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ІнФорУМ
Ахтем Чийгоз

«Кримські татари, які мешкають в окупованому Криму, не братимуть участі
в голосуванні на виборах президента РФ та готують низку акцій».

■ «КРИМНАШ»

Анексоване
волевиявлення
Окупанти схиляють кримських
татар до роботи у комісіях на
виборах президента Росії
Ірина КИРПА
Агітатори за інтереси Кремля на анексованому півострові вміло поділяють представників кримськотатарського народу на два табори. Тоді як більшість людей заявляє про бойкот всеросійських виборів, підконтрольна РФ
влада Криму спритно використовує окремих
осіб для створення ілюзії того, що кримські
татари нібито підтримують російську анексію
Криму та вибори президента сусідньої країни. Подібна інформація тиражується підконтрольним кримській владі телеканалом
«Міллет», який поширює провокаційний відеоролик із закликами підтримати Путіна.
Нагадаємо, що президентські вибори Москва
призначила на 18 березня 2018 року. В окупованому Криму до цієї дати відкриється близько 1,2 тисячі виборчих дільниць, де зможуть
проголосувати понад півтора мільйона мешканців півострова.
— Агітують тих людей, хто працює у бюджетній сфері та так чи інакше залежить
від місцевої виконавчої влади, — розповідає
кримськотатарський активіст, ветеран національного руху Зевджет Куртумеров. — Окупанти мають інформацію, що багато наших
співвітчизників на півострові до 2014 року
часто брали участь як спостерігачі на виборах
та добре знають ці процеси. Нинішня влада
намагається використовувати людей у своїх
корисливих інтересах.
На думку активістів Меджлісу, щодня
мешканці Криму стикаються з такими проявами тиранії, як незаконні обшуки, арешти, сфабриковані кримінальні справи, а також насильницькі викрадення людей та позбавлення їх волі на підставі брехливих звинувачень.
— Я не розумію, як кілька людей можуть
замінити собою думку більшості, — обурюється лідер Меджлісу Рефат Чубаров. — Ці зрадники не зможуть обдурити весь народ. Адже
переважна більшість кримських татар ці вибори бойкотуватиме, виходячи зі своєї позиції неприйняття окупації Криму.
Депутати Верховної Ради України готові
прийняти законопроект зі зверненням до міжнародного співтовариства у зв’язку з незаконною підготовкою виборів президента Росії на
анексованих територіях. Питання про нелегітимність майбутніх президентських виборів
на півострові найближчим часом розглянуть
на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).
Лідери міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch зафіксували та розповсюдили інформацію про те, як в окупованому Криму під приводом боротьби з екстремізмом розправляються з інакодумцями,
які критикують дії окупантів.
— Кримські татари, які мешкають в окупованому Криму, не братимуть участі у голосуванні на виборах президента РФ та готують низку акцій, — каже заступник голови
Меджлісу Ахтем Чийгоз. — Окупанти з Росії
влаштовують терор проти кожної сім’ї, де насмілюються вільно висловлювати іншу точку зору на ті події, які відбуваються в Криму.
Але саме робота російської репресивної машини мобілізує представників кримськотатарського народу на активний протест та неприйняття нелегітимних президентських виборів на території окупованого півострова.
Акції проти насильства країни-агресора
в Криму проходитимуть як на материковій
частині України, так і на тимчасово окупованих територіях. Наша країна не визнавала і
не визнає вибори до Держдуми країни-агресора, які відбулися на підступно захоплених
нею територіях України в 2016 році, а також
майбутні вибори президента РФ. ■

заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу

■ ІНІЦІАТИВА

Катерина НАКОНЕЧНА
Три екс-президенти України — Леонід Кравчук (1991—1994), Леонід
Кучма (1994—2005) і Віктор Ющенко
(2005—2010) — звернулися до нинішнього глави держави Петра Порошенка з проханням оголосити 2018-й Роком утвердження державної мови.
Про це йдеться у відкритому зверненні трьох президентів. «Звертаємося до
Вас з проханням підтримати ініціативу щодо оголошення 2018 року Роком
затвердження державної мови. Цей
крок зміцнить фундамент української державності в такий бурхливий
час нашої історії, сприятиме консолідації суспільства і покаже нашим іноземним партнерам нашу твердість і
впевненість у власних ідеалах», —
йдеться у листі.
Автори звернення зазначають, що
після оголошення Порошенком 2017го Роком англійської мови з’явилися
«істотні результати для розвитку науки і культури, утвердження нашої
країни у світі та незмінності євроінтеграційних прагнень України». Президенти додали, що «в умовах гібридної
агресії проти нашої держави, загрози
порушення цілісності її території важливим об’єднуючим фактором протидії
цьому є утвердження державної мови в
усіх сферах суспільного життя на всій
території України».
Нагадаємо, що з аналогічною пропозицією ще в грудні минулого року
до Президента звернулися учасники
ініціативної групи «Першого грудня». Однак глава держави, схоже, їх
не почув. Можливо, вдасться догукатися трьом президентам?
Додамо, що нинішній рік для української мови ювілейний. Адже 100
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2018-й Роком утвердження державної мови

❙ Чи почує Порошенко трьох президентів?
років тому, 24 березня 1918 pоку,
після століть гонінь і принижень,
було ухвалено закон Центральної
Ради про запровадження української мови у банківській і торговій сферах. У ньому, зокрема, вказувалося:
«Всякого роду написи, вивіски... по-

винні писатися державною українською мовою...». А в пункті 3 було вказано ще один важливий момент: «Мовою в діловодстві має бути державна
українська». Це було, по суті, перше
проголошення української мови державною. ■

■ НА ФРОНТІ

■ А ТИМ ЧАСОМ...

Три роки без мирних кроків
Росія досі не виконала жодного пункту комплексу
заходів з імплементації «Мінських домовленостей»
Іван БОЙКО
Якось уже й не помітно,
що 12 лютого виповнилося три роки підписанню документа, який називається «Комплекс заходів, спрямований на імплементацію
Мінських домовленостей».
Документ «народжувався»
в Мінську за участі президента Росії Путіна, коли на
Дебальцівському плацдармі
йшли затяті бої ЗСУ з російськими окупантами.
У інтерв’ю австрійському
виданню Profil Президент
Петро Порошенко згадує,
що це був найважчий час,
коли в лютому 2015 року від
куль регулярної російської
армії щодня гинуло майже
25 українських солдатів.

«У Мінську ми просиділи 19 годин без сну, без їжі.
Потім було досягнуто домовленості, чого не сталося б
без підтримки федерального
канцлера Ангели Меркель.
Ми, українці, дуже вдячні
їй за це, адже ситуація тоді
була надзвичайно складною», — підкреслив Порошенко.
Водночас він додав: «Однак, як знає весь світ, президент РФ не дотримується взятих на себе обіцянок.
Завжди, коли він хоче, він
сприяє черговій ескалації».
За його словами, після укладення Мінських домовленостей на війні було вбито
824 особи. І це лише офіційні дані.
Звертаючись до Крем-

ля, Порошенко наголосив:
«Будь ласка, пане Путін,
припиніть убивати людей!».
За словами Порошенка, від
Росії українці очікують одного: щоб Кремль забрав
війська, танки, артилерію,
системи залпового вогню.
Як він підкреслив, відразу після цього почнеться
реінтеграція політичними
та дипломатичними методами, і саме про це йдеться
в законі про реінтеграцію
Донбасу.
У свою чергу, Міністерство закордонних справ України наголошує, що Росія
за три роки не виконала
жодного пункту комплексу заходів з імплементації «Мінських домовленостей». ■

Минулої неділі бойовики
ОРДЛО дев’ять разів прицільно відкривали вогонь по позиціях сил АТО, повідомляє пресцентр штабу АТО. Як зазначається, на Луганському напрямку ворог удень та за темної пори
доби вів вогонь з озброєння
БМП, гранатометів різних видів,
великокаліберних кулеметів
та стрілецької зброї неподалік
Зайцевого.
На Донецькому напрямку противник зосередив свою вогневу
активність на приморській ділянці нашої оборони. Зокрема, міномети калібру 120 та 82-мм ворог застосував поблизу Талаківки. При цьому загарбники супроводжували обстріли вогнем з
озброєння БМП. Поблизу Водяного та Широкиного зафіксовано
ворожий вогонь iз мінометів різних калібрів. Крім того, з великокаліберних кулеметів i стрілецької зброї незаконні збройні формування порушували перемир’я в
передмісті Авдіївки.
Унаслідок ворожого вогню жоден військовослужбовець
сил АТО не постраждав.

■ НОВИНИ ПЛЮС
«Зеленим чоловічкам»
дісталося в Сирії
Американська авіація завдала 7 лютого авіаудару по сирійських урядових силах та
російських найманцях поблизу Дамаска, повідомив телеканал Сі-Бі-Ес із посиланням на джерела в Пентагоні. Американський авіаудар був відповіддю на напад сирійських урядових військ по
штабу опозиційних Сирійських демократичних
сил, повідомила агенція УНІАН. Внаслідок американської атаки загинули близько 100 проурядових військовослужбовців та кілька російських найманців, які раніше воювали на Донбасі.
Йдеться про бандформування Вагнера, яке пе-

реслідує в Сирії не лише військові цілі, бо базується біля сирійських родовищ корисних копалин в долині Євфрату.

Затримали Саакашвілі
Екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі
затримали у столичному ресторані, повідомив
«Українській правді» один iз лідерів «Руху нових сил» Юрій Дерев’янко. «Невідомі затримали Саакашвілі в ресторані «Cулугуні» в Музейному провулку. Схопили й повезли в невідомому напрямку на мікроавтобусі», — сказав він.
Згодом цю інформацію підтвердила адміністрація ресторану «Сулугуні». Затримання здій-

снювали люди в масках iз написами на куртках
«Державна прикордонна служба».
Водночас в інтерв’ю австрійському виданню
Profil Президент Петро Порошенко заявив: «Саакашвілі не є громадянином України. Він теж не
є українським політиком, тому що, згідно з нашим законодавством, він повинен бути громадянином (України), щоб мати можливість займатися тут політикою. Він порушив український закон. Він був засуджений у Грузії. До моїх
обов’язків як Президента не входить вирішувати, що з ним трапиться. Його можна було б вислати, хоча я б цього не хотів». ■
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■ ЗБРОЯ

■ ПРОФІЛАКТИКА

Б’є «Печора»
iз вечора

Не чекали

«Укроборонпром» запланував серійну
модернізацію протиповітряних ракет
комплексу C-125М
Іван ПОВАЛЯЄВ
Державний
концерн
«Укроборонпром» продовжує розробку засобів протиповітряної оборони для ЗСУ.
Зокрема, як стверджує Президент України Петро Порошенко, держпідприємство готується до модернізації зенітно-ракетного комплексу C-125М «Печора».

«Нещодавно успішні випробування пройшов модернізований зенітно-ракетний
комплекс C-125М «Печора»,
— написав глава держави у
«Фейсбуцi».
Верховний Головнокомандувач зазначив, що дальня
межа зони ураження оновленого комплексу становить понад 40 км, а максимальна висота зони ураження — 25 км.

Нацполіція розпочала
операцію «Мігрант»
Тарас ЗДОРОВИЛО

❙ С-125М «Печора» є одним із варіантів модифікації однойменного
❙ радянського ЗРК в Україні.
«Українські фахівці зуміли
значно збільшити точність наведення та ураження високоманеврених цілей», — радіє
Петро Порошенко. І додає,
що наразі «Укроборонпром»
готується до серійної модернізації таких ракет.
«Продовжуємо зміцнювати обороноздатність ЗСУ!» —
наголосив Президент.

■ СПІВПРАЦЯ

Село і дрони
Корейські бізнесмени планують розпочати в Україні
виробництво «мирних» безпілотників

❙ Зустріч із представниками корейського бізнесу в Кропивницькому.
❙ Фото надане прес-службою Кіровоградської ОДА.
Людмила НІКІТЕНКО
Кропивницький
Відома корейська компанія з виробництва дронів готова розвивати свій бізнес у Кропивницькому.
«Днями голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко провів ділову зус-

тріч із делегацією корейських бізнескомпаній, яку представляли Шин Мо
Се — генеральний директор компанії
SafeusDrone Co., Inc., що спеціалізується на виробництві дронів, та Парк Ду
Хьок — президент IТ-компанії Software
Factory, — розповідають «Україні молодій» у Кіровоградській ОДА.

Зазначимо, С-125 — ЗРК
(зенітний ракетний комплекс)
малої дальності, прийнятий у
СРСР на озброєння ще 1961
року. Головний розробник —
НВО «Алмаз» ім. академіка А. А. Расплетіна (Москва). Тоді як С-125М «Печора»
є одним із варіантів його модифікації в Україні за участі
київського ДКБ «Луч». ■

Під час цієї зустрічі сторони обговорили шляхи подальшого співробітництва, ознайомилися зі здобутками корейської компанії, у розробці якої — дрони для використання у сільському господарстві, зокрема для оприскування
полів та для перевірки справності високовольтних ліній електропередач.
У Кіровоградській облдержадміністрації кажуть, що під час перемовин представники корейського бізнесу заявили
про свій намір виготовляти ці дрони в
Кропивницькому спільно з фахівцями
Кіровоградської льотної академії.
Як зазначає голова ОДА Сергій Кузьменко, використанням дронів у сільському господарстві аграрії Кіровоградщини зацікавилися кілька років тому,
вбачаючи в цьому можливість при менших затратах отримувати вищі врожаї.
Тож очільник області пообіцяв корейським бізнесменам підтримку і допомогу
місцевої влади для реалізації їхніх проектів на території області — в кординації роботи з іншими структурами, виділенні земельних ділянок, наданні необхідних дозволів.
До речі, у Кіровоградській ОДА кажуть, що область співпрацює з Республікою Корея вже не перший рік. Приміром,
не так давно компанія Software Factory
підписала Меморандум про співробітництво з Кіровоградською льотною академією
НАУ щодо практичної діяльності та ведення спільних наукових розробок. ■

Ні для кого не секрет, що Західну
Європу буквально заполонили мігранти, як легальні, так і нелегальні.
І ця хвиля поволі починає накривати
й Україну. Аби запобігти нелегальній міграції, Нацполіція розпочала
оперативно-профілактичну операцію «Мігрант». Відповідний наказ
про її проведення підписаний міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим. Відпрацювання пройде спільно з працівниками Державної
прикордонної служби та Державної
міграційної служби.
Поінформував про ці заходи перший заступник очільника Нацполіції В’ячеслав Аброськін на робочій нараді з оперативними підрозділами. Він зазначив, що метою загальнодержавних профілактичних
заходів є виявлення іноземців, які
своїми діями впливають на криміногенну ситуацію в країні. А також
підкреслив, що оцінку роботи будьякого регіону даватимуть винятково
за результатами видворення нелегалів або припинення злочинів особами, які прибувають в Україну з метою організації протиправної діяльності. Відтак зловмисники повинні
залишити країну, навіть якщо вони
не беруть безпосередньо участі в реалізації самого злочину.
«Це лідери злочинних груп, «злодії в законі». Така категорія громадян повинна бути під нашим пильним контролем. Необхідно відстежувати їх діяльність з моменту прибуття на територію країни. Оперативні
підрозділи мають володіти інформацією ще на етапі підготовки до скоєння злочину та оперативно затримувати зловмисників», — сказав пан Аброськін.
Він зазначив, що такі заходи
сприятимуть зменшенню негативного впливу етнічної злочинності на
криміногенну ситуацію в регіоні та
державі загалом. Додамо, що чимало різноманітних злочинів, скоєних
на теренах України, — на совісті саме
іноземних «гостей». ■

■ ВТРАТА

«Людське життя — красиве і безкінечно цінне»
Відійшов у вічність філософ і мислитель Мирослав Попович
Ліна ТЕСЛЕНКО
У Києві проведуть в останню путь відомого філософа Мирослава Поповича.
Вчений пішов із життя ввечері 10 лютого. У квітні йому виповнилося б 88
років. «Невимовно сумно через непоправну втрату. Очікувана, але від цього
не менш гірка смерть, — написав журналіст Василь Зоря. — Незадовго до Нового року стан здоров’я Мирослава Володимировича різко погіршився. Після
останньої операції на серці на початку
року внаслідок кількох мікроінсультів
він помер».
«Відійшов у вічність наш директор,
учитель, філософ, громадський діяч,
мудра і добра людина, — констатують колеги Мирослава Поповича з Інституту філософії ім. Григорія Сковороди НАН України. — 1930 — 2018... Ціла епоха. Майже століття. Червоне століття. Кривавий
вік. Катастрофи, війни і голодомори —
крізь шквал буремних подій він проніс
свій штандарт людяності, любові і свободи. Про ці чесноти він говорив мужньо,
тоді, коли за це можна було постражда-

ти. Разом з іншими видатними громадськими діячами України він стояв біля витоків ініціативної групи «Першого грудня», яка стала осередком моральних
авторитетів нації. Він є філософом. А філософи не вмирають, вони назавжди залишаються нашими співрозмовниками у
світі ідей. Вічна і світла йому пам’ять!»
Мирослав Попович народився 12 квітня 1930 року в Житомирі. Після закінчення філософського факультету Київського національного університету імені
Тараса Шевченка працював учителем
на Тернопільщині. Згодом вступив до
аспірантури в Інституті філософії імені
Сковороди. «Якщо взяти мій особистий
шлях iз суто «анкетного» погляду, то я не
впевнений, що там можна знайти аж так
багато цікавого. Який там, власне, шлях?
Навчався в університеті, згодом закінчив
аспірантуру, пішов на роботу в Інститут
філософії й прожив усе своє життя в інституті — почав з молодшого наукового
співробітника і завершив директором інституту. На цьому питання про мій особистий шлях можна вважати вичерпаним», — розповідав в одному з інтерв’ю

сам Мирослав Володимирович.
Мислитель, філософ, гуманіст, моральний авторитет і совість нації —
так називали Мирослава Поповича ще
за життя, і від того ще болючішою є ця
втрата. «Україна втратила великого мислителя й одного зі своїх беззаперечних
моральних авторитетів. Вічна пам’ять
людині, яка дала нам приклад правди і
свободи», — написав у «ФБ» Президент
Петро Порошенко.
Він до останнього переймався долею
України. Навіть незадовго до свого відходу разом з учасниками ініціативної
групи «Першого грудня» продовжував
закликати українців: «Будьмо вимогливі не лише до керівництва держави, а
й передусім до самих себе. Коли спільний човен перекидається, провина за це
лягає на всіх». У своїй авторській колонці на сайті видання «Новоє врємя» наголошував: «Народ повинен розуміти, що
його мовчання і відстороненість впливає
на політику, що на ньому також лежить
відповідальність. Важливо, щоб кожен
сформував свою позицію і не ховався за
спини колег».

❙ Мирослав Попович.
❙ Фото з сайта informator.news.
«Звісно, дуже важко прожити життя, щоб не помилитись, не спіткнутись
(і я не можу сказати про себе, що уник
цього), але подумаємо разом ось про що.
Людське життя — таке красиве, таке
безкінечно цінне, і ось ідею цінності
життя багато й багато з нас пропускають крізь себе, абсолютно не замислюючись над цим, — розмірковував в одному з інтерв’ю філософ. — Ідеї цінності
життя повинні бути почутими й побаченими — через любов до людини. До кожної людини».
Мирослава Поповича поховають 13
лютого на столичному Байковому цвинтарі. Прощання, як повідомили «УМ» в
Інституті філософії, відбудеться з 11.00
до 12.00 в приміщенні Президії НАН України (вул. Володимирська, 54). Вічна
пам’ять і земля пухом вам, Учителю... ■
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ПОЛІТИКА

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 13 ЛЮТОГО 2018

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Останнім часом у світі спостерігається
стрімке «омолодження» політичного олімпу. Лише минулого року в центрі уваги
опинилися новообрані президент Франції
40-річний Емануель Макрон та 31-річний
австрійський канцлер Себастьян Курц. Поряд із ними лідером політичних симпатій
часто називають і прем’єра Канади, 46річного Джастіна Трюдо. Всі вони є представниками нового тренду світової політики, демонструючи гнучкість, відкритість і
готовність до експериментів.
На цьому тлі в Україні також почастішали
розмови про «нові обличчя в політиці» та
про свого «українського Макрона», який
із новим мисленням і «новим і праведним
законом» подолає корупцію, виведе Україну з політичної кризи та побудує у нас демократію європейського зразка. На роль
останнього висувають найрізноманітніші
фігури, від співака Святослава Вакарчука
до шоумена Володимира Зеленського.
«Україна молода» спробувала спрогнозувати, наскільки «нові обличчя» мають
шанс вплинути на політичні розклади і чи
стануть вони панацеєю для України.

