернетки захоплен-
ня мас / повний тарас». Це, знову-
таки, неспроста — взагалі у Федюка 
слів, котрі просто погуляти вийшли, 
немає. Відомо, що Тарас Федюк уже 
декілька років пише спогади. І фра-
за з «Канабісу» — «Боже мій як було 
мало треба. зовсім як тепер», — оче-
видно записана після дайвінгу на дно 
своєї пам’яті. А це небезневинні за-
нурення, бо як випірнеш без деком-
пресії — ризикуєш опинитися «на бе-
резі фальшивої ітаки».
 І от така ризикова людина пише 
мемуари. Про себе («коротко й 
страшно тому що пора / віршик як 
ворог на світ позира») та щонаймен-
ше про два літературні «покоління 
надії і аліготе», для котрих «тінь 
заґратованих вікон ставала кліти-
нами тіла». Відтак читацькі очіку-
вання сягають градусу неабиякої ін-
триги.
 Критик Ярослав Голобородь-
ко якось висловився про стиль Фе-
дюка: «Це як довготривала енерґе-
тична ін’єкція, це як наркослово, що 
буйно тече по жилах художньої свідо-
мості» (New Ukrainian Alternative. 

Знакові тексти помежів’я ХХ–ХХІ 
століть. — Х.: Основа, 2005). Тепер 
«федюкозалежність» читача ще й ле-
галізована назвою книжки. Без гол-
ландських конотацій про те саме пи-
сав і критик Володимир Моренець: 
«Федюка хочеться цитувати, бо, 
цитуючи, стаєш причетним до ста-
вання, до здійснення живої думки» 
(ЛітАкцент. Випуск 1. — К.: Темпо-
ра, 2008). Точнісінько так пропону-
вав читати-розуміти філософа Рене 
Декарта філософ Мераб Мамарда-
швілі — розчинятися у паморочли-
вих випарах слова. 
 У «Канабісі» шампанський Фе-
дюків гумор майже вивітрився й 
лишилася хіба іронічна готовність 
«закінчити всімпривітом», бо «все 
прочитано довкола / все прожито 
навкруги». Але одне неабияке жит-
тєве випробування лишається: «все 
було окрім смирення / ще — смирен-
ня... ще воно...». Оті авторські три 
крапки вельми промовисті: життя 
триває! Тобто, незважаючи на виз-
начені ним сьогоднішнім координа-
ти — «і уже ні до чого не близько / 
й недалеко усього вже від», — далі 
буде. Справжня поезія — як Керро-
лова кроляча нора: невідомо, куди 
потрапиш. Туди, де «сіріючи вини-
кають золоті сліди віслюка»? Чи 
туди, де «вдвох як букви в слові 
«ні»? Чи й поготів опинишся там, де 
«повзе фунікулер як дев’ятнадцяте 
сторіччя»? ■

НОМІНАНТ

Пригоди 
оптимізму:
скільки людині чого треба?

■

Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua
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Щаслива зустріч
 Шлях до театрального Олім-
пу дівчинки, яка народилася 
в селі Струньково Уманського 
повіту Київської губернії (нині 
це Кіровоградщина), був склад-
ним. Батько працював на паро-
возо-ремонтному заводі у Гай-
вороні токарем по металу. Ма-
тері рано не стало. І, як старша 
в сім’ї, Галя (так її називали 
в сім’ї, або Ганнусею) з дитя-
чих років опікувалася молод-
шим братиком і сестричкою. 
Навчаючись у школі, вона бра-
ла участь в усіх виставах ама-
торського драматичного гурт-
ка. На струнку світловолосу дів-
чину звернула увагу керівник 
аматорського колективу, в ми-
нулому актриса Олександрій-
ського театру Санкт-Петербур-
га, Марія Миколаївна Майська. 
Актриса серцем чи  інтуїтивно 
відчула талант і силу пристрас-
ті своєї учениці, яка, затамував-
ши подих, жадібно ловила кож-
не її слово. Духовним наставни-
ком і вчителем для Галини став 
також і досвідчений режисер та 
педагог Федір Олександрович 
Костенко. Їхні настанови і по-
ради допомогли юнці визначи-
тися з вибором професії та оста-
точно вирішили її долю. 
 Закінчивши сім класів за-
лізничної школи у Гайвороні, 
за вимогою батька дівчина всту-
пила до Жмеринського заліз-
ничного технікуму. Але мрія 
про сцену ятрила душу, і вона 
залишила навчання. У 1925 
році наважилася за путівкою 
профспілкового комітету пої-
хати до Києва, щоб стати ар-
тисткою. Вона успішно склала 
конкурсний екзамен і вступила 
до театрального технікуму. А 
вже через два роки Ганна Яну-
шевич стала студенткою музич-
но-театрального інституту імені 
Лисенка, з яким об’єднали теат-
ральний технікум. 
 І роки навчання для дівчи-
ни, яка лише з клуночком за 
плечима приїхала до столиці, 
були нелегкими. Аби елемен-
тарно вижити й оплатити жит-
ло, бо гуртожитку не було, вона 
вдень навчалася, а вночі пра-
цювала в студентській їдальні, 
бо їй самій довелося ставити на 
ноги сестричку та братика. Але 
Бог на світі таки є! І він послав їй 
щасливу зустріч із рятівницею. 
Юнка познайомилася з Марією 
Михайлівною Старицькою, яка 
викладала у київській Музично-
драматичній школі і працювала 
у Музично-драматичному теат-
рі імені Миколи Лисенка. Це 
було справжнім великим щас-
тям для дівчини, яке вплинуло 
на подальшу мистецьку долю. 
 Марія Михайлівна Стариць-
ка запропонувала дівчині квар-
тирувати в неї, познайомила 
з корифеєм української сцени 
Марією Заньковецькою, видат-
ним українським актором і ре-
жисером Миколою Садовським 
та письменницею Людмилою 
Старицькою-Черняхівською. А 
після вдалої спроби своїх сил у 

конкурсі артистів, який оголо-
сив Київський драматичний те-
атр імені Івана Франка, розпо-
чалася її професійна акторська 
біографія. 
 Одночасно навчаючись і пра-
цюючи в театрі, Ганна Януше-
вич дебютувала на сцені Театру 
Франка в ролі Гелени в комедії 
Шекспіра «Сон літньої ночі». У 
1928 році, закінчивши театраль-
ний інститут, почала працюва-
ти в цьому театрі. У 1931-му гру-
пу акторів-«франківців», серед 
яких була і Ганна Янушевич, 
перевели до тодішньої столиці 
УРСР — Харкова, в новоство-
рений Театр Революції (з 1937 
року — імені Ленінського ком-
сомолу). 

