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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,688 грн 

1 € = 31,714 грн

1 рос. руб. = 0,398 грн

Найкраща тенісистка 

України другий рік поспіль 

пробилась 

до чвертьфіналу Відкритої 

першості Австралії

Сьогодні розпочинається 

щорічний Всесвітній 

економічний форум, але 

ключових політичних 

гравців на ньому не буде

стор. 8» стор. 15»

Автор музики до «Пісні про рушник» 

та «Рідна мати моя» Платон 

Майборода був улюбленим учнем 

Левка Ревуцького

стор. 12»

На згадку залишив 
«Київський вальс»

Нічні  пристрастіДавай у Давос! 

стор. 2,6,7»

100 років тому 22 січня на на Софійській площі у Києві представники УНР та ЗУНР оголосили про те, що вони — один народ і прагнуть будувати спільну державу. 
У 1990-му цю подію відзначили символічним Ланцюгом Злуки від Києва до Львова, в якому взяли участь майже три мільйони українців. \
Відтоді щороку по всій Україні в різних містах цього дня люди створюють ланцюг єднання.
Фото з сайта khmelnytsky.com.ua.
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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,980 грн 

1 € = 31,903 грн

1 рос. руб. = 0,421 грн

Рух Соборності
До реалізації конкурсу до 100-річчя Злуки 
долучились десять університетів



ВІВТОРОК, 22 СІЧНЯ 20192 ІнФорУМ
«Але, хіба тільки назву «Русь» присвоїли від нас москвини? Не можна й збагнути, скільки і чого 
вони від нас присвоїли... Та хіба все, що вони від нас забрали, все стало російським? В останній 
час вони присвоїли від нас і назву Української Автокефальної Церкви, і «неньку Україну», але 
хіба від цього стали вони вже українцями або ми росіянами?!» (1930-ті роки).

Василь Липківський
митрополит УАПЦ 

(1864-1937)

УКРАЇНА МОЛОДА

Євдокія ФЕЩЕНКО

 У Меморіальному комп-
лексі в Міністерстві оборо-
ни України 20 січня зібрали-
ся рідні та близькі загиблих 
воїнів. Пролунали прізвища 
полеглих 20 січня 2015-го 50 
військовослужбовців та іме-
на всіх загиблих у боях за До-
нецький аеропорт iз часу по-
чатку АТО. У пам’ять про кож-
ного з них було здійснено удар 
Пам’ятного дзвону. На площі 
шеренга ліцеїстів Київського 
військового ліцею імені Івана 
Богуна тримала у руках порт-
рети загиблих героїв. 
 «Запекле протистояння ук-
раїнських воїнів з російськи-
ми агресорами в Донецькому 
аеропорту завершилося напри-
кінці січня. Не витримали сті-
ни. А от українські воїни висто-
яли, не зламалися, не зігнули-
ся і здобули безсмертну славу. І 

тому — перемогли», — підкрес-
лив глава держави Петро Поро-
шенко.
 Нагадаємо, 242 дні трима-
ли оборону Донецького аеро-
порту українські воїни, яких 
за незламність називають «кі-
боргами». «Дай Боже, щоб од-
ного вже мирного дня на мир-
ному і звільненому Донбасі всі 
ми з вами зібралися на зліт-
ній смузі Донецького аеро-
порту. Біля його терміналів. 
Біля знаменитої вежі. Щоб ми 
стали там і просто помовча-
ли. Просто постояли, вслуха-
ючись у відлуння жорстоких 
боїв. І щоб хоча б на секунду 
уявили і пропустили через себе 
те, через що пройшли наші вої-
ни-«кіборги», — сказав Прези-
дент. 
 І продовжив: «Відбудуємо 
аеропорт Донецька, і на його 
високій диспетчерській вежі 
завжди майорітиме українсь-

кий прапор, який «кіборги» 
піднімали знову і знову під ку-
лями і снарядами. Аеропорт 
стане кращим, сучаснішим. 
Там злітатимуть і сідатимуть 
літаки звідусіль. І завжди буде-
мо пам’ятати наших героїв».
 «І я бачу, як гідно і муж-
ньо ви тримаєтеся після смер-
ті своїх хлопчиків. Вічна їм 
пам’ять, слава. Вічна наша 
любов з ними, бо любов не зни-
кає — вона тільки росте і рос-

