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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 24,81 грн 

1 € = 27,51 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Майстер стрільби з пневматичної рушниці Сергій Куліш приніс Україні першу нагороду Олімпіади-2016 в Ріо. ❙

НП 
районного 
масштабу

Дії влади стосовно 

газети запахли 

криміналом
стор. 3 »

Як росіяни 

ставляться до 

свого президента
стор. 7 »

«Не можу сказати  
про нього нічого 

поганого»

Стараннями стрільця та шаблістки 

українська збірна здобула свої 

перші медалі на Олімпіаді в Ріо
стор. 15 »

На п’єдестал 
— старими 
стежками

Життя — 
аншлаг

До 75-рiччя 

Великого 

українця 

Богдана Ступки
стор. 10—11 »

На другій поспіль Олімпіаді Харлан  ❙
здобула «бронзу». ❙
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«Не можна захищатися від того, що чітко не сформульовано. 
Ні час, ні місце, ні дії, які кваліфікуються як «організація масових 
заворушень», у цьому конкретному обвинуваченні не зазначено». Микола Полозов

адвокат

УКРАЇНА МОЛОДА

«КРИМНАШ»

Курорт військового 
режиму
На Херсонщині перекрили адміністративний 
кордон з окупованим півостровом

■

Ірина КИРПА

 Російські та деякі українські ін-
формагенції оприлюднили інформа-
цію про те, що на нейтральній зоні, 
в районі Червоного Перекопу, ста-
лася перестрілка між російськими 
прикордонниками та групою неві-
домих громадян, які намагалися 
незаконно перетнути російсько-ук-
раїнський кордон. При цьому один 
із російських військових був застре-
лений, а ще троє — отримали пора-
нення середньої важкості.
 Однак на офіційному рівні ані 
російські, ані українські «силови-
ки» підтверджувати цю інформа-
цію не поспішають. У Міноборони 
України все, що відбувається зараз 
у Криму та на адміністративному з 
Росією кордоні, назвали відвертою 
провокацією. А от Держприкордон-
служба України зробила офіційну 
заяву про те, що «на підконтрольній 
Україні території інцидентів із ви-
користанням зброї не було». Тим ча-
сом російські митники пояснюють 
людям перекриття кордону техніч-
ним збоєм у комп’ютерній системі.
 Кримські інформагенції опри-
люднили коментар одного зi спів-
робітників правоохоронних органів 
Росії, який підтвердив інформацію 
про те, що перестрілка на кордоні 
Росії та України у Червоноперекоп-
ському районі все ж таки була. За 
його словами, у постраждалих вій-
ськових, яких оперативно достави-
ли до однієї з лікарень Криму, ме-
дики зафіксували вогнепальні пора-
нення різних частин тіла.
 Версію про незаконний перетин 
кордону та постріли з боку окупо-
ваного півострова підтверджують 
і свідки, які на той час перебували 
на Херсонщині, недалеко від КПП 
«Каланчак».
 «Ми чули, як буквально за 50 
метрів від нас пролунали три авто-
матні черги поспіль, а потім спалах-
нули сигнальні ракети, — розпові-
ла мешканка Одеси, що простоя-
ла більш ніж 14 годин в очікуванні 
оформлення документів для перети-
ну кордону. — На той момент у нас 
у машині всі двері та вікна були від-
криті через спеку. Але прикордон-
ники сказали вимкнути все світ-
ло й закрити двері, щоб ніякого ос-
вітлення не було. Так ми і просиді-
ли всю ніч ...»
 Дії невідомих бойовиків, які 
нібито влаштували стрілянину в 
районі Червоного Перекопу, росій-
ська сторона пояснює бажанням 
«майданної влади» зірвати курор-
тний сезон в окупованому Криму. 
Адже, за інформацією міністерства 
курортів і туризму Росії в Криму, на 
окупований півострів уже прибули 
1,7 мільйона українців. За даними 
глави відомства Сергія Стрельбиць-
кого, частка українських туристів у 
липні-серпні поточного року склала 
56% від загальної кількості відпо-
чиваючих.
 Відзначимо, що  охорона пунк-
тів пропуску «Чонгар», «Чаплин-
ка» та «Каланчак» з українського 
боку  вже отримала підкріплення у 
вигляді додаткових патрулів, БТРів 
та протитанкових установок. Цю ін-
формацію підтвердив спікер Генш-
табу Збройних сил України Владис-

лав Селезньов, який пояснює це не-
обхідністю оперативного реагуван-
ня на ситуацію у разі загострення 
агресивних дій з боку російських 
військових. За його словами,  в най-
ближчі дні на території Південно-
го федерального округу Росії мають 
початися масштабні навчання «Пів-
нічний Кавказ — 2016».
 Тим часом російські спецслуж-
би, крім живої сили, задіяли також 
танки, літаки, вертольоти Мі-8 та 
безпілотники-шпигуни. А  від самих 
мешканців окупованого півострова 
надходить інформація про те, що в 
деяких районах  Криму встановлю-
ють додаткові блокпости. Співробіт-
ники «ГИБДД» з автоматниками на 
автотрасах міжнародного значення 
зупиняють машини і влаштовують 
перевірку. При цьому вони мотиву-
ють свої дії «проривом на кордоні».
 За словами першого заступника 
голови Меджлісу кримських татар 
Нарімана Джеляля, міста Армянськ 
та Джанкой повністю оточили росій-
ські військовослужбовці.
 Під Севастополем та на Ан-
гарському перевалі  частково пе-
рекрито рух транспорту. Там «си-
ловики» у бронежилетах огляда-
ють автомобілі, а також туристич-
ні автобуси. У соціальних мережах 
кримчани активно обговорюють но-
вину про те, що через поромну пере-
праву до міста Керч прибула велика 
кількість російської військової тех-
ніки. Деякі навіть викладають відео-
записи, на яких видно, як колони 
військових автомобілів їдуть че-
рез житлові мікрорайони окупова-
ного півострова. Ще одна цікава ін-
формація: у Джанкойському районі 
Криму поширюються оголошення 
про пошук громадян, які вчинили 
«тяжкий злочин в Армянську». У 
тексті оголошення йдеться про таке 
(цитуємо): «За отриманими дани-
ми від МВС, на території міста Ар-
мянськ скоєно тяжкий злочин. У 
зв’язку з цим розшукуються четве-
ро осіб, які були одягнені у загаль-
новійськовий камуфляж зеленого 
кольору. На одному з рукавів роз-
міщений шеврон у вигляді ромба, 
над ним шеврон iз прапором Росій-
ської Федерації. Пересуваються як 
на автомобільному транспорті, так 
і в пішому порядку».
 Через те, що робота контроль-
но-пропускних пунктів на Херсон-
щині місцями повністю блокована, 
а подекуди йде з великими перебо-
ями, на адміністративному кордоні 
утворилися багатокілометрові зато-
ри з автомобілів. Люди страждають 
від 40-градусної спеки. За свідчен-
нями очевидців, навіть коли неда-
леко від КПП «Чаплинка» загоріла-
ся стерня у полі, рятувальники від-
мовилися туди їхати для ліквідації 
пожежі. Свої дії пояснили просто: 
ця територія замінована і перебуває 
під контролем військових. На даний 
час повністю блокована робота КПП 
«Чонгар», а ось КПП «Каланчак» та 
КПП «Чаплинка» працюють частко-
во. Черги на адміністративному кор-
доні з окупованим Кримом у деяких 
місцях сягають двох кілометрів. На 
огляд та оформлення кожної маши-
ни українські митники витрачають 
по 20 хвилин, а російські — приблиз-
но півгодини. ■

Валерія НАЛИВАЙКО

 У Криму триває судовий 
процес над заступником го-
лови Меджлісу кримсько-
татарського народу Ахте-
мом Чийгозом, якого зви-
нувачують в організації ма-
сових заворушень під час 
мітингу 26 лютого 2014 
року біля Верховної Ради 
Криму. Тоді в сутичках і 
тисняві між двома мітин-
гами (акція на підтримку 
територіальної цілісності 
і контрмітингом від партії 
«Русское единство» на чолі 
з Сергієм Аксьоновим) за-
гинуло двоє людей. Черго-
ве судове засідання в Кри-
му зранку у вівторок 9 сер-
пня не принесло жодних 
результатів  — суд пішов 
на обід. Однак, за інформа-
цією адвоката Чийгоза Ми-
коли Полозова, суд затвер-
див запропонований проку-
рором порядок дослідження 
доказів: допит потерпілих, 
допит свідків, матеріали 
справи, вивчення речових 
доказів. Водночас Полозов 
подав касаційну скаргу на 
рішення суду проводити за-
сідання по справі Чийгоза у 
режимі відеоконференції.
 Сам Ахтем Чийгоз від-
мовляється визнавати про-
вину через розмитість 
пред’явленого обвинува-
чення. Російський правоза-
хисний центр «Меморіал» 
визнав Ахтема Чийгоза і ще 
двох фігурантів інкриміно-
ваної справи «26 лютого» 
Алі Асанова і Мустафу Де-
герменджи політв’язнями 

— вони залишаються під 
вартою до 8 жовтня. Окрім 
того, участь у «масових за-
ворушеннях» інкримінують 
ще трьом кримським тата-
рам, котрі перебувають на 
поруках під домашнім ареш-
том: Ескендеру Кантеміру, 
Арсену Юнусову й Ескенде-
ру Емірвалієву.
 Тим часом Україна 
намагається визволити 
ув’язнених у Росії Станісла-
ва Клиха і Миколу Кар-
пюка, направивши Моск-
ві повторний запит про їх 
екстрадицію, повідомили 
у Міністерстві юстиції. 26 
травня чеченський суд за-
судив українців до 20 та 
22,5 року позбавлення волі 
за інкриміноване їм росій-
ським обвинуваченням 

убивство 30 військовослуж-
бовців і замах на життя ще 
15 солдатів, учинене ними 
в складі загону «Вікінг» у 
Грозному взимку 1994-95 
року. За словами першого 
заступника міністра юсти-
ції Наталії Сево стьянової, 
всього близько десяти за-
питів було направлено Росії 
щодо екстрадиції українсь-
ких політв’язнів. «На сьо-
годні близько 10 (запитів. 
— Ред.). Ми і по Савченко 
починали цей процес, але, 
на щастя, процедура про-
ходила на дипломатичному 
рівні, за участю Президен-
та, це вирішило питання 
швидше. Тому що РФ виб-
ірково підходить до того, 
які норми виконувати», — 
зазначила Сево стьянова. ■

У ПОЛОНІ

Нескінченне судилище
Справа Ахтема Чийгоза далека від завершення 

■

Ахтем Чийгоз перебуває пiд вартою вже пiвтора року.❙

Іван БОЙКО

 Окупанти збираються «глушити» радіо-
сигнали української армії. За даними ук-
раїнської військової розвідки, учора з До-
нецька в напрямку лінії зіткнення перемі-
стили російські комплекси радіоелектрон-
ної боротьби Р-330 «Житель» та «Леер-3» 
зі складу окремої роти радіоелектронної бо-
ротьби.
  Крім цього, на передових позиціях бойо-
вики посилюють боєготовність військ: бу-
дують укріплення, ще більше мінують те-
риторію, завозять техніку та боєприпаси, 
звільняють місця в лікарнях для можли-
вих поранених.
  Паралельно ворог не припиняє обстріл 
позицій ЗСУ та житлових кварталів. Так, у 
Красногорівці Донецької області після об-
стрілу з мінометів пошкоджено міську лі-
карню та шiсть житлових будинків. Об-
стріл Красногорівки окупанти вели впро-
довж двох днів. 
 «Бойовики вели вогонь iз боку Старо-
михайлівки. Крім мінометів, вони вико-
ристовували також ручні протитанкові 
гранатомети, великокаліберні кулемети та 
стрілецьку зброю», — повідомили у штабі 
АТО. 

  Загалом позаминулої доби окупан-
ти обстрілювали позиції ЗСУ близько 50 
разів. Загинув один захисник України, ще 
п’ятеро — поранено. Водночас, за даними 
штабу АТО, ворог теж зазнав втрат: поране-
но 9 бойовиків. А поблизу села Верхньото-
рецького українські вояки затримали трьох 
осіб, які входять у списки бойовиків і підоз-
рюються у співпраці з ними. ■

НА ФРОНТІ

Знову втрати в час перемир’я
Окупанти посилюють свої позиції на передовій 
і не припиняють обстріли 

■

ДО РЕЧІ

 Із 2014 року в результаті російської агресії в 
Донецькій і Луганській областях загинули 67 при-
кордонників, повідомляє прес-центр Державної 
прикордонної служби.
 Найбільше прикордонників і військовослуж-
бовців ЗСУ постраждали під час організовано-
го прориву з оточення в районі пункту пропус-
ку «Довжанський» 7 серпня 2014 року. При ви-
ході колона зведеного підрозділу була піддана 
масованому артилерійському обстрілу бойовиків. 
У тому бою 36 воїнів отримали поранення, 5 — 
зникли безвісти. Десять бійців загинули смертю 
хоробрих.
 Також у Держприкордонслужбі нагадали, що 
два роки тому прикордонні підрозділи та пункти 
пропуску на Донбасі щодня піддавалися обстрі-
лам iз «градів» і атакам терористів. Переважну 
кількість обстрілів здійснювали з території Росії.

■
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 Втрачене посвідчення члена сім’ї загиблого, серія С 
№178413, видане 23 грудня 2015 року на ім’я Кравченко 
Олени Василівни, вважати недійсним.

СКАНДАЛ

НП районного 
масштабу
Дії влади стосовно газети 
запахли криміналом
Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 На Тернопільщині розгоряється все 
більший скандал навколо газети «Поділь-
ське слово», співзасновниками якої дов-
гий час були Тернопільські райдержад-
міністрація та райрада. Однак наприкін-
ці березня цього року, згідно з законом 
України про роздержавлення друкованих 
ЗМІ, колектив редакції прийняв рішен-
ня попрощатися з владою, повідомивши 
її про це письмово. Відповідно до того ж 
закону, і райдержадміністрація, і райра-
да впродовж місяця після отримання та-
кого повідомлення повинні були вийти 
зi співзасновників. Перша так і зробила, 
друга ж, порушуючи законодавство, від-
клала це питання у довгий ящик  — воче-
видь, ще тоді маючи  власні «темні» пла-
ни чи то щодо газети, чи то щодо редак-
ційного приміщення. 
 У будь-якому випадку згаданий за-
кон уже позбавив раду права затверджу-
вати чи звільняти з посади головного ре-
дактора. Попри це 29 липня багаторічно-
го й успішного редактора  «Подільсько-
го слова» Ганну Макух раптом рішенням 
сесії звільняють iз посади при тому, що 
жодних претензій до її роботи не висува-
ли. Колектив редакції дізнався про такий 
нахабний намір влади аж напередодні тієї 
сесії і терміново підготував відкрите звер-
нення до керівників району на захист сво-
го редактора і своїх прав, однак воно було 
проігнороване. А в рішенні про звільнен-
ня йдеться, що прийняте воно, «врахо-
вуючи звернення депутатів», однак і в 
останньому нема жодних вагомих аргу-
ментів щодо необхідності зміни редак-
тора. Зате є загальні слова про потребу, 
у зв’язку з роздержавленням, покращу-
вати менеджмент, вдосконалювати кон-
тент, збільшувати тираж тощо. Але дуже 
важко повірити в те, що саме для цього 
всього «турботлива» райрада забирає у 
колективу досвідченого керівника Ган-
ну Макух, яка вже почала готувати газе-
ту до відповідних змін, і буквально відра-
зу нав’язує йому в керівники людину, по-
передні місця роботи якої не дають під-
став думати про спроможність дати раду 
районній газеті на складному етапі її роз-
державлення.
 Але й це ще не все! 4 серпня у тер-
нопільській поліції зафіксовано факт не-
законного вилучення з редакції газети 
«Подільське слово» книги наказів та ре-
дакційної печатки. І не абиким, а групою 
відповідальних працівників Тернопіль-
ської райради на чолі з заступником го-
лови Миколою Михальчишиним. Поваж-
ні райрадівці прийшли начебто на пере-
дачу матеріальних цінностей звільненим 
редактором (до речі, рішення сесії про її 
звільнення, як і відповідного запису в 
трудовій книжці в Ганни Макух досі не-
має, і з цим чомусь не спішать), а вийшов 
майже кримінал. Принаймні факт внесе-
но в реєстр досудових розслідувань кримі-
нального характеру. Як повідомили УМ у  
секторі комунікації обласної поліції, на-
разі проводиться перевірка і правові на-
слідки будуть обов’язково. Тим часом, 
за порадою юристів, Ганна Макух най-
няла адвоката і готує судовий позов. Ко-
лектив редакції теж збирається судити-
ся з районною владою, наразі ж  направив 
відповідне звернення Президенту Украї-
ни. А газета «Подільське слово»  не вийш-
ла вперше за свою майже півстолітню іс-
торію. ■

■Катерина БАЧИНСЬКА

 Після святкування річниці запро-
вадження Національної поліції в Ук-
раїні у столиці почала роботу нова вод-
на поліція. Таким чином вiд цього тиж-
ня на території Київського водосхови-
ща та прилеглих річках столичного 
регіону діятиме патрульний мобільний 
наряд на воді. У цілодобовому режимі 
поліцейські вживатимуть превентивні 
заходи, щоб запобігти нещасним випад-
кам та злочинам на водних просторах 
Київської області. 
 Під час «посвяти» водних поліціян-
тів Вишгородський навчальний центр 
підготовки поліцейських відвідала і 
глава Нацполіції Хатія Деканоїдзе. 
Очільниця випробувала перший чо-
вен разом із новими патрульними. 
«Під час мого першого патрулювання 
із поліцейськими на човні вони роз-
повіли, що дуже багато людей ката-
ються без документів, п’яні. Патруль-
ні тепер контролюватимуть ситуацію, 
щоб на воді було якнайменше нещас-
них випадків і більше порядку — це 
головне». Проте, за словами очіль-
ниці Національної поліції, «однією з 
найбільших проблем на сьогодні є те, 
що не вистачає техніки, човни старі. 
Так, водна поліція — це дуже дороге 
задоволення. Але варто розуміти, що 
це необхідність». Під час свого візиту 
пані Деканоїдзе оглянула аудиторії, 
де навчатимуться офіцери поліції. 
Для майбутніх дільничних та слідчих 
поліцейських класи обладнані новою 
комп’ютерною технікою та підключе-
но інтернет, приміщення нові та добре 
оснащені. Поки що, за словами глави 
Нацполіції, в центрі навчаються пер-
ші 250 офіцерів поліції, які проходять 
кілька етапів конкурсу, згодом штаб 
може поповнюватися. «Наше завдан-
ня — проводити патрулювання по бе-

реговій лінії Київського водосховища 
та прилеглій території, виявляти пра-
вопорушення та браконьєрство. Конт-
ролювати порядок і забезпечувати без-
пеку громадян», — розповів про свою 
роботу Олег Марченко, співробітник 
Вишгородського відділу поліції.
 Нагадаємо, що порівняно з Євро-
пою Україна має один із найвищих по-
казників серед загиблих на воді. Лише 
з початку цього року на водоймах на-

шої країни загинуло 883 людини, се-
ред яких — 81 дитина. За даними прес-
служби ДСНС України, тільки за пер-
ший тиждень серпня цього року на во-
доймах загинуло 35 осіб, з яких двоє 
— діти. У ДСНС підкреслили, що особ-
ливу небезпеку становлять несанкціо-
новані пляжі, не пристосовані для від-
починку громадян, а також купання у 
штучних водоймах, невеличких озе-
рах. ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 Це вже сьома така зуст-
річ українських автолюби-
телів, котрі настільки вірні 
своєму авто, купленому де-
сятиліття тому, що не мо-
жуть iз ним «розлучитися» і 
донині. Зібрання власників 
«Москвичів» у минулі роки 
проходили у Кременчуці, 
Запоріжжі, Дніпрі та Хар-
кові. А цього року до Чер-
кас з’їхалися 40 автомобілів 
«Москвич» — 2140, 412, 
2141, 403.
 «Автомобіль цієї марки 
для мене, наче член роди-
ни. Я не можу уявити себе 
без нього», — говорить «Ук-
раїні молодій» Богдан Кар-
нарук, один із учасників цьо-
го всеукраїнського зібрання, 
який є власником «Москви-
ча — 2140», випущеного ще 
в далекому 1987 році.
 Богдан розповідає, що 
цей автомобіль раніше нале-
жав його батькам. Тож, жар-
тує,  «пам’ятаю» його ще з 
дворічного віку. В ту пору 
цей «Москвич» був білого ко-
льору. А пізніше, пригадує, 
батьки перефарбували його 
у світло зелений. Їздили на 
ньому до 2007 року, а потім 
купили собі інше авто. 
 «Мені було надзвичайно 
важко «розлучатися» з авто-
мобілем мого дитинства. Та й 
батькам, до речі, також. Тож 
на сімейній раді ми виріши-
ли, що стара машина зали-
шається мені», — веде далі 
Богдан Карнарук.
 Звісно, з автомобілем до-
велося чимало попрацювати, 
аби він мав теперішній виг-
ляд. Спершу, каже, почис-
тив та пофарбував днище. 
Далі взявся за двигун. Пов-
ністю його перебрав. На за-
вершення пофарбував кузов 
авто. У такий же колір, як і 

був, — світло зелений. Нині 
машина виглядає, як новень-
ка. 
 «Тепер, коли зупиняю-
ся, завжди хтось з автолю-
бителів підходить і цікавить-
ся: що та як? Стареньких же 
автомобілів нині на черкась-
ких дорогах не так багато», 
— продовжує розповідь Бог-
дан.
 Він пригадує, що одного 
разу так познайомився з ко-
лекціонером. Той відразу ж 
запропонував 3000 доларів 
за його автомобіль.
 «Але я його не продаю. 
Для мене ця машина, як рід-
на душа», — зізнається Бог-
дан Карнарук.
 Він наголошує: зібрання 
автолюбителів «Москвича» у 
Черкасах — це ще одна мож-
ливість поспілкуватися з ко-
легами на улюблену тему, 
представити своє авто і по-
дивитися інші. 
 Після того як «Москви-
чі» покрасувалися у цент-
рі Черкас на Соборній пло-
щі, зiбравши навколо себе 
натовп автолюбителів, чле-
ни клубу проїхали колоною 
вулицями міста аж до аеро-
порту. 
 Там відбулася друга 
частина дійства — подвій-
ні змагання на швидкість і 
гонки між конусами та по-
воротами на 180 градусів. 
Переможцем в обох кон-
курсах став житель Харко-
ва Сергій Папушин. У Чер-
каси він приїхав на своєму 
«Москвичі-412» помаран-
чевого кольору.

 Після завершення зма-
гань власники ретро-авто пе-
ребралися у Сокирне, на базу 
відпочинку неподалік Чер-
кас. Там кожен із них мав 

змогу детально розповісти 
про своє дітище, продемонс-
трувати все, що було ними 
зроблено для того, аби авто-
мобіль став довгожителем. ■

ОГОЛОШЕННЯ■

ПОЛІЦІЯ

«Мокра» служба
У столиці розпочав роботу водний патруль

■

ЗАХОПЛЕННЯ

Залізні «довгожителі»
Відбулася сьома всеукраїнська зустріч автоклубу «Москвич»

■

Власник світло-зеленого «Москвича» черкащанин Богдан Карнарук
зі своєю сестрою Людмилою Дикою. У цьому автомобілі вони 
їздили ще з тих часів, коли ходили під стіл пішки.