«Чорні воронки» і гама почуттів 
болю
 Драматичним і трагічним 
було життя у 1930—1940-х. 
Зокрема, у 1933 році Леся Кур-
баса, засновника і керівника 
театру «Березіль», який так 
само перемістили в Харків, 
спочатку звільнили з роботи, а 
потім заарештували. Згадувати 
про ті роки Ганна Янушевич не 
любила (це пояснює й те, що в 
іншосвіт вона відійшла у 1983 
році, в СРСР все ще були не-
певні часи). Але коли заходила 
розмова, то єдине, на чому вона 
наголошувала, на тій невпевне-
ності, неспокої та тривозі, що 
супроводжували не тільки мит-
ців театру — всю тогочасну ін-
телігенцію. Адже кожен, бодай 
хоч раз,  був свідком, як «чорні 
воронки» вночі чи вдосвіта за-
бирали сусідів і знайомих, а бу-
вало й так, що люди просто зни-

кали. І лише з часом стало відо-
мо, що багато митців було реп-
ресовано, а Леся Курбаса вже 
в 1937-му розстріляли. Саме 
на цей період припав розкол у 
трупі Театру імені Ленінсько-
го комсомолу, внаслідок якого 
змінилося керівництво. А вже 
в кінці 1940 року цей театр став 
основою нині Чернівецького 
музично-драматичного теат-
ру імені Ольги Кобилянської, 
якому Галина (саме так її нази-
вали колеги) Янушевич відда-
ла 56 років свого життя, ство-
ривши понад 200 прекрасних 
образів, які стали мистецьким 
надбанням українського теат-
ру. 
 Драма, комедія, трагедія, 
водевіль, мелодрама і навіть 
опера (Одарка в «Запорожці 
за Дунаєм») — скрізь актриса 
була гранично переконливою, 
щирою, правдивою. Вона вміла 
знайти свій індивідуальний під-
хід у створенні кожної ролі, гра-
ючи її по-своєму. Цікаву порів-
няльну характеристику її твор-
чої індивідуальності зробив ко-

лишній директор театру Тадей 
Сулятицький: «Крім М. Кисе-
льової, роль Марії Федорчук у 
виставі «Земля» грала Г. Яну-
шевич. Багато в чому створені 
ними образи були схожі. Про-
те Г. Янушевич із властивою 
їй акторською індивідуальніс-
тю як внутрішньо, так і зовніш-
ньо змалювала Марію дещо різ-
куватішими барвами. У сцені 

біля вбитого Михайла Г. Яну-
шевич на наших очах вся змі-
нювалася: на обличчі героїні 
з’являлася ціла гама почуттів, 
викликаних болем, внутріш-
ньою боротьбою, що творило 
різкий контраст між колишнь-
ою Марією і теперішньою».
 Із величезним успіхом 
виступала артистка в трагедій-
них ролях, таких як Луїза і леді 
Мільфорд («Підступність і ко-
хання» Ф. Шиллера), Емілія 
(«Отелло» В. Шекспіра), Олена 
(«Глитай, або ж павук» Кропив-
ницького), Аза («Циганка Аза» 
Старицького), так і в гостроко-
медійних ролях. Володіючи ви-
сокою акторською майстерніс-
тю і технікою, створила багато 
цікавих, непересічних образів, 
таких як Беатріче («Слуга двох 
панів» Гольдоні), Проня («За 
двома зайцями» М. Стариць-
кого), Ага Щука («Калиновий 
гай» О. Корнійчука), Соломія 
Павлівна («Фортуна» М. За-
рудного), Мадлен («У квітучо-
му садку» Ц. Солодаря) та бага-
то інших. 

«Жадібність гендлярки і не 
вбите материнське горе»...
 Творчим здобутком у режи-
серських пошуках народної артис-
тки УРСР Євгенії Золотової були 
вистави «Вовчиха» (О. Ананьєва 
за О. Кобилянською) та «Матінка 
Кураж» (Б. Брехта). Твір видатно-
го німецького письменника Бер-
тольда Брехта був першою спро-
бою втілення його на українській 

сцені. Театральний критик Й. Ки-
сельов у своїй рецензії відзначав: 
«Режисер спектаклю поставила 
Брехта в традиціях Чернівецько-
го театру, певною мірою відійш-
ла від брехтівських прин ципів 
епічного театру, від умовності, 
надавши виставі дещо побутово-
го, жанрового звучання, набли-
зила минуле до сучасного, але не 
за рахунок приземлення п’єси, а 
«за рахунок насиченості сценіч-
ної дії» Саме цю високу емоцій-
ну напругу і складну гаму почут-
тів матінки Кураж-Анни Фірлінґ 
із великим творчим натхненням 
відтворила Ганна Янушевич. 
 В Анні Фірлінґ-Янушевич гля-
дач побачив «і жадібність дрібної 
гендлярки, і не вбите до кінця ма-
теринське горе, а разом із страж-
данням жертви війни — невто-
лиму й легковажну для воєнного 
часу жіночу пристрасть, розпач-
ливий благальний крик: «Хай 
буде проклята війна!», а відтак — 
примирення з війною, яка годує 
маркітантку... А критики відзна-
чали, що матінка Кураж — Анна 
Фірлінґ у виконанні Ганни Яну-

шевич — основний центр трагіч-
ного звучання п’єси.
 Справжнім успіхом для режи-
сера-постановника, народної ар-
тистки України Євгенії Золото-
вої та виконавиці голов ної ролі 
Зої Жмут Ганни Янушевич ста-
ла і вистава «Вовчиха», яка впро-
довж десятиліть була візитною 
карткою театру, а роль стала ко-
ронною. Створений актрисою 
образ Зої Жмут у виставі «Вов-
чиха» був вершиною її творчої 
праці в українському театрі. До 
речі, навіть чоловік-актор у теат-
рі її називав не інакше, як «моя 
Зоя Жмут».
 «Галина Яківна з шекс-
пірівським розмахом створила 
характер Зої Жмут, — констату-
вала Євгенія Золотова. — Праг-
нення її героїні забезпечити нор-
мальне існування своїм дітям на 
очах переростає у пристрасть до 
наживи, до звіриної жадоби.  Зоя 
Жмут-Янушевич відмовляє собі 
і дітям у всьому, аби зберегти 
за собою шматок землі. Жінка-
мати перетворюється на вовчиху. 
Та все згорає, іде димом. Участь в 
акторському ансамблі такої акт-
риси в значній мірі забезпечила 
успіх вистави. «Вовчиха» ста-
ла довгожителем у репертуарній 
афіші театру. Виставу грали по-
над 500 разів упродовж двадцяти 
років, і незмінною виконавицею 
голов ної ролі залишалася народ-
на артистка України Галина Яну-
шевич. 
 Їй аплодували в усіх куточ-
ках колишнього СРСР, у Києві та 
Москві».

Перед нею ставали на коліна
 За останні роки свого жит-
тя актриса створила ще низ-
ку яскравих характерів: Марта 
«Вода з отчої криниці» В. Фоль-
варочного, Альба — «Дім Бер-
нарди Альби» Г. Лорки, Боже-
шуткова — «Амністія» М. Ма-
туковського, Стара хазяйка — 
«Молода господиня Ніскавуорі» 
X. Вуолійокі, Дора Львівна — 
«Втрачений горизонт» Г. Плот-
кіна, Руца — «Птахи нашої мо-
лодості». Окрім праці в театрі, 
Ганна Янушевич знімалась у кі-
нофільмах «Земля», «Вовчиха» 
та інших.
 У Москві, де проходив спек-
такль «Птахи нашої молодості» 
Іона Друце, в якому Ганна Яну-
шевич зіграла роль тітоньки 
Руци, — автор п’єси, молдавсь-
кий письменник і драматург Іон 
Друце, під нестихаючі оплески 
не втримався, піднявся на сце-
ну і став перед актрисою на колі-
на. Велика актриса цього заслу-
говувала. Після тих успішних 
московських гастролей театру в  
1982 році та схвальних рецензій 
у пресі на гру Ганни Яківни, ху-
дожня рада театру ухвалила рі-
шення клопотати про присвоєн-
ня їй звання народної артистки 
Радянського Союзу. Отримати 
високе звання актриса не встиг-
ла. 25 грудня 1983 року вона пе-
редчасно пішла від нас. Похова-
на на старому цвинтарі — нині 
це Чернівецький історико-ме-
моріальний заповідник, що на 
вулиці Зеленій.
 На «Алеї зірок» на Театраль-
ній площі Чернівців є зірка, на 
якій викарбувано ім’я та прізви-
ще актриси. ■

КОРИФЕЇ

Драми і тріумф
Ганні Янушевич поталанило квартирувати у Марії Старицької, 
що позначилося на її театральній долі

■

Ганна Янушевич у ролі Зої Жмут у виставі «Вовчиха».
Архівне фото.