те з кожним днем, з кожною 
годиною. Ми вас любимо, рід-
ні наші хлопчики, ми знаємо, 
через що ви пройшли, і ця біда 
ніколи не зарубцюється, бо 
ми з вами своїми серцями, ду-
шею і кров’ю», — проникливо 
і щиро сказала присутнім Ада 
Роговцева, народна артистка 
України, яка як ніхто інший 
розуміє біль втрати, адже сама 
залишилася без сина, нехай і в 
ще мирний час. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Російські окупаційні війська 
20 січня 16 разів порушили ре-
жим припинення вогню. У смузі 
дій оперативно-тактичного угру-
повання «Схід» обстріли пози-
цій наших захисників вели чо-
тири рази з гранатометів різних 
систем, великокаліберних куле-
метів i стрілецької зброї — поб-
лизу селища Павлопіль; двічі з 
гранатометів, великокаліберних 
кулеметів i стрілецької зброї — в 
районі населеного пункту Гнуто-
ве; з ПТРК, гранатометів — поб-
лизу селища Кам’янка; двічі з 
мінометів калібру 82 мм i грана-
тометів — у районі населеного 
пункту Піски; з мінометів каліб-
ру 82 мм — поблизу селища Во-
дяне; з гранатометів різних сис-

тем — поблизу населених пунк-
тів Широкине та Красногорівка; 
з великокаліберних кулеметів i 
стрілецької зброї — поблизу на-
селеного пункту Новомихайлів-
ка.
 У смузі дій оперативно-так-
тичного угруповання «Північ» 
противник обстріляв наші пози-
ції: з гранатометів різних систем, 
великокаліберних кулеметів — 
поблизу хутора Вільний i двічі з 
гранатометів різних систем — у 
районі селища Кримське.
 Унаслідок злочинних об-
стрілів російсько-окупаційних 
військ один військовослужбо-
вець Об’єднаних сил отримав по-
ранення. Наші підрозділи у від-
повідь на провокації противника 
застосовували чергові вогневі за-
соби.

 За даними розвідки, неділь-
ної доби одного окупанта було 
знищено та двоє отримали пора-
нення.
 Станом на ранок 21 січня во-
рог вогонь не відкривав. Наші 
захисники продовжують конт-
ролювати противника на лінії 
зіткнення, дотримуючись при 
цьому умов припинення вог-
ню.
 Додамо, що українська сто-
рона СЦКК повідомляє: зброй-
ні формування РФ нахабно про-
довжують мінувати території 
поблизу лінії розмежування 
сторін, наражаючи на небезпе-
ку мирних громадян Донбасу. 
 За даними щоденного звіту 
СММ ОБСЄ, який опубліковано 
19 січня, під час патрулюван-
ня районів тимчасово неконтро-
льованих владою України тери-
торій Луганської області спос-
терігачі місії вперше зафіксува-
ли в полі два попереджувальні 
знаки про мінну небезпеку при-
близно за два кілометри на пів-
день від селища Дружне. Один 
знак був зроблений у формі бі-
лої таблички з написом російсь-
кою мовою «Міни». Інший знак 
спостерігачам розгледіти не вда-
лося.
 Українська сторона СЦКК 
зазначає, що співробітники 

ДСНС, військовослужбовці 
Об’єднаних сил i представники 
цивільно-військових адмініст-
рацій Донецької та Луганської 
областей докладають багато зу-
силь, щоб повернути Донбас до 
мирного життя. З цією метою 
систематично проводять роботи 
з виявлення, вилучення та зни-
щення вибухонебезпечних пред-
метів, серед яких артилерійські 
снаряди, мінометні міни, грана-
ти на території поблизу лінії роз-
межування сторін.
 На жаль, мирні ініціати-
ви в цьому напрямку прояв-
ляє винятково українська сто-
рона, в той час як окупаційна 
адміністрація та збройні фор-
мування Російської Федера-
ції демонструють лише заці-
кавленість у подальшому за-
гостренні конфлікту та погір-
шенні гуманітарної ситуації 
на Донбасі.
 Українська сторона СЦКК 
укотре закликає окупаційну 
адміністрацію та збройні фор-
мування Російської Федерації 
не ігнорувати інтереси цивіль-
ного населення по обидва боки 
лінії зіткнення, проявляти за-
цікавленість у забезпеченні 
екологічної безпеки регіону, а 
також відновленні цивільної 
інфраструктури Донбасу. ■