❙
❙
❙

Начувайтесь, браконьєри!❙
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Дорога у темряві
 Дорога йшла в абсолютній темряві. 
Проміння фар вихоплювало з ночі якісь 
купи щебню та будівельну техніку. Уз-
довж дороги стояли вкриті дорожнім пи-
лом грейдери і вантажівки. Це була по-
гана гірська дорога, і нас відчутно тряс-
ло на ямах.
 Було відчуття напруги. Телефон 
розривався. Мені весь час повідомляли 
ситуацію. У паузах між дзвінками я мір-
кував про можливі сценарії. Думаю, це 
абсолютно нормальний стан, коли у такій 
дорозі ти думаєш про те, що буде далі.
 За якісь півгодини може трапитися 
будь-що — можливі абсолютно проти-
лежні ситуації. Ніхто не може виключи-
ти фатального завершення нашої місії, 
яке легко було подати як випадковість, 
як прорахунок якогось сержанта в росій-
ських погонах, нехай навіть з українсь-
ким прізвищем.
 У подібних обставинах неважко обіг-
рати злочин як нещасний випадок і зро-
бити це так, щоб в усьому світі у це досить 
легко повірили.
 Це вже потім, коли я наступного разу 
приїхав до своїх друзів у Грузію, мені по-
казували знищені російськими танка-
ми виноградники. Це було поряд, зовсім 
недалеко від Тбілісі, поруч тих місць, де 
проїжджали наші машини.
 У нашій колоні рухалося десь 
п’ятнадцять машин. Там були Президент 
Естонії Томас Ільвес, Президент Литви 
Валдас Адамкус, Президент Польщі Лєх 
Качинський, прем’єр Латвії Івар Год-
маніс і я. Ми їхали до Тбілісі.
 З іншого боку до грузинської столиці 
підступала російська армія. Було відчут-
тя неясності. Неясно було, як будуть роз-
виватися події.
 У питанні, для чого ми тут, жодної не-
ясності не було. Перша думка тих днів: 
ми повинні бути у Грузії. Ми повинні 
бути тут. Це як Кеннеді колись казав: 
«Сьогодні я — берлінець!» Так і я був го-
товий повторити ці слова у Тбілісі: «Сьо-
годні я — грузин!»
 Це була неординарна історія: чотири 
президенти і прем’єр їдуть до зони бойо-
вих дій.
 Росіяни вже були під Тбілісі. Єдина 
думка була: ніщо не спрацює так, як ця 
моральна підтримка.
 Я згадував тоді важливі для мене сло-
ва, вони весь час крутилися того вечора у 
голові: «Коли вони прийшли за комуніс-
тами, я мовчав, бо ж я не був комуністом. 
Коли вони прийшли за соціалістами, я 
мовчав, бо ж я не був соціал-демократом. 
Коли вони прийшли за профспілковця-
ми, я мовчав, бо ж я не профспілковець. 
Коли вони прийшли за євреями, я мов-
чав, бо ж я не був євреєм. Коли вони при-
йшли за мною — більше не було нікого, 
хто міг би протестувати».
 Слова були з іншої епохи, вони звуча-
ли відлунням історії нацизму. Але тоді, 
під час російсько- грузинського конфлік-
ту, суть слів Мартіна Нємьоллєра впер-
то не йшла мені з голови: коли вони при-
йшли по мого сусіда я мовчав, коли при-

йшли по мене — не було нікого, щоб за-
ступитися.
 Ми везли щось, що, можливо, не роз-
гортало цей конфлікт назад, але, при-
наймні, могло його якось законсервува-
ти. Це просто не могла бути зброя. Часом 
не зброя війська зупиняє. Ми не везли зб-
рою — тільки нашу солідарність.
 Те, що відбувалося у Грузії, було ук-
раїнським питанням. 
 Це було питання нашого існування, 
питання нашої безпеки. Я розумів: сьо-
годні — Грузія, завтра — Україна.
 Існує маса сценаріїв, як зіграти, нап-
риклад, на кримському питанні, вчини-
ти серію провокацій, дестабілізувати си-
туацію у Криму — і далі відбувається чер-
га подій, яка закінчувалася б тільки тим, 
що у Києві спускається український на-
ціональний прапор.
 Гемінґвей колись записав те, про що 
ми думали тією дорогою: я є частиною 
людства, і якщо хтось помирає — поми-
рає частинка мене. Тому якщо дзвонить 
дзвін, не питай по кому подзвін — він 
дзвонить по тобі.
 Ми розуміли це того темного серпне-
вого вечора.
 Добре, коли у подібних ситуаціях є 
однодумці. Президент Адамкус і прези-
дент Качинський абсолютно не озира-
лись, коли виникало це питання. Ми ро-
зуміли, куди ми їдемо, але не розуміли, 
чим це може закінчитися. Наші радники 
переконували нас, що окупація буде про-
довжуватися, що кінцева фаза військо-
вої операції ще не закінчена, що росіяни 
ідуть темпом 50—60 кілометрів, що мине 
ще одна доба — і вони будуть у Тбілісі.
 Звичайно, звучали голоси, що ніхто 
не може гарантувати повернення додому. 
Ми так і відповідали: значить, залишати-
мемося у Грузії — хай заарештовують чо-
тирьох президентів і прем’єра.
 А такі речі у міжнародній політиці не-
припустимі самі по собі, і той «перемож-
ний» наступ перетворюється на програш. 
Це була б поразка тих, хто наступає...
 Ми були готові встати перед танками 
без зброї, взятися за руки і сказати: тре-
ба вам чотирьох президентів арештовува-
ти — арештовуйте, але знайте: ми зараз з 
грузинами, і ви далі не підете.
 Їдемо. Ніч. Ідуть повідомлення, що 
розбомбили за першу добу, скільки за 
другу, третю... Скільки виведено з ладу 
одиниць техніки, скільки було виведе-
но зі складу опорних точок. Для перших 
трьох днів було забагато втрат.
 Якоюсь мірою, я сказав би, було заба-
гато непродуманих, неадекватних дій з 
боку грузинського військового команду-
вання. І тому ми розуміли, що, в принци-
пі, ми летимо без плану для сценарію пов-
ної окупації Грузії Росією.
 Наша поведінка була радше реакцією 
на ситуацію, що змінювалася в карко-
ломному темпі: що буде, якщо ми не змо-
жемо вилетіти назад?
 Вочевидь, ми усвідомлювали мож-
ливість, коли аеропорти Грузії не працю-
ють, що з території Грузії не виїхати, не 
вийти пішки, тому що кругом через 24 го-

дини будуть російські блокпости.
 Який міг бути план у такій ситуації?! 
Не могло бути жодного плану для такої 
ситуації! Були сподівання на врегулю-
вання конфлікту, сподівання, що агресія 
зупиниться у відповідь на спільні зусил-
ля переговорників, на міжнародну реак-
цію.
 Про початок конфлікту між Росією 
та Грузією я дізнався з донесень Служ-
би зовнішньої розвідки. Це був для мене 
блискучий канал своєчасного інформу-
вання. Деякими даними розвідки ми на-
віть ділилися з партнерами.
 Окрім того, у нас була досягнута домо-
вленість щодо обміну інформацією між 
міністерствами закордонних справ, а в 
розпал конфлікту я делегував до Тбілісі 
міністра закордонних справ Володимира 
Огризка та спеціального представника — 
заступника міністра Костянтина Єлісєє-
ва. Вони кілька днів провели у Грузії.
 По-третє, був, безумовно, прямий 
контакт із президентом Саакашвілі.
 Щоправда, спеціалісти з безпеки за-
стерігали нас від користування старими, 
іще радянськими каналами урядового 
зв’язку. Я пам’ятаю, як мене поперед-
жали, що він може подвійно використо-
вуватися, що з нього можна досить легко 
«зняти» потрібну інформацію. Але, безу-
мовно, є речі очевидні, які можна і по та-
кому зв’язку одне одному доносити.
 Президент Саакашвілі зателефонував 
у понеділок, 11 серпня, десь на 16-ту го-
дину. Це прозвучало вкрай схвильовано 

і дуже небагатослівно.
 Спочатку прозвучало тільки одне ре-
чення: — Вікторе, вони йдуть на Тбілісі!
 Пауза. Кілька секунд збираюся з дум-
ками, кажу: — Одну хвилинку! Давай 
трошки паузу зробимо, щоб я міг усвідо-
мити, що ми можемо зробити.
 — Приїжджай!
 — Приїду. Я приїду, тільки ти дай 
мені на комунікацію деякий час.
 Я розпорядився, щоб літак був у пос-
тійній готовності, і почав контактувати 
із Президентом Польщі Лєхом Качинсь-
ким.
 У мене склалося враження, що пре-
зидент Качинський був готовий летіти зі 
мною просто у той самий момент.
 Я думав, що, можливо, мені будуть 
потрібні якісь сильніші аргументи. Адже 
він президент країни НАТО, президент, 
у якого є внутрішні інструкції альянсу. 
Він не був так само вільний у маневрах, 
як, припустимо, може собі дозволити 
Президент України. Я думав, що ця роз-
мова може забрати багато часу. Насправ-
ді вона забрала заледве чверть години.
 Я озвучив відому мені аналітичну ін-
формацію про те, що окупація планува-
лася завчасно, розповів про мотивацію 
сторін, поділився баченням варіантів роз-
витку подій: вони вже були продумані.
 З Лєхом було дуже легко підтриму-
вати контакт. У нас і раніше спілкуван-
ня відбувалося досить часто: ми зустріча-
лись кожного місяця, це було і на тери-
торії України, і на території Польші, і на 
території європейських країн. Я думаю, 
у нас було кілька десятків зустрічей.
 Ми дуже часто обговорювали питання 
регіональної тематики, і завжди, як пра-
вило, ми виходили на спільну позицію. 
Можливо, у нас були деякі відмінності у 
поглядах на Білорусію, але у більшості 
питань це була спільна точка зору. Він, 
як і його мила дружина, був мені симпа-
тичний, і усе це разом створювало вели-
ку довіру один до одного.
 Фінал тієї розмови був такий, що він 

готовий вилетіти, але ще треба було пере-
говорити з Адамкусом.
 Я у той момент знаходився у Криму, 
але не в резиденції, і тому користував-
ся мобільним телефоном. До резиденції 
треба було ще доїхати, це вимагало часу. 
Саме тому я попросив Качинського пого-
ворити з Адамкусом, бо він мав доступ до 
стаціонарних засобів зв’язку.
 Окрім того, я розумів, що мені треба 
декілька годин, щоб підготувати борт, от-
римати дозволи на повітряний простір.
 Ми уявляли, що можуть бути пробле-
ми, які треба вирішити до відльоту на-
ших балтійських колег. А нам треба було 
ще уточнити їх позицію і готовність леті-
ти, вирішити питання комунікації. Це 
все могло затримати виліт.
 Отже, у Качинського стаціонарні за-
соби зв’язку були під рукою, тому я поп-
росив президента Польші уточнити по-
зицію президента Литви, чи готовий він 
теж вилетіти до Тбілісі.
 Президент Качинський мені каже: 
«Я повинен переговорити з Адамкусом 
докладніше, бо у нього можливі пробле-
ми із транспортом». Це був такий досить 
дивний епізод, коли у президента Адам-
куса були дебати з парламентом щодо 
його міжнародних поїздок. Зрозуміло, 
то були їх внутрішні справи.
 Я запропонував тоді, щоб президент 
Адамкус долетів до України, а тут ми ук-
раїнським бортом полетимо далі. Усі ці 
переговори забрали у нас досить багато 
часу...

 А згодом спрацював зовсім інший ло-
гістичний варіант. І раніше протягом 
перших днів російсько-грузинського кон-
флікту, і у цей час, коли відпрацьовува-
лися технічні питання, у нас з президен-
том Качинським було ще декілька розмов 
із секретарем Європейського Союзу з пи-
тань безпеки Хав’єром Соланою.
 Я думаю, що у мене було три чи чоти-
ри розмови з ним щодо грузинської ситу-
ації. Мені так здавалося, що моє бачен-
ня ситуації Солана сприймав як щось, що 
було змальоване у густіших тонах, ніж 
воно було насправді.
 Думаю, йому здалося, що ми надто 
близько стоїмо до конфлікту, а тому пе-
реважають емоційні складові.
 Окрім того, на той момент ми із Ка-
чинським погодили спільну позицію 
щодо місії президента Франції Ніколя 
Саркозі.
 Адже той озвучив, що він, як пред-
ставник країни, що головує в ЄС, термі-
ново береться за план врегулювання. І 
поки цей план не з’явився в остаточній 
редакції, ми з президентом Польщі до- 
сить інтенсивно контактували з Єлисей-
ським палацом з метою передати прези-
денту Саркозі наше бачення цього плану 
врегулювання.
 Я був переконаний у тому, що пер-
шим пунктом має бути припинення вог-
ню. Спочатку треба було припинити вій-
ну! Це було очевидно, тут не треба бути 
великим стратегом. Далі може бути будь-
який план, але спочатку треба зупинити 
танки. Перший пункт був обов’язковий.
 Але після того, як буде припинений 
вогонь, і перед тим, як буде закріплений 
параграф щодо виведення військ, тре-
ба було чітко прописати базовий пункт, 
який закріплює зобов’язання російсь-
кої сторони про визнання територіаль-
ної цілісності Грузії.
 Закріплення територіальної ціліс-
ності Грузії, на мій погляд, — це був го-
ловний пункт плану врегулювання.
 Навколо нього і формувалася уся 

ПЕРЕДБАЧЕННЯ, ЯКІ ЗБУЛИСЯ■

Як полiтика умиротворення з боку захiдних лiдерiв 
розв’язала руки кривавому диктатору ХХІ столiття

«Україна молода» свого часу презенту-
вала книгу Вiктора Ющенка «Недержавнi 
таємницi. Нотатки на берегах пам’ятi», 
друкувала окремi уривки з неї. В цi днi, 
коли минає вiсiм рокiв з часу агресiї Росiї 
проти Грузiї, ми вирiшили передрукувати 
повнiстю роздiл книги, присвячений цiй 
темi, з короткою передмовою «Українсь-
кої правди». («УП» опублiкувала цей роз-
дiл на своєму сайтi).
«Теоретично десятки російських БТРів 
можуть узяти курс на Київ. Існує маса сце-
наріїв, як зіграти на кримському питанні, 
вчинити серію провокацій, дестабілізува-
ти ситуацію у Криму — і далі відбуваєть-
ся черга подій, яка закінчувалася б тільки 
тим, що у Києві спускається український 
національний прапор».
Книжка третього Президента України Вік-
тора Ющенка «Недержавні таємниці. Но-
татки на берегах пам’яті»вийшла друком у квітні 2014 року, коли ситуація у Криму 
тільки-но розгорталися. Розділ «Грузія 08.08.08», який був присвячений російській 
агресії проти Сакартвело, був написаний у вересні 2013 року, але виявився про-
рочим: вседозволеність призвела до нової агресії у Європі. План Саркозі виявився 
новою Мюнхенською змовою, який відкрив можливості для нових агресивних дій 
Кремля. Розділ публікується з люб’язного дозволу видавництва «Фоліо» та Інститу-
ту Віктора Ющенка.

Президент України Віктор Ющенко: 
«Ми сьогодні сюди приїхали сказати 
вам такі слова: Сьогодні найважчі часи 
для Грузії. Ми говоримо, що ви маєте 
право на свободу, право на незалежність». 
Фото «Радіо «Свобода».
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❙
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Віктор Ющенко: 
Грузії — 
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розв’язка цього конфлікту — спочатку 
політична, а потім мілітарна.
 Цей пункт мав би стати базою для обох 
сторін, для двосторонніх політичних від-
носин між Грузією та Росією: Росія виз-
нає територіальну цілісність Грузії, га-
рантує, що не буде перекроювання тери-
торій, що вона не буде формувати жод-
них маріонеткових урядів, і таким чином 
20 % території Грузії не випадають із де-
ржавної території, із її державного суве-
ренітету.
 До сьогоднішнього дня я вважаю, що 
відсутність цього пункту в плані Саркозі 
— це була найбільша його помилка.
 У Єлисейському палаці не дослу-
хались до цієї пропозиції. Мені також 
здається, що у тієї човникової дипломатії 
була ще й друга велика вада: Саркозі спо-
чатку поїхав до сторони, яка розпочала 
агресію.
 Звичайно такі жести задають тональ-
ність переговорам і впливають на якість 
самого документа.
 То була взагалі дивна ситуація, коли 
агресію розпочинає так звана миротвор-
ча сторона. В результаті Грузія опинила-
ся сам на сам перед асиметричною форму-
лою, де як «миротворець» виступає агре-
сор і його маріонетки.
 Доки буде існувати така «миротвор-
ча модель» — а така сама модель працює 
і в Придністров’ї, — доти буде потенцій-
но закладений конфлікт: миротворець 
надто легко стає агресором, його зброя 
перестає бути зброєю стримування і стає 

зброєю учасника конфлікту.
 І тому, коли ми говорили з президен-
том Качинським, я його прохав, щоб до 
плану обов’язково був включений параг-
раф, який спонукав би Європу перегляну-
ти формат миротворчої місії. Вочевидь, 
його треба було розширити, наповнити 
більш широкою міжнародною присут-
ністю.
 Я заявив, що Україна готова бути од-
нією зі сторін у рамках міжнародного рі-
шення, яке гарантує безпеку в рамках, 
наприклад, спільних миротворчих сил 
ООН. На жаль, європейська дискусія 
щодо плану врегулювання російсько-гру-
зинського конфлікту була занадто швид-
коплинною...
 Наші консультації і переговори три-
вали до вівторка, 12 серпня, коли до мене 
у Крим прилетів літак польського прези-
дента з ним та нашими балтійськими ко-
легами на борту.
 Це був той самий літак, який трохи 
менше ніж через два роки, у сумний день 
у квітні 2010 року, розбився над Смо-
ленськом у Росії.
 Ми просиділи в аеропорту кілька го-
дин: екіпаж чекав дозволу пролетіти над 
територією Росії. Нас просили почекати: 

нібито там працюють над вирішенням да-
ного питання.
 Потім минає ще півгодини, і нас іще 
просять почекати. Десь п’ять-шість разів 
нам доповідали, що російська сторона 
розглядає наше прохання. Стало очевид-
ним, що там просто затягують виліт, ро-
зуміючи, що у нічний час політ стає у де-
сять разів небезпечнішим.
 Можливо, росіяни сподівалися, що 
ми відмовимося від цього польоту з мір-
кувань безпеки, адже необхідно летіти у 
нічний час над територією, де відбуваєть-
ся воєнний конфлікт. І тому ми виріши-
ли, що поки сонце не зайшло, нам треба 
вилітати.
 Екіпажу дали ще час, щоб вони обра-
ли інший повітряний коридор. Врешті-
решт, ми облетіли російську територію: 
вилетіли на Анкару, а потім територією 
Туреччини облетіли Кавказ і прилетіли 
в Азербайджан, в район, найближчий до 
Грузії.
 Безумовно, сама по собі це була без-
прецедентна ситуація, коли п’ять лідерів 
своїх країн летять одним бортом на тери-
торію чужої країни, де відбувається вій-
на.
 Ми були свідомі тих випадковостей, у 
тому числі випадковостей підготовлених, 
запланованих, які могли виникнути у по-
льоті. Ми полетіли.

Українці з Тбілісі, українці з Москвою
 Відверто скажу, я очікував, що ця 
політична карта буде розіграна в Ук-

раїні, навіть не так у самому Парламен-
ті, як у рядах так званої демократичної 
більшості.
 І мої очікування відразу підтвердили-
ся, як тільки у Парламенті була запропо-
нована на розгляд резолюція по Грузії.
 Це була м’якотіла, неясна, беззу-
ба позиція. По факту агресії з боку Росії 
ані Парламентом України, ані урядом на 
чолі з Юлією Тимошенко не була дана 
відповідна оцінка.
 Перед відльотом до Грузії я дав дору-
чення уряду розглянути питання, що ре-
гулюють переміщення територією Украї-
ни військ Російської Федерації, які роз-
ташовані на базі збройних сил в Севасто-
полі.
 До цього моменту такого регламенту 
не було: теоретично десятки БТРів, які 
були дислоковані у берегових частинах, 
можуть взяти курс на Київ, і формально 
їх ніхто не може зупинити.
 Коли я розпорядився терміново роз-
глянути це питання, прийняти директи-
ви, створити відповідний регламент, де-
кілька днів уряд взагалі не міг це питан-
ня поставити до порядку денного.
 Ці регламенти були розроблені Міні-
стерством закордонних справ та Міні-

стерством оборони. Врешті-решт ці до-
кументи з’явилися у порядку денному, 
але прем’єр-міністр їх не підписала.
 Я думаю, що вони не підписані до сьо-
годнішнього дня.
 Я багато разів питав прем’єр-мініст-
ра, чому так сталося, намагався поясни-
ти їй, чому нам потрібно прийняти цей 
обов’язковий регламент на випадок не-
безпечної ситуації в Україні, але чув про 
велику завантаженість, зайнятість, не-
готовність. Називалися десятки причин. 
«Ні» прямим текстом не звучало, але виг-
лядало, ніби вона мала якісь інші моти-
вації...
 Я думаю, що це уже входить у кон-
текст тих стосунків, які Тимошенко фор-
мувала з Путіним, починаючи з вересня 
2005 року. Я переконаний, що існує ці-
лий перелік питань, які українська сто-
рона у випадку військового конфлікту 
повинна мати приготованими. Але у ві-
домому контексті розв’язання цих пи-
тань було загальмоване.
 У одному зі своїх інтерв’ю Путін заяв-
ляв, що був дуже здивований, коли Ти-
мошенко вийшла на демонстрацію проти 
Харківських угод, які передбачали про-
довження перебування Чорноморського 
флоту Росії на території України ще на 
25 років попри конституційне обмежен-
ня його перебування 2017 роком.
 Тоді Путіна здивувало, що серед мані-
фестантів є політична партія Тимошен-
ко і сама Юлія Володимирівна, мовляв, 
ми з нею домовлялися про те саме, тільки 
на 50 років... Це давало мені підстави від-
чувати, бачити, розуміти, що президент 
і прем’єр грають у цьому конфлікті у дві 
різні партії.
 Я не розраховував на велику під-
тримку, але мені здавалося, що до цього 
зобов’язує етика: уряд мав встати на по-
зицію президента і підтримати її, бо це 
позиція України. Ось це — по-перше.
 А по-друге, опозиція була ще більш 
зухвалою, іще більш цинічною — це була 
друга держава у державі. І якщо згада-
ти тодішні новини, абсолютна більшість 
українських каналів копіювали подачу, 
стилістику і зміст російських новин.
 Оцінки цього конфлікту на українсь-
ких каналах надто часто були тотожни-
ми тим, які звучали з кремлівських ру-
порів.
 А до того з боку опозиції продовжу-
валася необмежена критика дій прези-
дента України — і це була новина номер 
один. Опозиція, на мій погляд, взагалі 
побоялась виступити одним фронтом 
за українські інтереси, хоча, можли-
во, в опозиційній Партії регіонів були й 
такі люди, які вважали, що це небезпе-
ка для України також. Але корпоратив-
ні розрахунки виявилися сильнішими, 
ніж національні.
 Позиція Парламенту була слабкою, 
агресор не був названий агресором.
 Іще одним важливим моментом для 
України було те, що у цих подіях брали 
участь війська, які дислокувалися на те-
риторії України.
 Частина кораблів Чорноморського 
флоту Російської Федерації брала участь 
у блокуванні морської акваторії Грузії. 
На базі ЧФ РФ розташовувалося на той 
момент більше 30 військових кораблів, 
близько 80 літаків, гелікоптерів, тобто 
йшлося про досить потужне угрупован-
ня.
 Ця ситуація показала, як легко, без 
жодної своєї згоди і бажання Україна 
може бути втягнута у міжнародний кон-
флікт.
 Тоді я направив офіційними канала-
ми Президенту Росії Дмитру Медвєдєву 
пропозицію розпочати переговори щодо 
угоди, яка врегулювала би наші відноси-
ни у виникненні військових дій, подіб-
них до тих, свідками яких ми стали на 
початку серпня 2008 року. Нам було 
важливо захистити у цьому випадку на-
ціональні інтереси України.
 Але на цьому полі президент опинив-
ся наодинці, без консолідованої підтрим-
ки уряду і Парламенту України.