❙
❙

Марія ВИШНЕВСЬКА, театрознавець

Вона дебютувала на сцені Київського театру Івана Франка в ролі 
Гелени в комедії Шекспіра «Сон літньої ночі». Була знайома з ко-
рифеями української сцени Марією Заньковецькою, видатним 
українським актором і режисером Миколою Садовським та пись-
менницею Людмилою Старицькою-Черняхівською. Сценічні обра-
зи і характери створювала з шекспірівським розмахом. Її участь 
в акторському ансамблі забезпечувала успіх будь-якій виставі, а 
«Вовчиха», в якій вона грала свою коронну роль Зої Жмут, упро-
довж десятиліть була візитною карткою Чернівецького музично-
драматичного театру імені Ольги Кобилянської. Їй аплодували в 
усіх куточках колишнього Союзу, в Києві та Москві, ставали на 
коліна перед її акторським талантом.
Нещодавно минуло 110 років від дня народження однієї з осново-
положниць Українського театрального мистецтва на Буковині, гор-
дості і слави української сцени, народної артистки України — Ганни 
Янушевич, яку колеги називали Галиною.

Драма, комедія, трагедія, водевіль, мелодрама і навіть опера (Одарка в «Запорожці за 
Дунаєм») — скрізь актриса була гранично переконливою, щирою, правдивою. Вона 
вміла знайти свій індивідуальний підхід у створенні кожної ролі, граючи її по-своєму.
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Інна УСТИЛОВСЬКА

 Український повнометражний фільм 
«Казка про гроші», зйомкам якого суди-
лося зазнати багатьох перешкод-пригод, 
урешті досяг глядача. Прем’єра в Києві 
відбулася 25 січня. У картині йдеться 
про любов до грошей, любов до дівчини 
і вибір між цими всеохоплюючими при-
страстями в душі мірошника Лукаша. 
Також у фільмі присутня єврейська ро-
дина шинкаря, кумедний образ дурни-
ка-підсипки і містичні моменти, при-
міром єврейський чорт Хапун і його пе-
ревтілення. 
 Когорта тих, хто вже подивився 
фільм, поділилася на два табори. Одні 
акцентують увагу на недоліках, спри-
чинених типовим для вітчизняних кар-
тин браком коштів, інші хвалять режи-
суру та акторів. 
 Якщо подивитися картину просто як 
глядач — із цікавістю до сюжетної лінії, 
переживаннями і небажанням препа-
рувати її, як на лекції з кінокритики, 
— зрозумілим стає одне: під керівниц-
твом режисерки Олесі Моргунець на ве-
ликий екран вийшла картина, якій не 
потрібно поблажок на кшталт «це ж не 
голлівудський фільм із багатомільйон-
ним бюджетом». Вона бере своє зовсім 
іншим, готова боротися за кожного гля-
дача, включаючи тих, хто жодного разу 
не купив квиток не лише на вітчизня-
ний, а й на європейський фільм без над-
звичайно дорогих спецефектів, графіки, 
постпродакшну.
 Говорячи про гроші, варто відзна-
чити: всупереч назві, з фільмом «Каз-
ка про гроші» найбільше проблем було 
пов’язано саме з нестачею фінансуван-
ня. Фільм переміг у ще другому кон-
курсному відборі Держкіно, відповід-
но отримав стовідсоткове державне фі-
нансування розміром 11млн. 911,3 тис. 
гривень. «Але бюджет фільму з’їла ін-
фляція, — розповідає «УМ» голова Де-
ржкіно Пилип Іллєнко. — Контракт 
на нього підписали ще до Майдану, але 
грошей отримати не встигли. У 2014-му 
зйомки таки почали, але тепер були про-
блеми з режисером — їх змінилося кіль-

ка. Коли прийшла Олеся Моргунець — 
фільм зрушив з місця. Бюджет збільши-
ти було не можна — і вона змогла обій-
тися тими коштами, які були».
 Режисерка не просто змогла обійти-
ся виділеними коштами, а й постави-
ла фільм фактично на тих трьох китах, 
які «перекрили» низький бюджет. Це 
— захопливий сюжет, професійна гра 
акторів і колорит. Знімали фільм в ос-
новному в Національному музеї народ-
ної архітектури і побуту Пирогів, де «де-
корації» побуту українського села були 
«вже підготовлені до зйомок» і не пот-
ребували особливих капіталовкладень. 
«Хотіла би побудувати інші декорації 
для багатьох сцен — але в нас було мало 
часу. Я не дивилася стрічку майже рік 
— учора переглядала на прем’єрі в За-
поріжжі, і зрозуміла: те, як грають ак-
тори, мені подобається. Найважче було 
зібрати таку команду», — коментує для 
«УМ» Олеся Моргунець.
 Пожадливого мірошника Лукаша 
грає Андрій Ісаєнко, його кохану Кат-
рю — Анастасія Карпенко — обоє акто-
ри Київського театру драми і комедії на 
Лівому березі Дніпра. Також у фільмі за-
діяні Михайло Кукуюк, Олександр Коб-
зар, Микола Боклан та інші. Всі актори 
— до найменших — грають насправді 
дуже добре. В жодному епізоді не дово-
диться вловити себе на тому, що пере-
стаєш довіряти щирості героя.
 Під час перегляду картини на дум-
ку приходить трохи дивне словосполу-
чення — «вишукана природність мови 
стрічки». З одного боку, постановники 
фільму не зробили досить поширеної по-
милки — не змусили говорити українсь-
кою єврея Янкеля та Хапуна, більше 
того в їхній мові проскакує, окрім ак-
центу, кілька слів єврейською мовою. З 
іншого — українці у стрічці говорять та-
кою гарною мовою, що вона час від часу 
починає звучати як музика.
 Виконавиця головної ролі Анастасія 
Карпенко ділиться з «УМ»: «Зазвичай 
у серіалах кажу все своїми словами, бо 
так природніше. У цій картини такий 
повноцінний сценарій і настільки кра-
сива мова, що хотілося літера в літеру 

сказати. Був епізод: вже почалася зима, 
знімали момент, де маю стояти на зем-
лі босоніж. Усі казали: «Настю, вдягни 
капці. Тобі народжувати дітей, нащо ці 
жертви для кіно?». Сказала: «Ви що, не 
розумієте, тут такий сценарій, ми плює-
мо зараз у вічність. Я не можу стояти в 
капцях». І Олеся дозволила. На екрані 
це дуже помітно».
 Автор сценарію фільму «Казка про 
гроші» — Віктор Гресь, в основу лягла 
повість Володимира Короленка «Йом-
Кіпур, або Судний день». Окрім кра-
сивої мови, стрічка наповнена якісним 
музичним супроводом від гурту Mavka, 
учасники якого зіграли в фільмі епізо-
дичні ролі співаків. У картині можна по-
чути українські календарно-обрядові, 
весільні, сороміцькі пісні. 
 Щодо аудиторії стрічки — тут мож-
ливі кілька поглядів. Пилип Іллєнко за-
значає, що в українському прокаті бра-
кує повчальних фільмів із правильни-
ми цінностями для молодшої аудиторії, 
а «Казка про гроші» — якраз один із та-
ких. Творці фільму презентують картину 
як «фільм для всієї сім’ї». У залі під час 
прем’єри із вдалих жартів героїв сміють-
ся дорослі, водночас їхній сенс, скоріше 
за все, буде не зрозумілий дітям. При-
міром, коли старий Янкель каже, що 
пробувати надурити єврея — це майже 
тавтологія. Та й вибір, який стоїть перед 
головним героєм Лукашем, теж досить 
не дитячий. Скоріше, «Казка про гроші» 
— все-таки історія для дорослих.
 Фільм-притча Олесі Моргунець ста-
ла першою стрічкою, знятою на Націо-
нальній кіностудії Олександра Довжен-
ка за п’ять років. ■