■ КОЛІЗІЇ

Чи діждемось
свого Макрона?
Мода на «молоді обличчя» в Україні
не приносить очікуваних якісних змін

Молоде вино у старі міхи
«Кадри вирішують усе» — цю фразу Сталіна, яку свого часу активно просувала КПРС, створивши свій кадровий
резерв у вигляді комсомолу, взяли на озброєння і новітні партії. Особливо активізувався цей процес на початку 2000-х,
коли різні партійні офіси взялися за розбудову власних «молодіжних крил». Так
з’явилися «Молоді регіони», Українська соціал-демократична молодь (молода гвардія СДПУ(о)), Спілка молодих соціалістів (кадровий резерв СПУ), пізніше
— «Батьківщина молода» тощо.
Утім молодий вік і завзяття майбутніх партійців зовсім не означали нові
правила гри в політиці. Навпаки — більшість із тих, хто скористався партійними
молодіжними організаціями як соціальним ліфтом і в досить молодому віці потрапив у велику політику, лише продовжили «курс партії». Частина з них виявилася не такими вже й альтруїстами,
а дехто в прагматичності та вмінні використовувати державні механізми для
підвищення власного добробуту навіть
перевищив «старших товаришів».
За прикладами далеко ходити не доводиться. Один з колишніх лідерів «Молодих регіонів», голова фракції «Відродження» Віталій Хомутинник, став народним депутатом у неповні 26 років. Так
само, практично зі студентської лави, у
вирі політичного життя перебував і Олексій Гончаренко, який від Партії регіонів
перейшов до БПП, ставши одним із речників партії. Ще один «молодий та ранній», екс-міністр молоді і спорту часів
Віктора Ющенка Юрій Павленко, нині
є народним депутатом від Опозиційного
блоку. Однак про їхнє «реформаторство»
можна говорити досить умовно. А вираз
«молода команда Леоніда Черновецького» взагалі став синонімом тотальної корупції та дерибану землі в Київраді.
Мало що вирішують і «нові обличчя».
Після останніх дострокових виборів статисти радісно констатували, що Верховна Рада оновилася на 56%. Серед тих,
хто нині має можливість впливати на законодавче поле України, так само багато молодих. У 2014 році отримали мандати члени Радикальної партії 24-річна
Олена Кошелєва, 25-річний Андрій Лозовий, 27-річний Дмитро Лінько та 28річна Злата Огнєвич, 26-річна Ірина Суслова від «Волі», 25-річний Єгор Фірсов,
26-річний Костянтин Усов та 29-річний
Олексій Порошенко від БПП, 26-річна Альона Шкрум від «Батьківщини»,
27-річний Андрій Іллєнко та 30-річний
Юрій Левченко від «Свободи», 27-річний Євген Дейдей, 28-річні Олена Масоріна, Дмитро Сторожук та Ігор Алєксєєв від «Народного фронту» та інші
політики. Але сказати, що від їхнього потрапляння в парламент змінилася якість української політики, можна
досить умовно. Більшість адаптувалася
до старих умов. Інші ж позбулися свого
мандата — Злата Огнєвич сама склала
повноваження, заявивши, що не бачить
своєї ефективності, а Єгора Фірсова разом із Миколою Томенком виключили з

❙ Цим людям потрібна інша Україна.
БПП за правдолюбство і надмірну критику «лінії партії».

«Систему міняти треба»
Причина такої «неефективності» молодих політиків криється у самій політичній системі, яка склалася в Україні.
Попри те, що Україна є лідером у Європі
за кількістю партій (а їх у нас аж 354),
більшість із них існують лише номінально або є технологічними проектами під
чергові вибори. І навіть найпотужніші з
існуючих партій є не стільки ідеологічними інституціями, скільки бізнес-проектами, покликаними захищати інтереси певних олігархів та бізнес-структур.
До того ж досить вигідними проектами,
оскільки, попри всі революції та піднесення-падіння рейтингів політичних
партій, верхівка рейтингу найбагатших
людей України лишається незмінною.
Більше того, розумні олігархи вважають
за доцільне вкладати кошти в різні партії, іноді навіть ідеологічно протилежні,
щоб за будь-якого розкладу мати свої важелі впливу і на парламент, і на політику країни в цілому.
Саме тому так буксує в парламенті
питання реформи виборчої системи і голосування за відкритими списками. Бо
це означає, що лідер партії уже не зможе вигідно продати місце у партійно-

терство внутрішніх справ, і Міністерство економіки, і Антимонопольний комітет. Чи той самий Володимир Гройсман, який із крісла спікера парламенту
очолив Кабмін, або Юрій Луценко, під
якого змінили закон, щоб він зміг очолити Генеральну прокуратуру. Як підсумок — ми все гучніше говоримо про реформи, але реальне життя стає все гірше і гірше. Бо насправді єдине завдання
нинішньої політичної системи — збереження і самовідтворення існуючого стану речей, яке дозволяє політикам під
маркою державних інтересів вирішувати власні проблеми. Головним чином —
матеріального забезпечення власних родин на кілька поколінь наперед. Бізнес є
бізнес, нічого особистого.

Фактор молодих
Але весь парадокс ситуації полягає
в тому, що саме життя терпіти не може
стагнації. І саме в той момент, коли політики вважають, що в них «усе схвачено,
за все заплачено», виникають різні несподіванки. Так було в часи Помаранчевої революції, так вийшло і під час Євромайдану. Так може бути і зараз, оскільки нинішня влада системно повторює
помилки своїх попередників, роблячи
ставку на «договорняки», піар та силові
структури як гарантію власної безпеки.

«Політика — надто затратна і системна штука, і всі молоді обличчя
на цьому полі виглядають, як діти».
му списку і не буде гарантом потрапляння чи не потрапляння у парламент. А в
бізнесі, в тому числі і в політичному, гарантії — понад усе. Саме тому партії досі
роблять ставку не стільки на просування
своїх ідей, скільки на розбудову партійної структури і залучення більшої кількості «бойових одиниць», які при потребі
голосуватимуть так, як треба, і ще й родичів загітують. Саме тому і на виборах,
і після них між політичними силами йде
війна не стільки партійних програм (вони
в більшості пишуться під копірку), скільки за кількість людей у ЦВК та виборчих
комісіях і за можливість впливу на підрахунок голосів. І самі партії тримаються
не стільки на якихось ідеологічних постулатах, скільки на принципі особистої
відданості лідеру.
І в цьому полягає найбільша проблема. Бо принцип фаховості та ефективного менеджменту в нас давно замінився принципом політичної доцільності.
У результаті маємо таких феноменів, як
Василь Цушко, який свого часу сподобився очолювати і Одеську ОДА, і Мініс-

Принаймні певним моментом істини можуть стати наступні президентські та парламентські вибори, які визначатимуть наше політичне майбутнє на роки
наперед. Адже, з одного боку, в них будуть задіяні всі випробувані давно політичні технології. З іншого — Революція гідності і процеси децентралізації,
які розпочалися в регіонах, таки пробуджують у людях відповідальність за своє
життя і майбутнє власних дітей, формуючи нове суспільство. І тут можуть бути
різні несподіванки.
Відомий політтехнолог, президент
PR-агенції Bohush Communications переконаний, що головна боротьба на майбутніх виборах розгорнеться між штабами
Юлії Тимошенко та Петра Порошенка.
«Політика — надто затратна і системна
штука, і всі молоді обличчя на цьому полі
виглядають, як діти. Для реальної перемоги на виборах потрібні великі кошти,
потрібен базовий електорат і базовий регіон, потрібна розвинена мережа штабів,
вихід на ЗМІ і ще багато факторів, а це
є найбільше саме в БПП та «Батьківщи-

ни». Буде купа технічних кандидатів,
свої відсотки матимуть Опоблок із Рабиновичем, свій електорат має Ляшко, будуть задіяні різні технології. Але реальні шанси на перемогу в 2019 році, якщо
не станеться нічого екстраординарного,
мають саме Порошенко і Тимошенко», —
запевняє він.
Звичайно, на тлі загального розчарування у старих політиках та світових тенденцій в Україні формується запит і на
нові, особливо молоді, обличчя. Однак, за
оцінками експертів, ні Святослав Вакарчук, ні Володимир Зеленський на роль
«рятівників нації» не підходять, передусім саме через відсутність своєї команди та системного досвіду роботи в політиці. «Крім того, політтехнологи Президента Порошенка посилено шукають альтернативу Тимошенко на президентських
виборах серед жінок. Це буде аналог проекту Кремля — «українська Собчак». Зараз триває конкурс на цю роль (Луценко, Геращенко, Богословська тощо) — заявив недавно політолог Володимир Небоженко. — Таким чином влада намагається
перетворити виборчу кампанію на суцільний карнавал, політичне ток-шоу, що дозволить уникнути звіту перед народом, відмовитися від серйозної розмови між незадоволеними виборцями і непопулярним
Президентом Порошенком».
Скептично ставиться до думки, що
прийде новий президент — Вакарчук, Зеленський чи хтось іще — і все змінить за
раз, і громадський експерт, голова правління ГО «Центр громадських ініціатив» Віталій Загайний. «Час відходити
від ілюзії, що одна людина може змінити країну. Ми вже на такі граблі наступали. Для змін потрібна команда і розуміння того, які інституції потрібно реформувати в першу чергу. В Україні передусім
має бути відновлена система правосуддя і принцип покарання за злочини.
Якщо це запрацює — почнеться ланцюгова реакція очищення влади і запровадження зовсім іншої політичної культури, як у самій політиці, так і в суспільстві. Перші паростки таких процесів уже
є — з’являються молоді партії європейського типу на кшталт «Сили людей»,
з’являються місцеві лідери з новим, прогресивним мисленням, як Мішель Терещенко в Глухові чи Юрій Бова у Тростянці. І тут не йдеться про фізичний вік —
тут головне, наскільки людина новатор
і готова запропонувати суспільству нові
правила гри. Єдина є небезпека: якщо
нові політики будуть намагатися подолати стару гвардію їхніми ж методами
— вони приречені. Якщо ж вони запропонують нову культуру взаємодії із суспільством, і не лише задекларують, а й
доведуть її ефективність на практиці,
створять відповідні соціальні ліфти — у
країні почнуться реальні зміни. Але тут
багато що буде залежати і від людей, яку
систему стосунків із політиками вони
підтримають: стару, яку зручно критикувати, чи нову, де треба і на себе брати
відповідальність за ситуацію в країні», —
говорить Загайний.
Зрештою, саме за це стояв Майдан. І
його перемога чотири роки тому не завершила зміну системи, а лише мала би розпочати. Зерна свободи були посіяні, але
вони, як у біблійній притчі, впали і на дорогу, і на каміння, і в бур’яни. Водночас
надзвичайно актуальними видаються слова відомого філософа і морального авторитета Мирослава Поповича, який від імені
Групи 1 грудня незадовго до смерті написав: «Ми закликаємо до національної консолідації та розробки нової політичної системи на базі суспільного договору в ім’я
збереження держави. Балансування між
реформаторством і олігархократією приречене на безславний кінець. В очах українського суспільства винні всі: і президент, і парламент, і уряд, і олігархи, і правоохоронні органи, і кожний громадянин,
який часом впадає в ілюзії щодо швидких
змін, відчуває почуття байдужості і ностальгію за патерналізмом. Важливо, щоб
кожен сформував свою позицію і не ховався за спини колег. Як казав Мартін Лютер:
«Я на тому стою і не можу інакше». Життя людині дається не дарма. Правда все
одно перемагає. Сказане начебто на вітер,
десь проросте — якимось чином і якоюсь
справою».
Аби дослухатися. ■
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■ МІСІЯ

Бджоли разом iз медом
Українських комах-трудівниць відправлять
до Канади рятувати місцеву популяцію

❙ Українські бджоли стануть порятунком для екосистеми Північної Америки.
❙ Фото з сайта cikavosti.com.
Олена ЯРОШЕНКО
Наші пасічники зголосилися
допомогти канадським бджолярам впоратися з нагальною проблемою, яка постала як перед фермами, що розводять медоносних
комах, так і в цілому перед канадською флорою і фауною. Для цього карпатські рої повезуть у прямому розумінні рятувати канадських крилатих родичів, які опинилися на межі зникнення. Про це
днями заявив посол Канади в Україні Роман Ващук.
Як повідомив посол, знання та
уміння українських пасічників з
«Всеукраїнського братства бджолярів України» та власне бджоли
з їхніх пасік допоможуть канадським колегам відповісти на виклики, які постали перед канадською популяцією цих корисних
комах. Партнером українських
бджолярів стане канадський проект Niagara Beeway, який ставить
за мету відновлення та збереження
оригиніального довкілля у Канаді.
«Джордж Скотт з Niagara Beeway
та Тетяна Васильківська повідомили про спільні зусилля допомогти
популяції бджіл у Канаді своїми
Катерина БІЛА
Найбільша міжнародна виставка органічного виробництва традиційно проходить в німецькому Нюрнбергу. Вона щороку збирає близько 50
тисяч відвідувачів. Цьогоріч у секторі України
значно побільшало компаній, які пропонують не
тільки сировину, а й перероблену продукцію. «У
виробників органічної
продукції з’явилося чітке
розуміння, що високотехнологічні підприємства
мають значну перевагу —
як в Україні, так і на міжнародному ринку. Відтак
компанії акцентують увагу не лише на екологічності виробництва, а й на
оптимізації інфраструктури, використанні сучасного обладнання та ефективній логістиці», — каже
менеджер проектів Інформаційного центру «Зелене
досьє» Катерина Шор.
Національний павільйон України на Міжнародній виставці органічних харчових продуктів БіоФах з’явиться
вже вп’яте. «Цього року
Україна представить не
лише рекордну кількість
учасників, а й найбіль-

знаннями та карпатськими бджолами», — звітував Ващук. Численні дослідники повідомляють
про скорочення популяції бджіл у
Північній Америці загалом, тому
ця місія набуває широкого міжнародного значення.
Тим часом українські бджолярі вже перевершили по експорту меду Індію та Мексику. Справа
за малим — випередити пару лідерів, Китай та Аргентину. Як відомо, попереднього року Україна
продала на світовий ринок майже
57 тисяч тонн меду, подвоївши обсяги експорту всього за рік, збільшивши його у 8,7 раза впродовж
останнього десятиліття.
Знакову роль у переорієнтації
експортерів на бджолиний продукт
зіграло й підписання Угоди про
зону вільної торгівлі з ЄС. Утім, за
словами Дарини Гриценко, експерта аграрних ринків Українського
клубу аграрного бізнесу (УКАБ),
ту невелику квоту на безмитну поставку меду, яку отримала Україна,
експортери вибирають уже на другий-третій день року. Але активізація продавців одразу ж позитивно позначилася на доходах пасічників, які виробляють мед.

Як правило, українські експортери не мають власних пасік, закуповуючи солодкий товар у фермерів
та дрібних підприємців. Адже, за
даними Держстату, саме індивідуальні господарства виробляють
98,5 відсотка всього меду в країні.
І завдяки росту зацікавленості на
міжнародному ринку за кілограм
цього продукту протягом року в оптовиків почали просити на 10 гривень більше. Це призвело до зниження маржі експортерів. Натомість шалений попит на сировину і
стрибок цін позитивно вплинули на
бізнес пасічників. Тепер в Україні
з кожним роком стає дедалі більше
промислових ферм, у яких уже не
сотні вуликів, а тисячі.
Разом з підсиленням авторитету бджолярів вдається позитивно вплинути й на процеси відновлення екології в Україні, залучаючи до цього бізнес. Ідея створення спілки ековиробників виникла
на Закарпатті. Об’єдналися вони
довкола виробництва натуральних екологічно чистих продуктів.
І в 2013 році з’явитися громадській спілці за участі виробників із
чотирьох областей українських
Карпат допомогли швейцарські
колеги з Дослідного інституту органічного сільського господарства
(FiBL). Зараз спілка об’єднує 21
виробника із Закарпаття, Львівщини, Івано-Франківщини та
Чернівеччини. Маємо вже три сотні позицій серед екопродуктів —
це і сири, і м’ясні делікатеси, і зернові, і овочі, фрукти, соки, натуральні олії, трави, ягоди та гриби,
не кажучи вже про мед. Бджолярство ж стало і своєрідним локомотивом для впровадження сучасних біотехнологій для захисту
сільськогосподарських культур
від хвороб та шкідників без використання шкідливих хімікатів,
які часто ставали причиною загибелі бджіл. На часі — популяризація використання замість класичних колісних оприскувачів малої
сільськогосподарської авіаціі та
дронів, що розпилюють над плантаціями корисних комах замість
отруйних інсектицидів. А це вже
й залучення до програми захисту
природи інженерів-конструкторів
та виробників сучасної авіа- та робототехніки. ■

■ ВИСТАВКИ

Органічне — отже,
високотехнологічне
З 14 по 17 лютого відбудеться Міжнародна виставка
органічної продукції БіоФах
шу частку, порівняно з
попередніми роками, органічних підприємствпереробників. Учасники
виставки демонструють
тенденцію на зміщення
акценту з сировини на
переробку, а також на
розширення асортименту. Якщо раніше майже
всі учасники національного павільйону України
були виробниками зернових, то тепер iз двадцяти
компаній, що представлені на БіоФах у рамках
павільйону, четверо —
ягідники, троє — виробники олійних культур, є
також виробник томатної
пасти, виробник чаїв та
дев’ять виробників зернових, частина з яких також пропонує перероблену продукцію», — зазначає Сергій Галашевський,

директор органу сертифікації Органік Стандарт.
Цього року Україну
на офіційному державному рівні представлятиме заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань
європейської інтеграції
Ольга Трофімцева; вона
візьме участь в офіційній церемонії відкриття
29-ї Міжнародної виставки органічних харчових
продуктів БіоФах 2018 та
виступить на двох заходах
— Конференції для країн
Центральної і Східної Європи та на Українському
форумі. На традиційному
Аперо в павільйоні України зможете скуштувати українські страви.
За п’ять років участі
України в БіоФах площа
павільйону збільшила-

ся з сiмдесяти квадратних метрів у 2014 році
до ста тридцяти у 2018му. Також більш ніж удвічі зросла кількість компаній-експонентів.
Національний павільйон України за підтримки Міністерства аграрної
політики та продовольства України та за фінансової допомоги міжнародних організацій і проектів
організовує консорціум
трьох ключових учасників органічного ринку
України: консультаційного органу з органічного виробництва «КьюС»,
сертифікаційного органу «Органік Стандарт»
та екологічної організації
«Інформаційний центр
«Зелене досьє». У рамках
виставки заплановано Український форум. ■
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■ ЕКСПОРТ

Яблуко прибутку
Україна вдев’ятеро збільшила експорт
найпопулярніших плодів до Європи
Оксана СОВА
Головним покупцем українських яблук останніми роками значиться Білорусь, яка продовжує активно
нарощувати обсяги імпорту цієї продукції. Бурхливій закупівельній активності сябрів неабияк сприяє санкційний тиск на войовничих східних
сусідів, для яких Білорусь лишилася єдиною буферною зоною у торгівлі з цивілізованою Європою. Тим
часом зниження виробництва яблук
в ЄС у поточному сезоні дозволило Україні наростити поставки цієї
продукції і на суто європейські ринки. Український аграрний експорт до
Євросоюзу за минулий рік зріс майже на 40 відсотків. Згідно з даними
митної статистики, за липень—січень сезону-2017/18 Україна експортувала в країни Євросоюзу 9,2 тисячі
тонн яблук. Для порівняння: за вказаний період сезону 2016/17 аналогічний показник ледь перевищував
1 тисячу тонн. Причому, тоді йшлося тільки про фрукти для подальшої
переробки.
На Білорусь же знову припала
левова частка імпорту десертних
плодів: за липень—січень нинішнього сезону Україна відвантажила
в цю країну 11,4 тисячі тонн яблук.
Це вполовину більше, ніж за аналогічний період попереднього сезону. Всього ж за сім місяців се-

зону-2017/18 Україна експортувала
21 тисячу тонн яблук, — у 2,3 раза
більше, ніж минулого сезону.
Нагадаємо, за підсумками 2017
року зовнішньоторговельний обіг
аграрної та харчової продукції між
Україною та країнами Європи збільшився на 30,8 відсотка, або на 1,9
мільярда доларів США у грошовому еквіваленті, та досягнув 8,1 мільярда доларів.
За даними Держстату, загальний урожай плодів та ягід в Україні
минулого року склав два мільйони
тонн з 194 тисяч гектарів при середній врожайності 105,2 центнера
з гектара.
Із них зерняткових — 1,25
мільйона тонн зі 104,4 тисячі гектарів; кісточкових — 563,9 тисячі
тонн з 60,6 тисяч гектарів; ягід —
126,8 тисячі тонн з 19,9 тисячі гектарів; горіхів — 108,6 тисячі тонн з
13,5 тисячі гектарів. Серед зерняткових культур найбільше було зібрано
яблук — більше мільйона тонн при
врожайності 118,6 центнера. Серед
кісточкових — вишні (172 тисяч тонн
з 19,8 тисячі гектарів) та сливи (200
тисяч тонн з 17,8 тисяч гектарів). З
ягідних культур: суниці та полуниці
— 55 тисяч тонн при врожайності
68,6 центнера. Окрім того, зібрали
403,3 тисячі тонн винограду з 40,3
тисяч гектарів при врожайності 100
центнерів з гектара. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Агробудівництво
дебюрократизують
У Мінагрополітики обговорили діючі процедури та вимоги до
будівництва тваринницьких комплексів. Намагаються їх оптимізувати та спростити. Дебюрократизація
дозвільних процедур розглядається одним зі стимулів інвестиційного пожвавлення галузі. Нарада відбулась за участю представників Мінагрополітики, Мінрегіонбуду, Мінекології, Держпродспоживслужби,
Держархбудінспекціі, проектних інститутів, тваринницьких підприємств та громадськості. Цьогоріч
держава спрямовує на підтримку
тваринництва 4 мільярди гривень,
більша частина з яких передбачена
саме на будівництво тваринницьких
комплексів. Спільно напрацьований алгоритм має зняти бюрократичні перепони та прискорити процес введення в експлуатацію таких
об’єктів. В Україні зараз діє безліч обов’язкових будівельних норм,
санітарних правил та екологічних
вимог до сільськогосподарських
будівель. Постійне внесення додаткових змін, а також зволікання
із відміною старих правил призводять до затягування і блокування
будівництва. Пропозиції учасників
зустрічі врахують при затвердженні алгоритму спрощення дозвільних
процедур. Також найближчим часом
планується проведення спільних регіональних семінарів для аграріїв,
щоб роз’яснити нововведення.