Коли грузинський майдан скандує
 На території Азербайджану нас зуст-
ріли представники місцевої влади. З літа-
ка ми пересіли до автомобілів. У той мо-
мент ми ще мали розмову, чи президент 
Азербайджану приєднається до нас, чи 

ні. Алієв не поїхав. Ми сіли у машини. 
Дорога забрала близько чотирьох годин.
 Перше враження від Тбілісі — люди.
 Виїжджаємо на центральну вулицю, 
і чим ближче до Парламенту — тим біль-
ше було людей навколо.
 На вулицях не відчувалося ніякої ме-
тушні. Виглядало так, ніби ішов дощ і 
люди групками по 5—7 чоловік тулили-
ся одне до одного під одну парасольку. 
Тільки не було ані дощу, ані парасольок 
— просто на вулицях гуртувалися люди.
 Це так трохи нагадувало, як в Антар-
ктиці пінгвіни перед хуртовиною збира-
ються докупи, щоб протистояти стихії. А 
тут збиралися такі самі купки людей. І це 
додавало тривоги.
 Далі менші групи людей зливалися у 
юрму. Я дуже добре пам’ятаю ці хвили-
ни: маса люду розступається перед наши-
ми автомобілями, звучать оплески. Юрма 
на майдані перед Парламентом прийшла 
у рух, юрма заворушилася, як у бджоли-
ному рої. Ми таки приїхали.
 За пару хвилин ми всі стояли із Ми-
хаїлом Саакашвілі на трибуні перед Пар-
ламентом:
 Грузія — наш друг! Грузини — наші 
друзі! Сьогодні, у тяжкі часи для Грузії, 
ми говоримо, що ви маєте право на сво-
боду та незалежність! Ми приїхали, щоб 
продемонструвати саме святе почуття 
грузинському народу. Це почуття солі-
дарності, того, що наше серце належить 
вам!
  Промову що три слова переривали 
оплесками. Ми розуміли, що цим лю-
дям треба продемонструвати нашу солі-
дарність, показати, що вони не одні, по-
казати, що ми разом і у нас усе вийде. На 
тому майдані усі почувалися як брати і 
сестри. І їм було неймовірно цікаво, що 
ми скажемо:
 Дорогі грузинські друзі, пройде час, і 
ми споглядатимемо на ці сторінки нашої 
історії , як дорогу, яку мужньо пройш-
ла грузинська нація. Свобода варта 
того, щоб за неї боротися! Ми повинні 
пам’ятати, що грузинська нація достой-
на бути незалежною. Ми приїхали під-
твердити, ваша суверенність, незалеж-
ність, територіальна цілісність — є на-
шими цінностями! Ви ніколи не будете 
одні! Незалежна Грузія буде вічно!
 А Саркозі не було ще довго. Ми далі 
виступаємо. Мій виступ тривав десь хви-
лин п’ять. Юрма почала скандувати наші 
імена. І ось після виступів ми поверну-
лись у Парламент.
 За якийсь час стає відомо, що прези-
дент Саркозі уже в Тбілісі. Ми вирішили 
зачекати на президента Саакашвілі, щоб 
з ним іще раз повернутися до оцінки си-
туації.
 Це була якась маленька кімната, у 
якій ми ледь могли розміститися.
 Прилітає Саркозі, заходить до кімна-
ти. Він був у дуже піднесеному, мажор-
ному стані. Принаймні, він мав такий 
вигляд.
 Мені здалося, що він поспішав фор-
мально поінформувати грузинську сто-
рону про результати переговорів із росій-
ською стороною.

Проблеми плану Саркозі
 Саркозі почав переговори з Саака-
швілі. Ми хвилювалися щодо резуль-
татів переговорів. Тривога була у тому, 
чи буде укладена угода у тих формулю-
ваннях, які б ми хотіли бачити. Клю-
човим було питання збереження тери-
торіальної цілісності Грузії.
 Будь-які інші варіанти залишалися 
джерелом ризиків, включно із ризиком 
нової воєнної агресії.
 Я чомусь відразу мав відчуття, що 
процес іде не в той бік. Ми не знали про 
результати переговорів Саркозі у Моск-
ві, і ми не знали, про що домовляються 
Саркозі і Саакашвілі.
 Президент Лєх Качинський почав 
помітно нервувати. Нас попередили, що 
відразу після переговорів між президен-
тами Грузії і Франції буде прес-конфе-
ренція. Але тільки за участі Саакашвілі 
і Саркозі. Нам запропонували місця в 
залі.
 Ми домовилися, що на двосторонню 
прес-конференцію президентів Саркозі 
та Саакашвілі ми не йдемо.

Продовження на стор. 6

Президенти Лех Качинський, Валдас Адамкус, Тоомас Гендрік Ільвес і Віктор Ющенко 
у Тбілісі 12 серпня 2008 р.
Фото «Радіо «Свобода».
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Чому після 
Україна?
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Як із 89-го місця вийти 
в лідери?
 Недавно інтернет-видання «Еко-
номічна правда» опублікувало стат-
тю «12 країн-конкурентів України за 
світовий капітал».
 Стаття детальна, з цифрами, 
викладками та прив’язками до ВВП. 
На жаль, у світовому рейтингу інвес-
тиційної привабливості наша краї-
на посідає лише 89-те місце. Попе-
реду нас Казахстан, Монголія, До-
мініканська республіка, Колумбія 
та Філіппіни, — країни, які ми чо-
мусь і досі вважаємо державами тре-
тього світу, тобто відсталими в еконо-
мічному розвитку. Стаття висвітлює 
показники країн у таких галузях, як 
експорт зерна, кукурудзи, вугілля, 
сталі, авіавиробництва, виробництва 
складної техніки та розробки IT-тех-
нологій. Тобто у тих галузях, які тра-
диційно розвивалися в Україні ще за 
радянських часів, коли  країна була не 
тільки продовольчою та промисловою 
житницею СРСР, а ще й кузнею науки 
та наукових кадрів.
 Ті часи давно в минулому. Нині ми 
імпортуємо китайський одяг, автомо-
білі та мобільні телефони, єгипетську 
картоплю та гречку, турецьке взуття, 
багато інших товарів іноземного ви-
робництва.
 Невже ми, країна з таким бага-
тим на винахідників та підприємців 
минулим, не можемо нічого зробити, 
аби поставити себе в один ряд із розви-
нутими світовими країнами, забезпе-
чити собі достойне, процвітаюче сьо-
годення?
 Але вихід, як завжди, є. І він зовс-
ім поруч. Навіть набагато ближче, ніж 
здається.
 Ще третього серпня 2015 року На-
ціональний банк України на своєму 
сайті оприлюднив Letter of Comfort. 
Це своєрідне послання до міжнарод-
них платіжних систем, таких як VISA, 
MasterCard, PayPal щодо спрощення 
умов роботи для цих платіжних сис-
тем на українському ринку, а також 
про всебічну допомогу та сприяння ць-
ому від системного регулятора.
 У жовтні 2015 року MasterCard 
International підпорядкував київсь-
кому офісу роботу компанії в Грузії, 
Туркменістані, Таджикистані, Кир-
гизії та Узбекистані. А нинішнього 
літа Україну відвідав Голова Академії 
MasterCard Люк Хеллінк. 
 Це все ланки одного ланцюга. Все 
робиться для того, аби українські бан-
ки змогли якомога швидше стати пов-
ноправними членами міжнародних 
платіжних систем та долучитися до 
обслуговування міжнародних онлайн-
розрахунків. 
 До речі, лише у 2015 році обіг он-
лайн-розрахунків — платежів в iн-
тернеті з допомогою банківських 
платіжних карток — сягнув $2,5 

трильйона. За розрахунками експер-
тів, до 2025 року обсяг світового рин-
ку онлайн-платежів становитиме $85 
трильйонів.

І захиститися від інфляції, 
і — заробити
 Хочу зауважити, що йдеться суто 
про онлайн-розрахунки з допомогою 
банківських платіжних карток. На 
сьогодні це один із найбільш розвине-
них, загальноприйнятих, легальних, 
а головне — найбільш безпечних видів 
онлайн-розрахунків. 
 Жодним чином не хочу образити 
тих, хто працює з електронними га-
манцями, але вони є не чим іншим, 
як сурогатом банківської платіжної 
картки. Якщо, наприклад, ви спро-
буєте повернути гроші, які відпра-
вили з електронного гаманця, то вам 
це навряд чи вдасться, на відміну від 
банківської картки. Будь-який сайт 
з продажу товарів чи послуг, напри-
клад  Amazon, Ebay, Alibaba, Uber 
— навіть якщо вони приймають пла-
тежі з допомогою PayPal  або інших 
платіжних сервісів, у будь-якому ви-
падку гроші все одно списують із бан-
ківського карткового рахунку. Тобто 
все одно цю платіжну операцію обслу-
говує банк еквайєр. Про що йдеться?
 На жаль, увесь попередній рік я 
присвятив безрезультатним перемо-
винам із вітчизняними «банкірами», 
— саме так я їх називаю, банкірами у 
лапках, котрі не розуміють цієї робо-
ти, а найгірше — не хочуть дізнавати-
ся про неї та вивчати багаторічний сві-
товий досвід! Хоча такі світові лідери 
банківської галузі, як Deutsche Bank, 
Raiffeisen Bank, Citibank, обслугову-
ють онлайн-розрахунки вже понад 20 
років і мають на цьому великі прибут-
ки.
 Шкода, однак в Україні досі не 
з’явилися фахівці у галузі онлайн-
розрахунків. Відтак ми з командою 
однодумців вирішили створити пер-
ший міжнародний онлайн-еквай-
ринговий банк. Цей банк обслугову-
ватиме світові онлайн-розрахунки з 
допомогою платіжних карток VISA, 
MasterCard та інших.
 Вважаю, нині в Україні склалися 
унікальні сприятливі умови для ство-
рення онлайн еквайрингового банку. 
Багато в чому завдяки тому, що бан-
ківська галузь, по суті, не працює. А 
це означає, що діючі комерційні бан-
ки зараз можна купити дешево. І це 
при тому, що серед діючих банків є 
члени платіжних систем VISA, Master 
Card. 
 На створення такого банку буде 
потрібно лише 5-6 місяців. Це буде 

«Краудінвестинговий проект», тоб-
то в ньому зможуть узяти участь усі 
охочі. Основна ідея проекту — відкри-
та платформа, на якій кожен з учасни-
ків матиме можливість супроводжу-
вати свою венчурну інвестицію, а піс-
ля створення банку бути його акціоне-
ром.
 Якщо ж знайдеться стратегічний 
інвестор, або бізнес-ангел, це значно 
прискорить запуск онлайн еквайрин-
гового банку в роботу.
 Адже, як я уже казав, на узгод-
ження всіх документів і процедур із 
запуску банку в роботу потрібно не 
більш як півроку. Створення та за-
пуск у роботу онлайн еквайрингового 
банку дасть змогу інвесторам не тіль-
ки зберегти свої гроші від інфляції, а 
й добре заробити. Адже при загально-
му обсязі інвестицій $ 25 мільйонів 
банк почне працювати на прибуток 
менше ніж за рік. Навіть якщо банк 
буде обслуговувати хоча б 1% від сві-
тового обігу онлайн-платежів, його за-
робіток становитиме $375 мільйонів. 
Тобто на кожну вкладену гривню ін-
вестор отримає 15-разовий прибуток.
 Страхові депозити в банку від ін-
тернет-торговців — мерчантів, — це, 
власне, безкоштовний валютний ре-
сурс, який банк може використову-
вати як для видачі короткострокових 
міжбанківських кредитів, торгів ва-
лютою на міжбанківській валютній 
біржі, так і для кредитування юри-
дичних та фізичних осіб.
 А це, у свою чергу, сприятиме 
зростанню економіки, бо, як відомо, 
фінанси, — це кров економіки. Без де-
шевих кредитів розвиток та зростання 
економіки просто неможливі.
 Тобто, вклавши лише $25 
мільйонів та запустивши в роботу хоча 
б один онлайн банк еквайер, можна 
вирішити багато економічних та со-
ціальних проблем. Жодним чином не 
хочу сказати, що це є панацеєю від іс-
нуючих негараздів у нашій нинішній 
економічній сфері, та однак створен-
ня і запуск хоча б одного онлайн бан-
ку еквайра може значно поліпшити 
економічну ситуацію в Україні і ста-
ти своєрідним індикатором інвести-
ційної привабливості для великих 
іноземних інвесторів та інвестицій-
них фондів.
 Тому запрошую однодумців, вен-
чурних інвесторів, бізнес-ангелів і 
всіх зацікавлених осіб до участі у про-
екті створення першого українського 
онлайн еквайрингового банку. 
 Детальну інформацію щодо цього 
проекту готовий обговорювати у себе 
на сторінці у «Фейсбуцi» — https://
www.facebook.com/worldwidemaks. ■

СУЧАСНО І ВИГІДНО

Унікальні умови 
не можна змарнувати
Створення онлайн 
еквайрингового банку 
зможе поліпшити 
ситуацію у вітчизняній 
економіці та стане 
індикатором інвестиційної 
привабливості України на 
міжнародному ринку

■

Максим БУЖОР
Київ

Закінчення. Початок на стор.4—5.
 Очікуючи завершення пресконференції, наша неве-
личка група вийшла на літню терасу. Саме там ми обго-
ворювали плюси і мінуси плану, який привіз Саркозі. 
Мені видавалося, що його план був неповноцінний без 
пункту про територіальну цілісність Грузії.
 Президент Польщі тоді також дуже перейнявся цим 
моментом, Качинський сказав: «Я не розумію, чому ми 
тут, якщо так іде — нам треба вставати і летіти назад». 
У нього була дуже емоційна реакція. Він відчув, що це 
план, після якого буде багато запитань.
  Коли зараз читаєш той план урегулювання, уже 
можна точно сказати, що відсутність пунктів, які про-
понували ми з Качинським та нашими балтійськими 
колегами, призвела до створення зони керованого хао-
су і до втрати Грузією своїх територій на багато-багато 
років.
 Той план, який привіз Саркозі, з цієї точки зору був 
некоректним. Чому Європейський Союз пішов на ре-
алізацію саме такої версії плану врегулювання? Нам 
цього не було відомо. Я можу говорити тільки про своє 
припущення.
 Не до кінця адекватна реакція Європейського Со-
юзу сприяла появі у Росії відчуття вседозволеності. 
Якби на події серпня 2008 року світ зреагував у більш 
жорстких оцінках — переконаний, у нас не було б че-
рез чотири місяці «газової» війни, яку першого січня 
розв’язала Росія по відношенню до України, а через 
тиждень — і проти самого Європейського Союзу.
 Я пригадую, як Європейський Союз важко видав-
лював із себе слова про те, що Україна — жертва цього 
конфлікту, що вона непричетна до проблем поставок 
російського газу в Європу.
 Ця ситуація була логічним продовженням тієї 
російської міжнародної політики. Якщо тобі проща-
ють військову агресію, окупацію чужих територій і у 
тебе від того виростають крила — вочевидь, такий стан 
не може не народжувати відчуття вседозволеності.
 Якби хтось у серпні 2008 року спрогнозував, що вже 
незабаром Росія посеред зими припинить подачу газу 
до країн Європи, то будь-який експерт у Євросоюзі зре-
агував би на це, як на маячню, як на сон сивої кобили! 
Через чотири місяці на цей сюрреалістичний сценарій 
треба було реагувати у режимі реального часу.
 Думаю, що сьогодні російсько-грузинський конф-
лікт був би врегульований набагато якісніше і жорсткі-
ше, тому що Євросоюз сьогодні глибше розуміє систему 
загроз у цьому регіоні. Нема ілюзій щодо Росії, рожеві 
окуляри змінили колір.
 З президентом Саакашвілі мені і всій нашій деле-
гації «доброї волі» вдалося поговорити вже після його 
спільної з Саркозі прес-конференції. 

СВІТАНОК НОВОГО СВІТУ

 Це була десь четверта ранку, над Тбілісі уже починав сіріти небос-
хил, місто збиралося зустрічати схід сонця... Він прийшов посміхаю-
чись.
 Ми проговорили десь півтори години на самому світанку. Безумов-
но, Міша був задоволеним, що почав працювати план урегулювання: 
поганий мир, як відомо, кращий будь-якої війни.
 Уже можна було говорити якщо не de facto, то, принаймні, de jure 
про припинення вогню. Проте без припинення вогню будь-який план і 
так не мав сенсу. Грузія мала сконцентруватися зовсім на іншому пунк-
ті — тоді я так і сказав президенту Грузії: «Вважай, що пункт про при-
пинення вогню вже у тебе в кишені!» Найважливіше було сконцентру-
ватися на досягненні гарантій територіальної цілісності.
 Навіть втомлена посмішка президента Саакашвілі дисонувала із 
моїм настроєм того ранку: «Пане Президенте, ви втрачаєте 20 % те-
риторії! Не час для такого настрою!» Я вважав, що це рішення на по-
коління «заморозить» цей конфлікт і ще десятки років буде фактором 
нестабільності.
 З іншого боку були хороші сподівання, що вдасться не допустити 
розгортання конфлікту і множення його жертв. Того ранку ми говорили 
про те, що у тому плані врегулювання було багато речей, які сприйма-
ються позитивно...
 Але з іншого боку, у мене і тепер болить серце через те, що у ті дні 
план мирного врегулювання не дав відповідь на загрозу територіаль-
ної цілісності Грузії та не відвів ризики нової ескалації конфлікту.
 Грузія втратила 20 % своєї території. У цьому конфлікті був недо-
оцінений маневр іншої сторони. Вже сьогодні можна просто констату-
вати, що світ став менш безпечний, а план Саркозі не приніс повного 
демонтажу проблеми. Він лише заморозив конфлікт.
 Далі йшли процеси консервації конфлікту: я маю на увазі ті маріо-
неткові уряди Абхазії та Північної Осетії, розгортання російських війсь-
кових баз на цих територіях — вузол затягується, сторони натягують 
канат все сильніше.
 Але вранці 13 серпня навіть цей гіркий мир сприймався позитивно, 
над Грузією сходило сонце, проте його проміння освітило зовсім ін-
ший світ. ■

■

Віктор Ющенко: 
Чому після Грузії 
— Україна?

ПЕРЕДБАЧЕННЯ, ЯКІ ЗБУЛИСЯ■
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Ігор ВІТОВИЧ

 50 впливових представни-
ків Республіканської партії з 
числа колишніх високопоса-
довців у галузях національної 
безпеки, дипломатії та торгів-
лі оприлюднили відкритого 
листа з критикою кандидата 
від цієї політичної сили на по-
саду президента США, 70-річ-
ного мультимільйонера До-
нальда Трампа. «Жоден з нас 
не голосуватиме за Дональда 
Трампа», — наводить агенція 
«Рейтер» цитату з опублікова-
ного документа в газеті «Нью-
Йорк Таймс». Республіканці у 
відкритому листі назвали його 
непридатним для ролі прези-
дента США через брак компе-
тенції, невігластво та необач-
ність. 
 «У нього відсутнє базове 
розуміння і віра в Конститу-
цію США, законодавство США 
і такі інститути, як релігійна 
терпимість, свобода преси і 
незалежність судочинства», 
йдеться у листі, оприлюдне-
ному в «Нью-Йорк Таймс». 
На переконання авторів лис-
та, Трампові бракує «харак-
теру, цінностей та досвіду для 
президентства». Крім того, 
вони закинули магнатові аг-
ресивне невігластво: «Трамп 
не демонструє жодної заці-
кавленості у самоосвіті. Його 
невігластво щодо засад міжна-
родних відносин непокоїть», 
— вказали вони, допускаючи, 
що в разі перемоги бізнесмен 
стане «найбезрозсуднішим» 
президентом. На думку цих 
республіканців, «Трамп пос-
тавить під загрозу національ-
ну безпеку і добробут США». 
У листі водночас наведені й 
«сумніви» щодо його супер-
ниці, екс-держсекретаря Хіл-
ларі Клінтон.

 Серед підписантів листа 
— екс-директор Національ-
ної розвідки Джон Негропон-
те, колишній голова Світово-
го банку Роберт Зеллік, екс-
міністри внутрішньої безпеки 
Майкл Чертофф та Том Рідж, 
екс-директор ЦРУ Майкл 
Хейден, колишні співробітни-
ки Державного департамен-
ту, Ради національної безпе-
ки, Пентагону та торгові пред-
ставники США. Багато з них 
займали високі посади в ад-
міністрації президента Джор-
да Буша-молодшого. У від-
повідь Дональд Трамп назвав 
підписантів листа «вашинг-
тонською елітою, що прова-
лилася і намагається конвуль-
сивно утримати владу».
 Автори листа не згадують 
про загрозу Трампа як прези-
дента США для зовнішнього 
світу. Але цієї теми не оми-
нають провідні американські 
газети. «УМ» учора наводи-
ла виклад статті в «Нью-Йорк 
Таймс» про радника Трампа 
Пола Манафорта, який був 
пов’язаний і з Кремлем, і з 
Віктором Януковичем. Інша 
провідна американська га-
зета «Вашингтон Пост» у су-
ботньо-недільному виданні 
згадала про іншу особу з ото-
чення Трампа — його рад-
ника у справах закордонної 
політики Картера Пейджа. 
Він викликав в Америці шок 
своїми проросійськими та ан-
тиамериканськими заявами, 
має ділові зв’язки з Росією, а 
його розуміння міжнародних 
справ є незначним, — пише 
«Вашингтон Пост».
 Американське видання та-
кож вказує на некомпетент-
ність і схильність до саморек-
лами радника у міжнародних 
справах. На зустрічі експертів 
у галузі закордонної політики 

на початку червня Пейдж дуже 
позитивно висловився про 
президента Росії Володимира 
Путіна. За місяць Пейдж був 
у Москві й у своїй промові го-
стро критикував американсь-
ку політику відносно Росії та 
інших країн. За його словами, 
США та інші західні країни 
«гальмують потенційний про-
грес» незалежних країн, які в 
період холодної війни були час-
тиною СРСР, це відбувається 
через «лицемірне зосереджен-
ня на таких питаннях, як роз-
виток демократії». У люто-
му 2015 року Пейдж критич-
но висловився про санкції про-
ти Росії, які призначили США 
і ЄС після анексії Криму та на-
ступ на Східну Україну.
 Пейдж — випускник Вій-
ськово-морської академії, пра-
цював у розвідці, здобув дип-
лом у сфері бізнесу. 2004 року 
переїхав до Москви, де працю-
вав у відділенні інвестиційно-
го банку Merrill Lynch. Опісля 

зв’язався з «Газпромом», прид-
бав акції газпромівської ком-
панії, що експлуатує нафту і 
газ поблизу Сахаліна. Засну-
вав інвестиційну фірму Global 
Energy Capital. В інтерв’ю ви-
данню Bloomberg News Page 
Пейдж зізнався, що має акції 
«Газпрому» і на їх вартості 
позначилися санкції, запро-
ваджені проти Росії.
 Демократичний конгрес-
мен Адам Шіфф iз комісії у 
справах розвідки Палати пред-
ставників заявив, що російсь-
кі зв’язки радників респуб-
ліканського кандидата до Бі-
лого дому (Дональда Трампа) 
«показують, що Кремль свої-
ми щупальцями сягає до ви-
борчого штабу Трампа».
 Показово, що, окрім Крем-
ля, кандидатуру Трампа під-
тримав також глава Амери-
канської нацистської партії 
Роккі Сухайда. Він заявив, що 
перемога Трампа стане «ре-
альною можливістю для та-
ких людей, як білі націоналіс-
ти». Він зазначив, що його пе-
ремога «здивує противника», 
оскільки «вони відчувають, 
що білий робітничий клас за-
знав поразки». Раніше дію-
чий президент Мексики Пе-
нья Ньєто та два його поперед-
ники на цій посаді порівняли 
Дональда Трампа з нацистсь-
кими лідерами Адольфом Гіт-
лером та Беніто Муссоліні. ■

НОВИНИ ПЛЮС
Президент Польщі підписав закон 
про мінімальну погодинну ставку
 Президент Польщі підписав закон, яким пе-
редбачається підвищення мінімальної ставки за 
годину праці до 12 злотих брутто (2,75 євро). 
Розмір погодинної ставки щороку буде предме-
том перемовин у рамках Ради суспільного діа-
логу. Закон набуде чинності 1 січня 2017 року, 
деякі з положень — уже цього року. Підвищен-
ня мінімальної погодинної ставки було вибор-
чою обіцянкою партії «Право і справедливість». 
Мінімальну ставку переглядатимуть щороку за 
результатами економічної діяльності країни. 
Вона стосується всіх без винятку категорій пра-
цiвникiв. За оплату праці, меншу за визначену, 
працедавця каратимуть штрафом від однієї до 
30 тисяч злотих.

Проти «Аеробуса» розпочато 
розслідування
 Британське Бюро з боротьби з шахрайством 
в особливо великих розмірах (SFO) розпочало 
розслідування за підозрою у шахрайстві, хабар-
ництві та корупції у зв’язку з продажем літаків 
«Аеробус». SFO зафіксувало невідповідності у 
документах, які стосуються використання пос-
луг посередників під час переговорів про продаж 
літаків. «Аеробус» є найбільшим європейським 
виробником літаків та конкурентом на світовому 
ринку американської компанії «Боїнг». Нагадає-
мо, у січні 2016 року Іран підписав меморандум 
з «Аеробусом» щодо придбання 118 літаків.