Валентина САМЧЕНКО

 Варто було очікувати, що в 
Росії відкличуть прокатне пос-
відчення нового британсько-
французького фільму «Смерть 
Сталіна». Обставили, звичай-
но, у провладних пропагандист-
ських ЗМІ все «красиво»: росій-
ський мінкульт учинив заборо-
ну «после шквала критики» і 
колективного звернення «деяте-
лей культуры», серед яких дав-
ні прислужники кремлівської 
влади, зокрема режисери Нікі-
та Міхалков і Володимир Бортко 
(той, що зняв скандального «Та-
раса Бульбу»). 
 В Україні тоталітарна ко-
медія режисера Армандо Іа-
нуччі про боротьбу за владу піс-
ля смерті Сталіна в СРСР у 1953 
році вийшла у прокат 25 січня, 
а допрем’єрний показ організу-
вали ще минулого тижня. 
 Кому ще дуже болять втрати 
часів тоталітаризму, хто читав 
історичні праці Джеймса Мейса 
і Тімоті Снайдера, кому (незва-
жаючи на деякі кінематографіч-
ні огріхи) фільмом-одкровенням 
стала перша англомовна стрічка 
про Голодомор «Гіркі жнива», — 
«Смерть Сталіна» видаватиметь-
ся, можливо, навіть зневагою до 
пам’яті про жертви сталінських 
репресій. Бо, як кажуть, втра-
тивши голову — за волоссям не 

плачуть, чи то пак: над недолу-
гою зачіскою не сміються. Не 
всі зможуть сприйняти гротеск 
із комічними ситуаціями, коли 
«вождь народів» лежить нерухо-
мий у сечі чи коли йому, мертво-
му, роблять трепанацію черепа. 
Не тому, що не можна це пока-
зувати. Бо все це не варте уваги, 
коли на руках тиранів — кров 
мільйонів.
 «Смерть Сталіна» — фільм 
для всіх, кому варто ще донес-
ти, що тоталітарна система вла-
ди — це жах: із репресіями — і 
відбуваються вони й тоді, коли 
диктатор і вбивця Сталін прос-
то хоче послухати голос улюб-
леної співачки; із гвалтуванням 
малолітніх — Берія може заба-
жати сексуальних стосунків на-
віть із дівчинкою, яку фотогра-
фували кілька років тому з «са-
мим Йосифом Віссаріоновичем» 
— щоб показати, яке «щасливе» 
дитинство в СРСР... Комедійно-
гротескно-комічний жанр стріч-

ки дає можливість зробити гля-
дацькою аудиторією тих, хто не 
дивитиметься класичне історич-
не кіно. Армандо Іаннуччі роз-
повідав журналістам, що пере-
вагою комедійного жанру є мож-
ливість не дотримуватися скру-
пульозно історичних деталей. 
 Терор проти інших стає пас-
ткою для його творців-нелюдів: 
бо, щоб викликати лікаря до 
Сталіна, треба трохи не рішен-
ня пленуму ЦК партії; та й гар-
них лікарів не залишилося — 
всіх розстріляли... Берію стра-
чують власними зусиллями його 
найближчі політично-партійні 
поплічники. Це вже наприкінці 
фільму, коли хитрощами й до-
мовленостями першою особою в 
СРСР стає Хрущов.
 У стрічці прекрасний склад 
акторів: Андреа Райзборо — 
донька Сталіна Світлана Ал-
лілуєва, коли наївна, коли іс-
терична, або й скептична; Ру-
перт Френд — красень Василь 

Сталін, якому висушив мізки 
надмір алкоголю, що позбави-
ло його етичних гальм. Берія 
— актор Саймон Расселл Біл — 
мерзота й завбачливо-хитрий 
інтриган. Стів Бушемі — улюб-
ленець Тарантіно та братів Коен 
— мабуть, найменше схожий 
зовнішньо на свого героя, Ми-
киту Хрущова, але такий типаж 
швидко сприймається за «чисту 
монету» навіть тими, хто добре 
знає цю історичну постать. 
 По-особливому комічний 
Джейсон Айзекс у ролі Георгія 
Жукова — з медалями-орденами 
на грудях і постійною бравадою 
на обличчі. Ще на екрані супер-

обережний Маленков (Джеффрі 
Тамбор). Один із коміків відомої 
групи «Монті Пайтон» Майкл 
Пейлін — Молотов, чия дружина 
повертається із тюремних застін-
ків додому після смерті Сталіна. 
 У «чорній» комедії «Смерть 
Сталіна» українські глядачі мо-
жуть упізнати три локації зйо-
мок фільму: із київських — 
Поділ і Хрещатик. Із більшістю 
впізнаваних облич — співвітчиз-
ниця Ольга Куриленко, якій діс-
талася роль улюбленої Сталіном 
піаністки, чия записка, можли-
во, стала останньою краплею 
для смерті тирана. Принаймні в 
тоталітарній комедії. ■

Добра і повчальна «Казка про гроші».
Фото з сайта drive.google.com.

❙
❙

ТАКЕ КІНО

Сміх на крові
Тоталітарну комедію «Смерть Сталіна» 
заборонили в Росії

■

Берія, улюблена піаністка Сталіна і Хрущов. 
Фото з сайта kinoafisha.ua.

❙
❙

ПРЕМ’ЄРА

Три кити казки-притчі
Представили першу стрічку, 
зняту кіностудією Довженка за п’ять років

■
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Олексій ПАВЛИШ

 Після дебюту у старті «Ман. Сіті» 
на поєдинок АПЛ Олександр Зінчен-
ко вийшов в основі і на зустріч Кубка 
Ліги проти «Брістоля». Це, до речі, 
був уже четвертий матч українця у 
третьому за рангом турнірі Туманно-
го Альбіону.
 «Городяни» «на класі» здобули 
путівку у фінал, але для вихованця 
«Шахтаря» ця гра вийшла не надто 
вдалою: два м’ячі представник Чем-
піоншипу забив саме з його зони. Як 
результат — лавка запасних у матчі 
Кубка проти «Кардіфа».
 Суперником підопічних Гвардіо-
ли у боротьбі за перший трофей сезо-
ну буде лондонський «Арсенал» — 
«каноніри» у дербі не без фарту здо-
лали «Челсі».
 По-різному зіграли «гранди» і 
в 1\16 національного Кубка. Якщо 
«Ман. Сіті», «Челсі» й «МЮ» без 
особливих проблем перевірили най-
ближчий резерв та новачків (за «чер-
воних», до речі, двома асистами де-
бютував зірковий чилієць Алексіс 
Санчес), то «Ліверпуль» сенсаційно 
покинув турнір. Близьким до прова-
лу був і «Тоттенхем», але «шпор» від 
вильоту врятував їх найкращий бом-
бардир Гаррі Кейн. Тепер на лондон-
ців чекає перегравання.
 Несподіваний результат подару-
вав і чвертьфінал іспанського Кубка 
короля. «Севілья» на диво легко обіг-
рала другу команду Ла Ліги «Атлети-
ко», а «Леганес» на «Сантьяго Берна-
беу» шокував «Реал». Після мінімаль-
ної виїзної поразки від «Еспаньйола» 
труднощі виникли у «Барселони», але 
вдома Мессі і Суарес повернули «си-
ньо-гранатовим» необхідну перевагу.
Цей же дует бомбардирів допомагає 
«Барсі» залишатися непереможною у 