Гроші під майбутній
урожай
Із початку осінньої програми
попередніх закупівель озимих зернових Державна зернова корпорація вже авансувала аграріїв на 248
мільйонів гривень. Наразі в ДПЗКУ
готуються до початку масштабної
весняної форвардної програми, в
рамках якої планують закуповувати
як озимі, так і ярі культури врожаю
2018 року: пшеницю, ячмінь, куку-

рудзу та овес. Збір необхідних документів для участі в програмі почнеться наприкінці лютого через регіональні відділення. Основною
перевагою форвардної кампанії
ДПЗКУ залишається розгалужена
мережа закупівельників по всій Україні та власні 53 зернові елеватори, розташовані у двадцяти областях, готові першочергово приймати
зерно за програмою форвардних
закупівель. Державна продовольчо-зернова корпорація України підтвердила успішне завершення форвардної програми зернових культур
2017 року. Всі зобов’язання між сторонами виконані, випадків неплатежів або непостачання товару немає.

Чи виросте ліс?
Дані про стан лісового господарства країни стали доступнішими.
На офіційному веб-сайті Державного агентства лісових ресурсів України оновлено та доповнено рубрику
«Відкриті дані». Кожен тепер може
ознайомитися з реєстрами лісорубних квитків, виданих для проведення рубок. Також можна переглянути стан сертифікації лісів, яка здійснюється з метою відповідності системи ведення лісового господарства
встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого
розвитку. Метою лісової сертифікації є забезпечити економічно, екологічно і соціально збалансоване
ведення лісового господарства, дотримуючись відповідних загальновизнаних і таких, що заслуговують
на довіру, стандартів. Також можна ознайомитися з планами лісонасаджень за кожним із лісогосподарських підприємств, які належать
до сфери управління Держлісагентства. Для контролю та перевірки легальності походження лісопродукції створена функція її перевірки за
номерами бирки, авто або товарнотранспортної накладної. ■
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■ СУСІДИ

Ляшко — полякам: Ми
сильні, коли ми разом!
Депутати фракції Радикальної партії приїхали
в Польщу, щоб захистити наших заробітчан
та примирити країни
Галина ПЕЧЕРИЦЯ
Команда Олега Ляшка привезла в
Польщу звернення Верховної Ради України щодо прийнятого Сеймом антиукраїнського закону і передала документ
представнику депутатського корпусу.
За словами лідера РПЛ, його команда
хотіла переконати польську владу в неприпустимостi прийняття рішень, які погіршують відносини між нашими країнами. На плакатах, які розгорнули народні
депутати, містилися заклики до поляків
жити майбутнім, а не минулим, і цитата
відомого польського діяча Єжи Гедройца «Без незалежної України не буде незалежної Польщі». Кінцевою метою акції депутати від РПЛ бачать скасування Закону «Про інститут національної
пам’яті», ухваленого Сеймом. Українські політики висловили побоювання, що
документ може негативно відбитися на
Тарас ЗДОРОВИЛО

Своєрідною зустріччю випускників можна назвати конференцію
«Покоління змін: результати 25річної співпраці України та США
за участі IVLP випускників», яка
відбулася в Києві в колонній
залі КМДА. У ній взяли участь
політики, державні діячі, дипломати, бізнесмени, журналісти та аналітики. Конференцію
провели з метою консолідації
лідерів громадської думки, які
в різні роки незалежності стали випускниками американської
урядової Програми «Міжнародних відвідувачів-лідерів» — IVLP
(International Visitor Leadership
Program), а також для зміцнення
ділових контактів, встановлення
продуктивного діалогу щодо глобальних викликів та внутрішньої
ситуації в Україні, ретроспективного аналізу реформ України в
рамках 25-річної співпраці двох
держав і обговорення подальших
економічних та соціальних змін.

Випускники — Маргарет Тетчер і
Леонід Кравчук
Американська урядова Програма «Міжнародних відвідувачів-лідерів» — це перша програма з професійного обміну,
яка діє під егідою Бюро освітніх
і культурних програм (ЕСА) Держдепартаменту США. Програма спрямована на просвітництво
учасників обміну відповідно до
цінностей США і тих поглядів на
життя, яких дотримуються американці. Її головна місія — сприяти взаєморозумінню між народами США і народами інших
країн, розвитку дружніх і мирних взаємовідносин.
Завдяки короткостроковим
візитам до Сполучених Штатів
нинішні та майбутні іноземні лідери та професіонали в різних
сферах діяльності знайомляться з
країною, її традиціями, менталітетом, розвивають стосунки з американськими колегами, обмінюються досвідом, запозичують найкращі навички та знання. Дипломатичні зустрічі відображають
професійні інтереси учасників та
підтримують зовнішньополітичні цілі Сполучених Штатів.
Щороку близько 5000 гостей
відвідують США за цією коротко-

наших заробітчанах у Польщі, і пообіцяли зробити все, щоб цього не допустити.
Олег Ляшко підкреслив, що українці і
поляки повинні будувати свої відносини
на тому, що об’єднує дві країни.
«Наше протистояння було в минулому. А зараз потрібно відповідати на сучасні виклики, бути сильними разом, а
не шукати приводи зіпсувати ці відносини на догоду агресору — Росії. Я сподіваюся, що Польща й надалі буде дружньою
нам країною. Тут працюють мільйони
українців. Ми зробимо все, щоб у них
була робота і зарплата в Україні і вони
повернулися додому, до своїх родин. А
поки вони тут, наше завдання — їх захистити. Польська влада повинна з повагою ставитися і до наших людей, і до
кордонів нашої держави. А якщо почати
перегляд кордонів, можна до Київської
Русі дійти. Так чи інакше, все починалося з Києва», — нагадав Олег Ляшко.

❙ Олег Ляшко та його команда пікетували польський Сейм у Варшаві.
Депутати фракції Радикальної партії
переконані, що внаслідок протистояння
між Польщею та Україною виграє Росія.
«Україна зараз воює з агресором, якому
дістався військовий потенціал Радянського Союзу. Ми зараз — форпост Європи,
який захищає мирне небо над Польщею,
Румунією, Угорщиною, Словаччиною та
іншими країнами. Поляки повинні нас підтримувати», — зазначив заступник лідера
РПЛ, народний депутат Андрій Лозовий.
Крім того, антиукраїнський закон
загрожує і національній безпеці самої

Польщі, впевнені радикали. «Коли поляки вигадують причини для боротьби
з Україною, вони послаблюють власну
безпеку і власну незалежність, провокуючи міжнаціональні протистояння.
Тому треба не з химерами з минулого
боротися, а відповідати на виклики, які
виникають перед нашими країнами сьогодні. Ми хочемо, щоб відносини України і Польщі зміцнювалися, у нас величезний стратегічний потенціал, і ми хочемо використати його, щоб рухатися
вперед», — підсумував Ляшко. ■

■ СПІВРОБІТНИЦТВО

Американська мрія по-українськи
Урядові програми обміну США спонукають жити і працювати по-іншому
строковою програмою, яка триває
не довше місяця. Заснована ще в
1940 році, вона допомагає зміцнити взаємодію США з іншими
країнами світу та розвивати довгострокові відносини. В основному програма обміну IVLP складається з тритижневого візиту до
чотирьох спільнот США — проекти варіюють залежно від тем, запитів посольства та інших факторів. Учасники зустрічаються
зі своїми колегами (залежно від
професійної сфери), відвідують
громадські та приватні організації США, пов’язані з темою проекту, та беруть участь у культурній та громадській діяльності.
Аби стати учасником програми
— не потрібно заповнювати аплікаційні форми. Потенційні учасники щороку обираються та призначаються співробітниками посольств США по всьому світу.
Випускниками програми свого часу були Маргарет Тетчер,
Гордон Браун, Дональд Туск, а
також такі українські політичні
діячі, як перший та другий президенти України Леонід Кравчук і
Леонід Кучма, Юрій Луценко та
Олександр Мороз.

Програм обміну багато
Для випускників програм обмінів існують грантові програми та ресурси. Зокрема, програма «Гранти для учасників програм обмінів» Посольства США в
Україні надає індивідуальні гранти та гранти громадським організаціям з метою активізувати
зв’язки між випускниками, стимулювати професійний розвиток,
сприяти їх активній участі у проектах, що підтримують демократичні перетворення та економічні
реформи в Україні. Англомовний
веб-сайт Державного департаменту США для випускників програм обмінів пропонує нетворкінг
із світовою спільнотою випускників, міжнародні грантові можливості й вакансії, безкоштовний

доступ до різноманітних видань
та ресурсів (наприклад, EBSСО та
ін.). Також «Фейсбук»-сторінка
для українських випускників програм обмінів, що підтримуються
американським урядом, надає інформацію щодо програм обмінів,
академічних та грантових можливостей, вакансій, цікавих подій в
Україні. Американські центри
в Україні підтримують культурні програми й інформаційно-просвітницькі заходи, а також безкоштовно надають простір i технічне забезпечення для діяльності випускників програм обмінів.
Представниця посольства
США Інна Здора каже, що за 25
років за програмою IVLP було
охоплено більше двох тисяч українських громадян. А загалом
програм обміну дуже багато. І,
станом на кінець минулого року,
випускників налічується близько 27 тисяч. Цього року вже були
відбори, є й нові фіналісти, тому
кількість учасників програм обміну щороку зростає.

100 учасників — 100 країн
«Я була по програмі в минулому році, ми вивчали досвід Америки щодо питань боротьби з торгівлею людьми, — розповідає
Тетяна Басюк, котра представляє благодійну ГО «Український фонд благополуччя дітей».
— Процедура відбору на цю програму була на рівні рекомендацій
представників посольства США
та американських організацій,
які впроваджують програми з
протидії торгівлі людьми. Зокрема, мене рекомендувало кілька
організацій, які працюють у цьому напрямi. Ми заповнювали анкети, а згодом була процедура відбору. Наша група складалася з 10
осіб з України, це були представники як державних організацій,
так і неурядових: iз Нацполіції,
два оперативники з регіонів,
Міністерства соціальної політики (організація, яка має основну

координуючу функцію щодо питань протидії торгівлі людьми),
три представники громадських
організацій і два — органів місцевого самоврядування.
Спочатку американці вивчали наші очікування від цього проекту (тобто чого й чому ми б хотіли навчитися), а далі вже пропонували свою програму. Зокрема,
проходили зустрічі на рівні міністерств і на федеральному рівні у
Вашингтоні. А після цього ми
вивчали досвід роботи кожного
зі штатів, де побували. Ми дивилися, порівнювали, що в нас збiгається, а що ні, адже ситуації в
них і в нас зовсім різні: якщо Україна є країною «постачальником», то Америка — країна, яка
«приймає».
«Їздила я в 2010 році, програма називалася «Волонтерство —
об’єднуючись, ми допомагаємо!»,
— розповідає Дарина Непочатова. — Тема цієї програми була
започаткована Бараком Обамою
тоді, коли він лише прийшов до
влади. У нас була унікальна програма, яка тривала три тижні:
100 учасників — із 100 країн. Ми
вивчали досвід волонтерства на
різних рівнях: державної політики стосовно його популяризації; впровадження волонтерства
у вищих навчальних закладах і
школах. Спостерігали, як мешканці громади беруть участь у
різних волонтерських програмах
і як розвивається корпоративне
волонтерство — те, що пов’язане
з бізнесом. Ми відвідали чотири
штати; починали з Вашингтона,
де говорили про державну політику. Потім нас поділили на чотири групи, кожна вирушила
літаком у «своє» місто, де були
зустрічі вже на базі університів.
У містах ми пробули по 3-4 дні,
а згодом нас об’єднали в пари й
в один і той же день кожна пара
полетіла на локації у «свій»
штат — учасникам групи вдалося охопити всі 50 штатів. Піс-

ля цього ми зустрілися всі разом
у Сан-Франциско й обмінювалися тим досвідом, який отримали
в попередні насичені зустрічами
дні. А потім розлетілися кожен у
свою країну».

Побачити — і змінити
Закарпаття
Про свої враження від участі в
програмі й застосування набутого досвіду розповів і Василь Савчин, держслужбовець Закарпатської обласної держадміністрації,
одним із завдань якого є реалізація політики щодо протидії торгівлі людьми в області: «Я брав
участь у програмі з обміну досвідом із громадськими та урядовими організаціями США: мали там
близько 40 зустрічей протягом
20 днів. Зокрема, зустрічалися з
ФБРівцями, поліцією, представниками Державного департаменту, різноманітними громадськими та релігійними організаціями
— всі вони разом працюють над
подоланням такого негативного
явища, як торгівля людьми. У
нашій делегації були держслужбовці, представники ЗМІ, громадських організацій і «Гарячих ліній». Програма була дуже
насиченою: наш робочий день починався о 8-й годині ранку й закінчувався о 18-й годині. Нам
вдалося відвідати п’ять міст: Вашингтон, Даллас (штат Техас),
Баффало (штат Нью-Йорк), ЛасВегас (Невада) і Мініаполіс (Міннесота).
Після того як я повернувся в
Україну, в мене є дві мети. Перша — створити центр, який буде
допомагати вже постраждалим
від торгівлі людьми і зменшити
ризик потрапляння людей у тенета работорговців. Другою моєю
ідеєю є бажання співпрацювати з
релігійними громадами. Бо ошукані люди часто бояться звертатися до державних органів. У США
мене найбільше вразило (хоча ми
були в багатьох урядових і неурядових організаціях) відвідування
релігійної общини, яка має цілий
комплекс, де люди, у яких виникли певні життєві складності, можуть проживати певний час, аби
пройти адаптацію. І ці релігійні
общини співпрацюють як з державою, так і з громадськими організаціями». ■

СВІТ

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 13 ЛЮТОГО 2018

■ ТРАГЕДІЯ

Шукай літака... в полі
В авіакатастрофі в Росії загинула 71 особа
Олег БОРОВСЬКИЙ
У неділю після опівдня неподалік Москви розбився пасажирський літак Ан-148, що прямував до Орська. Повідомляється,
що літак зник iз радарів за кілька
хвилин після вильоту з аеропорту
«Домодєдово» і впав поблизу села
Аргуново, за 80 км на південний
схід від Москви. На його борту перебували 65 пасажирів та шість
членів екіпажу. Всі вони, за даними Московської міжрегіональної
транспортної прокуратури, загинули.
Як повідомляє агенція «Інтерфакс», свідок авіакатастрофи
стверджує, що перед падінням літака було чути потужний ляск. Ще
одна очевидиця події повідомила,
що вибух був «дуже гучним», у будинках мало не повилітали шибки, місцеві жителі навіть подумали про можливий інцидент на котельні.
За повідомленням МНС Росії,
до пошукової операції залучили
дев’ять безпілотних апаратів, 175
одиниць техніки та майже 800 рятувальників. У районі падіння в неділю виявили один із бортових самописців, а вчора знайшли і другу
«чорну скриньку», повідомив начальник регіонального управління
МНС Сергій Полетикін. Він додав,
що місце проведення пошукової
операції оточене. Також у районі
катастрофи виявлено уламки фюзеляжу і тіла кількох загиблих. Пошукова операція триває, тепер рятувальники та слідчі мають зібра-

ти всі уламки літака і фрагменти
тіл загиблих. З огляду на те, що
Ан-148 впав у заметене снігом поле,
його частини розкидало на великій
площі, а снігопад увечері неділі
лише посилився, це дуже непросте
завдання. Втім керівник МНС РФ
Володимир Пучков пообіцяв, що
роботи на місці катастрофи закінчаться впродовж семи днів.
Більшість загиблих були жителями східної частини Оренбурзької області, де розташоване місто Орськ, куди прямував літак, зазначили в адміністрації
області. Серед пасажирів, за поки
не перевіреними даними, були 11
мешканців Москви, а також громадянин Швейцарії та громадянин
Азербайджану. Очільник департаменту Консульської служби МЗС
України Василь Кирилич повідомив у «Твіттері», що українців у
цьому літаку не було.
В авіакомпанії «Саратовські
авіалінії» повідомили, що командир повітряного судна Валерій Губанов був досвідченим пілотом, у
нього загальний наліт — 5 тисяч
годин, на судні цього типу — 2,8
тисячi годин. Авіакомпанія придбала літак у 2016 році. Літак —
2010 року випуску, був розроблений АНТК імені Антонова, а вироблений у Воронежі Воронезьким
авіабудівним об’єднанням (ВАСО).
Ан-148 — спільна розробка України та Росії. Спочатку літак випускали на Харківському державному авіапідприємстві, потім у Росії,
але коли почався конфлікт на сході
України та анексія Криму, вироб-

Степан ПЕТРЕНКО
Злочинці все частіше вдаються до
можливості перетинати кордони, щоб
захистити себе від юридичних наслідків
своєї діяльності. У той час більшість громадян живуть під усе прискіпливiшим
наглядом iз боку держави, викликаним
тероризмом. Тим більше що більшість iз
цих злочинців вибирають для свого притулку не бананові республіки, а Францію, Великобританію та інші країни Європейського Союзу.
Невідомий французам олігарх iз Казахстану Мухтар Аблязов, котрий проживає на території Франції, залишив
свою батьківщину після того, як казахська влада виявила величезні розкрадання грошових коштів. Коли він очолював банк БТА, увів в оману тисячі
вкладників і викрав суму в розмірі 10
мільярдів доларів. Крім того, російські та українські інвестори також стали
«жертвами розкрадань Аблязова». У результаті олігарх переслідується судами
Казахстану, України та Росії. Переслідуваний своїм минулим, Мухтар Аблязов полетів до Великобританії, де він перебував три роки, перш ніж покинути її.
Причиною його швидкого від’їзду став
судовий розгляд, порушений за ініціативою БТА банку спільно з британською
владою, який нарешті приніс результат.
У 2012 році Мухтар Аблязов був засуджений англійським судом до «22 місяців тюремного ув’язнення за неповагу до
суду і за приховування підставних компаній». Таким чином вільне пересування громадян в Європейському Союзі —
реальність навіть для самих розшукуваних злочинців. І якщо Мухтар Аблязов, який перебував на гачку в Інтерполу
і був затриманий французькою владою,
і навіть провів кілька років у в’язниці
Флері-Мерожі, 9 грудня 2016 року був
звільнений. У той же день, незважаючи на всі судові рішення у цій справі,
Державна Рада дійсно анулювала екстрадиційний декрет про видачу олігар-