Імператору не вистачає сил
 Учора японський імператор Акіхіто о 15:00 
за місцевим часом зробив рідкісне телевізійне 
звернення до народу, у якому заявив, що йому 
«може стати не під силу належно виконувати 
обов’язки». Акіхіто 82 роки. Він переніс опера-
цію на серці та лікувався від раку простати. У 
липні громадське телебачення Японії NHK пові-
домляло, що Акіхіто хоче за кілька років пода-
ти у відставку. Однак процедури зречення пре-
столу в японському законодавстві не передба-
чено. Проте Акіхіто навряд чи використовува-
тиме термін «зречення», оскільки імператор у 
Японії, за Конституцією, не бере участі у полі-
тичному житті і не має жодних політичних пов-
новажень. Він обіймав імператорський трон уп-
родовж 27 років — у 1989 році він став спад-
коємцем імператора Хірохіто, за якого Японія 
воювала у Другій світовій війні. Наступником 
Акіхіто стане його син — крон-принц Нарухіто.

У Польщі відновлюють пошук 
«золотого потяга»
 Найближчої п’ятниці поблизу міста Валбжих, 
що в південно-західній частині Польщі, розпоч-
неться робота, пов’язана з пошуком так звано-
го «золотого потяга». Німецький потяг iз пе-
ріоду Другої світової війни, в якому нібито пе-
ревозили награбоване золото, розшукуватиме 
фірма Пйотра Копера та Андреаса Ріхтера, які 
торік у серпні оприлюднили інформацію про 
знахідку. Справа набула розголосу в Польщі й 
за кордоном. Тодішній заступник міністра куль-
тури Піотр Зуховський висловив переконаність 
у тому, що «золотий потяг» існує «на понад 99 
відсотків». Однак, на думку деяких експертів, 
«золотий потяг» — принаймні з таким ванта-
жем — це легенда.

Куба звинувачує Вашингтон
 Кубинська влада звинуватила Вашингтон у 
підбурюванні хвилі еміграції кубинців до США. 
Громадяни Куби останнім часом усе частіше на-
магаються дістатися США будь-якими шляха-
ми. Кубинська влада стверджує, що адміністра-
ція Барака Обами проводить політику заохочу-
вання такої нелегальної та небезпечної емігра-
ції. Впродовж останніх двох років десятки тисяч 
кубинців залишили батьківщину або морським 
шляхом, або через Мексику, долаючи кордон 
нелегально. Американське законодавство ще з 
60-х років минулого століття потурає еміграції 
кубинців з острова.

Гора в подарунок
 Наближається сота річниця незалежності 
Фінляндії, і Норвегія на підтвердження доб-
росусідських відносин хоче подарувати до 
дати... гору. Йдеться про одну вершину ма-
сиву Халті в Лапонії на норвезько-фінському 
кордоні. Тепер обидві вершини належать до 
території Норвегії, але Осло не проти поділи-
тися, щоб кожному народу належало по од-
ній горі масиву. Кордон Фінляндії проходить 
по цій горі на висоті 1324 метри. Тож норвеж-
ці запропонують пересунути його на 40 метрів 
углиб своєї території, щоб Фінляндії належа-
ла вся гора висотою 1331 метр. ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Згідно з останнім опитуванням авто-
ритетної російської соціологічної служ-
би «Левада-центр», яке було проведене 
наприкінці липня, нейтрально чи бай-
дуже до президента Росії Володимира 
Путіна ставляться 17% росіян, що на 
7% більше, ніж минулого року. Кіль-
кість симпатикiв глави держави у порів-
нянні з березнем минулого року скоро-
тилася на 8% — iз 37% до 29%. А най-
популярнiшою характеристикою Путіна 
стала: «Не можу сказати про нього нічо-
го поганого». На таке питання соціоло-
гів відповіли 31% респондентів. 
 Соціолог «Левада-центру» Денис Вол-
ков зазначив у розмові з «Міжнародним 
французьким радіо», що йдеться про від-
хід від «крайньо високих» рейтингових 
показників весни 2014 року. «У берез-
ні-квітні 2014 року був злет усіх оцінок 
Путіна, що пов’язаний iз приєднанням 
Криму. А тепер ми живемо після Криму, 
коли всі ці оцінки починають повертати-

ся до норми. Якщо порівняти з найвищи-
ми оцінками, то ми бачимо певне просі-
дання, але воно відбувається повільними 
темпами». І тепер переважають спокій-
но-позитивні оцінки Путіна. Тепер ми 
спостерігаємо відхід від крайньо висо-
ких, аномальних показників», — зазна-
чив соціолог.  
 Утім, за його словами, не можна го-
ворити про якусь «норму» в оцінці дій 
президента, оскільки з 2008 по 2013 рік 

рейтинг глави держави падав, і наразі 
не можна стверджувати, що злет оцінок 
2014 року був якісною довготерміновою 
зміною. Денис Волков усе ж зазначив, що 
рейтинг Путіна тримається на високому 
рівні довше, ніж рейтинги деяких інших 
російських політиків. Зокрема, прем’єр-
міністра Дмитра Медведєва, якого за рей-
тингом випередив міністр оборони Сергій 
Шойгу. 
 Головним досягненням Путіна 14% 
респондентів називають «підвищення 
боєздатності та реформу збройних сил», 
а не «економічний розвиток країни» та 
«підвищення рівня життя громадян», 
як це було головним чином у попередні 
роки. На зміну настроям благополуччя 
прийшов мілітаристський угар. «Еко-
номічні досягнення відходять на друге 
місце, а на перше виходить певний авто-
ритет Росії на світовій арені та боєздат-
ність по факту. Тобто «зелені чоловіч-
ки», які виявилися російськими війсь-
ковими, коли «ракети з Каспію полеті-
ли в Сирію», — це стало для пересічного 
росіянина підтвердженням того, що 
відроджується російська воєнна міць», 
— зазначає Денис Волков. 
 «Левада-центр» провів своє дослід-
ження у 48 регіонах Росії серед 1600 
осіб. Воно було приурочене до 17-ї річ-
ниці призначення Борисом Єльциним 
Путіна прем’єр-міністром у серпні 1999 
року. Виконуючим обов’язки президен-
та Володимир Путін став після того, як 
Єльцин оголосив про свою відставку 31 
грудня 1999 року. ■

РЕЙТИНГИ

«Не можу сказати  
про нього нічого поганого»
Як росіяни ставляться до свого президента

■

ПЕРЕСТОРОГА

Трамп буде небезпечним 
для США президентом
Відкритий лист 50 впливових діячів Республіканської партії

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 У Трампа з’явився новий 
конкурент. Окремі невдово-
лені республіканці плану-
ють підтримати екс-офіце-
ра ЦРУ Евана МакМалліна, 
який висунув себе як неза-
лежний кандидат. «Амери-
ка заслуговує на краще, ніж 
пропонують Трамп чи Клін-
тон», — написав він на 
своїй сторінці у соцмережі 
«Фейсбук». На думку екс-
пертів, шанси МакМалліна 
напрочуд низькі — крайні 
терміни для подання документів у багатьох штатах уже минули, ім’я екс-
розвідника невідоме широкому загалу. Утім МакМаллін може серйоз-
но нашкодити Трампові у своєму рідному штаті Юта, вказує «Німецька 
хвиля», де, зокрема, мешкає багато консервативно налаштованих мор-
монів. Сам МакМаллін є мормоном.

■



КОЛІЗІЇ

Не ховайте 
Мазепу
Особливості декомунізації 
в Полтаві
П. АНДРЕЄВ, В. РУДСЬКИЙ, В. ЛАТИШКО, 
засновники Полтавського обласного 
відділення Всеукраїнського об’єднання 
ветеранів 

 Процес декомунізації, який проходить 
зараз у країні, може багатьом не подоба-
тися. Це треба розуміти. Але він незворот-
ний. І з цим треба не тільки рахуватися, а 
й прискорювати його. Завдання перейме-
нування вулиць, площ, населених пунк-
тів, державних установ тощо покладено 
на місцеві ради. Ось тут і проявляється де-
ржавницька сутність цих рад....
 Щодо цього досить своєрідно постави-
лись Полтавська міська та обласна ради. 
Навесні до Полтави привезли пам’ятник 
гетьману Івану Мазепі, який створи-
ли київські фахівці за благодійні кошти 
громадян не тільки Полтави. Встановили 
його у закутку зеленої зони, на початку 
вулиці Соборної. Влада навіть не намага-
лася захистити пам’ятник від хулігансь-
ких посягань, пошкоджень перед його 
відкриттям у травні цього року. На наш 
погляд, пам’ятник Мазепі не повинен сто-
яти у парку, практично захованим між 
дерев.
 Із цього приводу цікаво розглянути 
події у Полтаві стосовно зміни назв ву-
лиць. Спочатку, 19 травня, газета «Пол-
тавська думка» сповістила, що комісія 
Шевченківського району міста визначи-
ла зміну назви вулиці Фрунзе на вулицю 
Івана Мазепи (одна з центральних ву лиць 
Полтави, що проходить практично через 
усе місто). Але через тиждень у цій же 
газеті повідомили, що розпорядженням 
пана Валерія Головка — голови Полтавсь-
кої ОДА — вулицю Фрунзе перейменова-
но на вулицю Європейську, а ім’я Мазепи 
надано вулиці Калініна. Таку рокіровку, 
на наш неупереджений погляд, зроблено 
з метою заховати подалі, в мікрорайон, 
небажану назву вулиці і, можливо, сам 
пам’ятник. Усе це — доказ неповаги до 
пам’яті Івана Мазепи і відверте знущан-
ня над людьми, які від щирого серця ство-
рили скульптурний шедевр однiєї з основ-
них дійових осіб Полтавської битви 1709 
року. Уже через два тижні у тій-таки 
«Полтавській думці» за 30 червня читає-
мо: «Уперше квіти полтавці поклали до 
пам’ятника Івану Мазепі, який відкрили 
у травні. Голова Полтавської облдержад-
міністрації В. Головко повідомив: «20-ту 
річницю Конституції України в Полтаві 
вперше розпочали із вшанування пам’яті 
великого гетьмана, поборника незалеж-
ності України Івана Мазепи! Без помпи 
і зайвих офіційних промов уклонили-
ся пам’яті Івана Степановича та його ге-
нерального писаря, а потім і гетьмана у 
вигнанні Пилипа Орлика — творця пер-
шої Конституції України. Поклали кві-
ти до монумента, щоб вшанувати світлу 
мить і подвиг борців за незалежність на-
шої держави». Ось так! Без помпи і зай-
вих офіційних промов...
 Хочеться вірити, що зародки деко-
мунізації уже з’явилися і у владних голо-
вах. Тому пропонуємо: 1. Вулицю Фрун-
зе перейменувати на Гетьмана І. Мазепи; 
2. Пам’ятник Мазепі передислокувати на 
відкрите, певним чином підготовлене міс-
це, яким найкраще буде сквер на перех-
ресті вулиць П. Мирного, Кагамлика та 
Мазепи.
 Таким чином, пам’ятник гетьману 
Мазепі буде «відкритий» для всіх приїж-
джих гостей Полтави. Тож нехай голови 
міської та обласної рад Полтави домовля-
ються між собою, який гетьман України 
повинен бути найбільше пошанованим, 
враховуючи трагічні події 1709 року. 
Щоб увесь світ затямив, що Україна — 
козацька держава! ■

■
Анатолій ЛЮДВИНСЬКИЙ
Полтава

 Це наочно показала антиукраїнсь-
ка істерія, що набирала сили в Польщі 
напередодні чергової річниці Волин-
ської трагедії 1943-44 рр. Україн-
цям у публічному секторі бракує ін-
формації для дзеркальної відповіді... 
На польських пам’ятниках жертвам 
трагедії обов’язково вказана причи-
на масової загибелі поляків. Нато-
мість пам’ятники загиблим україн-
цям безадресні. Унаслідок неповного 
висвітлення трагічних сторінок поль-
сько-українських стосунків світ ба-
чить польські жертви від рук УПА, 
але не бачить українських жертв від 
рук Армії Крайової, також від вико-
нання операції «Вісла» тощо.
 Безоглядна толерантність прово-
кує українофобів і в Україні. Напри-
клад, в одному з телеефірів депутат 
Київради Дмитро Гордон пишався 
тим, що один проголосував проти пе-
рейменування Московського проспек-
ту іменем Степана Бандери. Важли-
вий не сам факт (депутати голосують 
вільно), а пояснення. Гордон висло-
вив обурення тим, що, мовляв, ук-
раїнські поліцаї у Бабиному Яру були 
жорстокішими за німців. Можливо, 
але до чого тут Бандера і націоналіс-
ти?! Ні Степан Бандера, ні ОУН як 
партія до розстрілів євреїв (і не тіль-
ки. У Бабиному Яру загинуло чима-
ло представників інших національ-
ностей. Згадаймо хоча б українську 
поетесу Олену Телігу. — Ред.) у Ба-
биному Яру не причетні, а окремі не-
гідники є в кожному народові, в тому 
числі і єврейському. Наприклад, відо-
мо про контакти сіоністських бонз із 
нацистами; євреї були серед керівни-
ків 3-го рейху, як, наприклад, началь-
ник Головного управління імперської 
безпеки Рейнхард Гейдріх. То що, всіх 
євреїв вважати нацистами?!! Або таке: 
дивізія СС «Галичина» разом із ба-
тальйоном «Нахтігаль» нараховувала 
разом 80 тис. вояків, а євреїв у складі 
Вермахту у воєнний час було понад 
120 тисяч. То хто з них більше зави-
нив? Була війна... Але війна закін-

чилася, злочинців проти людяності 
покарав спеціальний Міжнародний 
воєнний трибунал, інших амністував 
«по умолчанію». І почався відлік часу 
мирного співіснування колишніх про-
тивників.
 Але комусь стало нудно жити в 
мирі, і знову заворушилися яструби. 
Кому це вигідно і до чого тут українці, 
які за всі повоєнні роки жодного разу 
не мали претензій до сусідів? За роки 
Незалежності українці і поляки три-
чі були близькі до стратегічного про-
щення та примирення, ініціаторами 
якого були президенти Кваснєвсь-
кий і Кучма, Коморовський і Ющен-
ко, владики Католицької і Православ-
ної церков, відомі діячі культури обох 
країн. Але хтось не хоче миру у Європі 
та світі і шукає кривди в минулому. 
Як кажуть, хто шукає — той знайде.
 Під час військової напруги між 
СРСР та Китаєм навколо крихітного 
острівця Даманський китайська сто-
рона витягувала на світ Божий свід-
чення про приналежність острова Ки-
таю з глибин трьох тисяч років. Зараз 
на кону Україна і мир у Європі. І ми 
тут не безневинні ягнята. Каталізато-
ром наступу на Україну з двох боків є 
ми самі: наша економічна і воєнна не-
міч, політична розділеність, патоло-
гічна толерантність і безпечність. Світ 
визнає і поважає сильних і незалеж-
них у рішеннях.
 За що нас поважати? За те, що від-
дали задарма Росії ядерну зброю, роз-
зброївшись мало не до гола, а тепер 

клянчимо на всіх міжнародних пере-
хрестях: дайте хоч якусь пукалку, бо 
вже не маємо чим горобців лякати? 
Чи за те, що дозволили зруйнувати, 
розбазарити економіку, а тепер стої-
мо, зігнувшись, перед МВФ — дайте 
хоч дещицю, бо нічим давати/відда-
вати пенсії? Саме так — віддавати, 
адже все, що мала на старті держа-
ва Україна, надбано працею ниніш-
ніх пенсіонерів; вони не утриманці 
— вони пограбовані державою жер-
тви і мають право на відшкодуван-
ня завданих збитків... Чи, може, за 
те, що не захотіли скористатися не-
залежністю? Серед високопосадов-
ців, які приймають державні рішен-
ня, — жодного українця! А в ЦИХ 
— інша ментальність, інший погляд 
на національну ідею; їм не потрібна 
українська Україна, українські пат-
ріоти. «Царь испугался, издал мани-
фест: мертвым свобода, живых — под 
арест!..»
 Надійним індикатором олігархіч-
но-антинародної системи влади є неба-
жання прийняти таке виборче законо-
давство, яке забезпечувало б ротацію 
політичних еліт за рахунок незадія-
них патріотичних елементів. Дія опо-
зиції не краща, адже, крім розмов про 
відкриті списки, не говорять про зни-
ження прохідного бар’єру і жодного 
разу не спитали думки народу, який 
у день виборів стає владою і йому не 
байдуже, чи може він впливати на си-
туацію у державі, користуючись кон-
ституційним правом... ■

ПОЛІТПАРНАС

Залізний 
стовп
Микола ЦИВІРКО
Київ

Підіпріть Сонце, хлопці!

Як — не візьму я в толк,

та десь он на тій сопці

поставимо 

залізний стовп...

...Юний Тарас за обрій

йшов, утіливши сон...

...Не стане нас, аки обрів, 

як віддамо й Херсон!

Залізний стовп 

найскоріше!

Романтики мало тут.

Йдеться про телевишку

і неповторення Крут. ■

■

«Подільські Товтри» — Національний природний парк України на території трьох районів Хмельницької області, який входить у семірку природних чудес 
України. Це унікальні залишки прибережних рифів, які паралельно розташовані уздовж умовної берегової лінії. Чому умовної? Схожі кам’яні залишки 
є лише в США і Великій Британії, але наші розташовані на суші, а не на воді! Рифи Подільських Товтр вирізняються рідкісною будовою, невластивою 
рівнинно-платформним областям. Вони тягнуться понад берегом Дністровського водосховища. Товтри тут розділені каньйоноподiбними долинами. На їх 
схилах розмиті і вивітрені вапняки утворюють скелі химерної і фантастичної форми. Туристи із задоволенням займаються тут дельта- та парапланериз-
мом, по каньйонах Дністра можна спускатися на катамаранах. Кожен знайде собі тут заняття до смаку, а заодно познайомиться з дивовижною природою 
рідного краю.

БОЛЮЧА ТЕМА

За що поважати 
немiчних?
Патологічна толерантність рівнозначна капітуляції

■
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Ролі Марії Терези та її сина 
Йосифа ІІ
 Зовсім по-іншому склали-
ся обставини в Галичині (Пе-
ремишльській і Львівській 
єпархіях). У Перемишльській 
єпархії останній православний 
єпископ УНПЦ Інокентій Вин-
ницький після смерті єписко-
па УУПЦ Івана Малаховсько-
го приєднується до Унії (1691 
року), і відтоді в Перемишлі був 
лише один унійний православ-
ний єпископ УУПЦ. Так само і у 
Львові з 1700 року єпископом є 
уніят. Таким чином, по всій Ук-
раїні ще за окупації її Польщею 
є єдина Українська унійна пра-
вославна церква (греко-католи-
цької ще до 1774 року немає). У 
Східній Україні УНПЦ підпо-
рядкована Московському пат-
ріархату, який виступає проти 
унійної Церкви, а згодом, її за-
бороняє на теренах Російської 
імперії. 
 У 1772-75 роках Австро-
Угорська і Російська імперії 
розділяють Польщу між собою. 
Галичину забирає Австро-Угор-
щина, решту України забрала 
Росія. УУПЦ або Греко-уній-
на православна церква, як її ще 
називали на заході, зазнавала 
відкритих і прихованих утис-
ків від поляків і після унії.
 Габзбурзькі імператори, зок-
рема Марія Тереза та її син Йо-
сиф ІІ, радикально поліпшили 
стан Унійної православної цер-
кви. У червні 1774 року Марія 
Тереза оголосила про свій на-
мір «покінчити з усім, що мог-
ло дати привід уніятам вважа-
ти себе гіршими від римо-ка-
толиків». Вона видала декрет, 
який забороняв уживати тер-
мін «уніят» як у приватних, 
так і в офіційних справах, і за-
мінила його терміном «греко-
католик», а церкву почали на-
зивати Українською греко-ка-
толицькою церквою (УГКЦ). 
Грецьке слово «католик» оз-
начає вселенський. «Греко-ка-
толик УГКЦ» було більш зро-
зумілим, чітко вказувало для 
Західної Європи, що ми збері-
гаємо грецький (візантійсь-
кий, східний) обряд і визнаємо 
ЄВХАЦ, як і вся Європа, тоб-
то повернення Церкви (не при-
єднання, як часто пишуть по-
важні особи) до початкового її 
стану часів Володимира Вели-
кого і Ярослава Мудрого. Змі-
на назви мала ще захисне зна-
чення від східних патріархів і 
сусідів.

Іван Снігурський започаткував 
відправлення богослужінь 
українською 
 У зв’язку зі скасуванням (за-
бороною) Катериною ІІ у 1795 
році Київської унійної архiє-
пископської митрополії, поз-
бавлення митрополита Росто-
цького і його помічника єпис-
копа Бутировича своїх прав і 
обов’язків відправляти бого-
служіння і вислання митропо-
лита до Санкт-Петербурга, а зго-
дом створення в імперії «Росій-
ської унійної церкви», австрій-
ський цісар у 1808 році утворює 
для українців своєї імперії Киє-
во-Галицьке архиєпископство 
як спадкоємницю Київської 
митрополії у Галичині з рези-
денцією у Львові. Першим ар-
хієпископом з успадкованими 
патріаршими правами для по-
місної УГКЦ наіменували ко-
лишнього ректора семінарії у 
Львові і професора Львівсько-
го університету, а з 1796 року 
Перемишльського єпископа 
Антона Ангеловича. Наступ-
ником його стає Перемишль-
ський єпископ Михайло Леви-

цький (1816 — 1858 рр.), якого 
згодом у Римі обирають карди-
налом. За його правління в 50-х 
роках на Синоді єпископат Га-
личини запропонував підви-
щити Львівську митрополію до 
патріархату для віруючих схід-
ного (грецького, візантійсько-
го) обряду Австро-Угорської 
держави, але, як завжди, наші 
сусіди-угорці запротестували.
 Перемишльський єпископ 
Іван Снігурський за митропо-
лита Левицького започатку-
вав відправлення богослужінь 
українською мовою. Наступ-
ником Левицького стає профе-
сор Львівського університету, 
ректор Духовної семінарії, а з 
1849 р. Перемишльський єпис-
коп Григорій Яхимович (1860—
1863 рр.), який багато зробив 
для виховання свідомості ук-
раїнців у правах їх на незалеж-
ну державу. Його наступником 
стає єпископ-помічник митро-
полита Спиридон-Литвинович 
(1864—1869 рр.), за якого пере-
хід від одного обряду до іншого 
вимагав дозволу Папи Римсько-
го. Наступниками його стають 
Йосип Симбратович (1870—
1882 рр.), потім Сельвестор 
Симбратович (1885—1898 рр.), 
професор богослов’я Львівсь-
кого університету, єпископ-по-
мічник митрополита, за яко-
го було засновано Станіславсь-
ку (сьогодні Івано-Франківсь-
ку ) єпархію, яку очолив Юліан 
Куїловський, а згодом митропо-
лит (1899—1900 рр.). 