чемпіонаті — чергові голи аргентин-
ця і уругвайця дозволили підопічним 
Вальверде обіграти «Алавес».
 Розгромивши «Валенсію», три 
очки здобув і «Реал», але інтрига у 
Прімері, схоже, згасла — каталонці 
виграють у «галактікос» 19 пунктів.
 Єдиним «топ»-чемпіонатом, де 
ще не вирішилась доля «золота», є 
серія А. Двох головних претенден-
тів на «скудетто» розділяє лише один 
бал: «Наполі» завдяки «дублю» Мер-
тенса здолав «Болонью», а «Ювентус» 
був сильнішим за «К’єво». 
 А «Рома», яка через три тижні 
зіграє проти «Шахтаря» у 1\8 фіна-
лу ЛЧ, продовжує відставати: «вов-
ки» не вигрють уже шість матчів.
 Знаковим став минулий тиждень 
для українського легіонера «Шаль-
ке» Євгена Коноплянки — 28-річний 
хавбек уперше за місяць вийшов у 
основі «кобальтових». Екс-гравець 
«Дніпра» мав чудову нагоду відзна-
читись, але не влучив у порожні во-

рота з кількох метрів.
 Знову лише у другому таймі вий-
шов на поле нападник «Боруссії» 
Андрій Ярмоленко. Щоправда, за 23 
хвилини українець встиг допомогти 
«бджолам» врятуватися від поразки. 
Для дортмундців це вже третя пос-
піль нічия.
 Успішним вийшов уїк-енд і для 
наших легіонерів у Бельгії і Туреч-
чині. Форвард Євген Селезньов у 
трьох стартових матчах за «Акхі-
сар» забив два м’ячі, а його колега 
по амплуа Артем Кравець дебютував 
за «Кайсеріспор». Повний матч про-
ти «Гезтепе» відіграв і одноклубник 
Кравця Олександр Кучер.
 У двох матчах поспіль відзначив-
ся нападник Роман Яремчук, а його 
«Гент» йде четвертим у бельгійській 
Про-лізі. Забитим м’ячем порадував 
і півзахисник «Генка» Руслан Малі-
новський, а хавбек «Сент-Труйдена» 
Роман Безус асистом допоміг «жов-
тим» обіграти «Мехелен». ■

Григорій ХАТА

 На останніх перед Олімпіа-
дою в Пхенчхані етапах Кубка 
світу справи у наших провідних 
біатлоністів ішли не надто вда-
ло. Якщо на старті сезону про-
блем зі сходженням на п’єдестал 
у лідерів національної команди 
не було, то на умовно контроль-
них стартах, де біатлонний бо-
монд біг як особисті, так і коман-
ді гонки, синьо-жовта збірна за-
лишилася без нагород.
 Не дивно, що за таких умов 
керівництво нашої біатлонної 
збірної вирішило відправити на 
чемпіонат Європи, котрий у ка-
лендарі світового біатлону посі-
дає відверто другорядні позиції, 
частину вітчизняних олімпій-
ців, сподіваючись на те, що пе-
ред Іграми вони зможуть відчу-
ти смак бодай якихось медаль-
них звершень. І якщо з першої 
жіночої команди на ЧЄ відря-
дили лише Ірину Варвинець, то 
чоловіча олімпійська збірна Ук-
раїни на континентальний фо-
рум прибула практично в пов-
ному складі.
 У підсумку ефекту емоцій-
ної підзарядки наставники ук-
раїнських біатлоністів досяг-
ли. З точки зору олімпійських 
перспектив, де головні наші ме-
дальні сподівання насамперед 
будуть пов’язані з естафетними 

перегонами, саме на них робили  
ставку й на чемпіонаті Європи, 
котрий минулого тижня прохо-
див в італійському Реднау.
 І хоча замість чоловічої та 
жіночої «класик» тут бігли тіль-
ки змішану естафету, зрештою, 
за її підсумками, український 
«мікст-квартет», у складі котро-
го бігло троє майбутніх учасни-
ків Ігор у Пхенчхані, здобув «зо-
лото», а разом iз ним і такі важ-
ливі перед стартом Олімпіади 
позитивні емоції.
 Особливо важливими вони 
будуть для українських біат-
лоністів-чоловіків, які, доволі 
успішно провівши минулий се-
зон, у нинішньому демонструва-
ли відверто скромні результати. 
Власне після не надто перекон-
ливого старту в «міксті» Юлії 
Журавок, яка перший етап за-

вершила на 13-му місці, саме 
чоловіча частина синьо-жовто-
го квартету — Артем Прима та 
Дмитро Підручний — займали-
ся питаннями виводу нашої збір-
ної на вершину протоколу. При 
цьому своєрідним каталізатором 
для чемпіонського прискорення 
«синьо-жовтих» стала Ірина Вар-
винець, котра, єдиною із нашої 
четвірки, відстрілявшись «на 
нуль», перемістила «синьо-жов-
тих» iз 13-ї на п’яту позицію.
 Водночас у лідери нашу чет-
вірку вивів на третьому етапі 
Прима, залишивши за спиною 
серед інших конкурентів і до-
свідченого росіянина Євгена Га-
ранічева. Завдання ж Підручно-
го полягало в тому, аби до фіні-
шу в протистоянні зі швидким 
росіянином Логіновим утрима-
тися на чільній позиції.

 Чемпіонському фінішу на-
шої естафети чи не найбільше 
радий був наставник чоловічої 
команди словак Юрай Саніт-
ра, заявивши після гонки, що у 
виступах його підопічних спос-
терігається постійний прогрес. 
Хоча,  правду кажучи, в особис-
тих перегонах на ЧЄ-2018 наші 
хлопці демонстрували вельми 
посередні результати, лише в 
спринті (А. Прима — п’ятий ре-
зультат) маючи реальні шанси 
на п’єдестал.

 А от у нашій жіночій команді 
на ЧЄ справжні лідерські якості 
продемонструвала Ірина Варви-
нець, яка, окрім естафетного 
«золота», виграла в Реднау «зо-
лото» спринтерське та «срібло» 
в «персьюті». Без сумніву, її ус-
піх додасть зайвих клопотів тре-
нерському штабу збірної, котро-
му в Пхенчхані доведеться ви-
рішувати непростий кадровий 
ребус, коли настане час визнача-
тися з четвіркою учасниць жіно-
чого квартету. ■

БІАТЛОН

Емоційна підзарядка
На чемпіонаті Європи когорта вітчизняних 
біатлоністів, якій належить виступити в 
олімпійському Пхенчхані, отримала порцію 
позитивних емоцій

■

На рахунку Ірини Варвинець (у центрі) два «золота» та «срібло» ЧЄ-2018.
Фото з сайта www.biathlon.com.ua