ництво літаків у Росії припинили.
Адже велику частину деталей для
літака завозили з України.
Тим часом представники Слідчого комітету Росії вилучають документацію «Саратовських авіаліній». Слідчий комітет РФ розпочав кримінальну справу про порушення правил безпеки руху та
експлуатації повітряного транспорту, що призвело до смерті людей. Російські слідчі обстежують
місце катастрофи літака Ан-148 у
пошуках причин авіакатастрофи.
Чиновники повідомили, що розглядають серед імовірних причин
катастрофи погодні умови, людські помилки та технічні збої. Про
можливість терористичної атаки
наразі не згадують.
Водночас деякі ЗМІ з посиланням на очевидців говорять про проблеми з двигуном. Невдовзі після
катастрофи ЗМІ звернули увагу на
дивні дані польоту Ан-148, які зафіксував сайт Flightradar. Спочатку літак набрав висоту в 1800 метрів і летів зі швидкістю 600 кілометрів за годину. Але потім Ан148 раптом спочатку знизився до
висоти 1500 метрів, потім знову
піднявся до 1800 метрів, а тоді почав падати. На позначці в 900 метрів він зник з екранів радарів. Літак не подав сигналу тривоги. Опитані експерти, на яких посилається портал NEWSru.com, серед
найбільш імовірних причин катастрофи Ан-148 «Саратовських
авіаліній» називають загорання
в двигуні, несправність датчика
швидкості, можливе обледеніння
машини, а також помилку в пілотуванні. Версія теракту наразі серед головних не фігурує, хоча і не
відкидається остаточно.
Це перша авіакатастрофа комерційного літака за більше ніж
рік: 2017-й був найбезпечнішим
для авіаперельотів у всій історії
світової цивільної авіації.■
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■ ВІДЛИГА

Ин хоче зустрітися
з Іном
Лідер Північної Кореї запросив
президента Південної Кореї в Пхеньян
Ігор ВІТОВИЧ
Лідер КНДР Кім Чен Ин запросив президента Південної Кореї Мун Чже Іна «якомога швидше» відвідати Пхеньян. Письмове запрошення передала 10 лютого його молодша
сестра Кім Йо Чжон яка першою з сім’ї північнокорейських
лідерів відвідала Сеул із нагоди Олімпійських ігор у Пхенчхані. Зустріч пройшла в президентському палаці, відомому як «Блакитний будинок». Повідомляється, що президент Мун Чже Ін обмінявся теплими словами з сестрою Кім
Чен Ина, яка прибула до Сеула разом iз формальним очільником КНДР — головою президії Верховних зборів країни
Кім Йон Намом.
Це найвищого рангу делегація в Сеулі з півночі півострова від часу корейської війни 1950-х років. Одночасно це
перший візит члена владної сім’ї КНДР — після війни ніхто з родичів Кім Чен Ина не бував у Південній Кореї, тоді як
президенти Південної Кореї були в Пхеньяні двічі.
А 11 лютого прем’єр-міністр Південної Кореї Лі Нак Йон
зустрівся з північнокорейською делегацією в Сеулі під час
обіду. Він висловив сподівання на створення, за його словами, «правильних умов» для зустрічі лідерів Півдня й Півночі. Північнокорейська сторона заявила, що її делегація
провела в Південній Кореї «відверті та безпристрасні» переговори. На цьому тлі глава МЗС Японії Таро Коно закликав здійснити денуклеаризацію (очищення території від
ядерної зброї) Корейського півострова, не піддаючись «на
дипломатію посмішок» у виконанні Півночі. Ультраправі
активісти у неділю продовжили в Сеулі протести проти прийому делегації КНДР.
Зустріч стала можливою завдяки зимовій Олімпіаді в
Пхенчхані, в якій обидві Кореї беруть участь під одним прапором. Ситуація на Корейському півострові загострилася в
листопаді минулого року у зв’язку з випробуванням КНДР
міжконтинентальної балістичної ракети нового типу. Але
на початку цього року у відносинах між Сеулом та Пхеньяном намітилось потепління. ■

■ Є ПРОБЛЕМА

Розшукуються... i легко долають кордони
Європі варто потурбуватися про захист від злочинців-утікачів
ха Росії, яка його запрошувала. Тепер
йому буде ще легше продовжити свої подорожі по Європі.
Чень Веньхуа, громадянин Китаю,
був виданий Францією на батьківщину
у вересні 2016 року. Він пербуває у розшуку за економічні злочини в провінції
Чжецзян, Чень Веньхуа і був переданий
китайським властям відповідно до договору про видачу злочинців, який набрав
чинності в 2015 році між двома країнами. «Йдеться про значний прогрес і
ще один успішний приклад репатріації
злочинців з європейських країн, після
Італії та Іспанії», — заявив офіційний
представник китайського міністерства
закордонних справ.
Тоді як Піднебесна пишається екстрадицією Чень Веньхуа, йому все ж
вдалося дістатися Франції — також iз
легкістю, перш ніж французька поліція
затримала його в 2015 році. Як тільки
Китай завершить установку «найдосконалішої системи відеоспостереження у
світі», китайські злочинці, можливо,
будуть схоплені, перш ніж вони почнуть
свою навколосвітню подорож.
З французької сторони торговець
наркотиками Крістіан Паран — засуджений у 2014 році судом Марселя до
18 років тюремного ув’язнення за торгівлю кокаїном, був у бігах протягом декількох років і скористався можливістю
перетнути Атлантику. Увесь цей час він
залишався членом організованого злочинного угруповання і під двома ордерами на арешт. Саме в Колумбії наприкінці 2016 року його подорож закінчилася. Колумбійська влада передала його
Франції, і Крістіан Парен був засуджений у грудні 2017 року до 16 років тю-

ремного ув’язнення.
З часів закінчення Другої світової
війни Південна Америка стала притулком для злочинців з усього світу. Рокко Морабіто, член калабрійського злочинного угруповання «Ндрангета» був
заарештований в Уругваї у вересні минулого року, після 23 років розшуку.
Його розшукувала італійська поліція,
він став об’єктом орієнтування Інтерполу. І хоча був одним iз найбільш розшукуваних Римом злочинців, це не завадило йому змінити континент. Деякі зло-

чинці все ще перебувають у бігах, про
що свідчить список найбільш розшукуваних Інтерполом осіб, які переховуються від правосуддя. Деяких з них розшукують більше десяти років...
Легкість, з якою деякі злочинці перетинають кордони, дає пiдстави звернути увагу на те, чи функціонують інструменти масового спостереження, як
ті, що, наприклад, впроваджені у Великобританії. На сьогодні, коли тероризм i
далi поширюється, це першочергове питання. ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 13 ЛЮТОГО 2018

■ ГЕРОЯМ — СЛАВА!

■ ПАТРІОТИЧНО І КРЕАТИВНО

Волноваха, яка болить
Одну з вулиць прифронтового міста перейменували
на честь героїв з Волині

❙ Художник Вова Воротньов пішки поніс із Червонограда в Лисичанськ вугілля.
Влад ГОЛОВКО, дослідник мистецтв
(«Українська правда. Життя»)

❙ Пам’ятний знак у Волновасі на місці загибелі бійців 51-ї ОМБР, куди приїздять волинські
❙ мами поплакати....
Ніна РОМАНЮК

Війна дорогою ціною, але поріднила донецьку Волноваху і Волинь, які раніше мало
що знали одне про одного. У лютому 2015
року Луцьк і Волноваха стали містамипобратимами. І не просто для «галочки»,
а почали пізнавати особливості регіонів,
налагоджувати контакти між школами,
обмінюватися делегаціями. Залишається
тільки шкодувати, що схід і захід не робили цього раніше. Може, й не було б того,
що маємо нині на Донбасі.

Біда поріднила
Зате тепер у Волновасі є вулиця Луцька, а в Луцьку — Волноваська. А нещодавно, в грудні 2017-го, у Волновасі відбулося перше богослужіння у новозбудованому
Святомиколаївському храмі УПЦ Київського патріархату. Цю дерев’яну церкву звели за півроку на пожертви волинян, щоб
увіковічнити пам’ять загиблих бійців 51-ї
бригади, які загинули на донецькій землі
22 травня 2014 року. Саме там, під Волновахою, українська армія тоді зазнала найбільших із початку війни на сході втрат. 22
травня вночі великий загін бойовиків напав на розташування військових 51-ї окремої механізованої бригади й упритул розстріляв їх із різних видів зброї. У тій кривавій м’ясорубці загинуло 18 бійців і три
десятки отримали поранення. З того часу
слово «Волноваха» для волинян асоціюється з болем і непоправними втратами.
Власне, після цього бою прийшло усвідомлення реальної війни, що почалася
на Донбасі. І саме після цих подій між Волинню та донецьким містом почали налагоджуватися по-справжньому побратимські зв’язки.
Ще раніше на місці розстрілу бійців
волинської бригади було встановлено меморіальний знак і хрест. А 26 січня цього
року двадцять двоє депутатів Волноваської міськради проголосували за перейменування вулиці Першого Травня на вулицю Героїв 51-ї ОМБР. «На цьому боротьба
не закінчена, можливо, буде оскарження
рішення наших депутатів з боку соратників комуністів, саме цих комуністів, які
проводили незаконний референдум, саме
цих комуністів, які блокували техніку
наших військових, не даючи можливість
останнім вчасно дістатися місця призначення та виконати наказ», — передбачали
можливий розвиток подальших подій довкола цього перейменування тамтешні волонтери. Так і сталося. Група невдоволених містян висловила свою незгоду і планує оскаржити рішення міськради в суді,
бо «їх не почули».

«Були там як герої, так і зрадники»
До військовиків цієї бригади, яку в
грудні 2014-го Президент розформував,
було багато претензій. Так, були випадки
дезертирства і здачі позицій окремими бійцями. Але пляма зради впала на весь військовий підрозділ, який на початку війни був найчисельнішим у Збройних силах

України і який з волі Головнокомандувача
був розформований, а на його базі створено нову, 14-ту, бригаду. Причинами волноваської трагедії в травні 2014-го і великих
втрат експерти називали низький рівень
бойової і тактичної підготовки, відсутність
розвідки місцевості, належного технічного
забезпечення. Про який рівень підготовки
можна говорити, коли бригаду сформували за кілька днів із непідготовлених бійців, коли вона була гола-боса?
Останні військові збори в бригаді проводили у 2007 році за участі 500 так званих
партизанів. Це були не резервісти, а просто військовозобов’язані, які були приписані до цієї військової частини й проходили перевірочно-навчальні збори. А потім
почалися реорганізація, масове скорочення, усе завмерло, бо армію фактично вели
до знищення. Навесні 2014 року, щоб відправити техніку бригади в зону АТО, волинська громада збирала гроші, а цивільні майстри-умільці за свій кошт і своїми
руками доводили до ладу техніку, щоб вона
доїхала в пункт призначення, бо багато машин просто заіржавіли від часу й не мали
навіть акумуляторів. Те, що зробили з цим
легендарним військовим підрозділом та
всією українською армією в часи незалежності України, — не провина солдатів, і не
вони мають відповідати за те, що не готові
були до війни.
«Ми були першими, хто сформував
51-шу бригаду. Сформували її за чотири
дні. І це була одна з найбільших бригад України. 3300 чоловік пішло тільки з Волині.
А 780 автомобілів зібрали за шість днів. Де
ви зараз назбираєте стільки техніки? І прикро, що так склалася доля цієї бригади. Не
хочу нікого судити. Думаю, історія розставить всі крапки над «і». Але те, що там були
як герої, так і зрадники, це факт. Я зустрічався і з тими, і з іншими, є серед них дуже
порядні люди, справжні герої. А є такі, що
кидали свої пости і блок-пости, тікали, до
цих пір у них проблеми зі зброєю і не тільки, — вважає обласний військовий комісар Роман Кулик. — А хіба в інших бригадах не було зрадників? Були. Але після
51-ї бригади вже був досвід, якого раніше
не мали. Коли ми її сформували, то побачили, що 500 чоловік не може керувати 4500
військовослужбовцями. Там були підрозділи, де не було жодного кадрового військового. Пізніше ситуація змінилася».
Мимоволі напрошуються паралелі з
1941 роком, коли частини Червоної армії
під натиском німецької армії масово відступали і здавали свої позиції. Що було б, якби
тоді розформовували гвардійські дивізії за
поодинокі випадки дезертирства?
Тому не все так однозначно у справі
51-ї окремої гвардійської ПерекопськоХарківської Празько-Волинської ордена
Леніна, двічі ордена Червоного прапора,
ордена Суворова і Кутузова механізованої
бригади, яка так безславно канула в Лету.
Добре, що пам’ять про неї й тих, хто захищав Україну в її лавах у перші дні й місяці
російсько-української війни на Донбасі, залишиться бодай у назвах. ■

Художник Вова Воротньов рушив зі свого рідного Червонограда пішки на схід.
Із шахтарського містечка на Львівщині
він захопив із собою шматок вугілля.
35 днів Вова ніс свій об’єкт близько тисячі кілометрів, прийшов у Лисичанськ
— інше шахтарське містечко, але вже
на Луганщині, — і передав його місцевому краєзнавчому музею. Ця хода
стала стрижнем художнього проекту
«ЗА/С ХІД».

Фланерство як мистецтво
Формально «ЗА/С ХІД» був заявлений як хода-маніфестація єдності України.
Наприкінці весни 2014-го Лисичанськ захопили бойовики-сепаратисти. Тоді за місяць місто
звільнили.
Похід Вови Воротньова припав на третю річницю тих подій.
Зовсім поруч досі тривають бойові дії.
Передача вугілля — своєрідна декларація подібності двох
шахтарських містечок: одного
на кордоні з Польщею, другого
— на рубежі підконтрольних Україні територій Луганщини. Цю
інтерпретацію з офіційного опису
проекту транслювали більшість
ЗМІ.
Утім сам митець неодноразово
інтерпретував ходу в дещо інакший спосіб: і як краєзнавчу експедицію, і як виклик самому собі,
і як абсолютно беззмістовну дію.
У попередніх роботах, зокрема
представлених у виставкових просторах Центру візуальної культури, PinchukArtCentre і Мистецького арсеналу, Воротньов переважно досліджував середовище
міста: вуличне мистецтво, субкультурні явища, практики благоустрою комунальних підприємств.
У «ЗА/С ХІД» міські дослідження Воротньова тривають,
але тепер міст багато, вони малі, а
між ними з’явилися 30 кілометрів
щоденної пішої ходи, які містять
найцінніше у проекті — художній
жест, що не піддається однозначній інтерпретації.
Погляд на ходіння як на
мистецьку дію для Воротньова не
новий.
Раніше у контексті своїх художніх практик він неодноразово згадував фланерство (від
фр. flaneur, «той, що гуляє»)
французького поета Шарля Бодлера. Після Бодлера фланер використовували дадаїсти та сюрреалісти, творчість яких також часто згадує сам Воротньов.
Осмислювали такий спосіб
пізнання філософи. Зокрема,
французький Ґі Дебор і німецький Вальтер Беньямін. Однак
фланерство — явище виразно
міське й схоже радше на прогулянку-блукання, ніж на тривалу
мандрівку.

Хід
Навіщо художник
тисячу кілометрів ніс
вугілля в Лисичанськ
Локальним зразком для проекту Воротньова видається мандрівництво Григорія Сковороди. Сам
Воротньов художньо посилається
на нього, розмістивши видання з
текстами Сковороди в інсталяції
проекту на Фестивалі молодих українських художників у Мистецькому арсеналі.
Щоправда, «ЗА/С ХІД» має
чітко окреслені вихідний пункт і
пункт призначення, тоді як мандрівництво Сковороди — не разовий маршрут, а спосіб життя. Про
тягле сковородинство Воротньова
говорити поки зарано.
Вочевидь найближчим до «ЗА/
СХІД» за формою можна визнати перфоманс-розлучення Марини Абрамович і Улая. У 1988 році
митецька пара обопільно вирішила закінчити 12-річні стосунки.
Для цього митці влаштували останню зустріч на Великій китайській стіні, після якої мали ніколи не бачитися знову.
Улай рушив із західного кінця, Марина — зі східного. За 90
днів ходи назустріч один одному вони подолали по дві з половиною тисячі кілометрів. Наступного разу Улай і Марина побачилися
через 22 роки, коли Улай порушив
обіцянку й прийшов на перфоманс Абрамович у нью-йоркському МоМА.
Подорож Великою китайською
стіною здається дуже вдалою опозицією «ЗА/С ХІД»: хода Воротньова наче на противагу одностороння та індивідуальна; а замість
розлучення, як у Улая й Марини,
Вова намагається досягнути сполучення між двома регіонами.

Співпереживати мандрівці
З відеодокументації перфомансу Абрамович і Улая на Бі-Бі-Сі
змонтували фільм The Lovers:
The Great Wall Walk (з англ. «Коханці. Хода Великою китайською
стіною»). Саме завдяки фільму
широкий загал може спробувати співпережити сентиментальну мандрівку митців.
У проекті «ЗА/С ХІД» це можливо завдяки соцмережам. У спеціально створеному для проекту
профілі Instagram Воротньов 886
разів запостив фото- чи відео-документи перфомансу, а на своїй
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сторінці у Facebook ділився враженнями та відповідав на коментарі.
Мистецтвознавець Борис Гройс
застерігає, що використання інтернету як простору для художнього
висловлювання може перетворити його на «психодраму самоспоглядання». Не певен, чи загрожує
це Воротньову загалом, але під час
«ЗА/С ХІД» на самоспоглядання у
нього просто не вистачало часу.
За 35 днів ходи в Instagram проекту з’явилося на декілька сотень
більше зображень, ніж за весь минулий рік в особистому профілі Воротньова.
Масив інформації, який продукував Вова під час ходи, радше дозволяє вже нам детально дослідити,
що саме потрапляє у його фокус.
Як зазначив сам художник,
«ЗА/С ХІД» можна розглядати як
краєзнавчу експедицію: він документував те, що часто залишається

на схід
поза увагою, — для місцевих цей
простір занадто буденний; а у великих містах зазвичай цікавляться хіба іншими великими містами.
Воротньов йшов поспіхом. На відміну від інших мандрівників, у нього не було часу знайомитися з місцевими мешканцями та заходити до них у
гості.
У добірці, що потрапила в соцмережі,
митець застосував метод типології подорожнього: більшість світлин можна
з легкістю розбити на групи за об’єктом
зображеного.
Майже все зображене трапляється
саме при дорозі: будинки, паркани, ворота, пам’ятники, магазини, автобусні
зупинки, придорожні хрести.
Час від часу об’єктом стає сама дорога, як у концептуальній фотографії англійця Ричарда Лонга A Line Made by
Walking (з англ. «Пряма, проведена пішою ходою»).
Для фотографій декількох типів
об’єктів Воротньов навіть завів окремі
хештеги, аби можна було подивитися
разом усі пов’язані світлини. За двома
з них — #traditionalukrainiangates (з
англ. «традиційні українські ворота») і
#volynianroadcross (з англ. «волинський
придорожній хрест») — знімків так багато, що з них можна було б навіть зібрати окремі проекти.
Власне, інший тип об’єктів, на який
часто звертає увагу Воротньов, — автобусні зупинки, для своєї фотокниги
Soviet Bus Stops (з англ. «Радянські ав-

тобусні зупинки») використав канадський фотограф Крістофер Хервіг.
З фокусом Воротньова резонує
ще одна типологійна фотокнига —
Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics
(з англ. «Декомунізовано: Українські радянські мозаїки») київського фотографа Євгена Нікіфорова. Воротньов часто
звертає увагу на парадокси перехідного етапу декомунізації: розфарбовані у
жовто-синій символи СРСР, постаменти
з-під нещодавно знесених пам’ятників
радянським діячам, залишкова геральдика на огорожах і в оздобленні будівель.
Фотографії Нікіфорова та Хервіга —
документи іншого характеру: вони фіксують у стані спокою об’єкти, які можуть скоро зникнути.
Час мозаїк з книжки Нікіфорова та
модерністських зупинок з книги Хервіга
— своєрідний «передостанній день Помпеї», коли вже зрозуміло, що виверження Везувію не уникнути, місто загине —
а залишиться лише його привид, законсервований у вулканічному попелі.
Простір «ЗА/С ХІД» нагадує радше
постапокаліптичний час уже після загибелі Помпеї, коли «привид міста» обжили вандали.
Одначе це враження — не єдина відмінність фотодокументації Воротньова
від робіт Нікіфорова та Хервіга. Типологійний підхід — каркас обох фотокниг.
Їх автори заздалегідь знали, де й що саме
вони фотографуватимуть.
Формат фотокниги та концентра-

❙ Погляд на ходіння як на мистецьку дію для Воротньова не новий.
❙ Фото з сайта pravda.com.ua.
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❙ Номінально завершальною частиною проекту Воротньова стала інсталяція у галерейному просторі.
ція на одному типі об’єктів зумовлюють
ґрунтовне ставлення до процесу фотографії: вибір камери, параметрів і часу
зйомки, логістика пересувань, перемовини про доступ до закритих об’єктів
тощо. Як наслідок, у фотокнизі опиняються відібрані й оброблені світлини.
У «ЗА/С ХІД» типізація зображень
можлива не завдяки попередньому задуму, а через інтенсивність підходу Воротньова: він щодня долав великі відстані
та багато знімав, повторюючи візуальні
мотиви — у «живій» стрічці Instagram
ми можемо вичленувати декілька типів
подібних зображень.