Андрій Шептицький
 Наступником Станіславсь-
кого єпископа Юліана стає чер-
нець, граф, висвячений на єпис-
копа в 1899 році Андрей Шеп-

тицький, нащадок славного 
старовинного роду Шептиць-
ких, одна з найвидатніших пос-
татей у першій половині ХХ 
століття в католицькій церк-
ві, і УГКЦ зокрема. Він почи-
нає своє правління єпархією зi 
звернення до вірних єпархії з 
пастирським листом, у якому 
окреслює першочергові завдан-
ня, які необхідно вирішити, і 
пропонує, яким чином їх мож-
на розв’язати. 
 Сформульовані пробле-
ми Андреєм не менш актуаль-
ні сьогодні, як більш ніж сто 
років тому. Наголосимо на де-
яких iз них: «1)…народ живу-
чий на землі, яку йому дав Гос-
подь, з бажанням, що цю Божу 
батьківську землю любити та не 
спускати її з рук (чужинцям. — 
М.В.) і на ній дороблятися доб-
робуту, на взірець інших на-
родів. 2) ... хоче бачити свій на-
род фізично сильний і розумо-

во розвинутий.., щоб народ не 
марнував своїх основних сил 
неморальністю і п’янством… 
Він доказує, для матеріальної 
сили народу не є потрібне вели-
ке число багатіїв, а вистарчить 
мати пересічну заможність усіх 
перейнятих християнським за-
коном справедливості, любові 
і почуття людських обов’язків 
…., щоб народ держався разом, 

бо тоді в кожнім ділі буде силь-
ним. 3)…коли народ темний, 
він легко марнує усе, що має, 
будуть його ошукувати на кож-
ному кроці…4)..виховання мо-
лоді народу до самостійності і 

індивідуального почуття, щоб 
через таке виховання народ чис-
лив на себе, не оглядаючись на 
поміч правительства і краю…, 
щоб будучі покоління взяли в 
свої руки торгівлю та проми-
сел, бо слабим є те суспільство, 

що не має промислу, й убогим, 
якщо у нього торгують чужин-
ці». 
 Далі Шептицький звер-
тається до світської інтеліген-
ції, яка є просвітителем наро-
ду, засу джує легкодухість і 
брак розсудливості та закликає 
виховувати християнський пат-
ріотизм у народі, наголошуючи 
на патріотизмі Христа і Павла, 
патріотизмі духовенства, яке 
любить свій народ не на сло-
вах, а справами і самопожерт-
вою для добра народу. Він наго-
лошує, що роздори, ненависть, 
зайва партійність вносять руїну 
в самі основи буття народу, ни-
щать його зсередини.
 Другий пасторський лист, 
звернений до духовенства, про 
складну і трудну працю свяще-
ників не тому, що спасіння лю-
дей перевищує людську силу, 
а й тому, що наша діяльність і 
наша праця — це боротьба про-
ти зла, в якому вигляді воно 
не проявлялося б. Далі влади-
ка наголошує, що важливим є 
відношення між духовенством 
і світською інтелігенцією у сус-
пільному житті, про їх роль 
і працю на благо українсько-

го народу. «Ще донедавна свя-
щенство мало в нашій суспіль-
ності перший вирішальний го-
лос. Увесь народ повінувався 
йому…Священики були між со-
бою солідарні, за одним стоя-
ли всі. Сьогодні часи змінили-

ся. Через розвиток політичного 
життя... ріст літератури дійшло 
до того, що священики вже в не 
однім ділі уступають перше міс-
це світській інтелігенції... свя-
щенство саме між собою є поді-
лене… Часи, коли українсь-
ку інтелігенцію представляли 
лише священики минулись без-
поворотно і без жалю для нас». 
 Особливо Шептицький 
наголошував на священних 
обов’язках духовенства слу-
жити своєму народові, бо 
«Христос в наші руки віддав 
діло спасіння нашого наро-
ду». Кожний священик пови-
нен виконувати свій обов’язок 
молитвою, добрим словом, доб-
рою порадою., життєстверд-
ною просвітою, «трудом і жер-
твою» в дусі Христової віри 
«ми свої обов’язки сповнимо, 
бо ми знаємо, що коли ми цього 
не зробимо, наш народ пропа-
де». Молоде покоління — осно-
ва буття народу, і тому він звер-
тає увагу духовенства на пов-
сякчасне виховання молоді, 
яку видирає з рук «світ лука-
вості, а тому треба» й собі при-
єднувати і беззастережно ут-
верджувати в ній переконання 
християнського життя. І голо-
вне — Шептицький розуміє, 
що в єдності сила, і це, насам-
перед, стосується кліру, бо без 
єдності не можна розраховува-
ти на успіх.
 На початку ХХ ст. (1900—
1944 рр.) Шептицький зайняв 
митрополичий престол, і був 
повністю свідомий свого пок-
ликання — душпастирського 
і світського. Він не розділяв і 
не протиставляв цих двох сфер 
діяльності, а вважав їх двома 
сторонами єдиної дії душпас-
тирства. Як згадує єпископ 
Андрій Сапеляк у своїй моно-
графії «Київська Церква на 
слов’янському Сході» (Буенос-
Айрес; Львів, 1999 р.), «з при-
ходом на Львівський престол 
Андрея Шептицького почала-
ся нова доба в історії Київської 
Церкви. У Галичині це була 
передусім доба її очищення від 
латинських літературних запо-
зичень, а в Російській імперії 
— відмова від цілковитого ото-
тожнення з московським анти-
католицьким православ’ям». 
 Церква — це могутня духов-
на сила, яка, консолідуючи на-
ціонально, морально і духовно 
народ, може скерувати його на 
самооздоровлення національ-
ного єства та на освідомлення 
державотворчих завдань з ура-
хуванням тих складних від-
носин , у яких опинився ук-
раїнський народ під чужим па-
нуванням. «За цих обставин, 
— наголошує єпископ Сапеляк, 
— Андрей Шептицький став 
ідеологом єдності Української 
церкви в Київському патріар-
хаті. Він прагнув також усі-
ма силами об’єднати українсь-
кий народ в одній незалежній 
державі. Цим високим ідеалам 
Андрей Шептицький посвятив 
самого себе і своє трудолюби-
ве життя». Перша мета його в 
Україні збулася — маємо неза-
лежну державу, а друга — про 
Єдину українську помісну цер-
кву з Київським патріархатом 
— маємо надію, скоро теж ви-
повниться.
 В єдності сили народу, Боже, 
нам єдність подай! ■
 
P.S. Незважаючи на незапере-
чні заслуги перед Християнсь-
кою церквою взагалі, зокрема 
Українською греко-католиць-
кою (Унійною православною) 
церквою, Шептицького не виб-
рали кардиналом, але це тема, 
що вимагає окремого дослід-
ження.

СТАНОВЛЕННЯ

Гра престолів-5
На Галичині зберегли традиції Української православної київської 
церкви

■

Із приходом на Львівський престол Андрея Шептицького почалася 
нова доба в історії Київської церкви.

❙
❙

Микола ВИТРИХОВСЬКИЙ

У червні 1774 року Марія Тереза оголосила про 
свій намір «покінчити з усім, що могло дати привід 
уніятам вважати себе гіршими від римо-католиків». 
Вона видала декрет, який забороняв уживати термін 
«уніят» як у приватних, так і в офіційних справах, і 
замінила його терміном «греко-католик», а церкву 
почали називати Українською греко-католицькою 
церквою (УГКЦ).

«Андрей Шептицький став ідеологом єдності 
Української церкви в Київському патріархаті. Він 
прагнув також усіма силами об’єднати український 
народ в одній незалежній державі. Цим високим 
ідеалам Андрей Шептицький посвятив самого себе і 
своє трудолюбиве життя».
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«Нам потрiбен український 
Тев’є»
 Усе сталося, як це часто бу-
ває в життi, спонтанно. Голо-
вний режисер Київського ака-
демiчного театру iм. Івана 
Франка Сергiй Данченко, пере-
буваючи на Всесоюзному з’їздi 
театральних дiячiв, несподi-
вано потрапив на центральну 
в Москвi Манежну площу. Ця 
площа зажила сумної слави — 
тут регулярно збиралися «пат-
рiоти» з погромного товариства 
«Пам’ять», якi вимагали висе-
лення з СРСР євреїв i, до речi, 
не без успiху, погрожуючи при 
цьому розправою над визначни-
ми дiячами єврейської культу-
ри.
 «Яке дикунство, — поду-
мав Данченко, — чи знають цi 
малоосвiченi люди, на який  
пласт культури вони пiднiма-
ють руку, адже нiчого, крiм не-
навистi, своїм спiввiтчизникам-
євреям вони не пропонують...»
 Тодi й виникла у Сергiя Во-
лодимировича крамольна, як 
на тi часи, iдея: вперше на сценi 
українського театру поставити 
єврейську п’єсу. А яку?
 У Сергiя Володимировича 
були давнi творчi зв’язки з ко-
рифеєм радянської сцени, на-
родним артистом СРСР Ми-
хайлом Ульяновим. І Данчен-
ко вирiшив порадитися зi своїм 
колегою, адже Михайло Олек-
сандрович щойно заступив на 
посаду головного режисера те-
атру iм. Вахтангова. Коли Дан-
ченко зателефонував Ульянову, 
той запитав:
 — А ви репертуар нашого те-
атру бачили?
 — Нi, — зiзнався Данченко, 
— не бачив.
 — Тодi ознайомтеся з ним, i 
коли побачите п’єсу «Тев’є-мо-
лочник» за Шоломом Алейхе-
мом, приходьте на виставу.
 Коли Данченко завiтав до 
гримерної Ульянова, той уже 
готувався до виходу на сцену, 
вживаючись у роль головного 
персонажу.
 — Михайле Олександрови-
чу, — мовив здивований Дан-
ченко, — ви — блискучий кiне-
матографiчний маршал Жуков, 
i раптом... єврейський фiлософ i 
мудрець з українського мiстеч-
ка...
 — Розумiєте, Сергiю Володи-
мировичу, — озвався Ульянов, 
— «витiвки» погромникiв» iз 
«Пам’ятi» призвели до зворот-
ного ефекту: у людей пробудив-
ся нечуваний iнтерес до єврей-
ської культури, до носiїв цiєї 
культури. Спершу ми побоюва-
лися, чи пiде глядач на єврейсь-
ку п’єсу, а тепер маємо суцiльнi 
аншлаги.
 Далi Данченко побачив 
екранiзацiю невмирущого тво-
ру Шолом-Алейхема, де голо-
внi ролi виконували... голо-
внi режисери: театру iм. Вах-
тангова — Михайло Ульянов у 
ролi Тев’є та художнiй керiв-
ник театру «Соврємєннiк» Га-
лина Волчек у ролi Голди, його 
дружини. Це був справжнiй ше-
девр театрального (а згодом — i 
телевiзiйного) мистецтва, i вже 
нiщо у свiтi не могло завадити 
Данченку поставити єврейську 
п’єсу на сценi його театру — те-
атру iменi Івана Франка.
 Але Шолом-Алейхем не був 
драматургом, театральних п’єс 
не писав, то де ж узяти лiбрето 
— перекладення для театраль-
ної постановки?..
 Вiн зателефонував своєму iн-
шому друговi — головному ре-
жисеру театру «Лєнком» Мар-

ку Захарову, i розмова пiшла за 
вже знайомим сценарiєм:
 — Ви гастрольну афiшу на-
шого театру бачили?
 — Нi.
 — Тодi подивiться її, i коли 
побачите «Тев’є-молочник», 
приходьте на спектакль.
 І Данченко прийшов. Цього 
разу iскрометно виблискував 
великий Євген Леонов, але Дан-
ченко не випустив свого: хто ж 
пiдготував сценiчний варiант, 
— запитав вiн Захарова, а той 
вiдповiв охоче: молодий дра-
матург Григорiй Горiн, до речi, 
одесит, тобто ваш земляк з Ук-
раїни.
 Повернувшись до Києва, 
усамiтнившись у своєму за-
тишному кабiнетi, Данченко 
замислився над тим, як йому 
зв’язатися з Горiним, аж рап-
том асистент режисера повiдо-
мила, що Одеський театр музич-
ної комедiї привiз до Києва мю-
зикл за мотивами Шолом-Алей-
хемового «Тев’є-молочника». 
Гастролi вiдбуваються у Жовт-
невому палацi культури. Сергiй 
Володимирович вiдвiдав спек-
такль одеситiв, був у захватi вiд 
прекрасного Михайла Водяного 
в головнiй ролi. А потiм, вiдвi-
давши Михайла Григоровича 
за лаштунками, попросив його 
передати лист своєму земляковi 
Григорiю Горiну, якого Водя-
ний, без сумнiву, знає.
 Водяний виконав доручен-
ня столичного режисера, i вже 
за кiлька днiв Горiн сам подзво-
нив Данченку, сказавши слова-
ми Шекспiра: «Я отвечаю радос-
тним согласьем». «Театр Фран-
ка — це дуже престижно, — вiв 
далi Горiн, — але я не знаю ук-
раїнської, тож запропонувати 
можу росiйський варiант».
 Данченко запевнив, що вiн 
особисто перекладе українсь-
кою, i попросив зробити сце-
нарiй якомога швидше.
 Стосовно того, кому в трупi 
вiн доручить головну роль, двох 
думок не було: звичайно, Ступ-
цi, Богдану Ступцi, адже оби-
два вони починали у Львiвсь-
кому театрi iменi Заньковець-
кої, товаришували, як кажуть, 
сiм’ями: та головне не це — 
творчi потенцiї Богдана Ступки 
не залишали сумнiву — вiн упо-
рається якнайкраще. Бо вже на 
той час у творчому доробку ак-
тора були головнi ролi у творах 
української, росiйської, свiто-
вої драматургiї: Задорожний в 
«Украденому щастi» Франка, 
Дон Жуан у «Кам’яному гос-
подарi» Лесi Українки, Тараса 
Шевченка у «Снах по Кобзарю» 
Казьменка-Делiнде, Майстра у 
«Майстрi i Маргаритi» Булга-
кова, Трепльова та Войниць-
кого з «Чайки» та «Дядi Ванi» 
Чехова, Поприщiна iз «Записок 
божевiльного» Гоголя, Рiчарда, 
Едмунда, Короля Лiра iз Шекс-
пiра...
 Та все ж у вiдповiдь на про-
позицiю Данченка Ступка зди-
вовано запитав:
 — То що ж я там маю грати, 
Сергiю? Може, ти б менi пояс-
нив: по Тев’є пройшлися такi 
метри, як Ульянов, Леонов, Во-
дяной — усi троє, до речi, на-
роднi артисти СРСР.
 Данченко вислухав цей па-
саж друга спокiйно i вiдповiв 
iз притаманною йому перекон-
ливiстю:
 — Я бачив гру кожного з 
них i можу сказати: у трактов-
цi Ульянова Тев’є — росiянин iз 
великого мiста, якщо й не сто-
личного, то повiтового, росiяни-
ном же виглядає i Леоновський 

Тев’є, але з сiльської глибинки, 
росiйської, пiдкреслюю, гли-
бинки, а у Водяного Тев’є схо-
жий на Мишка-Япончика — ве-
селого одесита, ватажка одесь-
кої шпани. Менi ж потрiбен 
кмiтливий український Тев’є, 
який, як i годиться, заговорить 
українською мовою. І ти, Богда-
не, зробиш його таким.
 Пiсля цiєї розмови Ступка 
впiймав себе на думцi про те, 
що дуже мало знає про пись-
менника Шолом-Алейхема, а 
про свого героя — зовсiм нiчо-
го. І перш нiж традицiйно навi-
датися на свою батькiвщину — 
селище Куликiв, що на Львiв-
щинi, приїхав на батькiвщину 
Шолом-Алейхема — у Пере-
яслав-Хмельницький, що на 
Київщинi. Директор будинку-
музею письменника Ірина Ку-
черенко розповiла актору, що 
Соломон Наумович Рабинович 
(справжнє iм’я письменника) 
народився в Переяславi (тодi 
вiн входив до Полтавської гу-
бернiї) 1859 року. В мiстечку 
на той час була велика єврей-
ська громада, i прототипами 
всiх героїв письменника були 
конкретнi люди. Уперше в свi-
товiй лiтературi герої Шолом-
Алейхема не королi та полко-
водцi, не коронованi особи, а... 
бiднота, єврейська бiднота, 
яка розбагатiти могла лише 
подумки.
 Потiм Ступка пiшов вули-
цями старовинного Переясла-
ва. Звичайно, люди впiзнавали 
його, супроводжували, розповi-
дали про своє мiсто. Ось трьох-
сотлiтнiй дуб, бiля якого герої 
Шолом-Алейхема освiчували-
ся в коханнi, а там, попiд го-
рою, покинуте обiйстя, в яко-
му сто рокiв тому господарював 
їхнiй земляк Тев’є, пiклуючись 
про свою родину.
 І раптом актор вiдчув, що 
сам вiн нiхто iнший, як Тев’є 
— його майбутнiй персонаж. Не 
вистачає лише кашкета, бiлої 
сорочки та короткої камiзельки 
для остаточного пере втiлення.
 У груднi 1989 року в Києвi 
розпочала роботу конферен-
цiя європейського i свiтового 
єврейства, аби намiтити захо-
ди з трагiчної нагоди — 50-рiч-
чя розстрiлiв у Бабиному Яру. 
Того ж мiсяця, якщо точнiше 
— 23 грудня 1989 року, Ук-
раїнський академiчний драма-
тичний театр iменi Івана Фран-
ка запросив гостей з усього свi-
ту на прем’єру вистави з оста-
точною назвою «Тев’є-Тевель». 
Як на тi часи, це була неабияка 
смiливiсть «франкiвцiв», адже 
на всьому єврейському все ще 
лежало залiзне табу, а правля-
чою все ще була Комунiстична 
партiя — iнiцiатор цього табу. 
Виставу вирiшили дати благо-
дiйну, тобто вхiд — вiльний. 
Вiдтак глядачi почали займати 
мiсця задовго до початку — за 
годину i навiть бiльше. Уся тру-
па хвилювалася — мова виста-
ви українська, чи зрозумiють 
її без перекладу. Щоправда, в 
залi було чимало вихiдцiв з Ук-
раїни, i в трупi жила надiя: хоч 
вони щось зрозумiють, та в ку-
луарах усе ж переважала анг-
лiйська.
 Але побоювання виявили-
ся марними: побачивши Богда-
на Ступку в головнiй ролi, зал 
принишк, запанувала нечува-
на тиша, яка й трималася, поки 
йшла вистава. А от перед закiн-
ченням зал пiдвiвся в єдиному 
поривi, влаштував Ступцi таку 
овацiю, на яку вiн i не розрахо-
вував. Осипавши актора квi-

тами, глядачi охопили його в 
кiльце, без упину потискую-
чи руки, а українське «дякую» 
стало найуживанiшим словом.
 А далi — спокiйна буденна 
робота, але на кожну виставу 
Ступка вишукував новi яскравi 
фарби для свого героя, i дуже 
скоро вистава «Тев’є-Тевель» 
стала суцiльним аншлагом.
 Чи хвилювався актор, ви-
ходячи в ролi Тев’є? Звичайно, 
як i будь-який великий артист, 
та чи мiг знати Ступка, що всi 
хвилювання, пов’язанi з його 
героєм i цiєю виставою, iще по-
переду?
 Ось перше. Якось перед по-
чатком вистави до його гример-
ної вбiгла переполохана асис-
тент режисера:
 — Богдане Сильвестровичу, 
в залi присутня онука Шолом-
Алейхема. На виставу спецiаль-
но прилетiла з Нью-Йорка.
 Невимовне хвилювання охо-
пило актора: це вже серйозний 
iспит, тут треба не схибити. А по 
закiнченнi вистави онука пись-
менника не пiдiйшла до рампи, 
не потисла йому руку, не кажу-
чи вже про квiти.
 Та коли публiка нарештi 
вiдпустила Ступку i вiн пiшов, 
аби змити грим i переодягти-
ся, назустрiч йому рушила гру-
па людей. Вiд групи вiдiйшла 
сива лiтня жiнка. Вона обiйня-
ла Ступку, припала до його гру-
дей:
 — Пане Богдане, любий пане 
Богдане, у вашiй грi я не поба-
чила Тев’є, якого не знала, але 
я побачила свого дiда — вели-
кого Шолом-Алейхема. Впро-

довж життя вiн так само, як i 
ви, смiявся i плакав.
 Потiм до актора пiдiйшов 
радник Президента України з 
питань культури Юрiй Богуць-
кий:
 — Шановний Богдане Силь-
вестровичу, дозвольте предста-
вити вам онуку Шолом-Алейхе-
ма панi Бел Кауфман, її чоловi-
ка, знаного у США бiзнесмена 
Сiднея Глака, Надзвачайного 
i Повноважного посла США в 
Українi Джона Хербста, Надз-
вичайного i Повноважного пос-
ла Держави Ізраїль в Українi 
панi Анну Азарi. Щодо мене, — 
вiн далi Богуцький, — то я маю 
честь вручити вам таку вiршо-
вану адресу:
 Превосходен Тевье у Ульянова
 И Леонов тоже покорил,
 Только Ступка создал того 
самого,
 Что бессмертний Шолом со-
творил...
 Удруге невимовне хвилю-
вання Ступка вiдчув тодi, коли 
очолив театр, ставши там одра-
зу всiм: директором, головним 
режисером, художнiм керiв-
ником. Його звичайне теат-
ральне життя з репетицiями, 
прем’єрами, зустрiчами з гля-
дачами. І раптом той телефон-
ний дзвiнок i дещо категорич-
ний тон:
 — З вами розмовляє мiстер 
Сол Юрок.
 — Був би дуже вдячний, 
якби ви сказали менi, хто та-
кий Сол Юрок.
 — Ви не знаєте найвiдомi-
шого iмпресарiо? — здивував-
ся голос у трубцi. — Стривайте, 

ДО ДАТИ■

До 75-рiччя Великого українця Богдана Ступки

Життя 

Анатолiй СИГАЛОВ

Богдан Ступка був органiчним у будь-якiй ролi — мiнiстра культури чи Тев’є.❙
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ось вiн пiдiйшов i я перекладаю 
його слова:
 — Хеллоу, мiстер Ступка, — 
мовив Сол Юрок i одразу перей-
шов до дiла. — Минулого року 
я органiзував гастролi у США 
Большого театру з Москви, а та-
кож Марiїнського iз Санкт-Пе-
тербурга. Сезон цього року хочу 
розпочати з гастролей у США 
театру iменi Івана Франка. Нас 
цiкавить українська класика, 
але «Тев’є-Тевеля» також не 
оминiть.
 — Ви знаєте про цю нашу 
виставу? — здивувався Ступ-
ка.
 — Так, менi iз захватом роз-
повiли про неї мої друзi Бел Ка-
уфман i Сiдней Глак, i окремо — 
про вас у головнiй ролi. Тепер до 
дiла: аташе з питань культури 
польства США в Українi пере-
дасть вам ангажемент, у якому 
зазначено, що всi витрати бере 
на себе американська сторона, 
тобто я.
 В аеропорту iменi Джона 
Кеннедi «франкiвцiв» зустрi-
чали представники українсь-
кої дiаспори у США — з хлi-
бом-сiллю, рушниками, ви-
шиванками, грали бандура та 
сопiлка. А на Бродвеї в концер-
тному залi «Мiлленiум» гостей 
з України зустрiв iмпресарiо 
Сол Юрок. Пригостив чоловiкiв 
товстезними сигарами, повiдо-
мив, що насправдi вiн Соломон 
Юровський, має як єврейсь-
ке, так i українське корiння — 
батько й мати родом з України. 
А в банкетнiй залi пiдняв келих 
за «абсолютний успiх» виступу 

«франкiвцiв», у чому не сумнi-
вається.
 І в прогнозах своїх досвiд-
чений Юрок не помилився: за 
квитками черги стояли iз са-
мiсiнького ранку.
 У традицiях американсько-
го способу життя — бути замож-
ним, бiднiсть розглядається 
там як найбiльше зло. Недарма 
батько нацiї Авраам Лiнкольн 
звернувся до американцiв лише 
одним словом: «Збагачуйтесь!» 
(це слово можна й зараз побачи-
ти на пам’ятнику першому пре-
зиденту).
 І то було стовiдсоткове влу-
чення в душу американця, коли 
на величезних бiлбордах, а вве-
черi й на хмарочосах Бродвею 
та Манхеттена з’являвся ве-
ликий Богдан Ступка в образi 
Тев’є i, пiднявши руки до неба, 
благав: «Господи, кому в цьому 
свiтi було б погано, якби я був 

багатий?..»
 Америка була у захватi — 
такi слова перекладу не потре-
бували.