❙
❙

ТАБЛО

 Англія. Кубок ліги. 1/2 фіналу. «Арсенал» — «Челсі» — 2:1 
(Рюдігер, 12 (у свої ворота); Г. Джака, 60 — Е. Азар, 7; перший матч 
— 0:0), «Брістоль Сіті» — «Манчестер Сіті» — 2:3 (Пек, 64; Флінт, 
90+4 — Сане, 43; Ауеро, 49; Де Брюйне, 90+6; Зінченко («МС») — 90 
хв.; 1:2).
 Кубок. 1/16 фіналу. Найцікавіші результати. «Кардіф» — 
«Манчестер Сіті» — 0:2 (Де Брюйне, 8; Стерлінг, 37), «Челсі» — 
«Ньюкасл» — 3:0 (Батшуаї, 31, 44; Маркос Алонсо, 72), «Ліверпуль» 
— «Вест Бромвіч» — 2:3, «Ньюпорт» — «Тоттенхем» — 1:1, «Са-
утгемптон» — «Уотфорд» — 1:0, «Пітерборо» — «Лестер» — 0:5, 
«Йовіл» — «Манчестер Юнайтед» — 0:4 (Рашфорд, 41; Еррера, 61; 
Лінгард, 89; Р. Лукаку, 90+3).
 Іспанія. Кубок. 1/4 фіналу. «Барселона» — «Еспаньйол» — 2:0 
(Суарес, 9; Мессі, 25; перший матч — 0:1), «Реал Мадрид» — «Ле-
ганес» — 1:2 (Бензема, 47 — Ерасо, 31; Габріел, 55; 1:0), «Алавес» — 
«Валенсія» — 2:1 (по пен. 2:3; 1:2), «Севілья» — «Атлетико» — 3:1 
(Ескудеро, 1; Банега, 48 (пен.); Сарабія, 79 — Грізманн, 13; 2:1).
 Прімера. 21-й тур. «Атлетик» — «Ейбар» — 1:1, «Депортиво» — 
«Леванте» — 2:2, «Валенсія» — «Реал Мадрид» — 1:4 (Міна, 58; Ро-
налду, 16, 38 (обидва — пен.); Марсело, 84; Кроос, 89), «Малага» — 
«Жирона» — 0:0, «Вільярреал» — «Реал Сосьєдад» — 4:2, «Лега-
нес» — «Еспаньйол» — 3:2, «Атлетико» — «Лас-Пальмас» — 3:0 
(Грізманн, 61; Торрес, 73; Партей, 88), «Севілья» — «Хетафе» — 1:1, 
«Барселона» — «Алавес» — 2:1 (Суарес, 72; Мессі, 84 — Гвідетті, 23).
 Лідери: «Барселона» — 57, «Атлетико» — 46, «Валенсія» — 40, 
«Реал Мадрид» (20 матчів) — 38, «Вільярреал» — 37, «Севілья» — 33.
 Бомбардир: Мессі («Барселона») — 20.
 Італія. Серія А. 22-й тур. «Сассуоло» — «Аталанта» — 0:3, 
«К’єво» — «Ювентус» — 0:2 (Хедіра, 67; Ігуаїн, 88), «СПАЛ» — «Інтер» 
— 1:1, «Кротоне» — «Кальярі» — 1:1, «Фіорентина» — «Верона» 
— 1:4, «Дженоа» — «Удінезе» — 0:1, «Наполі» — «Болонья» — 3:1 
(Мбайє, 6 (у свої ворота); Мертенс, 37 (пен.), 59 — Паласіо, 1), «Торіно» 
— «Беневенто» — 3:0, «Мілан» — «Лаціо» — 2:1 (Кутроне, 16; Бона-
вентура, 44 — Марушич, 20), «Рома» — «Сампдорія» — 0:1.
 Лідери: «Наполі» — 57, «Ювентус» — 56, «Лаціо» — 46, «Ін-
тер» — 44, «Рома» — 41, «Сампдорія» — 37.
 Бомбардир: Іммобіле («Лаціо») — 20.
 Німеччина. Перша Бундесліга. 20-й тур. «Айнтрахт» — «Бо-
руссія» (М) — 2:0, «Баварія» — «Хоффенхайм» — 5:2 (Леван-
довський, 21; Боатенг, 25; Коман, 64; Відаль, 67; Вагнер, 90 — Ют, 3; 
Гнабрі, 12), «Боруссія» (Д) — «Фрайбург» — 2:2 (Кагава, 10; Тольян, 
90+3 — Петерсен, 21, 68; Ярмоленко («Б») — із 67 хв.), «Кельн» — 
«Аугсбург» — 1:1, «РБ Лейпциг» — «Гамбург» — 1:1, «Штутгарт» 
— «Шальке» — 0:2 (Налдо, 14; Харіт, 19 (пен.); Коноплянка («Ш») — 
до 80 хв.), «Вердер» — «Герта» — 0:0, «Байєр» — «Майнц» — 2:0, 
«Ганновер» — «Вольфсбург» — 0:1.
 Лідери: «Баварія» — 50, «Байєр», «Шальке» — 34, «Айнтрахт» 
— 33, «РБ Лейпциг» — 32, «Боруссія» (Д) — 31.
 Бомбардир: Левандовський («Баварія») — 18.
 Франція. Ліга 1. 23-й тур. «Діжон» — «Ренн» — 2:1, «ПСЖ» 
— «Монпельє» — 4:0 (Кавані, 11; Неймар, 39 (пен.), 82; Ді Марія, 
70), «Анже» — «Ам’єн» — 1:0, «Генгам» — «Нант» — 0:3, «Мец» — 
«Ніцца» — 2:1, «Сент-Етьєн» — «Кан» — 2:1, «Тулуза» — «Труа» 
— 1:0, «Лілль» — «Страсбур» — 2:1, «Бордо» — «Ліон» — 3:1 (Де 
Превіль, 22; Малкон, 27 (пен.); Лаборде, 45 (пен.) — Марсело, 44), 
«Марсель» — «Монако» — 2:2 (Рамі, 7; Жермен, 47 — Б. Кейта, 4; 
Фабіньйо, 51).
 Лідери: «ПСЖ» — 59, «Ліон», «Марсель» — 48, «Монако» — 
47, «Нант» — 37, «Ніцца» — 34.
 Бомбардир: Кавані («ПСЖ») — 21.

■

Після виходу на поле Андрія Ярмоленка «Боруссія» з Дортмунда змогла врятуватися
від поразки «Фрайбургу».
Фото з сайта www.bvb.de.

❙
❙
❙

ФУТБОЛЬНА ЄВРОПА

Ярмоленко — рятує, 
Коноплянка — не забиває
Ярмоленко допоміг «Боруссії» вирвати нічию, а Коноплянка продовжив 
безголеву серію за «Шальке»

■
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«Напевно, це найтяжчі 12 раундів у моїй кар’єрі. Але ми зробили це, 
й тепер у нашої команди є два чемпіонські пояси». 