Скромний шарм прекаріату
Об’єктами уваги художника часто
стають різноманітні написи, емблеми
та візерунки. Одна з форм, з якими Вова
Воротньов працює вже багато років, —
одяг і друк на ньому.
Під час подорожі Вова анонсував
вихід кількох футболок, присвячених проектові: «червоноградську» — з
пам’ятником шахтареві скульптора Йосипа Садовського; «лисичанську» — з
лисом і шахтою; спільну — з червоноградським пам’ятником і лисичанською
шахтою.
Ці футболки — домашні заготівки
проекту. Але сам «ЗА/С ХІД» можна
тлумачити як своєрідну творчу експедицію: на фотографіях проекту багато вивісок з химерними кириличними шрифтами, герби, логотипи, різноманітні завиванці на воротах і парканах. Можливо,
щось із цього слугуватиме натхненням
для наступних робіт Воротньова.
Подібний художній метод застосовує британський митець Геміш Фултон, який сам себе називає walking
artist (з англ. «митець, що гуляє»). Під
час своїх мандрівок пан Фултон послідовується принципами етичної системи leave no trace (з англ. «не залишай

слідів»): якомога менше втручається у
довкілля, не залишає нічого свого та не
збирає нічого з собою. Натомість, враження від подорожі він передає пізніше в інсталяції у просторі галереї за допомогою фото, графіки, ілюстрації та
скульптури.
Номінально завершальною частиною проекту Воротньова стала саме інсталяція у галерейному просторі — на
Фестивалі молодих українських художників у Мистецькому арсеналі.
«ЗА/С ХІД» там був представлений
кімнатою, що нагадує реконструкцію
провінційного готельного номера: старий стіл з ДСП, на столі стос книжок,
портрет Новаліса, подарована в Лисичанську вуглина з тамтешньої шахти, фігурка шахтаря, пакет з АТБ. Поруч крісло, тумбочка, на ній маленький телевізор з квадратним екраном.
У телевізорі змонтовані короткі відео
з Instagram та Facebook, у яких Воротньов повсякчас просить подорожніх корів, собак чи кіз «сказать пару
слов». На стіні поруч схематичний малюнок Воротньова в русі, біля протилежної стіни — список населених пунктів, які Вова пройшов. Схематичний
малюнок Воротньова в русі — привіт з
ґрафіті-райтерського минулого Вови,
— мітка художника, яку він залишає
за першої-ліпшої нагоди: на стінах гаражів, автобусних зупинках, логотипі Олімпіади-80, картині в одному з готельних номерів.
Раніше Воротньов неодноразово називав себе вандалом і здіймав тему вандалізму в своїх роботах. Восени 2014-го
у назві проекту в Центрі візуальної культури він самоіронічно назвався «вандалузький пес» (оригінальна назва виставки Un Chien (V)andalou — каламбур із
назвою стрічки сюрреаліста Луїса Бунюеля Un Chien Аndalou, з фр. «Андалузький пес»).
Відтоді Воротньова менше вирізняє
вандалізм — тепер це, радше, скромний
шарм прекаріату. Він може дозволити
собі те, що не може пролетаріат — «люди
праці», яким буцімто присвячено «ЗА/С
ХІД».
Воротньов послідовно протиставляє
свої художні практики «серйозній роботі»: у 2013-му в PinchukArtCentre він
переінакшив формат творчої майстерні
(англ. workshop) на walkshop (тобто на
творчу прогулянку).
Тепер на п’ятах його чобіт напис
walking class (англ. «ходячий клас»)
— перероблене усталене working class
(з англ. робітничий клас). Ця класова
омонімія влучно відбиває абсурд буквального прочитання проекту: Вова йде
пішки, хоча між усіма містами існує сполучення; несучи шматок вугілля туди,
де його повно.
«ЗА/С ХІД» можна сприймати як
свого роду марення, сноходіння, сенс
якого зрозумілий лише доти, доки ми
всі перебуваємо у стані сну. Трактування цієї сновиди нагадує пошук вугільного пласту — ми відкидаємо поверхневі
шари й завзято копаємо далі, розмірковуючи побічно про ефективніші за вугілля джерела енергії. ■
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ІванРОЗУМНИЙ

Минуло 15 років від дня трагічної загибелі народного депутата України,
організатора депутатської групи «Антимафія» у Верховній Раді України,
підполковника СБУ Анатолія Єрмака.
Відомий український письменник і
журналіст Олександр Михайлюта ще
2012 року за власний кошт випустив
книгу «Слово про Єрмака», невеликий
тираж якої буквально розлетівся. Публікуємо інтерв’ю з автором сміливої
книги, колишнім помічником-консультантом А. Єрмака.
■ Олександре, та книга вийшла
друком у «дикі часи» Януковича. Не
боялися?
— Зовсім. Хоча нині — часи ще
дикіші. Але коли ми з Анатолієм подолали рубіж бандюків (а було це на
Хортиці, окупованій у 90-х роках минулого століття різними «моторолами»), я зрозумів: треба наступати, і
мафія принишкне. У кожного свій
Рубікон.
■ У вас на Хортиці справді був конфлікт із бандитами?
— Ми поїхали на територію колишньої комсомольської школи, де
вже порядкували кримінальні авторитети. Бо ті авторитети пресували
нормальну людину, за яку ми й ішли
боротися. Ідемо. Вечір. Лампочки
не світяться. Чуємо пересмикування затворів автоматів. Толя каже:
«Нехай, тиснуть на психіку... але в
мене , на випадок чого, є гранати...
А на інший випадок два снайпери з
нічними прицілами супроводжують
нас, один постріл у наш бік, і їх просто скосять... «авторитети» знають!».
І ми справді допомогли нормальній
людині відбитися від бандюків. І ті
бандюки відступили. До речі, згодом
одного з них підірвали в ресторані
його ж «братки». Іншого, вже після
Януковича, знайшли з підстреленою
головою...
■ Хто ж тоді убив Єрмака?
— Це було, на мою думку, замовлення однієї з організованих злочинних груп (ОЗГ) із вищих ешелонів влади України 2003 року. Хто
був Президентом? Кучма. А в Єрмака щодо Кучми — ціла низка розслідувань в економічних злочинах...
■ Ви не повірили у версію загибелі Анатолія Єрмака, оприлюднену тодішніми правоохоронцями, мовляв, звичайна ДТП?
— Я не тільки не повірив, для
мене було очевидним сплановане
вбивство... До речі, операція дуже
подібна до вбивства В’ячеслава Чорновола: вантажівка назустріч легковику, легковик ударяється у вантажівку, а в жертв аварії нема шансу вижити, бо їх добивають... Знаєте, якщо Анатолій сидів праворуч від
водія у «Жигулях», і на нього припав
головний удар вантажівки, то звідки в нього взявся перелом основи черепа? А водій (рідний брат Анатолія
Микола) також загинув, хоча на нього удар справа вантажівки не справляв убивчої сили... До речі, за кілька тижнів потому ми з полковником
СБУ Медведєвим поїхали до ясновидця Петра Утвенка у с. Дивин на Житомирщині, показали йому обкладинку
паспорта Єрмака, і дід Петро «відтворив» усю картину вбивства народного
депутата, зазначивши і колір машин,
і кількість пасажирів у кожній, і сказав, кого шукати...
■ А дід Петро сказав щось посутнє
з приводу вбивства Єрмака?
— Сказав: убили через «бомаги». Я
тоді навів деякі довідки: справді Єрмак мав якісь папери, котрі викривали так звану газову мафію, їхній тандем між українським і російським
злочинним бізнесом. Очевидно, його
помилка в тому, що негайно не оприлюднив ті «бомаги».
■ Він робив таке раніше?
— Звісно. Коли в «Сільських вістях» за його підписом і Григорія
Омельченка з’являлися публікації
про корупціонерів Кравчука, Кучму,
Зв’ягільського, Лобова, Лазаренка та

■ ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Єрмак — воїн світла
Оперативні дані, здобуті свого часу українським «комісаром Катані»,
ще «вистрелять» у судах
десятків інших, то мафія залягала,
адже замах на життя нардепа повністю б викрив її в очах світового співтовариства. До речі, коли з’явиться
Антикорупційний суд, то кому, як не
йому, взяти нарешті до провадження
справи, підготовлені свого часу членом парламентського Комітету з боротьби з корупцією та організованою
злочинністю А. Єрмаком.
■ Таке враження, що через 26 років
після проголошення Незалежності в
Україні досі діє «орден КДБ»?
— Ще в 1994-му я спитав про це
Єрмака ( а він на той час спалив своє
посвідчення колишнього працівника КДБ та партквиток члена КПУ на
знак повної і безумовної підтримки
України). І ось що він відповів: «Угруповання генерала Коржакова, начальника особистої охорони Бориса Єльцина, відкололося від основної зграї. Тепер маємо бригаду Гайдара—Чубайса та наближеного до
них олігарха Потаніна. Маємо сімейне угруповання Бориса Березовського. Маємо пітерське угруповання Володимира Путіна. І окремо — службу
генерала Коржакова. Звісно, кожне з
них прагне до посилення свого впливу
в Україні. Керівник КДБ УРСР Муха,
як відомо, вивіз картотеку агентури
до Москви, отже, ці агенти будуть ще
довго проявлятися в тих чи інших
публічних і непублічних справах».

❙ Анатолій Єрмак.
❙ Фото з сайта silskivisti.kiev.ua.
свою брати?» замість того, щоб дати
відсіч... Патріот прагне знати свою
правдиву історію, шанувати її, шанувати предків, думати, чим живе і
куди йде. Бути таким патріотом сьогодні в Україні — подвиг зі всіма на-

У січні 2001 року на засіданні Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України Анатолій заявив про те, що під виглядом
ДТП убивство Чорновола організували близько 20 працівників
міліції.
■ Настільки нам відомо, на вістрі
критики Єрмака постійно перебував
тодішній Президент Кучма, у нардепа були докази злочинної діяльності
вищого посадовця держави?
— Анатолій писав Генпрокуратурі: майор М. Мельниченко заявив,
що побачене і почуте ним особисто і
зроблені ним аудіозаписи однозначно
засвідчують, що Президент України
Кучма віддавав злочинні накази, контролював їх виконання, а також систематично брав хабарі і займався поборами, що дало змогу йому привласнити кошти на суму не менше одного
мільярда доларів США. Кучма створив «кришу» для захисту олігархів і
бізнесменів, які змушені були перераховувати мільйони доларів на рахунки, контрольовані Президентом
через його банкіра і довірену особу...
І що ж, нині Кучма — у фаворі, навіть веде так звані Мінські переговори. Хоча, якщо проаналізувати становище України 90-х і нинішнє, то
постане закономірне питання — а чи
не дії цього чиновника у далеких 90-х
і спровокували війну 2014-го на Донбасі?
■ В Україні на початку 90-х демонстрували італійський серіал «Спрут»,
у якому головний герой комісар Катані чинить спротив мафії. І хоча він
гине, справа його перемагає... Народ
називає Анатолія Єрмака українським «комісаром Катані»...
— Народ бачить усе... Єрмак був і
залишиться великим патріотом незалежної України. Одного разу він сказав: «Патріот не може стати рабом.
А їм потрібні слухняні раби. Сказали: «Голосуйте за Партію регіонів»,
— і вони дружно голосують...Скажуть: «Завтра вас будуть вішати», —
і вони покірно спитають: «А мотузку

слідками. Але тільки завдячуючи людям, які зберегли своє коріння і які
сьогодні стали ізгоями в суспільстві,
тими «шпаринками» світла крізь морок, тримається Україна.
■ Ви були свідком безстрашних
заяв Єрмака, час розслідувань за
якими і час суду настане?
— На тлі «мовчання ягнят» у мене
як журналіста викликало справжнє
захоплення його героїзмом. Прига-

дуєте, як «замилювали» справу про
вбивство В’ячеслава Чорновола? А в
січні 2001 року на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України Анатолій назвав прізвища посадових осіб із МВС, які, можливо, у березні 1999 року здійснили теракт проти лідера Народного руху В’ячеслава
Чорновола. Він також заявив комісії
про те, що під виглядом ДТП убивство
Чорновола організували близько 20
працівників міліції. Всю операцію зі
знищення політика очолювали тодішній керівник штабу МВС генерал-полковник Фере (не міг бути допитаний,
бо тривалий час перебував у госпіталі
МВС і помер, не виходячи з коми) і заступник начальника спецпідрозділу
«Сокіл» підполковник Н.
■ Оперативні дані, здобуті для
слідства проти корупції та організованої злочинності Анатолієм Єрмаком, напевне, скоро «вистрелять» і
багатьом «господарям життя» буде
непереливки?
— Хай би не йшли злочинним
шляхом! І коли ці «господарі» почали
діставати своїми корупційними діями і Європу, й США, природно, що реакція звідти буде адекватною. Знаю,
що всі викривальні матеріали наших
злодіїв у законі є у розпорядженні
спецслужб провідних держав. І кожній катюзі буде по заслузі. Ім’я українського «комісара Катані» житиме у віках, бо він — воїн світла. Тьму
ж чекає тьма. ■
P.S. Видавництво «Журналіст
України» оголосило збір коштів
на перевидання доповненої книги
О.Михайлюти «Слово про Єрмака».
Р/р 26000017245201 у ПАТ «АльфаБанк» м. Києва, МФО 300346, ЄДРПОУ
31514761. Призначення платежу:
Б/п фіндопомога на книгу. Контакти: zorja58@ukr.net; тел.: 044-45488-41.
Кожен додатковий примірник —
це додаткова цеглина в народний
мур оборони від корупції та оргзлочинності. Кожен, хто усвідомлює
себе українцем, повинен підтримати цей проект. І ми їх подолаємо.
Як подолала Італія зав дяки комісару Катані.

■ ПЕРЕДПЛАТА-2018

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на березень
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi —
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну нацiональну газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i вашої
уваги, шановнi читачi.
Хто з вас, шановнi читачi, не встиг передплатити «Україну молоду» на 2018 рiк, це можна зробити по всій Україні до 18 лютого, i ви отримуватимете газету з березня.
Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку, в операційних залах поштамтів, у пунктах приймання передплати, на сайті УДППЗ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2018 рiк:
на місяць — 55 грн. 51 коп.,
на два місяці — 111 грн. 02 коп.,
до кінця півріччя — 222 грн. 04 коп.,
до кінця року — 555 грн. 10 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 75 грн. 51 коп.,
на два місяці — 151 грн. 02 коп.,
до кінця півріччя — 302 грн. 04 коп.,
до кінця року — 755 грн. 10 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 20 грн. 13 коп.,
на два місяці — 40 грн. 26 коп.,
до кінця півріччя — 80 грн. 52 коп.,
до кінця року — 201 грн. 30 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково за
саму процедуру оформлення
передплати бере: на місяць —
2 грн. 00 коп., на квартал —
4 грн. 60 коп., на півроку —
5 грн. 60 коп., на рік — 8 грн.
60 коп.

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader

КУЛЬТУРА

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 13 ЛЮТОГО 2018

■ ПРОКАТНИЙ СТАН

■ ДУМКИ З ПРИВОДУ

Герой і Мефістофель
Патріот, бешкетник і соліст Паризької опери Василь Сліпак — у фільмі «Міф»
Тарас ЗДОРОВИЛО

Документальний фільм з анімаційними
вставками «Міф. За що загинув Василь
Сліпак?» режисерів Івана Яснія та Леоніда Кантера вийшов на широкі екрани.
Показ триває у 25 містах України. Це вже
третя спільна робота режисерів; попередні — зняті в 2014 році «Війна за свій
рахунок» та «Добровольці божої чоти».
Творці з новим фільмом уже в Італії —
Мілан, потім Рим та Брешія, на березень
заплановано тур до Канади (26 показів),
а згодом відбудуться покази й у Франції,
де Василь Сліпак був солістом Паризької
національної опери.
Музику для стрічки про співака зі Львова з унікальним голосом, що 19 років
прожив у Франції, а загинув за Україну
на Донбасі, писав, зокрема, його друг
Євген Гальперін, котрий творив музику і
для кіно Люка Бессона.

Василь не був святим, він був
справжньою людиною
Василь Сліпак у стрічці постає перед
нами без пафосу — таким, яким він і був
у житті: талановитим співаком і бешкетником-жартівником. Чого варта лише
одна з його витівок, коли після якоїсь
із гулянок з друзями — вранці він одразу після душу, накинувши на себе лише
халат, вийшов на балкон свого паризького помешкання й почав... на весь голос співати арію. А коли позупинялися машини, зібралася ціла юрба слухачів на бульварі й спонтанна публіка була
вже «на гачку» — Василь, дійшовши до
апогею арії, раптово, як на сцені, розвів
руки разом із... полами халату й уклонившись, пішов зі «сцени-балкону» до
кімнати. Він не був святим, він робив
помилки, але він був справжньою людиною — говорили про нього французькі колеги-товариші.
Дуже полюбляв жарти: в одному з
костьолів під час опери про Жанну Дарк,
коли її спалювали на вогні, Василь (перевдягнений у Мефістофеля) із Патріком
Гаретом мали паузу в своїх партіях і...
грали у футбол в каплиці. Його харизма
й шалений характер завжди привертали
увагу. В юності йому заздрили, бо легко
міг познайомитися з дівчиною, яка йому
подобалася. Його любили жінки.
Коли почалися події на Майдані у
Києві, а потім і війна на Донбасі — Василь Сліпак повністю віддався спершу
волонтерству: збирав гроші й відправляв
харчі і речі з Франції на східний фронт,
проводив антипутінські мітинги в Парижі. А трохи згодом повернувся в Україну й пішов воювати в лавах добровольчого батальйону «Правий сектор». Свій
позивний — «Міф», Василь узяв, трансформувавши ім’я Мефістофеля з його
улюбленої оперної партії.
Третя поїздка на фронт у червні 2016
року виявилася фатальною (воював Василь у травні 2014 та восени 2015 років).
Його серце зупинилося 29 червня поблизу населеного пункту Луганське, що на
Донеччині, — отримав смертельне поранення в шию. Йому був лише 41 рік...