«Леонiд Утьосов — це наше 
українське надбання»
 Із набуттям Україною Неза-
лежностi та появою країн СНД 
розлетiвся на шматки такий 
гiгант, як Чорноморське па-
роплавство — основний поста-
чальник валюти в Одесу та краї-
ну. Правонаступницею Чорно-
морського флоту стала судно-
плавна компанiя «Бласко» з 
малопотужним прибережним 
флотом i шлейфом мiльйон-
них боргiв. Керiвник «Блас-
ко» Павло Кудюкiн своїм пер-
шим наказом лiквiдував найба-
гатшу в одеському регiонi газе-
ту «Моряк», друкований орган 
пароплавства, з формулюван-
ням «у зв’язку з вiдсутнiстю 
фiнансування».
 Головний редактор «Моря-
ка» Михайло Мефодiйович Бо-
раненко був змушений пiти у 
вiдставку, щоправда, з правом 
носiння форми. У цiй формi вiн 
заходив до будь-якої установи 
i вирiшував будь-якi питан-
ня: нiхто не насмiлювався вiд-
мовити капiтану далекого пла-
вання. Повiривши у свої необ-
меженi можливостi, Михайло 
Мефодiйович узявся за спра-
ву всього життя — облаштува-
ти в Одесi музей-квартиру ле-
гендарного Леонiда Йосипови-
ча Утьосова. Виходив iз того, 
що Утьосов не лише народився 
в Одесi, у своїх пiснях вiн оспi-

вав Чорне море, бойовi та тру-
довi звершення морякiв-чор-
номорцiв, на сцену нерiдко ви-
ходив у бушлатi, тiльнику та 
безкозирцi з написом «Чорно-
морський флот».
 Поневiрявшись по кабiне-
тах одеських чиновникiв, по-
назбиравши купу пустопорож-
нiх обiцянок, зрозумiв: без до-
помоги Мiнiстерства культури 
України справа з музеєм нiко-
ли не зрушить iз мiсця.
 У портах Чорноморського 
басейну Михайло Мефодiйович 
бував частiше, нiж у Києвi, мiс-
та не знав, тож ми пiшли разом 
(свого часу я працював влас-
ним (столичним) кореспонден-
том газети «Моряк», i ми були 
добре знайомi).
 Нас прийняла заступник 
мiнiстра Ганна Чмiль. Вислу-
хавши уважно посланця з Оде-
си, вона сказала:
 — Музейними й театраль-
ними справами у нас опiкуєть-
ся особисто мiнiстр. Тож рад-

жу вам зустрiтися з ним. Але в 
мiнiстерствi його не шукайте, 
краще в театрi iм. Франка, бо 
вiн у нас не лише мiнiстр, а й 
провiдний актор.
 І тут Ганна Павлiвна вияви-
ла неабияку люб’язнiсть: зате-
лефонувала адмiнiстратору те-
атру, замовила перепустку на 
двох осiб.
 Увечерi, сидячи на при-
сувних мiсцях у театрi iм. Іва-
на Франка, ми, хоч як намага-
лися, не бачили мiнiстра куль-
тури, ми бачили того ж таки 
Тев’є, перед яким життя вису-
нуло неабияку дилему: видати 
дочку за українця Федора чи за 
Лейзера-Вольфа, мiсцевого ба-
гатiя.
 А в кабiнетi Богдана Силь-
вестровича все вiдбулося нав-
паки: вiд образу Тев’є не зали-
шилося й слiду, перед нами був 
мiнiстр культури, готовий вис-
лухати й допомогти.
 Швидко увiйшовши в суть 
справи, з якою звернулася до 
нього за висловом Бораненка 
«уся Одеса», Богдан Сильвес-
трович заявив наступне: «Ле-
онiд Утьосов — це наше ук-
раїнське надбання. Хоча б тому, 
що вiн народився в Українi, ди-
хав українським повiтрям, пив 
українську воду, свої першi кро-
ки зробив по українськiй землi, 
на сцену вперше вийшов, якщо 
не помиляюся, в українському 
Кременчуцi. А далi сталося до-
сить типове явище: його забра-
ла в нас пiдступна Московiя, 
так само, як забрала вона Вер-
тинського, Козловського, Ду-

наєвського, Бернеса, в пiзнiшi 
часи — Юрiя Гуляєва та Белу 
Руденко. Але справедливiсть 
повертається: завтра вiзьмете 
в канцелярiї офiцiйний лист за 
моїм пiдписом, передасте його 
керiвниковi мiста».
 Повернувшись до Одеси, 
Михайло Мефодiйович пере-
дав лист мiнiстра (з рук у руки) 
меру мiста Руслану Боделану. 
Той дуже скоро передзвонив 
Ступцi.
 — Вважайте, що ви мене за-
рiзали. Без ножа, — несподiва-
но заявив вiн i пояснив, — на 
якiй пiдставi я вiдселю тих, хто 
живе у квартирi Утьосова? Чи 
знаєте ви, що в нас по 30 рокiв 
люди чекають на квартиру, 
причому бiльшiсть iз них — 
пiльговики. Вони ж мене розiр-
вуть на шматки, якщо хоча б 
одну квартиру я вiддам поза 
чергою. Мiнiстерству потрiбна 
квартира? Так купiть її, в нас 
же нема агентств iз торгiвлi не-
рухомiстю.

 — Я зрозумiв вас, — спокiй-
но вимовив Ступка. — Тодi 
зробiть хоча б те, що можна зро-
бити просто зараз, до того ж без 
усiляких зусиль.
 — А що саме?
 — Вулицi, де жив Утьосов, 
надайте його iм’я, на будинку, 
де вiн народився, встановiть ме-
морiальну дошку.
 21 березня 2000 року з на-
годи 105-ї рiчницi з дня народ-
ження уславленого одесита, 
мiська рада ухвалила постано-
ву №1603, якою колишнiй Три-
кутний провулок став вулицею 
Леонiда Утьосова, а на будин-
ку №11, де народився спiвак, 
з’явилася меморiальна дошка 
на його честь.
 Будь-який мiнiстр культури 
вважав би свою мiсiю викона-
ною, та через деякий час захви-
лювався начальник Одеського 
обласного управлiння культури 
Роман Бродавко: вiн сповiстив, 
що мiнiстерство зi свого небага-
того бюджету вiдшукало кошти 
в еквiвалентi 10 тис. доларiв із 
цiльовим призначенням — «на 
облаштування квартири-музею 
Леонiда Утьосова».
 Одразу звернулися до зна-
ного в Одесi рiелтора Леонi-
да Ройтера. Вiн сказав: «За 
такi грошi можу запропонува-
ти двокiмнатну «хрущiвку» на 
житлових масивах Терешко-
вої, Таїрова, Бочарова, селищi 
Котовського.
 Зрозумiвши важливiсть пи-
тання, у вирiшеннi якого за-
цiкавленi не лише чиновни-
ки вiд культури, а й усi оде-
сити, Леонiд Юхимович узяв-
ся вiдвiдати тих, хто мешкає 
у квартирi Утьосова, провес-
ти з ними, як вiн висловився, 
«роз’яснювальну роботу». Ре-
зультатом його вiзиту стала 
«Доповiдна записка», яка ста-
новить безперечний iнтерес: 
«У квартирi Леонiда Утьосова 
по вулицi Утьосова (колишнiй 
Трикутний провулок) № 11, 
кв. 7 проживають троє осiб, 
поєднаних сiмейними узами. 
Проживаючи на другому по-
версi, сiм’я займає одну велику 
кiмнату площею 26 кв. метрiв, 
балкон i невелику кухню.
 Як пояснив господар, цю 
квартиру отримав його бать-
ко — командир загону мiсце-
вої протиповiтряної оборони 
(МПВО) одразу пiсля визволен-
ня Одеси, лiто 1944 року. Анi 
його батько, анi будь-хто з вiй-
ськової комендатури, яка пiд-
писувала ордер на заселення, 
не мали анi найменшої уяви про 
те, що в цiй квартирi пройшли 
дитячi та юнацькi роки Леонiда 
Утьосова.
 Із речей, що належали сiм’ї 
Утьосових, у квартирi наявнi:
 — обiднiй стiл, на торцi яко-
го сидiв Йосип Калманович — 
батько Утьосова;
 — дерев’яна перегородка 
(ширма), за якою вiдпочивала, 
усамiтнившись вiд чоловiчої 
частини сiм’ї, Малка Мойсеїв-
на, мати Утьосова;
 — на стiнах збереглися 
французькi шпалери марки 
«верже», якi не пожовкли й не 
потьмянiли.
 Склалося враження, що 
квартира приватизована. На 
пропозицiю переїхати на жит-
ловий масив (на вибiр) сiм’я 
вiдповiла категоричною вiдмо-
вою, бо в даний час вона мешкає 
в центрi Одеси, чим, зрозумiло, 
дуже дорожить».
 Як людина, яка розселила 
не один десяток квартир, Рой-
тер прикинув: аби вiдселити 
цю сiм’ю з квартири Утьосова 
в центр Одеси, потрiбнi зовсiм 
iншi грошi. А де їх узяти?
 Справа з вiдселенням, а 

отже, i з музеєм зайшла  «у глу-
хий кут».
 Але в життi, як вiдомо, за-
вжди є мiсце подвигу. Його й 
здiйснив благородний Едуард 
Борисович Амчиславський, 
який мешкав у меншiй iз кiм-
нат квартири Утьосова (№7-
а), а тому його обiйшов своєю 
увагою маклер Леонiд Ройтер. 
Вiдчуваючи сором за тих, хто 
жив за стiною, засуджуючи їх-
нiй торгашеський пiдхiд до та-
кої благородної справи, в цент-
рi якої всi вони опинилися, Еду-
ард Борисович передав Одеськiй 
мiськ радi заяву такого змiсту: 
«У зв’язку з тим, що я переїж-
джаю до США на постiйне мiс-
це проживання, належну менi 
квартиру 7-а по вулицi Утьосо-
ва (колишнiй Трикутний прову-
лок) передаю в дар моєму улюб-
леному мiсту Одесi.
 Виходячи з того, що в моїй 
квартирi пройшли дитячi та 
юнацькi роки великого Леонiда 
Йосиповича Утьосова, який ос-
пiвав наше чудове мiсто, квар-
тиру передаю за умови органiзу-
вати в нiй музей нашого услав-
леного земляка, слава якого не 
згасне нiколи».
 Одеська мiськрада зреагу-
вала миттєво: одразу було ство-
рено асоцiацiю«Дiм Утьосова» 
на чолi з досвiдченим працiвни-
ком культури Наталiєю Олiй-
ник. Крiм неї — директор де-
партаменту культури Одеської 
мiської державної адмiнiстра-
цiї Тетяна Маркова, вiдомий у 
мiстi музикант Борис Голоща-
пов, голова будинкового комi-
тету утьосовського двору Борис 
Новiков. Розпочалися ремонт-
нi роботи, а одесити тим часом 
почали приносити те, що згодом 
стало експонатами: платiвки 
спiвака, газетнi вирiзки, афiшi, 
одяг тих рокiв.
 І вiн прийшов, цей довгоочi-
куваний день: 4 серпня мину-
лого року подвiр’я утьосовсь-
кого дому не вмiстило й деся-
тої частки тих, хто хотiв би тут 
бути. Найперше слово — голо-
вi Одеської обласної державної 
адмiнiстрацiї Михеїлу Саака-
швiлi: «Сучасна естрада з гур-
котом ритмiв, зi спiваками, що 
не обходяться без «фанери», i 
спiвачками, якi не знають, як 
iще себе оголити, — така естра-
да навiть вiддалено не набли-
жається до тiєї, на вершинi якої 
стояв одесит Леонiд Утьосов. 
Цiкава статистика: сьогоднi 
лише три вiдсотки вiд того, що 
пролунало з естради, пiдхоплює 
народ, а на Заходi цей вiдсоток 
iще ниж чий. В Утьосова маємо 
iншу, приголомшуючу  статис-
тику: 100 вiдсоткiв! Це означає: 
всi утьосовськi пiснi тут же, од-
разу ж пiдхоплював народ — пе-
рераховувати його пiснi немає 
сенсу».
 Бiля мiкрофона жiнка по-
важного вiку. Це Майя Володи-
мирiвна Молодецька, племiн-
ниця Леонiда Утьосова: «Чи 
не забули ми, що iдею створен-
ня музею, який ми сьогоднi 
вiдкриваємо, без усiляких за-
сторог пiдтримав актор, режи-
сер, мiнiстр, незабутнiй Богдан 
Сильвестрович Ступка?
 Коли менi виповнилося 80 
рокiв, я отримала телеграму 
з грифом «Урядова»: Богдан 
Сильвестрович, наш мiнiстр 
культури, знайшов теплi й 
щирi слова, аби привiтати 
мене — останню зi славного 
роду Утьо сових, а Леонiда Йо-
сиповича Богдан Сильвестро-
вич вважав надбанням Украї-
ни. Це правильно, як правиль-
но й те, що невмирущий Богдан 
Сильвестрович Ступка також є 
нацiональним надбанням Ук-
раїни». ■

— аншлаг

Леонiд Утьосов.
Фото з архiву автора.
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Євдокія ФЕЩЕНКО

 В «Я Галереї» у Києві 
відкрито виставку «Яку-
тович і Карпати». Георгій 
Якутович (1930 — 2000) 
— графік. Послідовник 
школи Фаворського, він 
повернув українській гра-
вюрі епічність, звернув-
ся до народних мотивів. 
Прізвище Георгія Якуто-
вича — одне з головних 
у списку створення над-
звичайного фільму «Тіні 
забутих предків». Сергій 
Параджанов у команду 
не брав випадкових лю-
дей. Перед тим Якутович 
двічі подорожував Карпа-
тами (у 1952-му та 1958 
роках); проілюстрував 
повість Михайла Коцю-
бинського Fata Morgana 
— таку мав аспірантську 
роботу, а у 1963 році по-
чав працювати на оформ-
ленням книги «Тіні забу-
тих предків». Намалюва-
ти встиг три гравюри — і 
його запросили у знімаль-
ну групу як художника-
постановника. 
 Художник одразу ж 
погодився на новий для 
себе вид діяльності. Зго-
дом Параджанов так оці-
нював його внесок: «Він 
не просто художник, а 
художник, що мислить. 
Можна було б знайти, ма-
буть, талановитішого за 
нього, але вдумливішо-
го — ні. Він привів нас у 
Карпати як гід. Вони йому 
знайомі. Він врятував нас 
від пейзанства, від фаль-
ші». 
 Після виходу філь-
му Якутович продовжив 
оформлення книги Коцю-
бинського, в 1967-му по-
бачило світ видання «Тіні 
забутих предків» з його 
ілюстраціями. У 1971 році 

працював з Іваном Мико-
лайчуком у команді філь-
му «Захар Беркут» Леоні-
да Осики, що стало другою 
роботою Якутовича у кіно-
виробництві. 
 «Коли арт-центр «Я 
Галерея» розпочав масш-
табне дослідження філь-
му Параджанова «Тіні 
забутих предків», пос-
тать художника-поста-
новника Георгія Якуто-
вича привернула до себе 
нашу увагу: фактична не-
вивченість творчості ук-
раїнського графіка конт-
растує з його культурною 
значущістю, — констатує 
Поліна Лімі. — Роботи 
Якутовича займали важ-
ливе місце вже в експо-
зиції музейного проек-
ту «Тіні забутих предків. 
Виставка», який демонс-
трувався двічі — навес-
ні цього року в «Мистець-
кому арсеналі» в Києві та 
влітку у Львівському па-
лаці мистецтв. Натомість 
окремий комплексний ог-
ляд творів художника стає 
наступним кроком як у 

розробці сучасного пог-
ляду на творчість Георгія 
Якутовича, так і в загаль-
ному вивченні української 
графіки 60—80-х років». 
 «Георгій Якутович і 
Карпати — поняття не-
розривні. Він любив ці 
гори, людей цих гір. Серед 
них він відчував себе со-
бою. Бути художником — 
а значить, бути людиною 
— він міг тільки в просторі 
життя, в просторі свого 
буття, в просторі Карпат», 
— писав Сергій Якутович, 
син художника-постанов-
ника відомої стрічки Сер-
гія Параджанова. 
 У карпатському селі 
Дземброня Георгій Яку-
тович сезонно почав пра-
цювати, нагадаємо, з 1952 
року. Першими відомими 
роботами, які звертають-
ся до теми Гуцульщини, 
є гравюри 1959 та 1960 
років. 
 «Після того як ми на-
биваємо руку спочатку в 
художній школі, потім, 
під час першої самостій-
ної роботи, ми часто втра-

чаємо почуття безпосе-
реднього сприйняття і ви-
являємося безпорадними 
перед натурою. Працю-
ючи в кіно, я сподівався 
«очиститися» від здобу-
тих навичок і віднайти 
здатність такої її правди-
вої художньої інтерпре-
тації, коли лінія, пля-
ма та форма одразу ж ве-
дуться в єдиному клю-
чі, який передає музику 
природи», — писав Геор-
гій Якутович про зйом-
ки фільму «Тіні забутих 
предків» в есе «Графіка і 
кіно».
 «Проходить 15-20 
років — і знову в Якутови-
ча виникає потреба онови-
ти свій стиль та «зруйну-
вати» застиглі впродовж 
років нашарування техніч-
ності, — розповідає Поліна 
Лімі. — Однак цього разу 
Георгій уже не використо-
вує кінематограф як медіа-
тор, а поринає у карпатську 
культуру безпосередньо. 
Таким чином серія «Люди 
села Дземброня» є резуль-
татом роботи з культурою 
живою, динамічною — на 
противагу попередній об-
робці вже наданого, більш 
замкненого, матеріалу — 
книги. І знову ми спостері-
гаємо появу суттєво нового 
«дихання» у творчості ху-
дожника. Звісно, такі два 
зрізи («Тіні забутих пред-
ків» і «Люди села Дземб-
роня») лише привідчиня-
ють двері до величезного 
обсягу напрямів, які роз-
вивалися Георгієм Якуто-
вичем роками. Однак ок-
ремі тенденції творчості 
відокремлюються вже за-
раз, а в центрі розташову-
ються бурхливість і неод-
норідність синтезу куль-
тури та природи Гуцуль-
щини. Гравюри візуально 
розкладаються на окремі 
різьблення, але все одно ут-
ворюють цілісну картинку 
— так само, як і розрізнені 
людські й природні обра-
зи врешті-решт постають 
у формі єдиної культури».
 Виставка триватиме до 
12 вересня. ■

Інна УСТИЛОВСЬКА

 На великий екран цього тижня в Ук-
раїні виходить мелодрама «Джульєтта». 
Ця стрічка — для обов’язкового перегля-
ду людям, які мають дочок і синів, бо ще 
раз нагадує про одвічну проблему непо-
розумінь між батьками й дітьми та нама-
гається привідкрити їхню психологічну 
сутність. Знаменитий іспанський режисер 
Педро Альмодовар знову повернув у свою 
улюблену кінематографічну бухту жіно-
чих артхаусних драм та комедій після кіль-
карічної зради їй iз жанрами бурлеску та 
трилеру. Стрічка «Джульєтта» номінова-
на на «Золоту пальмову гілку» Каннського 
кінофестивалю-2016. Українська прем’єра 
відбулась на нещодавньому Одеському 
міжнародному кінофестивалі. Режисер, 
продюсер та сценарист Педро Альмодовар 
— двічі лауреат премії «Оскар»,» на Кан-
нському кінофестивалі за фільм «Все про 
мою матір» — був визнаний кращим ре-
жиссером.
 У мелодрамі йдеться про немолоду жін-
ку, дочка якої втекла 13 років тому. Коли 
Джульєтта зустрічає давню подругу донь-
ки, яка нещодавно її бачила в Мадриді, 
вона відмовляє коханому в переїзді з Іс-
панії до Португалії, винаймає квартиру в  
будинку, де жила з дочкою, і пригадує своє 
минуле. Сюжет дещо розтягнений. Єдине, 
що має вести глядача від початку фільму 
до, власне, початку драми — це образ го-
ловної героїні, який режисер прописував iз 
максимальною увагою та цікавістю до осо-
бистості створюваної ним Джульєтти. 

 Джерелом для сценарію стали опові-
дання збірки «Втікачка» нобелівської лау-
реатки, канадської письменниці Еліс Ман-
ро. Дію стрічки Педро Альмодовар пере-
ніс до Мадрида і зняв іспанською, бо не був 
упевнений, що англійською зможе зроби-
ти психологічну мелодраму настільки при-
родною. Стриманих і розважливих канад-
ців режисер змінив на іспанців, у резуль-
таті чого герої у фільмі видаються аж за-
надто спокійними для справжніх іспанців. 
Дізнаючись про зраду чоловіка, Джульєт-
та, яку в різний вік грають Адріана Угар-
те та Емма Суарес, не кричить, не жбурляє 
посуд, а йде готуватися до уроків літерату-
ри, яку збирається викладати. Мабуть, тому 
що вже була підготовлена до подібного: чо-
ловік, якого вона покохала, був одружений 
і мав стосунки з іншою жінкою, коли пер-
ша дружина мала недугу; її рідний батько, 
замикаючи на ключ смертельно хвору її ж 
матір, мав «амури» з молодою доглядаль-
ницею. До слова, обидві акторки професіо-
нально працюють на один образ — молода 
та зріла Джульєтти сприймаються як один 
персонаж навіть на інтуїтивному рівні.
 Щодо теми схильності людини не вика-
зувати своїх почуттiв i тікати від проблем, 

то режисер робить її однією з основних у 
фільмі. Бояться говорити практично всі ге-
рої мелодрами — як жінки, так і чоловіки. 
Через «футлярність» головної героїні роз-
бивається її щаслива родина, вона на роки 
втрачає дочку, відсторонюється від батька. 
Джульєтта, лише переживши не одну тра-
гічну подію за багато років, доходить вис-
новку, що нерозв’язані проблеми немож-
ливо приховати в собі; не можна втекти від 
себе, як би того хто хотів.
 Педро Альмодовар, судячи з усього, від-

даний прихильник теорії вирішального 
впливу на особистість спадковості та вихо-
вання. Так, власні комплекси, страхи, від-
чуття провини чи моделі поведінки ми транс-
люємо нашим дітям, для яких створюємо 
лише два варіанти. Перший — перейняти 
вади й проблеми батьків напряму, як роби-
ла Джульєтта, повторюючи помилку свого 
батька вирішувати все, не звертаючись по 
допомогу і не пояснюючи нічого. «Ми нама-
галися не турбувати тебе, розв’язували всі 
свої проблеми самотужки, як би важко це не 
було. Тому зараз не дорікай мені». Так роз-
мірковує і Джульєтта, приховуючи таєм-
ниці від дочки, батька, згодом від коханого, 
якому не залишається нічого, як «поважа-
ти ту важливу частину життя, про яку ти ні-
коли не розповіси». Другий варіант обрала 
її дочка — йти гіпертрофовано іншим шля-
хом, безмірно занурившись у пошуки ду-
шевної рівноваги, духовні практики — те, 
чого насправді не вистачало її стурбованій, 
нездатній пробачити себе матері.
 Фільм Педро Альмодовара — психо-
логічна мелодрама, виконана за закона-
ми жанру. Як утікачка зрозуміла почуття 
своєї матері, лише переживши схожу ситу-
ацію, так і фільм повністю можна відчути, 
лише маючи відповідний досвід. Неодна-
кові смисли відкриваються різному гляда-
чевi, і багатогранних героїв можна сприй-
мати по-різному — крізь призми зрозумі-
лих глядачу якостей. Режисер, безсум-
нівно, побудував картину «Джульєтта» за 
законом, сформованим Ремарком: «Усе, 
що ви бачите в мені, — не моє, а ваше. Моє 
— те, що я бачу у вас». ■

КНИЖКОВА ШАФА

Перетворення 
на істоту без прав
У «Семи вітрах Італії» — 
неприкаяність і самотність 
українських заробітчан за кордоном

■

Джульєтта (праворуч) із коханкою свого 
чоловіка, в якої той спав, у жодному разі 
не думаючи про одруження.
Фото з сайта arthousetraffic.com.
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ПРОКАТНИЙ СТАН

Бухта жіночих драм
«Джульєтта» в особі Педро Альмодовара

■

Олена САМІЙЛЕНКО

 Мало в Україні сіл та міст, із 
яких не поїхав хтось на чужину. П’ять 
мільйонів наших співвітчизників (а це 
— кожен дев’ятий) живуть за кордо-
ном. Це офіційні дані, які враховують 
лише тих, хто проживає поза батьків-
щиною легально. Насправді українсь-
ких емігрантів набагато більше. Тетя-
на Шевчук, авторка книги «Сім вітрів 
Італії», стверджує це з упевненістю, 
тому що входила в їх число.
 Тетяна 15 років тому перетнула 
кордон Італії і через вісім днів iз ту-
ристки перетворилася на «кландес-
тинку» — так називають іноземців, 
які, не маючи відповідних докумен-
тів, перебувають у країні нелегально. 
Це був 2001 рік. В Україні починалася 
масова еміграція за кордон iз метою 
пошуків  роботи. Бо наша мізерія до-
сягла кульмінації. У результаті аван-
тюрних реформ, а потім всеохоп-
ної блискавичної приватизації бага-
то людей не мали роботи, а хто й мав 
— місяцями сидів без зарплати, без 
пенсії, втративши всі збереження, і з 
цінами, що виросли лише в 1992 році 
у 22 рази (!). У тому суспільному хао-
сі українці пробиралися вперед нав-
помацки. Почався масовий виїзд на 
заробітки за кордон. 
 «Від тих, що поїхали раніше, ми 
знали про труднощі, що нас чекали. Ін-
формацію передавали з уст в уста. (Ін-
коли навіть розповідали жахливі речі 
про зникнення людей або примусову 
проституцію). Ми були внутрішньо го-
тові переносити труднощі. Але реаль-
ність виявилася гіршою. Не в її екстре-
мальних проявах (проституція, мафія 
— з цим, на щастя, я не зіткнулася), а 
в її звичайному щоденному протіканні. 
Виявилося, що ми не були готові пси-
хологічно до становища майже слуг, 
до експлуатації, до перетворення на 
істоту без прав. Довелося багато за-

знати, багато пережити — неприка-
яність і самотність супроводжували 
постійно. А крім того, менталітет, тра-
диції, спосіб життя, культура спілку-
вання істотно відрізнялись. 
 Усе було інше... Краще чи гірше? 
Наша слов’янська натура схильна до 
захоплення і переймання всього іно-
земного. І до заниженої самооцінки. 
І тому поспішна відповідь на це пи-
тання не могла бути об’єктивною», 
— пише авторка. 
      Сім років — із 2001-го по 2008-й 
— перебуваючи в Італії, Тетяна Шев-
чук вела щоденник. Ті спостережен-
ня і роздуми й стали основою книж-
ки «Сім вітрів Італії», яку минулого 
року видав київський видавничий 
дім «Персонал».
 Розповідаючи незгоди особисті 
і багатьох інших українок у чужій зем-
лі, а також описуючи італійську сім’ю, 
різні аспекти людських взаємовідно-
син, суспільне життя, системи осві-
ти та охорони здоров’я, протиріччя і 
контрасти між Північною і Південною 
Італією, виникнення сентиментальних 
історій між представниками різних на-
цій і, нарешті, співставляючи українсь-
кий та італійський менталітети, — ав-
торка намагається дати відповідь на 
запитання, де ж українцям ліпше — 
на Батьківщині чи на чужині. Том що-
денника вийшов немалий — 600 
сторінок. Його авторка рекомендує 
почитати й дітям, матері яких свідомо 
вибрали незгоди і біль чужини заради 
їх майбутнього: щоб вони були свідо-
мі сили любові їхнiх матерів; щоб зна-
ли, які випробування пройшли україн-
ки, яким за висловом одного з персо-
нажів книги, за здатнiстю на самопо-
жертву нема рівних у Європі. 
 Тетяна Шевчук, якій уже трохи 
за шістдесят, дипломований філо-
лог. Вона й понині перебуває в Італії, 
працює баданте (догляд за старими і 
хворими). ■

АРТ-ПРОСТІР

Художник, що мислить
Карпати Григорія Якутовича у київській галереї

■

Георгій Якутович. Марія Іллюк. 1986. З колекції Сергія Якутовича.
Фото з сайта yagallery.com.