Олександр Усик
український боксер-професіонал

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Завершення професіональної бок-
серської кар’єри Володимиром Кличком 
— багаторічним суперчемпіоном серед «су-
пертяжів» — вітчизняними шанувальни-
ками боксу сприйнялося доволі тяжко, 
адже передати чемпіонську естафету в су-
перважкому дивізіоні Кличку-молодшо-
му було нікому. 
 Проте повністю занурюватися в розча-
рування з цього приводу не варто. Надія в 
недалекому майбутньому побачити нашо-
го співвітчизника в якомусь iз чемпіонсь-
ких боїв у найбільш престижній — супер-
важкій — категорії все ж існує, щоправ-
да, для цього вітчизняному важковагови-
ку Олександру Усику потрібно успішно 
пройти випробування важким дивізіо-
ном.
 Віднедавна створений турнір під на-
звою Світова боксерська суперсерія  пев-
ною мірою дозволяє його учасникам — 
боксерам-важковаговикам, серед яких є й 
Усик, — пришвидшити процес підкорен-
ня важкого дивізіону. Розпочавши турнір 
у статусі чемпіона світу за версією WBO,  
ще до його завершення Олександр Усик 
уже розжився новим вагомим титулом.
 Здолавши в напруженому та виснаж-
ливому 12-раундовому поєдинку, котрий, 
до слова, був першим півфіналом WBSS, 
латвійця Майріса Брієдіса, український 
боксер відібрав у свого візаві пояс чемпіо-
на за версією WBC, автоматично подвоїв-
ши свій доробок. «Напевно, це найтяжчі 
12 раундів у моїй кар’єрі. Але ми зроби-
ли це, й тепер у нашої команди є два чем-
піонські пояси», — заявив Усик.
 При цьому на кону фінального поє-
динку дебютного розіграшу WBSS сто-
ятимуть одразу чотири титули — всі вони 
дістануться переможцю вирішального 
бою, котрий, скоріше за все, відбудеть-
ся 11 травня. Думається, з місцем його 
проведення організатори визначаться 
лише після завершення другого півфіна-
лу, в котрому третього лютого в Сочі бок-
суватимуть чемпіон світу за версією IBF, 
росіянин Мурат Гассієв, та володар чем-
піонського пояса WBA, кубинець Юнієр 
Дортікос. «Планую на власні очі посте-

жити за цим поєдинком. І нехай перемо-
же сильніший», — зауважив Усик.
 Свої два перші бої в поточному розігра-
ші WBSS український чемпіон проводив 
на «полі» суперників. Стартовий поєди-
нок проти досвідченого німця Марко Хука 
представник Криму боксував у Берліні. З 
латвійцем Бредієсом Усик зустрічався в 

Ризі. Маючи підтримку рідних стін, Май-
ріс небезпідставно розраховував на пози-
тивний для себе підсумок, адже до зуст-
річі з українцем на профі-ринзі він не про-
гравав. Після завершення поєдинку Усик 
визнав силу свого опонента, про неї також 
свідчили й яскраві синці на обличчі Саш-
ка. Однак, на думку суддівської колегії, 

не набагато, але переконливішими все ж у 
першому півфіналі WBSS були дії Усика — 
114:114, 115:113, 115:113.
 «Респект обом бійцям за цікавий та на-
пружений поєдинок. Пишаюся тобою, чем-
піоне, Олександр Усик. Продовжуй бити», 
— не оминув своєю увагою цей бій і Воло-
димир Кличко. ■

У відкритому бою без компромісів, де розігрувалися чемпіонські пояси WBO та WBC, Олександр Усик (праворуч) перевершив Майріса Брієдіса з Латвії.
Фото з сайта ria.ru.

❙
❙

БОКС

«Продовжуй бити!»
Перемігши в непростому півфіналі WBSS непереможного латвійця, Олександр Усик 
подвоїв кількість своїх чемпіонських поясів

■

Григорій ХАТА

 Дивлячись на суху статис-
тику виступів представників ук-
раїнського тенісу на Відкритій 
першості Австралії, на перший 
план спливають постійні рекор-
ди. Тут тобі й феноменальний де-
бют 15-річної Марти Костюк на 
дорослому «шоломі», і перший 
в історії вихід до другого кола 
«АО» одразу чотирьох українсь-
ких тенісисток, і оновлення тур-
нірного рекорду примою вітчиз-
няного тенісу Еліною Світоліною, 
котра вперше дійшла до чвертьфі-
налу «Аустреліен оупен».
 Щоправда, коли згадуєш, що 
перша ракетка України, маючи 
четвертий номер посіву, не вип-
равдала максимальних споді-
вань, покладених на неї екс-
пертами та вболівальниками в 
Мельбурні, стає трохи сумно. 
Зрештою, неабиякий розпач від 
невдало проведеного чвертьфі-
налу пережила й сама Світолі-
на. Як результат: відмова від 
участі в раніше запланованому 
турнірі «Тайвань оупен», який 
Еліна виграла минулого року. 
Без сумніву, відмова Світоліної 
захищати титул у Тайбеї в най-
ближчому майбутньому приз-
веде до втрати нею рейтингових 
очок і, не виключено, завдасть 
шкоди її світовому рейтингу.
 Водночас завдяки особисто-
му турнірному прогресу та вод-
ночас непереконливому висту-
пу в Мельбурні Гарбіньї Мугуру-
си в табелі про ранги WTA Елі-
на знову повернулася на третю 
сходинку протоколу, замінив-

ши в «топ-3» світового рейтин-
гу переможницю «Ролан Гарро-
су» та Уїмблдону з Іспанії.
 При цьому найсильніша 

тенісистка України продовжує 
мріяти про перемогу на дорос-
лому «шоломi». Так само довго 
не могла виграти турнір iз серії 

«Великого шолома» й Каролін 
Возняцьки, хоча свого часу вона 
й очолювала рейтинг WTA. Чи-
мало критики тоді довелося по-

чути функціонерам Жіночої 
тенісної асоціації за їхню сис-
тему нарахування рейтингових 
очок, яка дозволяє тенісисткам 
без «шоломiв» підкорювати рей-
тинговий пік.
 Думається, не залишили без 
уваги ті заяви й Возняцьки. Й 
ось через кілька років після сво-
го першого сходження на вер-
шину WTA Каролін повторно 
сходить на найвищу точку жі-
ночого тенісу. Щоправда, цьо-
го разу в її руках — чемпіонська 
чаша переможниці «Аустреліен 
оупен».
  У фіналі «АО»-2018 27-річ-
на данка польського походжен-
ня в напруженому поєдинку здо-
лала румунку Сімону Халеп — 
7:6, 3:6, 6:4, змусивши її склас-
ти з себе повноваження першої 
ракетки планети.
  Загалом, саме таких поєдин-
ків чекають на турнірах «Вели-
кого шолома», коли у фіналі гра-
ють два найрейтинговiшi тенісис-
ти (тенісистки) турніру. Водно-
час у чоловічій сітці «АО»-2018 
зустрічі перших двох сіяних не 
відбулося, бо хорват Марін Чи-
лич (шостий номер посіву) зму-
сив зачохлити ракетку лідера 
рейтингу АТР Рафаеля Надаля. 
Засмутити ще одну легенду світо-
вого тенісу хорватському велет-
ню не вдалося. У фіналі в п’яти 
сетах (6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 6:1) його 
переграв другий тенісист турніру 
й, загалом, планети, Роджер Фе-
дерер, здобувши таким чином ре-
кордну для чоловічого тенісу пе-
ремогу на турнірах «Великого 
шолома». ■

ТЕНІС

Ходіння по колу
Перша ракетка України знову повернулася на третю сходинку 
рейтингу Жіночої тенісної асоціації

■

Після завершення «АО»-2018 Каролін Возняцьки (ліворуч) та Сімона Халеп у рейтингу WTA помінялися позиціями.
Фото з сайта tennisua.org.

❙
❙
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Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 Шеф — секретарцi:
 — Що ви робите в неділю?
 Секретарка (з надією в голосі):
 — Нічого:
 — Тоді дозвольте вам нагадати, 
що сьогодні не неділя!

* * *
 Тричі була в цивільному шлюбі. 
Підкажіть, які пільги належать ветера-
ну громадянської війни?

* * *
 Упав чоловiк iз балкона, летить і 
думає:
 — Господи, якщо виживу, обіцяю, 
що кину пити, курити, дружині не зрад-
жуватиму.
 Пощастило чоловiку, впав у снiг. 
Пiднявся, обтрусився і каже:
 — Летів хвилину, а скільки дур-

ниць у голову полізло.