І насмієтеся, і наплачетеся
Творці фільму «Міф» із Василем Сліпаком особисто не були знайомі, почали
знімати фільм уже після його смерті.
«Ми не хотіли робити спогади про
Василя Сліпака, хотіли показати живого Василя Сліпака, — каже режисер
Леонід Кантер. — Робота над фільмом
тривала 17 місяців, і він вийшов таким,
яким ми мріяли його створити. Фільм не
має вікового обмеження. Ми дуже хотіли зробити з цього фільму комедію, тому
в ньому є багато гумору, адже Василь був
дуже веселою людиною».
«Було кілька моментів, коли ми були
готові опустити руки, але щоразу до нас
приходила неймовірна підмога, — продовжує Леонід Кантер. — Перший раз
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❙ Василь Сліпак.
❙ Кадр з «Міфа».
це була допомога 500 доброчинців, які
поширювали інформацію про майбутній
фільм і тисячі людей з усього світу допомогли нам фінансово у створенні цього
фільму; нам також надсилали фото й відеоматеріали. І ми відчули неймовірну
відповідальність, бо коли кошти дають
спонсори — це одне відчуття, коли Держкомісія — це інша відповідальність, але
коли народ з усього світу допомагає — ти
відчуваєш відповідальність перед величезною кількістю людей, що й допомогло завершити цю стрічку.
У нас не було ні дедлайнів, ні термінів
завершення роботи, все було якось не
дуже ясно, тому потроху наша команда
почала «розповзатися». Часом ми буксували, але ота мотивація у вигляді людської підтримки — найкраща для завершення початого.
Василь Сліпак був неймовірною особистістю — кожного дня він нас надихав. Був момент, коли Орест, старший
брат Василя, приніс нам відео й ми вперше почули його знаменитий контртенор
а капела й у нас пройшов мороз по шкірі.
Переглянувши фільм — ви і насмієтеся,
і наплачетеся».
Фільм зроблено за світовими стандартами, вважає Пилип Іллєнко, голова Державного агентства України з питань кіно, і його не соромно показати ні
на Бі-Бі-Сі, ні на іншому каналі, де демонструють високу культуру створення кінопродукту. Це — сучасний рівень
кінематографа, який демонструють вітчизняні кінематографісти. Фільму надали державну підтримку — 40% від «Держкіно» (щоправда, це сталося із великим запізненням, лише восени 2017
року) .
Пилип Іллєнко вважає, що не можна ставити питання про окупність таких
фільмів — це потрібні суспільству картини й вони повністю повинні фінансуватися державою.

«Розплинуся в тобі
й вічно житиму!..»
«Міф» виявився непростою стрічкою з досить складною історією головного героя, — говорить Іван Ясній, режисер картини. — Вважаю, що нам вдалося зробити досить цікавий, динамічний,
сучасний фільм, поєднуючи там і анімацію, і музичні твори відомих композиторів. І, незважаючи на те, що Василь загинув, — цей фільм є позитивним. Його
вчинок, вчинок справжнього козака:
коли трапилася біда в Україні — він залишив усе, що в нього було у Франції, й
поїхав захищати рідну землю. У нашо-

му фільмі — чотирьох уже немає серед
живих... Серед них і Влад Казарін (позивний «Розписний», загинув у серпні
2016 року), який знімав останній бій, у
якому був Василь, і ці матеріали ми використали у своєму фільмі».
Художник і фронтмен гурту «ОТ
VINTA» Юрій Журавель сказав, що
спершу пропозиція від режисерів попрацювати аніматором у цьому документальному фільмі йому здалася маразматичною, але згодом — сподобалося.
Адже режисери знайшли чудове рішення: повну аналогію творчого життя Сліпака з головним героєм книжки Джані
Родарі «Чарівний голос Джельсоміно»
— саме цю ігрову, анімаційну частину
Юрко й узяв на себе. І відверто зізнався, що працювати з Іваном і Леонідом
йому було дуже важко. А ще додав, що
коли Леонід Кантер уже почав їздити по
світу з допрем’єрними показами, то зрозумів, що деякі анімаційні моменти треба було ще доробляти, що протягом тижня й було зроблено.
Галина Клемпоуз із позивним «Перлинка», яка зараз воює в батальйоні
«Донбас», — воювала з Василем, і була з
ним в останньому бою, сказала: «Далеко
не всі добровольці є професійними воїнами — ми воюємо на власному ентузіазмі й потягу до навчання воєнній справі
вже на передовій. Так само було і з Василем. Познайомилися ми в червні 2016го, коли він приїхав на нашу позицію незадовго до того трагічного бою... До цього він воював у Пісках. Професійним воїном Василь не був, але вправно володів
кулеметом. Василь підтримував нас морально, жартував, а ще виправляв, якщо
хтось із дівчат-посестер вживав суржик,
і вчив правильно розмовляти українською».
Василь на передовій постійно намагався жартувати й веселити побратимів.
А ще десь із 5-6-ї ранку починав співати
гімн; це чула і ворожа сторона, і просиналися хлопці після нічного чергування
та були за це дещо злі на Василя.
Боєць із позивним «Сім’янин» (батько 5 дітей), котрий також був зі Сліпаком в останньому бою, а невдовзі й сам
загинув, відповідаючи у фільмі на запитання: «Наскільки Василь був вправним
воїном?», посміхаючись, дипломатично
сказав: «Співаком він був кращим!».
Останніми словами вмираючого на
руках побратимів Василя Сліпака були:
«Розплинуся в тобі й вічно житиму!..»
І як не погодитися зі старшим братом Василя Орестом, котрий сказав, що
дуже хотів би, щоб завдяки цьому філь-

Без пафосу
Марія СУЛИМА
«Це історія про мого молодшого брата Василя. Він пізно почав говорити, але коли заговорив, то одразу заспівав», — каже Орест Сліпак
на початку фільму «Міф» — документальної
стрічки про геніального українця Василя Сліпака, співака, якому світ аплодував стоячи, співака, які народжуються раз на сто років, а то й
рідше. У стрічці українські наставники згадують про Василя Сліпака як про живе вокальне
диво. Для композиторів він був дивом бодай
тому, що міг виконати ті твори, які вони писали
для неіснуючого голосу. Для педагогів він був
водночас і головним болем, адже такий голос
потребував висококласних «ювелірів»: найменша помилка могла зіпсувати надзвичайний
природний дар.
По-справжньому свій вокальний талант Василь Сліпак зміг розвинути у Франції — постійна робота над собою, співпраця з найкращими
диригентами світу не минули дарма. Українець
став солістом Паризької національної опери, одночасно здобував перемоги на престижних світових конкурсах. Талановитий, харизматичний,
красивий, він мав усе — любов і поклоніння
глядачів, схвальні відгуки колег і критиків, увагу слабкої статі. Здавалося, що ще потрібно? Він
міг жити спокійним і ситим життям, насолоджуватися славою і заслужено в ній купатися. Проте
такий сценарій був не для Василя Сліпака.
Саме тому його не зрозуміла кохана, коли
він, покинувши все, поїхав на Майдан, коли
йому Батьківщина виявилася дорожча, ніж світова слава і визнання. Мало хто зрозумів учинок соліста Паризької національної опери, який
узяв до рук зброю і поїхав на схід. Нерозуміння
близьких, здивування і постійні запитання журналістів — здавалося, осягнути вчинок Василя
Сліпака не міг ніхто. Особливо невтямки його рішення було для людей творчості — його колег.
Про це, наприклад, відверто каже у фільмі композитор Олександр Козаренко. Мабуть, сам Василь Сліпак такого наслухався немало.
Як жартував, як відповідав журналістам,
його витівки і пророцтво перед останньою поїздкою на фронт, його стосунки з колегами і побратимами, його вдача і відсутність пафосу —
у фільмі постає жива людина, у всій своїй повноті, зі своїми суперечностями і боротьбою зі
світом за вищу справедливість.
Режисери пропонують пройти разом із Василем Сліпаком його шлях — від першого здивування щодо його неймовірного голосу до отого страшного шляху — у Львові, коли мало не
все місто на колінах проводжало його в останню путь. І от пройшовши оцей шлях, глядач
має сам відповісти на запитання «За що загинув Василь Сліпак?». А можливо, після перегляду виникне інше — чи потрібно це запитання взагалі ставити?
му ми пам’ятали про героїв, які віддали
життя за нашу країну й за тих, хто воював і вижив.
«Я знаю дуже багато друзів Василя,
які воювали, та, на жаль, вони у важкому стані, бо потребують допомоги, реабілітації й професійного працевлаштування. І одна з відповідей на питання «За що загинув Василь Сліпак?» —
у тому числі й за те, аби ми цих людей
пам’ятали й надавали їм фахову допомогу. А ще за те загинув, аби ми почали думати, як нам закінчувати цю війну, бо
кожен день продовжують гинути люди
на фронті — ми повинні отримати від державних мужів чіткий план миру. Знімальній групі вдалося відтворити багатогранний образ Василя — саме такий,
яким він був!» — із сумом додав Орест
Сліпак.
30 червня 2016 року Президент України Петро Порошенко відзначив Василя Сліпака орденом «За мужність»
І ступеня (посмертно), а 20 лютого
2017 року за виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті державного
суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння
Українському народові глава держави постановив присвоїти звання Герой
України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Сліпаку Василю Ярославовичу — учаснику антитерористичної операції (посмертно). ■
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Юрій ПОТАШНІЙ,
журналіст

«Гарно було б у святкові дні долучитися до високого мистецтва», — так подумав я і купив
два квитки в прославлений
київський Театр ім. Лесі Українки. Краще б я цього не робив,
адже вистава мене відверто
розчарувала.
Я знав, що це — комедія, знав,
що спектакль — російською
мовою. Але я гадки не мав, що
це може бути настільки вульгарно і несмішно. Ідеться про
«Слишком женатого таксиста»
англійського драматурга й актора Рея Куні в постановці режисера Олега Нікітіна.

Силуети жінок бігали
в ліфчиках...
Дещо насторожила на афіші
спеціальна позначка «16+»,
але спочатку я не надав тому
належної уваги. Прозріння
до мене прийшло вже під час
вистави, коли головний герой
Джон Сміт став активно жонглювати «сексом»: «сумасшедший секс», «нормальный секс»,
«сексуальные игрища», «сексуальные сети», «сексуально озабоченный», «сексуально бесполезен».
Один раз навіть проскочило «Тра...мся с женой» — від
несподіванки я зніяковів і запитально озирнувся навсібіч,
та всі аж заливалися реготом.
Пригадую, колись схожим чином мене спантеличив московський гуморист Вінокур,
який на концерті в «Україні»,
вочевидь для сміху, у своєму
монолозі грубо вилаявся. Тоді
я вперше відкрив для себе «русский мат» як елемент сценічного мистецтва.
У Театрі ім. Лесі Українки,
попри застереження «16+», попереду мене сиділо дівча років
12. Воно слухало весь цей «секс»
і сміялося, як доросле. Сміялися сусіди поруч і ті, що примостилися на приставних стільцях
у проході. Зал — повний. Мені
самому дісталися квитки тільки тому, що купив їх за два місяці до спектаклю.
Ми з дружиною очікували
на комедію, хотіли сміятися,
але не могли. Скажу відверто,
ми розраховували на більше,
ніж просто «сумасшедший» театральний «секс». Зрештою, ми
йшли не на «95-й квартал» чи в
кіно «для дорослих».
Наші суперечливі відчуття посилилися, коли на
сцені всіма барвами райдуги заграла«голуба» тематика.
Хоча актор у ролі гея й був переконливим, важко зрозуміти,
навіщо він з’являвся перед глядачами. Цей Боббі мав яскравий
макіяж і надміру жіночі манери. Він розповідав, що живе із
«засранцем Микки» й «балуется шитьем женской одежды».
Проте на сюжет Боббі жодним
чином не вплинув — склалося
враження, що автор увів у п’єсу
цього типа лише для того, аби
популяризувати одностатеві
зносини.
Під час першої дії через короткозорість я не надто чітко
бачив акторів: силуети жінок
бігали в ліфчиках, а чоловіки
поважно трусили своїми животами. В антракті я взяв бінокль
— краще б я цього не робив!
Виявилося, що головного
героя — велелюбного таксиста Джона Сміта — грає актор
передпенсійного віку. За сюжетом він одружився тільки
3 роки тому, причому одразу з
двома жінками. Графік у Джона такий, що його витримає далеко не кожен молодий донжу-

■ ЧАС «Т»

Стурбовані несмаком і сексом
Із чого регоче більшість глядачів у прославленому київському Театрі імені Лесі Українки
на виставі з позначкою 16+
ан, адже чоловік розривається
між дружинами, котрі не знають про існування одна одної.
Обидві жінки задоволені
Джоном і життям, вони обожнюють свого мужчину і не помічають нічого дивного в його
поведінці. Щоправда, в нашій
ментальності таксист, та ще й
літній, не вважається завидним кавалером, за яким упадали б дівчата. Також дивно, що,
здавалося б, затятий холостяк
став перед пенсією «султаном»,
схибленим на «нормальному»
сексі. Автор п’єси все ж таки,
мабуть, мав на увазі молодшого героя, аніж український режисер.
Зауважу, що весь репертуар
театру Лесі Українки — доволі
«сексуальний». Ось лише деякі
назви вистав: «Обнажённая со
скрипкой», «Завещание целомудренного бабника», «Ангелочек, или Сексуальные неврозы наших родителей». Деякі без
«сексу» в назві, але все одно із
позначкою «16+».

Леся не винна
Мені здається, що «національний академічний» театр
мав би виконувати більше просвітницьку функцію, а не сприяти сексуалізації та маргіналізації народу. Театр Лесі Українки — державний і фінансується
за рахунок платників податків.
Невже брутальна «попса» є державним замовленням?
До речі, у театрі з виконанням державного замовлення
завжди було туго. Відповідно
до законодавства, наприклад,
слухачі Національної академії
держуправління при Президентові України мають право
безплатно відвідувати вистави,
аби підвищувати свій культурний рівень. Так ось, коли я навчався в академії, у Театр Франка нас пускали завжди, а в Те-

❙ Театр ім. Лесі Українки у Києві.
❙ Фото з сайта opinion.biz.ua.
керівництва театру це, мабуть,
принципово. Сам гендиректор
культурного закладу Михайло Резнікович через гучномовці «убедительно» просить глядачів перед виставою «выключить мобильные телефоны».
У назві веб-сторінки театру також наголошується,
що це rusdram, без будь-якої
прив’язки до Лесі Українки,
адже вона тут, очевидно, не головна.
У театрі протягом останніх
23 років керує Резнікович, відомий радянський, а тепер і український режисер. Достеменно невідомо, чи був Резнікович
вірним комуністом, але його
сміливо можна назвати вірним

«Театр російської драми» слід позбавити імені
Лесі Українки, назавжди знищивши цей недолугий
оксюморон, що дезорієнтує українців.
атр Лесі Українки — ніколи:
адміністрація постійно казала
про брак вільних місць.
Гидко, що весь цей несмак
і вульгарщину прикривають
ім’ям великої української поетеси — водночас жодної вистави Лесі Українки в театрі наразі не йде. Заради справедливості додам, що, окрім «сексу»,
в афішах значаться Шекспір,
Мольєр і Чехов.
На мій погляд, «театр російської драми» слід позбавити
імені Лесі Українки, назавжди знищивши цей недолугий
оксюморон, що дезорієнтує українців. Із таким же успіхом театру можна було б надати ім’я
будь-якого іншого відомого українця, приміром знаменитого
мандрівника Миколи МиклухоМаклая.
У Театрі російської драми
зовсім небагато російської драми, чого не скажеш про російську мову. Тут російською —
все: вистави, афіші, квитки й
навіть написи в туалетних кімнатах «курить запрещено». Для

«регіоналом», хоча режисер і
стверджує, що ніколи не вступав у Партію регіонів.
Як зараз бачу: 2004 рік, на
сцені за довгим столом сидять,
насупившись неначе ГКЧП,
довірені особи кандидата в президенти України Януковича й
по черзі славлять «двічі несудимого» «проффесора». Тоді серед
них мене здивувала присутність
саме Резніковича, який чомусь
вирішив підтримати цього неінтелігентного політика, котрий,
як пізніше зізнався режисер,
жодного разу не був у Театрі
Лесі Українки.

Безальтернативний «Герой
України»?
Коли Резнікович заявив про
свою політичну позицію, опоненти взяли його на олівець, а
після поразки Януковича «помаранчевий» міністр культури Оксана Білозір, керуючись
політичною доцільністю, витурила «регіонала» з театру. Однак після протесту частини «артистів театру й діячів культури

Росії» Резніковича поновили на
посаді, а саму Білозір звільнили «у зв’язку з реорганізацією
міністерства».
Після скандалу Резнікович
не змінив своїх поглядів і продовжив кар’єру «регіонала».
2006 року він став депутатом
Київради від Партії регіонів, а
при наступній каденції вдруге
увійшов у цю ж річку, секретарював у комісії з питань культури та туризму. 2013-го президент Янукович віддячив режисерові за багаторічну підтримку
«Героєм України».
Оскільки Партія регіонів
зникла, а Янукович утік, Резнікович тепер не займається політикою. Проте нещодавно очільник Театру Лесі Українки бувтаки змушений здати політичний іспит, за який «проффесор»
Янукович поставив би йому «зарах.», а ось Українська держава
— ні.
Коли двох акторів театру
Лесі Українки звинуватили в
сепаратизмі, режисер виявив до
них лояльність, прикрившись
демократією та свободою слова.
Публічну підтримку «ополченців» та агітацію за «ДНР» «Герой України» Резнікович не засудив, а просто назвав «інакодумством», не вживши жодних
заходів. Актори-«ватники» й
досі є членами трупи держтеатру та грають у виставах.
Якщо на заклики до сепаратизму не реагують ані в СБУ,
ані в Мінкульті, то годі казати
про такі дрібниці, як «русский
дух» у стінах і вульгарщину на
сцені Театру ім. Лесі Українки.
Мовляв, «публика не дура», а
вона ж не бойкотує, навпаки,
платить за це своїми кревними.
У Резніковича — як і раніше, все добре: він очолює театр з
1994 року, успішно суміщає дві
посади (гендиректора й художнього керівника), щороку держава субсидіює «Лесю Українку» на десятки мільйонів гривень. У квітні Михайло Ієрухімович відсвяткує 80-річний

ювілей, але на пенсію він не збирається, адже має великі творчі
плани та й контракт його з Мінкультом чинний іще протягом
3,5 року. А там видно буде.
Схоже, конкурентів у Резніковича немає, адже в останньому конкурсі на посаду керівника театру брав участь один кандидат, який і виборов перемогу.
Мінкульт вирішив не втручатися ані в кадрову, ані в репертуарну політику культурного закладу. Тож, схоже, Леся Українка
ще довго буде змушена терпіти
«Слишком женатого таксиста»
з його вічним «сексом».
Варто зауважити, що ця кумедна вистава доволі популярна
на пострадянському просторі, її
часто ставили в обласних театрах Росії. Нині вона йде в
Дніпро(петро)вському академічному театрі драми і комедії (ще
рік тому це теж був Театр російської драми тільки імені М.
Горького). Щоправда, у Дніпрі
в спектаклі задіяні молодші актори, ніж у Києві.
Кому цікаво, «Слишком женатый таксист» має продовження під назвою « С л и ш к о м
счастливый отец», якого також поставили в театрі Резніковича.
***
Ми з дружиною залишали
глядацьку залу одні з перших.
Працівниця гардеробу поцікавилася, «понравился ли нам
спектакль», очевидно, розраховуючи на схвальний відгук.
«Это было ужасно!» — відповів
я на «общепонятном». У жінки від такого пасажу аж очі
пов’яли. Схоже, я зіпсував їй
настрій не менше, аніж вистава
мені.
Комедія «Слишком женатый таксист» іде на київській
сцені «в течении 13 лет с неизменным успехом». Я ж повертався додому з відчуттям змарнованого вечора. До того ж мені
було ніяково перед дружиною,
адже це я обирав виставу. Але ж
насправді я обирав театр — національний, академічний! ■
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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»
Костянтин РОДИК

Філософ Тарас Лютий вражає масового
читача другий рік поспіль. 2016-го його
книжка «Ніцше. Самоперевершення» (К.:
Темпора) стала лавреатом поміж вітчизняної гуманіаристики. 2017-го узявся за
не менш амбітний проект — позмагатися
із самим Мішелем Фуко, автором класичної «Історії безумства». «Корабель шаленців» — має назву нова книжка Т.Лютого з
підзаголовком «Нариси з культури несамовитості, глупоти і безрозсудства» (Л.:
Видавництво Старого Лева).
Власне, змагатися з французом наш
автор не став: гра відбулася не на полі
евристики, а на тренувальному майданчику чистого популяризаторства. Мета
— оповісти читачеві, не обтяженому
академізмом, як зароджувалася, розгалужувалася, гострішала проблема Іншого — одна з головних нинішніх проблем-ідентифікаторів. Вистава вийшла
феєрична — ерудиція автора вражає та
ще й він добре володіє мовою, виразно не
редакторського походження.
Лютий не сперечається з Фуко, але
книжка випромінює більше — сам
спосіб модерного філософського думання, колись сформульований французьким ученим: «Філософія є відсуванням
і трансформацією рамки мислення, модифікацією усталених цінностей та
всією тією працею, яку здійснюють,
аби мислити по-іншому, робити інше
і стати не таким, яким є». Читач не
лише захоплено спостерігає за пригода-

■ НОМІНАНТ

Тренінг з філософування:
правила зміни правил гри
ми смислів, а й змушений із приємністю взяти участь у цьому інтелектуальному дійстві. Ось, на пробу, такий закрут,
мисленнєва гойдалка: «Віра, хоча й позбавлена виваженої раціональної основи,
однак має бути зрозумілою, тобто раціонально представленою. Себто віруючий завжди не від світу цього. Його
не втиснути в рамки нормальності…
Християнська віра наказувала особливо не пориватися осмислювати чи
піддавати сумніву все незрозуміле. Ба
більше, перебування в просторі віри означало виклик розумові».
Отже,
об’єктом
дослідження
Т.Лютого є «індивід, вилучений зі світу
соціальної рівноваги» — з різними самота соціо-ідентифікаційними знаками:
плюс, мінус, знак питання. Часом автор
додає своєї приховано-усміхненої позначки, як-от: «Ідіотизм» (від грецького
«приватна людина») — це перебування
у стані самодостатності».
«Корабель шаленців» — книга мандрів найрізноманітнішими закутками
людської свідомості; інколи вона нагадує подорожі Аліси (Т.Лютий з повагою
іменує книгу Люїса Керрола «структурною забавкою»). Кого тільки не зус-

■ СОФІЯ:
■ КОРОТКИЙ СПИСОК
Далі публікуємо результати експертної сесії
Всеукраїнського рейтинґу «Книжка року’2017»
– шорт4листи кожної підномінації: по сім найподієвіших книжок сезону (за абеткою). Лавреати з цих списків будуть оголошені на церемонії нагородження у Науковій бібліотеці імені
Максимовича Київського національного університету імені Шевченка 16 лютого 2018 р.