❙
❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин РОДИК

Фотоальбом Василя Пилип’юка «Світло-
пис душі» (Л.: Каменяр) — його 99-та 
книжка. Авжеж, попри цілком адекват-
ні мистецькі лаври-статуси, він зали-
шається журналістом. А всі журналісти 
— спортсмени в античному, сказати б, 
розумінні: швидше, вище, сильніше.

 Запаморочливість числа 99 вже сама 
собою викликає шанобливе схиляння. 
Утім, її варто вважати не так реєстром 
перемог, як кількістю «забігів». Не всі 
дистанції завершуються «золотом» — 
справді «медальних», жанрово хресто-
матійних книжок у В.Пилип’юка з пів-
тора десятка. Це аж ніяк не означає, що 
в усіх інших виданнях бракує знімків 
вернісажного рівня — навіть так звані 
«другі кадри» майстра можуть прави-
ти за наочний посібник-зразок не лише 
новачкові. Та вищий пілотаж будь-якої 
презентації полягає в обмеженні — не 
передати куті меду. Коли ж ідеться про 
книжку, то мусимо зважати й на жан-
рові закони: путівникова структура — 
одне, портретна біографіка — інше, 
а вибране портфоліо — зовсім третє. 
І навіть коронованим світлинам не 
вільно потикатися до невластивого їм 
товариства.
 «Світлопис душі» являє класичну 
форму «вибраного» фотоальбому: ви-
шукано стриманий дизайн, ніби кос-
тюм з Мілана, — все працює виключно 
на носія-фотографію. За дизайном і упо-
рядкуванням — це, вважай, другий том 
минулорічної книжки «Світовідчуття 
епохи» (Л.: Каменяр, 2015), про яку 
«УМ» писала в номері від 28.07.2015.
 Назву новинки можна трактувати як 
автобіографію професійного просвітлен-
ня. Може, й не випадково — з огляду 
на згадану спортивну алюзію — перша 
світлина є «портретом» славетного фут-
больного воротаря Євгена Рудакова на 
матчі у Львові. Звірина краса стрибка, 
граничне зосередження обличчя, крізь 
яке вже просвічує розпач від пропуще-
ного гола, зойк трибун — є все, що тре-
ба фотосимволу, й нема нічого, що йому 
заважає таким стати. І це зазнімковано 
двадцятирічним фотокором залізничної 
багатотиражки!
 Автор передмови, доктор мистецтво-
знавства Дмитро Степовик починає роз-
мірковувати над феноменом фотомистец-
тва зі вживання дієслова «фіксує». Щось 
тут не так. Щодня відбуваються мільйо-
ни фотофіксацій, але мізерний процент 
тих кадрів перетне мистецьку планку. 
Того самого Рудакова знімали тисячі 
камер, але до футбольного фотокано-
ну увійшли одиниці — і світлина юного 
Пилип’юка серед них. Фіксація натури, 
як концептуальна основа світлярства, — 
це схоже на марксистський примат ма-
теріального над духовним. Схоже, світ 
твориться навпаки. Це як фантастична 
література: не можна уявити чогось, що 
не складалося би з уже наявних елемен-
тів, — але ж ніхто не говорить, що НФ 
«фіксує» дійсність. Та й Декарт попе-
реджав: «Треба звільнятися від звички 
мислити наочно… Якщо я поступлюся 
фактам, то припиню мислити» (Мераб 
Мамардашвілі. Картезіанські роздуми. 
— К.: Стилос, 2000).
 Зрештою, про фіксацію-копіїстику, 
як основу фотографічного мистецтва, 
ми не знайдемо у міркуваннях жодно-
го відомого практика чи теоретика — 
ні в Беньяміна, ні у Картьє-Брессона, 
ні у Ньютона, ні в Зонтаґ. Остання на-
віть вдається до такого визначення: 
«Фотографії — предмети психологіч-
ної фантастики» (Про фотографію. — 
К.: Основи, 2002). Коли придивитися до 

Пилип’юкових робіт — так воно і є.
 Скажімо, його ранні «випадкові» 
вуличні знімки «При надії» (1975) або 
«Супровід» (1981) неодноразово публіку-
валися у різних фотовиданнях, зокрема, 
і в «Історії української фотографії ХІХ—
ХХІ століть» (К.: Балтія-Друк, 2014). 
«Зафіксовано» те, на що звичайний пе-
рехожий уваги не зверне — лишень 
«інтуїція розуму» (М.Мамардашвілі) 
здатна відчути-розгледіти у побутовій 
плинності приховану різницю потен-
ціалів і у фантастичний спосіб піднес-
ти «ніщо» до психологічного символу. 
Й виходить — нічого постановочного, а 
ніби зрежисовано навмисно.
 Василь Пилип’юк від початку тяжіє 
до символізму в усіх своїх жанрах, і сим-
волізм той — якогось, сказати б, східно-
го типу, без ексцентрики та з прихова-
ною усмішкою (до речі, одна з кращих 
книжок В.Пилип’юка — проілюстро-
вані ним орієнтальні поезії Д.Павличка: 
Рубаї. — Л.: Світло й Тінь, 2000). Власну 
знакову систему фотохудожник вибу-
довує, виловлюючи ритми характер-
них жестів, поз, рухів. Можна сказати, 
що Пилип’юк — це карнавал ритмів. 
Навіть у зазвичай статичному жанрі 
— портреті.
 Портретів у «Світлописі душі» чи-
мало — у різних техніках. Тут і крупно-
плановий «піщаний стиль» (Ростислав 
Братунь, 1976), і «білим по білому» 
(Мирослав Скорик, 2008), і ретростилі-
зація (Роман Яців, 2014), і колаж (Іван 
Малкович, 2015), і повнозростовий пле-
нерний знімок Івана Драча (2008) — чи 
не найкращий з усього поетового порт-
фоліо. Зіркових моделей — очі розбіга-
ються (між іншим, у ХІХ столітті фото-
граф, в якого знімкувалися відомі митці, 
тим самим одержував модний топ-ста-
тус). Але не бракує в альбомі й безімен-
них персонажів. Якщо «Картье-Брессон 
смог запечатлеть людей в состоянии 
полной беззащитности перед лицом 
Хроноса» (О.Шишкін. Ч/Б. — Москва: 
НЛО, 2005), то у Пилип’юкових героїв 
спостерігаємо, радше, стан фатальної 
зверхності до каверз Часу.
 В. Пилип’юк часто знімає дику фау-
ну — здебільшого, через комічні антропо-
логічні асоціації. Але нерідко виходять у 
нього і справжні портрети тварин — саме 
так, без лапок, іменується один із розділів 
престижного конкурсу анімалістичної 
фотографії Shell Wildlife Photographer 
of the Year. У рецензованому альбомі та-
кими є принаймні «Газдиня» (2008), «Де 
наша мама?!» (2011), «Сон» (2015). Та 
найбільше у нього — пейзажів.
 Парадокс, але «зафіксованих» 
Пилип’юком пейзажів насправді не іс-

нує — в тому сенсі, що ніхто ніколи 
не побачить того самого: що мить не-
повторна, а ще ніхто, крім нього-мис-
ливця, не годен вичікувати — довго і 
часто-густо безрезультатно — першо-
го вранішнього променя, який раптом 
стрільне крізь очерети озерця, увираз-
нюючи туман попід дальньою лісовою 
стіною («Казка», 2015). Або променя 
останнього, котрий утаємничує ближ-
чі тіні й забарвлює вечірньою синню да-
леке — за гірськими силуетами — небо 
(«Гори димлять», 2000). Коли ж сонце у 
найневигіднішій для фотографа позиції 
— у зеніті — треба чекати з’яви у лан-
дшафті якогось «каталізатора», аби пе-
реформатував красу натуралістичну на 
художню: як-от непримітна біла автів-
ка, що курить ген за маковим полем у 
«Царстві» (2003). А якщо сонця взагалі 
ніц і на тлі сірого неба укриті снігом со-
сни — об’єктив, що бачить примітив-
ніше за око, видасть хіба статистичну 
фіксацію — коли, звичайно, ти не впо-
люєш у куточку яскраво-червоного лиж-
ника («Рапсодія 3», 2010). Ну і, звісно, 
— всюди ритми: абрисів, тіней, фактур, 
кольорів, планів; паралельні, перпенди-
кулярні, кривулясті; сольні, тандемні, 
серіальні. Упорядник альбому мистец-
твознавець Роман Яців знайшов інтег-
ральне визначення цього візуального 
чару: «Оптична інтрига».
 Альбом має ще одне переднє слово — 
емоційну здравицю художника Василя 
Семенюка, де він піднімається аж до 
«позавидував би сам Вінсент Ван Гог». 
Трохи ніяково, та коли бачиш «Сонячну 
квітку» (1995) і «Сонце соняшників» 
(2001) — мимоволі пригадаєш цьо-
го класика. П’ятнадцять — двадцять 
років тому то були принагідні парафра-
зи, у роботах останніх двох років — де-
кларативні алюзії. «Останні теплі дні» 
— на Бройгеля, «Те називається доро-

га…» — на Ель Греко, «Вічний спокій ко-
льору» — на старокитайський живопис, 
«Налетіли чорні круки» — на традицій-
ну японську літографію, а ось і відверте 
зізнання — «Майже як у Рембрандта».
 Схоже, Пилип’юка сьогоднішньо-
го вже не задовольняє вивільнення кра-
си натуральних об’єктів. Він намагаєть-
ся, як сказав би філософ Мамардашвілі, 
вхопити «внутрішні мисленні тіні 
у речах». Або, як пише фототеоре-
тик Є.Пєтровская, прагне «прочиты-
вать», то есть растворять в культур-
ных кодах» (Непроявленное. Очерки 
по философии фотографии. — Москва: 
Ad Marginem, 2002). Чи й зовсім екзо-
тичне припущення ще одного знавця: 
«Искусство фото вступило в эру пожи-
лого декаданса. Оно все больше прибега-
ет к чужим услугам… Реквием фото уже 
сыгран цифровыми аппаратами. Это 
технически совершенное искусство не 
знает поражений со светом и нерезкос-
тью. Компьютеризация нанесла сокру-
шительный удар целой отрасли, сущес-
твовавшей больше ста лет. Так ЭВМ 
отомстило фото за оскорбление, кото-
рое оно нанесло в ХІХ веке живописи» 
(О.Шишкін).
 Усе повторюється в культурній іс-
торії: спочатку живописці, як оговтали-
ся, почали активно експлуатувати фото-
прийоми, тепер фотографи користають з 
досягнень малярства. А може, рацію має 
Сьюзен Зонтаґ: «Коли фотографи нині 
заперечують, що вони виготовляють ху-
дожні твори, то тільки тому, що вва-
жають, ніби роблять щось краще»?
 Хай там що, а Василь Пилип’юк — 
як добре видно з найсвіжіших світлин, 
уміщених у «Світлопису душі», — про-
довжує «своє робить»; «не шукати жод-
ної науки, окрім тієї, яку можна знай-
ти в собі самому або у величезній книзі 
світла» (М.Мамардашвілі). ■

НОМІНАНТ

Презентація просвітлення
Новий-старий Василь Пилип’юк
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Ігор ГИРИЧ. Київ: люди і будинки. — К.: Либідь, 440 с.(п)
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

Як я люблю серпень — вінець 
літа, коли збирають урожаї, 
дари землі налиті вистояним 
життєдайним соком, повітря 
збуджують аромати прянощів, 
фруктів, очі тішать кошики, ба 
навіть кошелі, з найрізноманіт-
нішими овочами, неначе вони 
зійшли з картин відомих майс-
трів. І ти йдеш на базар купити 
баклажанів, бо зранку надумала 
порадувати рідних баклажанни-
ми човниками; потім скоригу-
вала свої плани в бік «тещиних 
язичків», але не кабачкових, бо 
нещодавно були кабачкові, а 
саме «синіх», потім — бакла-
жанної ікри, ще згодом — бак-
лажанів iз грибами; а натомість 
ледве притягуєш додому тор-
бинки, бо «по дорозі» трапила-
ся париста молоденька квасоля, 
недорогі помідори, ще дешевша 
морква, буряки і багато різно-
манітної зелені, про яку ти і не 
знала, але бабусі миттєво поз-
найомили тебе з нею, з обдару-
ванням гіпнотизера переконав-
ши в її винятковій корисності, і 
вже зовсім дешеві кабачки, ну 
як їх не взяти? 
Ще ж треба купити фрукти — 
груш, бо вони — які б солодкі 
не були — сприяють стрункості 
(дівчата також це знають!), про 
яблука навіть мовчу: не з’їсти в 
сезон яблук яблуко — абсолют-
но нелогічно, ну і прийти додому 
без слив — також, погодьтеся, 
безславно або ж «безсливно». 
Отож приносиш додому цей 
щедрий урожай, і нарешті всі 
твої кулінарні плани починають 
набирати чітких обрисів, зважа-
ючи на наявність продуктів. 

Голубчики мої
 Оскільки день наближав-
ся до обіду, а в моїх торбинках 
була і капуста, і квасоля, і пе-
чериці, і ще багато соковитих 
овочів і зелені, це мене надих-
нуло на створення голубців з мо-
лодою квасолею і грибами. Дуже ре-

комендую, бо було надзвичайно 
смачно, чималенький банячок 
розлетівся «за один присіст», 
ніхто навіть і не помітив, що 
обід цього разу був без м’яса. 
 Отож якщо і у вас є капус-
тина, цибулина, морквина (їх 
можна і більше, якщо любите), 
склянка молодої квасолі (якщо 
стара — вистачить і половини 
склянки, але її попередньо пот-
рібно замочити на ніч), п’ять 
столових ложок рису, 400 г пе-
чериць, 2 столові ложки томат-
ної пасти або два великі помі-
дори (потріть на крупну терт-
ку), склянка сметани (з жиру, 
власне, і все, хіба що трішки 
олії для пасерування, тому ваш 
кулінарний витвір можна буде 
віднести до дієтичних, а голуб-
ці при цьо му будуть дуже ситні 
й наваристі), зелень, сіль і спе-
ції.  
 Квасолю і рис відварити в 
підсоленій воді. Цибулю под-
рібнити, покласти в розігріту 
пательню з невеликою кількіс-
тю олії, підсмажити до золотис-
того кольору. Додати потерту на 
грубій тертці моркву, протуш-
кувати 5-7 хвилин. Гриби порі-
зати, покласти до моркви з ци-
булею, смажити до випарування 
рідини. Змішати квасолю, рис, 
смажені гриби з овочами, посо-
лити, поперчити, додати зелень, 

ретельно перемішати. Підготу-
вати капустяне листя: з капус-
тини вирізати качан, покласти її 
в киплячу воду і пропарити, від-
ділити листки, відрізати або від-
бити потовщену частину. На ко-
жен капустяний листок класти 
1-2 столові ложки начинки, за-
горнути голубці, щільно виклас-
ти їх у глибоку каструлю. Сме-
тану змішати з томатною пастою 
чи помідоровим соком, посоли-
ти, поперчити, додати чайну 
ложку цукру, добре розколоти-
ти до однорідності й вилити соус 
на голубці. Долити води так, 
щоб рідини було в рівень із вер-
хнім шаром голубців. Накрити 
кришкою, поставити на вогонь. 
Довести голубці до кипіння, 
зменшити вогонь до мінімуму і 
тушкувати приблизно годину. 
Подавати зі сметаною, зеленню 
і, звісно, з любов’ю.

Овочеві запіканки
 А на вечерю — хоча 
необов’язково лише на вечерю 
— добре смакуватимуть ово-
чеві запіканки. Вони легкі для 
шлунка, приємні на смак і ко-
рисні. До того ж за нинішньо-
го різноманіття овочів їх щод-
ня можна готувати за новим 
рецептом, навіть за власним, і 
бути оригінальним і креатив-
ним. Приміром, голубці мож-

на готувати і в цей — лінивий 
— спосіб. Нічого, що вони нази-
ваються так само лінивими — 
ви ще спочатку скуштуйте їх, і 
зрозумієте, що ліниві лінивим 
— велика різниця!
 Отож запіканка «ліниві голуб-
ці» буде з капусти (треба 800 г) 
і цього разу з фаршу (так само 
800 м’яса — нежирної свини-
ни, а ще краще — з курятини, 
цибулина, сіль і перець). А смак 
таких голубців багато в чому 
визначатиме заливка. Вона го-
тується з 300 г сметани, 5-6 сто-
лових ложок томатного соусу, 3 
склянок води, 0,5 чайної лож-
ки солі, перцю (спеції за бажан-
ням).
 Приготувати заливку: змі-
шати сметану, томатний соус, 
воду, сіль, спеції. Капусту на-
шаткувати і викласти у форму 
(дно форми змастити олією). 
 На капусту висипати шар 
не вареного, добре промитого 
рису. Вилити половину залив-
ки. Зверху викласти фарш, зно-
ву викласти шар капусти і на 
нього рівномірно вилити соус, 
що залишився. Поставити в ду-
ховку при температурі 200 гра-
дусів і випікати впродовж годи-
ни. Подавати зі сметаною або 
будь-яким улюбленим соусом.
 Якщо матимете трішки біль-
ше часу для кухонного креативу 
і при цьому хотітиметься чогось 
надзвичайного, запечіть бакла-
жани, фаршировані м’ясом і грибами,   
мої це назвали «те, що треба». 
Ну то нехай робоча назва цієї 
страви такою і залишається, а 
як її назвати на власному столі, 
придумайте ви. Отож потрібно 
300 г курячого фаршу, 4 бакла-
жани, 4 помідори, цибулина, 3 
зубчики часнику, 200 г печери-
ць, по невеличкому пучку кро-
пу і базиліку, 2 столові ложки 
олії, 100 г плавленого сиру, 50 
мл вершків, чайна ложка цук-
ру, перець і сіль за смаком. 
 Баклажани помийте і зріж-
те хвостики. Якщо вони вели-
кі, розріжте їх навпіл. Видаліть 
зсередини м’якоть і поріжте її 
кубиками, залишивши у бак-
лажанів верхню скоринку при-
близно 1 см завтовшки. Бакла-
жанні «човники» і м’якоть по-
соліть і залиште на 30 хвилин, 
щоб вийшла гіркота, потім 
змийте сіль.
 Утворені «човники» викла-

діть на деко або сотейник, змас-
тіть олією і запікайте в духовці, 
розігрітій до 230°C, 10-15 хви-
лин.
 У цей час приготуйте начин-
ку. Дрібно поріжте цибулю. 
Подрібніть часник. Посічіть зе-
лень. Пробланшуйте 2 хвилини 
помідори, зніміть із них шкір-
ку і дрібно поріжте. Поріжте 
шампіньйони. На олії трохи об-
смажте цибулю, потім додайте 
гриби, а через 15 хвилин, коли 
випарується рідина, — бакла-
жанну м’якоть і, помішуючи, 
обсмажте іще 5 хвилин. Напри-
кінці додайте помідори, час-
ник, зелень, цукор, посоліть і 
поперчіть. Готові овочі перемі-
шайте з курячим фаршем і от-
риману начинку викладіть у 
підготовлені баклажанні «чов-
ники». Зверху кожен баклажан 
полийте вершками, покладіть 
смужку плавленого сиру.
 Запікайте баклажани в ду-
ховці, розігрітій до 180°C, 30-
40 хвилин. Подавати із зелен-
ню, поки гарячі.

Цвітна капуста
 Повернімося до капусти. 
До неї можна повертатися без-
кінечно не лише тому, що вона 
корисна і смачна, а й тому, що 
її видів перерахувати нефахів-
цеві складно. Ми не рахувати-
мемо види капусти, а спечемо 
дуже смачну, соковиту, з хрум-
кою скоринкою запіканку з цвіт-
ної капусти. 
 На півкілограма цвітної ка-
пусти знадобиться 150 г твер-
дого сиру, 100 г сметани, 50 г 
панірувальних сухарів, 3 зуб-
чики часнику, зелень, сіль і пе-
рець за смаком. 
 Капустину розібрати на суц-
віття і відварити протягом 7-8 
хвилин у підсоленій воді. Від-
цідити й охолодити. Додати 
до капусти сметану, подрібне-
ний часник і перець. Усе добре 
вимішати. Шматочки капус-
ти викласти у форму для за-
пікання, посипати сухарями і 
тертим на грубу тертку сиром. 
Поставити у духовку, розігріту 
до 180 градусів, на 15 хвилин. 
Подавати із зеленню.
 І насолоджуватися не лише 
стравами, а й гарними літніми 
днями та чудесами природи, на 
які щедре літо. 
 Смачного! ■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Груша — справді унікальний фрукт: ме-
довий, соковитий, духмяний і аромат-
ний. Вона бадьорить, піднімає настрій, 
неначе кожну клітину тіла пронизує лі-
том. Груша смачна вже відразу з дере-
ва, ще смачніша із сиром, надзвичайно 
смачна з вершками, горішками, медом, а 
з шоколадом — узагалі неперевершена! 
Її поєднують iз корицею і ваніллю, гвоз-
дикою, імбирем. Десерт iз груш — ви-
шукана, особлива страва. Якщо чекаєте 
гостей чи хочете вразити когось iз рід-
них, близьких чи коханих, ви не прога-
даєте, приготувавши грушеве кулінарне 
диво. Грушевий сезон у розпалі — отож 
ловіть, як кажуть, удачу за хвіст. 

Листкове 
 Не будемо розмінюватися на дріб-
ниці — візьмемо і приготуємо «Шарм 
груші» — грушу в листковому тісті, зреш-
тою ж не цілорічно ж триває грушевий 
сезон. Тісто готується за рецептом кла-
сичного листкового, але найпростіше 
купити готове, його знадобиться неба-

гато, і цим самим ми зе-
кономимо час і зусилля 
на його приготування. На 
1 кг груш треба буде 300 г 
тіста, лимон, чайна ложка 
кориці, літр води, півсклян-
ки цукру, 2 столові ложки меду, 
гвоздика і ваніль. 
 Помити груші і зняти з 
них шкірку. У невеликій каструлі 
закип’ятити півлітра води, розвести в 
ній мед і цукор. Суміш довести до ки-
піння, але не кип’ятити. Після того як 
цукор розтане, опускаємо в окріп стру-
чок ванілі, гвоздику, корицю. Вичав-
люємо з лимона сік, і тут же вливаємо 
його в воду. Затим опускаємо в цей си-
роп очищені груші. Варити їх потріб-
но до тих пір, поки вилка не буде віль-
но проникати у фрукти. Готові груші 
слід остудити. Сироп, що залишився 
від варіння, не виливати, він іще зна-
добиться. Потім лист листкового тіста 
необхідно розкачати і нарізати на серед-
ньої ширини смуги.
 Остиглі груші обгорніть смужкою 
тіста. Робити це потрібно акуратно. 