* * *
 Чоловiк перед весіллям вирішив 
пограти у футбол, м’яч потрапив йому 
між ніг. Пішов він у поліклініку, там 
йому надали медичну допомогу, все 
забинтували. В першу шлюбну ніч си-
дить похмурий. Дружина виходить iз 
ванної і говорить:
 — Зараз ти отримаєш те, що ще 
ніхто не чіпав.
 — Та що там у тебе, у мене взагалі 
все в упаковці.

* * *
 — Пане майор, у вас черевики 
різні — один чорний, другий корич-
невий. Ви б сходили додому, перевзу-
лися.
 — Так я вже ходив. Там такi самi.

По горизонталі:
 1. «Ой зелене жито, зелене, хо-
рошії ... у мене» (народна пісня). 3. 
Збройний виступ групи змовників iз 
метою вчинити державний перево-
рот. 7. Ім’я австралійського актора і 
бойфренда співачки Майлі Сайрус. 9. 
Український історик і композитор, ав-
тор «Історії України-Руси». 11. Шос-
те за величиною місто Естонії. 12. 
Італійський клоун. 13. Калібрувальна 
деталь, яка дає можливість отриму-
вати дроти заданої товщини чи від-
повідне хімічне волокно. 16. Ім’я со-
тника, який командував боєм під Кру-
тами. 18. Спір,  угода про виконання 
якого-небудь зобов’язання тією осо-
бою, що програє. 19. Місто у Хор-
ватії, де під час Хорватської війни 
1991 року сербські ополченці зни-
щили більше 200 пацієнтів місцево-
го госпіталя та мирних жителів. 22. 
19-річний студент Прикарпатського 
університету, один із героїв Небесної 
сотні. 23. Прикраса у вигляді пишно-
го комірця, що пристібається спереду 
сорочки. 24. Півострів, із якого поча-
лася окупація Росією України у 2014 
році. 25. Залізнична станція на Чер-
нігівщині, біля якої у січні 1918-го на 
кілька днів було зупинено наступ ар-
мії Муравйова на Київ. 
По вертикалі:
 1. Біблійний велетень, якого пе-

реміг цар Давид. 2. Барабанщик «біт-
лів», який нещодавно став Лицарем 
Великої Британії. 4. Військова опера-
ція, стрімкий напад, атака.  5. Один з 
елементів постільних приналежнос-
тей. 6. Сорт ковбаси. 8. Відомий ку-
рорт, де президент iз родиною про-
вів різдвяні канікули. 10. Журналіст-
ська розповідь про якусь подію. 14. 
Марка автобуса. 15. Історичний крей-
сер, який дав сигнал до початку біль-
шовицького перевороту в Петрограді 
в жовтні 2017-го. 17. Дурні, недоум-
ки. 20. Зневажлива назва українців з 
боку росіян та бойовиків «ДНР/ЛНР». 
21. Ім’я відомого танцівника і хореог-
рафа, одного з суддів шоу «Танцюють 
всі». ■
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Аліса КВАЧ

 Актори бувають різними. Хтось до остан-
ніх хвилин життя, навіть у дуже поважному 
віці, намагається реалізувати себе на сцені чи 
в кіно, а хтось, стомившись від слави та зір-
кової метушні, задумується про заслужений 
відпочинок.
 Схоже, до останньої когорти належить і 
зірка фільмів «Прибульці» та «Леон-кілер», 
відомий французький актор Жан Рено, яко-
му в червні виповниться 70. Але перед тим, 
як назавжди попрощатися з екраном, Рено 
зіграє головну роль в українсько-французь-
кому трилері «Останній крок».
 За сюжетом Жан Рено грає анонімного 
найманого вбивцю Генрі, який насолоджуєть-
ся самотньою відставкою на березі маленько-
го віддаленого озера в Канаді (ці зйомки від-
буватимуться в Карпатах, на озері Синевир). 
«Дівчина при смерті, після тяжкого нещас-
ного випадку на мотосанях, знаходить при-
хисток у його шале. Чоловік, котрий усе жит-
тя вбивав, уперше рятує життя», — зазначе-
но в анотації до фільму.
 Режисер та автор сценарію картини —  
француз Фредерік Петіжан, а оператором-
постановником стрічки є триразовий лауре-
ат премії «Сезар» французький кінооператор 
Тьєррі Арбоґаст. Крім Жана Рено, у фільмі 
зніматимуться канадська акторка Сара Лінд, 
англійський актор Том Хоппер, американсь-
кий актор Гарі Дурдан, а також українські ак-
тори Ігор Цишкевич, Маргарита Бурковська, 
Олег Карпенко та інші.
 Вихід стрічки у прокат запланований на 
2019 рік. А той, хто хоче мати автограф зірки, 
може планувати свій відпочинок на Синевирі. 
Або спробує підловити Жана Рено в іншому міс-
ці — зйомки також відбуватимуться у Києві, в 
Нью-Йорку та в Канаді. А раптом пощастить? 
Буде що потім онукам показувати! ■

Ната НЕТУДИХАТА

 Ті хто служив в армії, зна-
ють, скільки є анекдотів про во-
яків, які ідуть у самоволку. Але 
про те, щоб у самоволку ходили 
ув’язнені, здається, ніхто не чув.
 Утім саме такий випадок 
було зафіксовано у федеральній 
в’язниці Бомонт в окрузі Джеф-
ферсон, штат Техас. Анонімний 
дзвінок повідомив шерифові ін-
формацію, що в’язні частенько 
залишають потайки стіни цього 
закладу і прямують до території, 
орендованої власником одного з 
місцевих ранчо, де їх очікує водій 
вантажівки з продуктами. Після 
отримання «посилок» ув’язнені 

повертаються до своїх камер, на-
че нічого не сталося.
 Вражені поліцейські виріши-
ли перевірити інформацію і вла-
штували засідку. Яким же було їхнє 
здивування, коли вони і справді за-
тримали їхнього в’язня, 25-річно-
го Джошуа Хансена, який нама-

гався повернутися на територію 
виправної установи зі спортив-
ною сумкою, наповненою продук-
тами. Перевіривши сумку Хансена, 
там знайшли кілька пачок сигарет, 
пляшки з алкоголем, а також вели-
ку кількість домашньої їжі.
 Тепер шериф намагається 

з’ясувати, хто відкрив цю «стеж-
ку на волю», який час вона дія-
ла і кого і як за це карати. Хоча, 
з іншого боку, нічого ж такого не 
сталося. А те, що в’язні — це теж 
люди і їм теж іноді хочеться до-
машніх смаколиків, — хіба в цьо-
му є щось погане? ■

ОТАКОЇ!

Захотілося домашнього
У Техасі в’язня упіймали, коли він повертався 
до в’язниці

■

АКТОРИ І РОЛІ

Прощання француза
Жан Рено зіграє останню роль в українсько-
французькому трилері

■

Жан Рено.❙

31 сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. Вiтер захiдний, 7-
12 м/с. Температура вночi 0...+2, удень 0...+2.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв. 
Славське: вночi 0...+2, удень +3...+5. Яремче: вночi 0...+2, 
удень +3...+5. Мiжгiр’я: вночi 0...+2, удень +3...+5. Рахiв: 
уночi 0...-2, удень +2...+4.

29 сiчня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — 3 см, Плай — 38 см, 
Мiжгiр’я — 8 см, Рахiв — 9 см, Долина — немає, Івано-
Франкiвськ — немає, Яремче — 2 см, Коломия — 4 см, 
Пожежевська — 45 см.

Таємний легіон незалежності
100 років тому в УНР було створено національні розвідувальні органи Олександр Скрипник дослідник 
історії спецслужб
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