Філософія / антропологія / психологія
П’єр АДО. Покривало Ізіди. Нарис історії ідеї Природи.
– К.: Новий Акрополь, 470 с.(п)
Тимо АЙРАКСИНЕН. Щастя: Даґ Ейнстейн ЕНДШЬО.
Секс та релігія; Ерік СМАДЖА. Сміх: біологія,
психіка, культура. – Л.: Видавництво Анетти Антоненко;
К.: НікаЦентр, 208+304+160 с.(п)
Тарас ВОЗНЯК. Філософічні есе. – К.: Дух і Літера, 590
с.(с)
Тарас ЛЮТИЙ. Корабель шаленців. – Л.: Видавництво
Старого Лева, 224 с.(п)
Алістер МАКҐРАТ. Небезпечна ідея християнства.
– К.: Дух і Літера, 664 с.(п)
(Не)задоволення
публічними
просторами.
Урбаністичні студії ІІІ. – К.: Всесвіт, 342 с.(о)
Карл Ґустав ЮНҐ. AION: Нариси щодо символіки самості.
– Л.: Астролябія, 432 с.(п)

Політологія / соціологія
Олександр ГРИЦЕНКО. Президенти і пам’ять. Політика
пам’яті президентів України. – К.: К.І.С., 1136 с.(п)
Лариса МАСЕНКО. Мова радянського тоталітаризму.
– К.: Кліо, 240 с.(п)
Девід САТТЕР. Доба безумства. Занепад і кінець
Радянського Союзу. – К.: Дух і Літера, 528 с.(п)
Світова гібридна війна: український фронт. – Х.:
Фоліо, 496 с.(п)
Джозеф СТІҐЛІЦ. Ціна нерівності: Як теперішнє
поділене
суспільство
загрожує
нашому
майбутньому. – К.: Темпора, 584 с.(о)
Олена СТРЕЛЬНИК. Турбота як робота: материнство
у фокусі соціології. – К.: Критика, 288 с.(о)
Карл ШЛЬОҐЕЛЬ. Український виклик. Відкриття
європейської країни. – К.: Дух і Літера, 356 с.(п)

трічаємо на цій звивистій дорозі. Ось
трикстери — Кіт у Чоботях, Вінні Пух,
Карлсон з даху. Онде гримить сцена
рок-концерту: «Відчуття, близькі до
шаманських, можуть виникати у рокмузикантів, які зазнають оглушливого впливу звуку, виконуючи вокальні

партії чи танцювальні рухи. Різкі ритмічні звуки здатні викликати процес
гальмування в корі головного мозку. В
результаті виникає так званий «змінений стан свідомості». Зазнайомимося із сучасними буддистами та середньовічними ченцями-екстремістами. А
коли заходимо на територію глупоти,
шоковані «грандіозністю проблеми» й
мусимо погодитися з Айнштайном, що
скрушно похитує головою: «Є тільки дві
нескінченні речі: Всесвіт і дурість. Хоч
щодо Всесвіту я не цілком упевнений».
Книжка ця — про саму суть мандрів: «Шаленство змушує людей вибитися зі звичної життєвої колії, а отже
— поневірятися та податися у мандри». І коли налаштуємо оптику в такий
спосіб, раптом по-новому побачимо начебто добре відомих Одіссея і Сковороду; інакше сприймаєш, приміром, прозу Валерія Шевчука; минає скепсис від
читання сучасних тревелоґів. Зрештою,
як значив той-таки Мішель Фуко, «філософія є рухом, за допомогою якого не без
зусиль і зволікань, не без мрій та ілюзій
звільняєшся від того, що вважається істинним, і шукаєш нових правил гри».
До речі, «Видавництво Старого
Лева» також творить нові правила гри,
вже третій рік публікуючи книжки філософської есеїстики (В.Єрмоленко,
В.Кебуладзе, Т.Лютий), про що раніше
важко було й помислити. ■
* Рецензія на книжку ще одного номінанта «Світова гібридна війна: український фронт» (Х.: Фоліо) опублікована в «УМ» від 01.08.2017.

■ ПОЛІТОЛОГІЯ

Епатаж-політекономія:
туга за Гетьманом
Костянтин ДИКАНЬ

Публіцистиці притаманний певний рівень абстракції, що часом балансує на
межі банальщини — така природа жанру. Запорукою від профанації зазвичай слугує науковий вишкіл автора, що дозволяє вивести причинно-наслідкові
зв’язки навіть з тривіальної хронології. Доктор економічних наук Олександр
Савченко спробував свої сили в політико-історичному аналізі: «Антиукраїнець,
або Воля до боротьби, поразки чи зради» (К.: Самміт-Книга, 2017), балансуючи на лезі максимального спрощення понять.
У підмурівку авторської методології — два наріжні камені. По-перше, «теорія нечітких множин до
аналізу соціальних та історичних
явищ» (ідеться про взаємопроникні
середовища). По-друге, часовий детермінізм: «Чим більш віддалені історичні події, тим менший їх вплив
на сьогодення». На побутовому рівні
виглядає переконливо. Дійсно, військові успіхи Олега чи Святослава
мало зв’язані з сучасною Українською державою, натомість наслідком
поразки Директорії стали три Голодомори, Друга світова війна, загибель мільйонів українців. Водночас
невідомо, як склалася б світова історія, якби Володимир за геополітичний орієнтир обрав Рим, а не Візантію
(хрещення Русі робилося ще нерозділеною Церквою), чи козаки пристали
б на пропозицію Дорошенка, а не Богдана й обрали союзником Стамбул, а
не Москву.
Ці приклади і аналіз історії Незалежної
України,
зроблений
О.Савченком на базі досвіду власної
роботи на високих державних посадах та «інсайдерської інформації»,
доводить, що у виборі альтернативи
(дихотомія вибору) надто багато особистісного: роль «батька нації» в історії народу важко переоцінити, проте українці свого Ататюрка не мали.
Водночас покликання публіцистики — навчити маленького українця
зростати інтелектуально, понад рівень побутового узагальнення. Книга містить декілька тез, вартих попу-

ляризації: «Покарання за фінансові
та економічні злочини є важливим
заходом боротьби з кризами. Без каральних акцій держави проти фінансово-економічних злочинів кризи
стають перманентними, вони ніколи не закінчуються», — стверджує
О.Савченко й робить логічний висновок: «Якщо влада не може покарати
злочинців, її треба міняти», — проте
всіляко уникає називати прізвища генераторів корупції.
Крім традиційних трьох гілок влади, О.Савченко виділяє ще дві: корупційну і вплив з-за кордону (РФ, ЄС,
МВФ, США). Тому «Україні потрібен не арбітр, а патрон». Те, що будьякій молодій, новоствореній, а тому
організаційно й економічно слабкій державі потрібен геополітичний
«дах», було зрозуміло всім, крім «українських» можновладців. Точніше,
своїм «дахом» вони вважали Рашу —
й отримали соціо-економічну, а українці — війну. До початку 2000-х
Україна мала шанс стати «європейським Ізраїлем» для США. Наразі місце зайняте. Треба дуже потрудитись
українським дипломатам, щоби зацікавити когось із сильних світу цього
нашою державою (не територією, не
країною, а саме державою). Не списуючи з можливості зацікавити нами
США, треба думати щодо розширення
взаємин із Британією та Францією.
Проте, як значить автор, передумовою цього має бути зміна влади: ім’я
відповідального за зовнішню політику добре відомо.

Не зневірою в українців, а констатацією факту є висновок О.Савченка,
що зсередини владу злодіїв-олігархів
не зламати. Для цього в народу бракує можливостей, тоді як у олігархів
їх неміряно. Тож «американська адміністрація сама має стати диктатором-реформатором».
Місцями на догоду побутовій логіці газетних кліше автор заходить у
суперечності та хибні висновки, якто: «Вічним історичним ворогом України є Росія». Насправді цим ворогом
є російський «суперетнос» (у розумінні сина Н.Гумільова). Узаконити «авторитарно-професійний тип правління» може лише нова Конституція, та
про це у книжці анічичирк. Натомість
виникає будована на піску ідея «сильного прем’єра» при «слабких парламентові і президентові», причому останній обирається всенародно.
Олександр Савченко пропонує
(правильно, та нездійсненно) спертися на «американську адміністрацію».
Для цього і владу слід влаштовувати
на американський лад. Утім мрії часом збуваються — бо ж Україна таки
знудьгувалася за Гетьманом. ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua
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■ ОЛІМПІЗМ

Григорій ХАТА
Золота медалістка Ванкувера-2010,
південнокорейська фігуристка Кім Йон
А запалила олімпійський вогонь, а президент Республіки Корея Мун Чже Ін
оголосив про відкриття XXIII зимової Олімпіади — й змагальний процес у
Пхенчхані пішов повним ходом.
На його хід, щоправда, трохи впливає
не надто привітна зимова погода, проте
сильний вітер та міцний мороз заважають лише представникам окремих дисциплін. Зокрема, через ураган організатори змушені були перенести на інший
день змагання зі швидкісного спуску у
жінок.
Побоювання ж, що стовпчик термометра опуститься до критично низької
позначки й доведеться обмежити проведення лижних та біатлонних гонок, наразі так і залишилися побоюваннями,
хоча вітчизняні «стріляючі лижники»
в особі Анастасії Меркушиної i не залишили без уваги низьку температуру атмосферного повітря.
Власне, в перші дні Олімпіади, окрім
морозу, змаганням біатлоністів заважав
і сильний вітер, через що визнані лідери
чоловічого біатлону — норвежець Тарьє
Бьо та француз Мартен Фуркад, наробивши купу промахів, провалили спринтерську гонку. Як результат, несподіваним переможцем перегонів став німець
Арнд Пайффер. Так само відстрілявшись
«на нуль», але відставши від переможця
на 48 секунд, на 21-й позиції спринт завершив капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний. Артем Прима з
двома промахами став 40-м, Сергій Семенов, одного разу поціливши «в молоко», — 46-м; Володимир Семаков завершив гонку на 78-й позиції (3 промахи).
При цьому в жіночому спринті нікоОлексій ПАВЛИШ
Олександр Зінченко все частіше отримує ігрову практику в
«Ман. Сіті» — 21-річий півзахисник утретє поспіль вийшов в основі «городян» на матч АПЛ.
У поєдинку проти сенсаційного чемпіона Англії-2016 — «Лестера» — українець непогано грав
на атаку, за що й отримав доволі
високі оцінки від експертів. А
після травм конкурентів Менді
і Делфа у вихованця «Шахтаря»
з’явився шанс дебютувати і в Лізі
чемпіонів (нагадаємо, «сині» заявили Зінченка на зустрічі 1/8
Суперліги проти «Базеля»).
Чергову перемогу підопічним Гвардіоли приніс зірковий
дует Де Брюйне-Агуеро: бельгієць віддав три передачі, а аргентинський форвард відзначився «покером».
Поки «Ман. Сіті» рухається до «золота», інші «гранди» —
«МЮ», «Ліверпуль» і «Тоттенхем» — продовжують боротьбу
за «срібло». У лондонському дербі «шпори» мінімально здолали
«канонірів» завдяки своєму бомбардиру Гаррі Кейну. Після поразки «Арсенал» йде шостим і
майже не має шансів на місце у
«топ-4».
Натомість в іспанській Ла
Лізі відставання від лідера скорочується — «Барса» все ще залишається непереможною, але
вдруге поспіль розписала мирову. Тепер каталонці виграють в
«Атлетико» 7 пунктів.
Розгромив свого суперника
мадридський «Реал»: «галактікос» забили «Сосьєдаду» п’ять
м’ячів, в активі Роналду — «хеттрик».
Долю «скудетто», схоже,
вирішить очний поєдинок між
«Наполі» і «Ювентусом»: лідери, яких розділяє лише один
бал, продовжують «на класі»
обігрувати слабших за рангом
суперників.
Перед матчем ЛЧ проти
«Шахтаря» розім’ялась на «Беневенто» «Рома» — на два м’ячі

Виняткова закономірність
У стартових гонках Олімпіади-2018 вітчизняні біатлоністи поки що
не виправдовують покладених на них медальних сподівань

❙ Упродовж перших трьох днів Олімпіади-2018 німецька біатлоністка Лаура Дальмайєр
❙ здобула дві медалі найвищої проби.
❙ Фото з сайта olympic.org.
му з українок відстрілятися «чисто» не
вдалося. Із одним промахом Віта Семеренко зупинилася на 14-й сходинці підсумкового протоколу; її сестра Валенти-

на, тричі помилившись на вогневому рубежі, фінішувала 46-ю; Анастасія Меркушина, пробігши стільки ж штрафних
кіл, завершила перегони 55-ю, а Ірина

■ ФУТБОЛЬНА ЄВРОПА

Основа для «золота»
«Ман. Сіті» з українцем у складі мчить
до чемпіонського титулу

❙ Півзахисник української збірної Олександр Зінченко провів іще один
❙ матч в «основі» «Манчестер Сіті» — проти «Лестера» в АПЛ.
❙ Фото з сайта zbirna.com.
аутсайдера «вовки» відповіли
п’ятьма точними ударами.
Серед українців у Бундеслізі
отримав час на полі лише Євген
Коноплянка — хавбек «Шальке» вийшов на 77-й хвилині матчу проти «Баварії», але не допоміг «кобальтовим» урятуватися
від поразки.
«Опорник» «Байєра» Владлен Юрченко і нападник дортмундської «Боруссії» Андрій
Ярмоленко продовжують відновлюватися після травм.
Успішним вийшов минулий
уїк-енд для наших легіонерів у
Туреччині і Греції.
«Кайсеріспор» Артема Крав-

ця і Олександра Кучера у чвертьфіналі турецького Кубка грав
проти «Акхісара» Євген Селезньова. Кравець уперше вийшов в основі нового клубу і відзначився дебютним м’ячем, а
в активі Селезньова — результативна передача. Матч завершився бойовою нічиєю (2:2),
але перемогу в першому матчі
й путівку до півфіналу здобув
«Акхісар».
Лідером грецького чемпіонату перед матчами ЛЄ проти «Динамо» став «АЕК» Дмитра Чигринського — клуб з Афін випереджає «ПАОК» Євгена Шахова на один бал. ■

Варвинець, не закривши рівно половину мішеней, показала 73-й результат. А
от лідер жіночого біатлону — 24-річна
німкеня Лаура Дальмайєр — на стрільбищі не помилялася, тож і принесла
своїй збірній золоту медаль. Не було їй
рівних і в гонці переслідування, тож до
своєї колекції з семи золотих нагород
чемпіонатів світу німецька зірка жіночого біатлону додала друге олімпійське
«золото».
А от її співвітчизнику Пайфферу зробити за підсумками олімпійського «персьюту» чемпіонський «дубль» не вдалося.
Розгніваний своїм невдалим безмедальним стартом у Пхенчхані, король
чоловічого біатлону Фуркад у гонці переслідування довів випадковість свого
спринтерського фіаско й легко відіграв
22 секунди відставання, котрі мав Мартен на старті «персьюту». Водночас українським біатлоністам подібних проривів у гонці переслідування зробити не
вдалося. Ба, більше. І Віта Семеренко, i
Дмитро Підручний, котрі, теоретично,
за ідеальної стрільби, могли розраховувати на п’єдестал, на фініші гонки переслідування погіршили свої стартові позиції, фінішувавши (маючи в пасиві по
чотири промахи) на 18-му та 34-му місцях відповідно. ■

■ ТАБЛО
Англія. Прем’єр-ліга. 27-й тур.
«Тоттенхем» — «Арсенал» — 1:0
(Г. Кейн, 49), «Евертон» — «Крістал Пелас» — 3:1, «Сток Сіті» — «Брайтон» —
1:1, «Суонсі» — «Бернлі» — 1:0, «Вест
Хем» — «Уотфорд» — 2:0, «Манчестер
Сіті» — «Лестер» — 5:1 (Стерлінг, 3; Агуеро, 48, 53, 77, 90 — Варді, 24; Зінченко
(«МС») — до 65 хв.), «Хаддерсфілд» —
«Борнмут» — 4:1, «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» — 1:0, «Саутгемптон» — «Ліверпуль» — 0:2 (Фірімно, 6;
Салах, 42).
Лідери: «Манчестер Сіті» — 72,
«Манчестер Юнайтед» — 56, «Ліверпуль» — 54, «Тоттенхем» — 52, «Челсі» (26 матчів) — 50, «Арсенал» — 45.
Бомбардир: Г. Кейн («Тоттенхем»)
— 23.
Іспанія. Кубок. 1/2 фіналу. Матчі-відповіді. «Севілья» — «Леганес»
— 2:0 (Корреа, 15; Ф. Васкес, 89; перший
матч — 1:1), «Валенсія» — «Барселона» — 0:2 (Коутіньйо, 49; Ракітіч, 82; перший матч — 0:1).
Прімера. 23-й тур. «Атлетик» —
«Лас-Пальмас» — 0:0, «Вільярреал»
— «Алавес» — 1:2, «Малага» — «Атлетико» — 0:1 (Грізманн, 1), «Леганес»
— «Ейбар» — 0:1, «Реал Мадрид» —
«Реал Сосьєдад» — 5:2 (Лукас Васкес,
1; Роналду, 27, 37, 80; Кроос, 34 — Баутіста, 74; Ільярраменді, 83), «Севілья»
— «Жирона» — 1:0, «Барселона» —
«Хетафе» — 0:0, «Сельта» — «Еспаньйол» — 2:2, «Валенсія» — «Леванте» — 3:1 (Міна, 17; В’єтто, 65; Парехо,
89 (пен.) — Постіго, 18).
Лідери: «Барселона» — 59, «Атлетико» — 52, «Валенсія» — 43, «Реал
Мадрид» (22 матчі) — 42, «Вільярреал»
— 37, «Севілья» — 36.
Бомбардир: Мессі («Барселона»)
— 20.
Італія. Серія А. 24-й тур. «Фіорентина» — «Ювентус» — 0:2 (Бернардескі,
56; Ігуаїн, 86), «СПАЛ» — «Мілан» — 0:4,
«Кротоне» — «Аталанта» — 1:1, «Наполі» — «Лаціо» — 4:1 (Кальєхон, 44;
Уоллес, 54 (у свої ворота); Зелінскі, 56;
Мертенс, 73 — Де Врей, 3), «Сассуоло»
— «Кальярі» — 0:0, «К’єво» — «Дженоа» — 0:1, «Інтер» — «Болонья» — 2:1,
«Сампдорія» — «Верона» — 2:0, «Торі-