Красивіше десерт виглядатиме, якщо 
смужку тіста накрутити на фрукт тро-
хи діагонально. Кінчик тіста закріпіть 

на верхівці, щоб він не роз-
правився. Вистеляємо 

деко папером для ви-
пічки, викладає-

мо на нього груші 
і випікаємо в доб-
ре розігрітій ду-
ховці до утворен-
ня золотистої ско-

ринки (приблизно 
15-20 хвилин). Ще 

раз нагріємо пряний 
сироп, не доводячи до 

кипіння. Дістаємо з духовки 
готові груші, даємо їм трохи 

охолонути. Поливаємо теплим сиропом 
і подаємо до столу — з морозивом узагалі 
буде казковий смак!

Пиріг надзвичайний
 Є ще один чудовий рецепт грушевого 
десерту — це коли, як кажуть, гості на 
порозі. Я знаю, як їх зачарувати або ж 
причарувати — грушевим пирогом. Якось 
вичитала цей рецепт у книжці Тетяни 
Гусак — викладача Національного пе-
дагогічного університету ім. М. П. Дра-
гоманова, збирача, дослідника і упоряд-
ника кулінарної творчості нашого наро-
ду, і тепер не уявляю себе без цього пи-
рога в пік сезону груш. 
 Треба 2 жовтки, 100 г м’якого мас-
ла, 3 столові ложки цукру, 1,5 склян-

ки борошна, 2 столові ложки води. За-
місити тісто, викласти тоненьким ша-
ром у форму, змащену маслом. На тісто 
покласти груші, порізані тонкими ски-
бочками, посипати корицею, посипа-
ти мускатним горіхом і стерти на них 
100 г шоколаду, залити збитими вер-
шками і яйцями (200 мл та 2 яйця і 2 
жовтки) . Пекти при 180 градусах 40 
хвилин. Скуштуйте і пригостіть когось 
цією смакотою! ■

ДО СЕЗОНУ

Човники в морях урожаю
Страви по-літньому — і м’яса не хочеться

■

У кабачках начинка — смакота.
Фото з сайта gazeta.lviv.ua.

❙
❙

ПРО ЗАПАС

Солодко з маком
 Грушеве варення з маком і ваніллю — вже 
сама назва варення не потребує коментарів. На 
1 кг груш потрібно 1 кг цукру, сік одного лимона, 
4 столові ложки маку, половина стручка ванілі. 
 Груші помийте, очистіть від серцевин і поріжте 
кубиками. Засипте цукром, додайте сік половини 
лимона, акуратно перемішайте і залиште на 1,5-
2 години — до утворення соку. Додайте в каст-
рулю розрізаний навпіл шматочок стручка ванілі. 
На невеликому вогні доведіть груші до кипіння 
і, помішуючи, варіть 20 хвилин. Мак розітріть у 
макітрі чи перебийте у блендері. Половину груш 
подрібніть на пюре в блендері, половину залиште 
шматочками.
 Всипте в груші мак, влийте сік другої полови-
ни лимона і варіть іще 10 хвилин.
 Розлийте варення у стерилізовані банки, 
закрийте кришками і вкутайте до охолоджен-
ня! Взимку оціните свої старання найвищим 
балом! ■

■ДЕСЕРТ

Літо пригощає грушами
Фрукт поєднуємо у різних варіаціях iз тістом

■

Грушевий пиріг.❙
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проти партнерки по збірній Аліни Комащук. Ми виступали на стількох 
змаганнях і жодного разу не зустрічалися між собою. А на Олімпіаді нам 

випала очна дуель — я дуже переживала через це».
Ольга Харлан
українська шаблістка

УКРАЇНА МОЛОДА

Олексій ПАВЛИШ

Окрім шаленої інтриги у бо-
ротьбі за медалі, Олімпійські 
iгри надають ще й змогу оці-
нити рівень розвитку спортив-
ної сфери певної країни. Як і 
багато попередніх, Олімпіада 
в Ріо проходить без участі ук-
раїнських «ігровиків». Відтак, 
«бронза» наших гандболісток в 
Афінах-2004 продовжує зали-
шатися єдиною олімпійською 
нагородою українських «ігро-
вих» збірних.

Футбольне свято в Ріо — 
без нас
 Власне, і команд наших за 
період незалежності на літ-
ніх Іграх було обмаль — ватер-
полістки, баскетболістки і во-
лейболістки в Атланті, а також 
гандбольна жіноча дружина в 
Афінах. 
 А от футболісти — представ-
ники найпопулярнішої в країні 
гри — ще жодного разу не бра-
ли участі в Олімпіаді. За регла-
ментом, на Іграх можуть змага-
тися гравці віком до 23-х років, 
яким, щоправда, на допомогу 
можуть прийти троє досвідче-
них «ветеранів». Завдання ж з 
відбору на головні змагання чо-
тириріччя повністю лягають на 
плечі молодіжної збірної. 
 Реальний шанс потрапити 
на Олімпіаду наша «молодіж-
ка» мала у 2011 році, коли про-
билась на Чемпіонат Європи. 
Однак, замість прогнозованої 

путівки до Лондона-2012, ук-
раїнці з зірковими Коноплян-
кою та Ярмоленком у складі здо-
були лише один заліковий бал у 
трьох матчах групового етапу.
 Аби ж потрапити на Ігри 
в Ріо, оновленій збірній тре-
ба було вибороти місце у «топ-
4» ЧЄ-2015. Наша «молодіж-
ка», на жаль, туди потрапити 
не змогла — у «плей-оф» відбо-
ру підопічні Сергія Ковальця по-
ступились німцям (0:5 за сумою 
двох матчів). 
 Після цієї невдачі нове керів-
ництво ФФУ вирішило зміни-
ти тренера, призначивши на-
ставником команди Олександ-
ра Головка. Саме він і має реалі-
зувати давню мрію — участь в 
Олімпіаді. «Перед молодіжною 
збірною України стоїть завдан-
ня виходу на ОІ-2020 в Токіо», 
— нещодавно заявив очільник 
ФФУ Андрій Павелко. Утім 
досягти бажаної мети не так і 
просто — щоб поїхати через 4 
роки до Японії, «молодіжці» не-
обхідно вийти у фінальну части-
ну Євро-2019 і там здобути хоча 
б місце у півфіналі.

У жіночому футболі — 
ще більше проблем
 Не може похвалитися учас-
тю в Олімпіаді і жіноча збірна з 
футболу. Пригадується, у 2009 
році наша команда грала на ЧЄ, 
а через кілька років була близь-
кою до потрапляння на світо-
вий форум. Та після зміни по-
колінь i призначення нового 
тренера підопічні Володимира 
Реви  поки не можуть наблизи-
тися до еліти жіночого футболу. 
Однією з причин цього є й те, що 
у вітчизняному чемпіонаті грає 
лише 7 клубів. Незадоволені 
рівнем національної першості, 
найсильніші українські фут-
болістки їдуть до закордонних 
чемпіонатів, а деякі з них на-
віть змінюють громадянство.

Ще одна спроба Неймара
 А футбольний турнір в Ріо 
стрімко рухається до фінішу. 
Попри те, що у змаганнях пе-
реважно беруть участь молоді 
гравці, не бракує у Бразилії і 
справжніх зірок. Приміром, 
форвард «Барселони» Неймар 
після «срібла» в Лондоні-2012 

вирішив допомогти своїй збір-
ній здобути омріяну перемо-
гу. Заради домашньої Олімпіа-
ди бразилець пропустив Кубок 
Америки та передсезонні збори 
в клубі. 
 Саме господарі на чолі з Ней-
маром є головними фаворитами 
турніру. Проте «селесао» поки 
не можуть  підтвердити свій зір-
ковий статус, розписавши ми-
рові з командами ПАР та Іра-
ку. Долю ж путівки у «плей-
оф» бразильці вирішуватимуть 
у матчі проти Данії.
 Ведуть свою збірну до пере-
моги і молоді німецькі таланти 
Майєр, Брандт, Гнабрі та досвід-

чені брати Бендери. У перших 
двох турах «бундестім», щоправ-
да, не змогла обіграти мексикан-
ців та південних корейців.
 У змаганнях жінок сенса-
цій же поки немає. Претенден-
ти на «золото» — США та Ка-
нада — без проблем вийшли до 
чвертьфіналу. Американки, до 
слова, є чинними чемпіонками 
світу та переможницями Олім-
піади у Лондоні. Конкуренцію 
на п’єдесталі їм спробує склас-
ти збірна Бразилії — господар-
ки турніру з легендарною Мар-
тою у складі вже встигли роз-
громити команди Швеції та 
Китаю. ■

Як і господарі олімпійського футбольного турніру, долю своєї участі в
«плей-оф» аргентинці вирішуватимуть в останньому турі групового раунду.
Фото з сайта olympic.org.
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ФУТБОЛ

Поки лише у мріях
Українська футбольна збірна знову 
відсутня на Олімпійських іграх

■

Григорій ХАТА

 Фехтування, стрільба, гімнасти-
ка, боротьба, бокс, веслування, легка 
та важка атлетика — саме представни-
ки цих видів спорту принесли Україні 
20 нагород на літній Олімпіаді в Лон-
доні-2012. Тоді все почалося з сенса-
ційної перемоги шпажистки Яни Ше-
мякіної, медальний заспів якої бронзо-
вим «пострілом» підтримала майстри-
ня кульової стрільби Олена Костевич. 
На Іграх у Бразилії, як і чотири роки 
тому, скарбничку «синьо-жовтих» пер-
шими знову поповнили фехтувальники 
та стрільці. У третій змагальний день 
з різницею в кілька годин українські 
олімпійці вибороли одразу дві медалі 
Ріо-2016. У час, коли найсильніша віт-
чизняна шаблістка Ольга Харлан лише 
торувала собі дорогу до «бронзи», 23-
річний майстер кульової стрільби 
Сергій Куліш уже приймав вітання з 
виграшем олімпійського «срібла».
 Для багатьох успіх молодого чер-
кащанина, котрий спеціалізується на 
стрільбі з пневматичної гвинтівки, 
став певною несподіванкою, утім, з ог-
ляду на попередні здобутки Куліша, 
срібний успіх Ріо — це закономірний 
результат його планомірної роботи.
 Уперше про себе вихованець Вік-
тора Нагнія та Наталії Чепурної за-
явив на І Юнацьких іграх у Сінга-
пурі, де здобув «бронзу». У 2014-му 
він завоював титул віце-чемпіона Єв-
ропи. Відтак його потрапляння до фі-
нальної «топ-вісімки» в Ріо вигляда-
ло цілком закономірно. Примітно, що 
кваліфікаційний бар’єр Куліш подо-
лав разом зі своїм партнером по збір-
ній Олегом Царьковим, який, щоправ-
да, дуже швидко завершив фінальний 
турнір. Як відомо, боротьба за медалі у 

кульовій стрільбі йде на вибування — а 
стартові постріли Царькова виявилися 
найгіршими.
 А от Куліш певний час навіть утри-
мував лідерство за «вибитими» очка-
ми, утім ближче до розв’язки його ви-
передили олімпійський чемпіон Лон-
дона-2012 італієць Кампріані та росія-
нин Масленніков. Вийшло так, що своє 
місце в призовій трійці українцеві, 
котрий, до слова, вдруге змагався на 
дорослих Іграх, довелося виборювати 
в перестрілці з індусом Біндрою. Коли 
настала черга з’ясовувати ім’я «третьо-
го зайвого», нерви нашого співвітчиз-
ника виявилися міцнішими, ніж у його 
конкурента з Росії. А от «перестріля-
ти» титулованого Кампріані Кулішу не 

вдалося. Все ж невипадково стрілець 
з Італії другий раз поспіль піднявся 
на найвищу сходинку олімпійського 
п’єдесталу.
 «Я просто робив свою роботу, нама-
гаючись виконати завдання, котрі були 
поставлені переді мною напередод-
ні цих важливих стартів,. — розваж-
ливо прокоментував свій успіх Сергій 
Куліш. — Кожен спортсмен мріє пот-
рапити на Олімпійські ігри, а в мене є 
ще й олімпійська медаль».
 Водночас для титулованої Ольги 
Харлан справою принципу було здо-
буття індивідуального «золота» Ріо. 
Після лондонської «бронзи», де дорогу 
до фіналу їй перекрила одвічна супер-

ниця — росіянка Софія Велика, майс-
тровита миколаївка, без сумніву, мрія-
ла про реванш.
 З огляду на турнірні розклади бра-
зильської Олімпіади, їхній матч-ре-
ванш міг відбутися у фіналі. Проте, як 
і чотири роки тому, Харлан до нього 
не дотягнула. І знову нездоланною для 
неї перепоною виявилася представни-
ця російської шаблі. 
 До обумовленої правилом пере-
рви протистояння Ольги та росіянки 
Яни Єгорян йшло на рівних, але піс-
ля «міні-брейку» фехтування, як-то 
кажуть, пішло в одні ворота (9:15). «У 
цей момент було дуже важко. Не знаю, 
що зі мною трапилося. Треба думати, і 
я, напевне,  ще довго буду про це мірку-
вати. Певно, зіграв-таки фактор  Олім-
пійських ігор — надіялася, що зможу 
виграти їх», — Харлан визнала, що не 
змогла підійти до півфіналу з холод-
ною головою.
 У поєдинку за третє місце з мало-
відомою француженкою Мано Брюне 
Харлан знову «розривали» емоції — 
справа навіть дійшла до того, що наша 
співвітчизниця дозволила суперни-
ці нівелювати гандикап у п’ять пунк-
тів. Утім, зрештою, Ользі вдалося взя-
ти себе в руки й довести поєдинок до 
перемоги.
 А от Софії Великій знову не вдалося 
виграти олімпійське «золото». У Лон-
доні у фіналі вона поступилася кореянці 
Кім, тоді як у Ріо її «золотим» амбіціям 
не дозволила реалізуватися Єгорян.
 За таких умов командний турнір 
шаблісток, який, нагадаємо, не прово-
дився на попередніх Іграх, набуває до-
даткової інтриги. Адже дві найкращі 
шаблістки сучасності — Харлан та Ве-
лика — і тут полюватимуть за олімпій-
ським «золотом». ■

ОЛІМПІАДА-2016

На п’єдестал — старими стежками
Стараннями стрільця та шаблістки українська збірна здобула свої перші медалі на Олімпіаді в Ріо

■

Перші українські медалісти Ріо-2016 —
 фехтувальниця Ольга Харлан 
та стрілець Сергій Куліш.
Фото прес-служби НОК України.

❙
❙
❙
❙



КАЛЕЙДОСКОПСЕРЕДА, 10 СЕРПНЯ 201616

Читайте 
в наступному 
номері:

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №95■

ПОГОДА■

Покаятись на цвинтарі церков
На Сумщинi звели меморiал понищеним храмам, 
а вiряни масово переходять з Московського патрiархату до Київського

УКРАЇНА МОЛОДА

1
 2

 3
 4

 5
 6

 7
 8

 9
 0

Редактор Михайло Дорошенко

Засновник i видавець —

ПП «Україна молода»

Свідоцтво про реєстрацію:

КВ №3386 вiд 29.08.98

© Дорошенко М.І., 2013

Передплатні індекси: 60970, 1555

Наша адреса: 

03047, Київ, пр. Перемоги, 50

Телефон для довідок:

т./ф.: (044) 454-84-92 

Рекламне бюро: 

т./ф.: (044) 454-88-86,

reklama@umoloda.kiev.ua

Вiддiл реалiзацiї: 

т./ф.: (044) 454-84-41,

sale@umoloda.kiev.ua

Коректорська група: 

(044) 454-87-53

«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua

Відділи:

новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;

права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36; 

мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25; 

економіки — eko1@umoloda.kiev.ua,  454-86-39; 

медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99; 

культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96; 

соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;

спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93

Газета друкується 
у видавництвах:

«Преса України» — у Києвi
 Зам. 3009100

«Видавничий дім 
«Високий Замок» — у Львові

Зам. блок № 613 
 Верстка та виготовлення 

фотоформ — 
комп’ютерний центр  

редакції «УМ», 
тел.: 454-87-71

Газета виходить 
у вівторок, середу, четвер, 

п’ятницю—суботу (спільний номер)
Тираж 86734

При використаннi наших публiкацiй посилання на  «УМ» обов’язкове.

Рукописи не рецензуються i не повертаються

Вiдповiдальнiсть за змiст реклами несе рекламодавець. 

Комерційні публікації виходять під рубриками: 

«Український виробник», «Позиція», «Банківська справа», 

«Фінансова експертиза», «Здоровенькі були», «Це — працює!»,

«Знайомтеся — новинка», «Партнерство», «Програми», 

«Проекти», «Альма-матер», «Наша марка», «Продукт», 

«Протистояння», «Вітаємо», «Любов і шана». 

Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 — Послухайте, Ліберзоне, вам 
коли-небудь доводилося приховува-
ти, що ви єврей?
 — А сенс, Яшо? Куди я міг би 
заховати природний інтелект у моїх 
очах, гордий профіль і бездоганні 
манери?

* * *
 — Яшо, а що ви скажете про фі-
гуру Сіми?
 — Таки раніше вона за нею сте-
жила, а тепер просто спостерігає.

* * *
 — Уявляєш, Соня дала в газе-
ту оголошення: «Зріла, темперамен-
тна жінка готова внести тепло і світло 

у твоє життя».
 — І багато пропозицій?
 — Тільки одне — від місцевої 
електростанції.

* * *
 Бабусі дуже сподобався скайп:
 — Ні, ви таки подивіться, яка 
річ! Начебто в нас гості, а годувати 
не треба.

* * *
 — Софо, з ким ти там говориш 
більше години? — запитує чоловік 
iз вікна.
 — Це Роза Мойсеївна, вона так 
поспішає, що не може навіть на хви-
линку зайти до нас!

По горизонталі:
 1.Знаменитий трансільванський 
граф-вампір. 6. Самоцвіт, фосфат 
кальцію.  7.Перекладач у козацько-
му війську.  8. Напис на кінострічці 
чи відеозображенні, який пояснює, 
що відбувається чи хто говорить.  9. 
Річка, оспівана Олександром Дов-
женком. 11. Чохол на лампу для за-
хисту очей від світла або для зосе-
редження світла в певному напрямі. 
12. Фобія. 15. Легендарний гуляй-
пільський «батько». 17. Щити, які 
встановлюються вздовж трас, для 
захисту будівель від шуму та пилу. 
18. Немилість влади. 19. Шкільний 
учнівський колектив. 21. Грузинсь-
кий народний танець. 22. Українсь-
кий вчений, конструктор у галузі ра-
кетно-космічної техніки. 23. Третє за 
величиною місто Чехії.
По вертикалі:
 1. «А ти, старий ..., ізігнувся, як 
дуга. А я молоденька, гуляти радень-
ка» (Народна пісня). 2. Перестановка 
букв у слові, що створює інше слово.  
3. Застаріла гра в карти, зазвичай на 
трьох. 4. Аксесуар у вигляді стрічки, 
зав’язаної певним чином. 5. Цикл із 

двох окремих віршів, що складають 
одне смислове ціле. 6. Попереднє 
оголошення про подію. 9. Місто, об-
логу якого змалював Микола Гоголь 
у повісті «Тарас Бульба». 10. Стрім-
кий і раптовий напад. 13. Одна з най-
більших на землі змій. 14. Видаван-
ня зароблених грошей. 15. Садова 
ягода. 16. Марка автомобіля. 17. Іс-
торичний регіон Франції. 20. Танець, 
основним елементом якого є відби-
вання певного ритму каблуками тан-
цюриста.

Кросворд №94
від 9 серпня

Наступний номер «України молодої» 
вийде в п’ятницю—суботу, 12—13 серпня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +9...+14

 +15...+20

Північ +12...+17

 +27...+32

Центр +12...+17

 +29...+34

Схід +18...+23

 +30...+35

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +18...+23

 +30...+35

Ната НЕТУДИХАТА

 Перше правило туриста, який вирушає в 
іншу країну, — крім отримання візи, потріб-
но іще мати елементарні знання якщо не міс-
цевої, то хоча б англійської мови. Інакше мож-
на потрапити в халепу.
 Саме так сталося з 31-річним китайсь-
ким туристом, який вирішив у подорож Єв-

ропою. Під час перебування у Штутгарті у 
нього вкрали гаманець, тож китаєць вирі-
шив звернутися до поліції із відповідною 
заявою. Однак, прийшовши до відділення, 
він так і не зміг пояснити, що він хоче. Тож 
поліцейські вирішили, що він шукає при-
тулку, забрали в нього закордонний пас-
порт із шенгенською візою і посадили в 
автобус із незареєстрованими іноземця-

ми, який відвіз його в гуртожиток для бі-
женців у Дюльмені. 
 Китаєць геть не розумів, що відбуваєть-
ся, тому покірно заповнив усі необхідні анке-
ти, пройшов медичний огляд і здав відбитки 
пальців. У гуртожитку його годували і вида-
вали гроші на кишенькові витрати, однак він 
весь час намагався з’ясувати, що ж йому ро-
бити далі. Зрештою на неспокійного «мігран-
та» звернув увагу співробітник відділення Чер-
воного Хреста, яке обслуговувало гуртожиток, 
який здогадався покликати співробітника од-
ного з місцевих китайських ресторанів, який і 
розібрався в ситуації.
 Узгодження усіх формальностей зайняло 
загалом 12 днів. З’ясувалося, що чоловік само-
стійно подорожував по Європі, після Німеччи-
ни збирався відвідати Італію і Францію. Після 
повернення документів він заявив, що не три-
має ні на кого зла, однак «він уявляв Європу 
дещо інакшою». Ото ж бо й воно, мови вчити 
треба було, хлопче. ■

БУВАЄ

Вчи, дитино, мови!
Китайський турист протягом двох тижнів 
відсидів у гуртожитку для біженців 
у німецькому місті Дюльмен

■

Аліса КВАЧ

 Не минуло й місяця, як гол-
лівудська актриса Гвінет Пелт-
роу та її уже екс-чоловік, музи-
кант Кріс Мартін, оголосили про 
офіційне завершення їхнього де-
сятилітнього шлюбу, а 43-річна бі-
лявка знову зібралася заміж. Цьо-
го разу її обранцем став 45-річний 
режисер Бред Фелчак.
 Перші чутки про роман Гвінет і 
Бреда з’явилися ще у 2014-му, од-
разу після того, як вона подала на 
розлучення із Крісом. До слова, 
розійшлися вони досить мирно, 
без взаємних претензій, домовив-
шись спільно виховувати двох ді-
тей — 12-річну доньку Еппл (Яб-
луко) та 11-річного сина Мозеса..
Доки тривав процес, актриса не 
коментувала нові стосунки і на-
магалася не потрапляти з новою 
пасією під  приціл папараці — їхні 
спільні фото з’явилися лише через 
рік.
 Однак, схоже, зірка «Закоха-
ного Шекспіра» таки і сама зако-

халася по вуха, бо щой-
но отримала докумен-
ти про розлучення, як 
найняла фахівця з ор-
ганізації весільних тор-
жеств і почала готува-
тися до нового шлюбу. 
Місце і час церемонії 
пара тримає в секреті, 
хоча в пресу вже просо-
чилися чутки, що уро-
чистості заплановані на 
осінь. А ще Гвінет зізна-
лася, що не проти наро-
дити коханому спільну 
дитину.
 На запитання жур-
налістів, чи не розчару-
валася актриса в інституті 
шлюбу, вона відповіла, що 
виходити заміж — це пре-
красна і благородна тради-
ція.  І справді, яка жінка 
відмовиться побути короле-
вою балу, в центрі уваги на 
голов ному святі у її житті. 
Навіть якщо ці свята повто-
рюються. ■

ПУТА ГІМЕНЕЯ

І знову заміж
Зірка «Закоханого Шекспіра» Гвінет 
Пелтроу знову готується піти до вівтаря

■

Гвінет Пелтроу.❙

11 серпня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 
5-10 м/с. Температура вночi +15...+17; удень +29...+31.

Миргород: без опадiв. Уночi +15...+17; удень +29...+31.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +14...+16; удень +24...+26.
Одеса: без опадiв. Уночi +20...+22; удень +33...+35.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, дощ. Трускавець: 
уночi +11...+13; удень +16...+18. Моршин: уночi +9...+11; 
удень +15...+17.

9 серпня температура води в Чорному морi становила 22-26 
градусiв, в Азовському морi —  26-28 градусiв, у Днiпрi 
бiля Києва — 24.
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