но» — «Удінезе» — 2:0, «Рома» — «Беневенто» — 5:2 (Фасіо, 26; Джеко, 59;
Юндер, 62, 75; Дефрель, 90+2 (пен.) —
Гільєрме, 7; Бріньола, 77).
Лідери: «Наполі» — 63, «Ювентус»
— 62, «Інтер» — 48, «Рома» — 47, «Лаціо» — 46, «Сампдорія» — 41.
Бомбардир: Іммобіле («Лаціо») —
20.
Німеччина. Кубок. 1/4 фіналу.
«Шальке» — «Вольфсбург» — 1:0 (Бургшталлер, 10), «Айнтрахт» — «Майнц»
— 3:0, «Байєр» — «Вердер» — 4:2 (у
дод. час; Брандт, 31, 55; Бельарабі, 111;
Гаверц, 118 — Крузе, 4; Йоханссон, 8),
«Падерборн» — «Баварія» — 0:6 (Коман, 19; Левандовський, 25; Кімміх, 42;
Толіссо, 55; Роббен, 86, 88).
Перша Бундесліга. 22-й тур. «РБ
Лейпциг» — «Аугсбург» — 2:0 (Упамекано, 10; Н. Кейта, 70), «Хоффенхайм» — «Майнц» — 4:2, «Байєр» —
«Герта» — 0:2, «Боруссія» (Д) — «Гамбург» — 2:0 (Батшуаї, 49; Гьотце, 90+2),
«Айнтрахт» — «Кельн» — 4:2, «Ганновер» — «Фрайбург» — 2:1, «Баварія»
— «Шальке» — 2:1 (Левандовський,
6; Мюллер, 36 — Ді Санто, 29; Коноплянка («Ш») — із 77 хв.), «Штутгарт»
— «Боруссія» (М) — 1:0, «Вердер» —
«Вольфсбург» — 3:1.
Лідери: «Баварія» — 56, «РБ Лейпциг» — 38, «Боруссія» (Д) — 37, «Айнтрахт» — 36, «Байєр» — 35, «Шальке»
— 34.
Бомбардир: Левандовський («Баварія») — 19.
Франція. Ліга 1. 25-й тур. «СентЕтьєн» — «Марсель» — 2:2 (МоннеПаке, 9; Беріч, 75 — Товен, 4; Сансон,
20), «Тулуза» — «ПСЖ» — 0:1 (Неймар, 68), «Анже» — «Монако» — 0:4
(Буттель, 10 (у свої ворота); Йоветіч, 30,
66; Раджи, 71), «Бордо» — «Ам’єн» —
3:2, «Діжон» — «Ніцца» — 3:2, «Генгам» — «Кан» — 0:0, «Мец» — «Монпельє» — 0:1, «Страсбур» — «Труа» —
2:1, «Нант» — «Лілль» — 2:2, «Ліон» —
«Ренн» — 0:2.
Лідери: «ПСЖ» — 65, «Монако»
— 53, «Марсель» — 52, «Ліон» — 48,
«Нант» — 38, «Монпельє» — 37.
Бомбардир: Кавані («ПСЖ») —
21.

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 13 ЛЮТОГО 2018

СПОРТ

«Не забувайте, що ми програли чемпіону Європи, де кожен
гравець виступає в потужному клубі й наразі перебуває у
прекрасних ігрових кондиціях».

Горан Бошкович
сербський наставник жіночої збірної України з баскетболу
Григорій ХАТА
Матч за перше місце. Так у жіночій баскетбольній збірній України охрестили київський поєдинок проти команди Іспанії у відборі на чемпіонат Європи-2019.
Перед побаченням з чинним чемпіоном континенту вітчизняні
баскетболістки, так само як і їхні
опонентки з Піренеїв, виграли два
стартові матчі єврокваліфікації (у
Голландії та Болгарії). Відтак на
паркеті столичного Палацу спорту минулої суботи визначався одноосібний лідер групи F.
Для відбору на Євробаскет
перша позиція у квартеті має доволі визначальне значення, адже
гарантує його володарю здобуття прямої перепустки на турнір. І
хоча регламент єврокваліфікації
демонструє хорошу прихильність
i до команд, які посядуть у своїх
«пульках» другі місця, шанс опинитися в числі двох із восьми нещасливих команд, які залишаться за бортом фінальної частини
змагань, змушує усіх охочих потрапити на Євробаскет демонструвати максимальну віддачу на етапі кваліфікації.
Загалом, українські баскетболістки підібралися досить
близько до перемоги над триразовими чемпіонками Європи. Трохи
б більше концентрації та впевненості підопічним Горана Бошковича, й у активі «синьо-жовтих»
з’явилася б іще одна перемога над
збірною, котра володіє титулом
тріумфатора ЧЄ. Так, у попередньому відборі на Євробаскет українська збірна двічі перемогла
переможниць ЧЄ-2015 з Сербії.
Утім провести гру за подібним
сценарієм з іспанками нашим баскетболісткам не вдалося. Дався
взнаки більший досвід піренейсь-
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■ БАСКЕТБОЛ

Чемпіонський екзамен
Українські баскетболістки зазнали першої поразки у відборі на чемпіонат Європи-2019
■ ТАБЛО
Чемпіонат Європи. Жінки.
Кваліфікація. Група F. Україна — Іспанія — 68:72 (21:15, 14:23, 18:19, 15:15;
Удоденко (21 очко + 10 підбирань), Ягупова (20) — Торренс (18), Ніколс (12)). Болгарія — Голландія — 78:83.
Турнірне становище: Іспанія — 3
перемоги/0 поразок, Україна — 2/1, Голландія — 1/2, Болгарія — 0/3.

❙ Найрезультативнішою у складі збірної України в матчі проти іспанок була Таїсія Удоденко.
❙ Фото УНІАН.
кої команди, гравці котрої на останніх хвилинах гри продемонстрували свою холоднокровність
та стійкість. Особливо продуктивною в команді чинних чемпіонок
континенту стала Лаура Ніколс,
яка в заключній чверті набрала
11 балів. Її ж триочковий кидок

за рахунку 66:65 на користь господарок зіграв вирішальну роль
у фінішному ривку іспанського
колективу, котрий, у підсумку,
виграв матч із чотирма очками
переваги — 68:72.
«Є одна річ, яка мені сьогодні
не сподобалася, — це велика кіль-

кість втрат, яких було 24. Хоча, загалом, грою я задоволений, адже
нам вдалося показати більшість з
того, що ми робили на тренуваннях. Команда мене чула, самовіддано боролася, показала характер
і волю до перемоги», — сказав після гри сербський наставник «си-

ньо-жовтих» Горан Бошкович.
Цікаво, що найрезультативнішим гравцем у складі української
команди стала не її беззаперечний
лідер Аліна Ягупова, а Таїсія Удоденко з італійського клубу «Лукка». Граючи на позиції центрової, вона оформила «дабл-дабл»,
зробивши десять підбирань та заробивши 21 очко. При цьому доробок капітана «синьо-жовтих»,
для котрої не проблемою було в
попередніх матчах набрати за
матч і 30 балів, до кошика іспанок закинула лише 20 пунктів.
«До матчу з Іспанією ми підготувалися дуже добре, але перемогти не змогли, адже у суперниць довша лава запасних, вони
могли використовувати більше
гравців, щоб підтримувати темп
гри», — резюмувала Удоденко,
пообіцявши при цьому виграти
наступний поєдинок відбору проти Голландії, котрий відбудеться
14 лютого в Києві. ■

■ ТЕНІС

Уся справа в парі
Експериментальному складу жіночої збірної України
не вдалося перемогти австралійських тенісисток
у Кубку федерації
■ ТАБЛО
Григорій ХАТА
Обом тенісним збірним України розпочинати новий сезон випало матчами з
добре знайомими суперниками. Нашій
чоловічій команді в Кубка Девіса жереб
послав шведський колектив, тоді як суперником вітчизняних тенісисток у Кубку федерації стала збірна Австралії.
І кожного разу опоненти представників вітчизняного тенісу говорили про велике бажання реваншуватися за попередні невдачі. У зіграному раніше в Дніпрі
чоловічому двобої шведи своє прагнення в життя втілили, здобувши мінімальну перемогу над командою Андрія Медведєва.
Так само досягли свого й суперники
української команди в Кубку федерації.
Завдяки перемозі в вирішальному —
парному — матчі протистояння, котре
минулого уїк-енду проходило в Канберрі, збірна Австралії продовжить боротьбу
за підвищення в класі, натомість українки будуть змушені боротися за збереження прописки у Другій світовій групі Кубка федерації.
Після затяжної перерви наприкінці минулого сезону українська жіноча збірна знову повернулася до другого дивізіону світової еліти КФ. Проте на
свій прем’єрний поєдинок у Другій світовій групі виставити найсильніший

Кубок федерації. Друга світова група.
Австралія — Україна — 3:2 (Барті — Л. Кіченок
— 4:6, 6:1, 6:4. Гаврилова — Костюк — 6:7 (3:7),
3:6. Барті — Костюк — 6:2, 6:3. Гаврилова —
Н. Кіченок — 6:4, 2:6, 3:6. Барті/Дельаква —
Л. Кіченок/Н. Кіченок — 6:3, 6:4).
склад «синьо-жовті» не змогли.
Зрештою, поєдинок проти збірної Австралії команді Михайла Філіми довелося
грати у вельми несподіваному поєднанні, де позицію першого номера віддали
юній дебютантці такого поважного турніру. Очікувалося, що лідерські місця у
таборі національної команди замість відсутніх двох перших ракеток України —
Еліни Світоліної та Лесі Цуренко — займуть наступні за рейтингом тенісистки.
Проте ні третьої за рангом у національному «табелі про ранги» Катерини Козлової, ні ветерана української збірної, четвертої ракетки країни Катерини Бондаренко в Канберрі також не було.
Відтак першим номером «синьо-жовтих» у грі проти австралійок була 15-річна Марта Костюк, котра лише кілька днів
тому завершила свою юніорську кар’єру.
І якщо після сенсаційно вдалого виступу Костюк на своєму першому в кар’єрі
дорослому «шоломі», коли, нагадаємо,
вона в Мельбурні з кваліфікації дійшла
до третього кола основної сітки, її виклик

❙ Дебютуючи за збірну України в Кубку федерації, 15-річна Марта Костюк виграла один
❙ із двох своїх матчів проти суперниць з Австралії.
❙ Фото з сайта albumizr.com.
на матч проти австралійок виглядав вельми обґрунтовано, то наявність у заявці на
поєдинок разом із сестрами Кіченок 14річної Дарини Лопатецької взагалі здивували. Утім, нагоди вийти на трав’яний
корт у столиці Австралії чемпіонка Європи серед 14-річних тенісисток — Лопатецька — не отримала, хоча спочатку й
була заявлена на парну зустріч.
Однак в умовах, коли доля україноавстралійського протистояння мала вирішитися саме в парній зустрічі, капітан
«синьо-жовтих» на вирішальну зустріч
виставив перевірений тандем сестер Кіченок, які провели разом не один матч.
Проте їхнього досвіду виявилося замало,
аби здолати дует у складі Ешлі Барті та
Кейсі Дельакви — 3:6, 4:6.
Можливо, якби сестри-близнючки

повністю були зосереджені на парних баталіях, результат для збірної України
в Канберрі мав би дещо інший вигляд.
Утім, і Надія, й Людмила зіграли за «синьо-жовтих» іще й по одному матчу «одинаку», принісши команді одне залікове
очко. Як і Марті Костюк, представниці
сімейства Кіченок — у даному випадку
Надії — вдалося переграти другу ракетку австралійської збірної Дар’ю Гаврилову. Водночас вирішальною в україно-австралійському протистоянні була присутність на корті найсильнішої тенісистки
на Зеленому континенті — Ешлі Барті. У
всіх проведених 16-ю ракеткою планети
поєдинках проти команди України залікові очки здобували саме господарі поєдинку, котрих і вистачило для їхньої загальної перемоги. ■

Читайте
в наступному
номері:

16

Хреста на ньому нема
Люди шоковані появою «священика під криміналом»

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 13 ЛЮТОГО 2018

■ БЕБІ-БУМ

І знову — доня
Кайлі Дженнер народила дівчинку.
На черзі — Хлоя Кардаш’ян
Не встигли любителі чужого щастя
обсмакувати подробиці появи у відомої
теледіви Кім Кардаш’ян та її чоловіка,
Кайне Веста, третьої дитини, донечки Чікаго, яку, нагадаємо, парі народила сурогатна мама, як лелека знову
завітав до відомої родини. Цього разу
первістка — теж дівчинку — народила молодша сестра Кім, 20-річна модель Кайлі Дженнер. Батьком дитини
став 25-річний репер Тревіс Скотт, із
яким у Кайлі виник роман після розриву з колегою Тревіса по творчому цеху
на ім’я Тайга.
Для багатьох така звістка стала
несподіванкою, оскільки Кайлі на останніх місяцях вагітності практично не
з’являлася ні на публіці, ні у соцмережах. Про те, що він став дядьком, не
знав навіть рідний брат Кайлі Броді
Дженнер. «Вибачте, що я мовчала. Я
розумію, що ви звикли, що я тримаю
вас в курсі всього, через що проходжу. Але моя вагітність — це те, що я
вирішила не показувати на люди. Я не
планувала на цьому заробити. Я знала, що моя дитина відчуватиме будьякий стрес і всі мої емоції, тому вирішила зробити так для мого маленько-

го життя і нашого щастя»,
— написала вона після народження дівчинки, яку назвали Стормі Вебстер.
А тим часом на підході
і третя із сестер — Хлоя
Кардаш’ян. 33-річна зірка реаліті-шоу має народити первістка
у квітні — десь у
тих числах, що й
герцогиня Кембриджська Кейт Мідлтон. Як зізналася Хлоя,
вона з її коханим, 26річним баскетболістом Трістаном Томпсоном, очікують на
сина.
Тепер
сценаристам шоу «Сімейка Кардаш’ян» варто терміново міняти настрій програми і переводити акценти з
родинних скандалів на дітей. Тим більше, що дитячі шоу в багатьох випадках бувають цікавішими і
більш зворушливими, ніж
їхні дорослі аналоги. ■

Ната НЕТУДИХАТА
Пам’ятаєте анекдот про дівчину на пляжі,
яка своїх залицяльників асоціювала із робочими верстатами, від яких нікуди подітися.
Сміх сміхом, а от американська підприємниця Крістіна Рот з Нью-Йорка всерйоз замислилася над тим, як звільнити жінок від
надмірної уваги протилежної статі і дозволити зосередитися винятково на собі. І для цього вона вирішила викупити біля берегів Фінляндії цілий острів і відкрити там курорт тільки для жінок.
На думку пані Рот, будь-яка жінка в присутності чоловіка думає передусім про косметику, а не про власне здоров’я. Тому для
повноцінного відпочинку потрібно зробити
так, щоб нічого не відволікало, особливо —
чоловіки. На таку ідею Крістіну наштовхну-
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❙ Кайлі Дженнер.
■ ОТАКОЇ!

А чоловікам — зась!
Біля берегів Фінляндії з’явився острів-курорт
тільки для жінок
ло відвідання схожої «жіночої» зони на одному з пляжів Каліфорнії. На її острові-курорті, який отримав назву Super She («Супер
Вона»), буде 10 будиночків з усіма зручностями, а до послуг відвідувачів також будуть
спа-процедури, йога, медитація, заняття з
кулінарії та фітнес-тренування. Причому, щоб
зарезервувати номер, потрібно буде заповни-

ти анкету і пройти своєрідний конкурс.
Перші відвідувачки курорту зможуть відпочити тут уже з липня 2018 року. Сама господиня наголошує, що нічого не має проти чоловіків, але іноді треба відпочивати і від них, і
не вбачає в цьому жодної дискримінації. Зрештою, є ж у Греції гора Афон, куди не пускають жінок, — і ніхто не скаржиться. ■

■ ПОГОДА
14 лютого за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: хмарно, без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с.
Температура вночi -5...-7, удень -1...-3.
Курорти Карпат: хмарно, невеликий снiг. Славське:
вночi -5...-7, удень -1...+1. Яремче: вночi -5...-7, удень
-1...+1. Мiжгiр’я: вночi -1...-3, удень +1...+3. Рахiв: -1...
-3, удень +2...+4.
12 лютого висота снігового покриву становила: Дрогобич — 25 см, Стрий — 23 см, Славське — 20 см, Плай
— 67 см, Мiжгiр’я — 8 см, Рахiв — 1 см, Долина —
25 см, Івано-Франкiвськ — 20 см, Яремче — 26 см,
Коломия — 24 см, Пожежевська — 72 см.

Північ
мінлива
хмарність

Захід

-4…-9
+1…-4

-4…-9
+1…-4
Схід

хмарно

Центр

-4…-9
+2…-3

-4…-9
+2…-3

дощ
сніг

Південь 0…-5
0…+5
дощ,
гроза
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Наша адреса:
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По горизонталі:
1. Шлях автомобіля Ілона Маска навколо Землі, Сонця чи іншого
небесного тіла. 4. Молодий прем’єрміністр Канади. 7. Духовний вчитель
в індуїзмі та деяких східних філософіях. 8. Продукт, який, за спостереженнями Тараса Чорновола, українці почали частіше купувати. 10. В античній міфології — лукава, хтива істота з цапиними ногами, бородою і
рогами; супутник бога Діонісія. 11.
Їстивний гриб. 13. Ім’я Бога-сина у
християнстві. 15. Село в Турківському районі на річці Стрий, де проходив усесвітній фестиваль «Бойківські фестини». 17. Кухонний посуд,
який б’ється під час сварки. 19. Хижий птах. 20. Філософська категорія,
пізнавана дійсність, що існує поза свідомістю людини і незалежно від неї.
22. Морська риба, яка виробляє електрику. 25. Табір для автотуристів. 27.
Місце, де курка несе яйця чи висиджує курчат. 28. Давньогрецький бог
війни. 29. Ім’я головного героя однойменної сатиричної п’єси Миколи Куліша. 30. Знаменитий іспанський поет і
драматург. 31. Великий аркуш креслярського паперу.
По вертикалі:
1. Думка про людину, точка зору.
2. Спеціальна підставка-стіл для писання стоячи. 3. «Професія» Джей-

мса Бонда. 4. Екс-прем’єр Польщі,
голова Європейської ради. 5. «Позивний» Штірліца у його спілкуванні
з Центром. 6. Біла святкова скатертина. 9. Удар знизу в боксі. 12. Столиця Норвегії. 13. Японське мистецтво формуваня букетів. 14. Сушені
абрикоси з кісточкою. 16. Бджолиний продукт, із якого роблять свічки. 18. Драглистий десерт із фруктів
та соку. 21. Знаменитий боксер, який
ледь не відкусив вухо супернику. 22.
Київський хокейний клуб. 23. Кримськотатарська назва великої комори.
24. Поєднання кількох металів. 25.
Стан людського організму, наближений до смерті. 26. Збірка Василя Симоненка «Тиша і ...». ■
Кросворд №14
від 7 лютого

■ ПРИКОЛИ
— Моню, твоя дружина на роботу ходить?
— Ходить.
— Правильно! Я своїй теж на
проїзд не даю!
***
— Любий, ти вже попросив у
батька моєї руки?
— Ще нi.
— Але ж ти обіцяв.
— Розумієш, у нього був такий
гарний настрій, що я вважав за краще позичити в нього п’ять тисяч.
***
Дачі, два сусіди:
— Слухай, ти коли збираєшся
борг мені віддавати?
— Який борг?
— Твої бджоли на моїх квітах

нектар збирають, а меду я не бачу.
— Гаразд, скажу їм, щоб у тебе
не збирали. Збирай сам!
***
На суді:
— Чому ви не врятували жінку,
коли вона тонула?
— А хiба я знав, що вона тоне?
Кричала, як завжди.
***
Закінчилося сімейне свято. Залишилося багато випивки та закуски. Дружина вранці пішла на роботу. Приходить увечері. Нічого нема,
тільки п’яний чоловік.
— Де горілка, салати і все
інше?
— А ти що думала, ти пішла —
і життя після цього зупинилося?
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