СТОЛИЦЯ

Повернення 
Петлюри
У столиці відкрили 
перший барельєф 
Голови Директорії УНР
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 Цього року, 22 травня, випов-
ниться 140 років від Дня наро-
дження Голови Директорії УНР, 
Головного отамана УНР, держав-
ного, політичного та військово-
го діяча, борця за незалежність 
України Симона Петлюри. Ос-
таннім часом інтерес до цієї іс-
торичної постаті в Україні зріс. 
Як і спроби переосмислити його 
роль у становленні української 
держави, звільнити від ідеоло-
гічних нашарувань радянської 
пропаганди, яка намагалася зро-
бити з Петлюри головного воро-
га.
 Ще одним кроком до повер-
нення пам’яті про Симона Пет-
люру стало  відкриття  21 січня 
у Києві анотаційної дошки з ба-
рельєфом Головного отамана вій-
ськ і флоту УНР, на розі бульва-
ру Шевченка та колишньої вули-
ці Комінтерна, яка сьогодні має 
ім’я Петлюри. Місце для дошки 
було вибране не випадково — 
саме тут у січні 1918 року трива-
ли бої підрозділів армії УНР з ар-
мією Муравйова, яка влаштува-
ла криваву розправу над україн-
цями. 
 Автор барельєфа — скуль-
птор Василь Маркуш. Пам’ятна 
дошка Симону Петлюрі була ви-
готовлена зусиллями Київської 
міської державної адміністрації, 
урочисте вшанування Головного 
отамана відбулося з ініціативи та 
за підтримки Українського інс-
титуту національної пам’яті.
 Анотаційна дошка стала пер-
шим увічненням пам’яті творця 
української державності початку 
ХХ століття у столиці. Але — не 
останнім. «У рамках відзначен-
ня столітнього ювілею револю-
ції в столиці України має поста-
ти пам’ятник Головному отаману 
та Голові Директорії УНР Симо-
ну Петлюрі. Адже його ім’я (по-
руч з іменами Мазепи та Банде-
ри) стало одним із символів бо-
ротьби українців за свободу», 
— каже  голова Українського ін-
ституту національної пам’яті Во-
лодимир В’ятрович. Щоправда, 
коли це буде, передбачити важ-
ко — наразі навіть не оголоше-
но конкурс на кращий проект 
пам’ятника. 
 Відкриття барельєфа Симона 
Петлюри стало одним із заходів 
у рамках відзначення 100-річ-
чя Акта Злуки, коли на Софійсь-
кій площі представники УНР та 
ЗУНР оголосили про те, що вони 
— один народ і прагнуть будува-
ти спільну державу. У 1990 році 
уперше цю подію відзначили 
символічним Ланцюгом Злуки 
від Києва до Львова, у якому взя-
ли участь біля трьох мільйонів 
українців. З того часу щороку по 
всій Україні в різних містах 22 
січня люди відтворюють такий 
ланцюг у місцях, що символізу-
ють єднання. У Києві таким міс-
цем традиційно є міст Патона, де 
так само вранці люди об’єднали 
лівий і правий береги Дніпра. ■

■

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 У Національному педагогічному університеті 
імені Михайла Драгоманова вчора відбулося засідан-
ня «круглого столу» та нагородження переможців кон-
курсу творчих робіт на тему: «Ідея Соборності: історія, 

сучасність, майбутнє». Захід проходив у рамках Про-
грами «Діалог університетів» Міжнародного центру 
Балтійсько-Чорноморських досліджень та консенсус-
них практик і приурочений до Дня соборності України 
та 100-річчя Злуки.
 «Діалог університетів» було започатковано ще 
2017 року після проведення форуму на базі Універ-
ситету імені Драгоманова. Відтоді надважливою ста-
ла мета залучення разом з викладачами студентів до 
роздумів про важливість суспільної злагоди, а також 
надання можливості активним молодим людям, які 
мають власну думку, проявити себе й отримати виз-
нання. Президент Міжнародного центру Балтійсько-
Чорноморських досліджень та консенсусних практик 
Ірина Верещук зауважила, що дуже важливою є нау-
кова складова проекту. 
 «Україна — європейська держава. Ми рухаємо-
ся в Європу. Мені приємно, що ми не просто готуємо 
педагогів, а й виховуємо педагогів, які люблять свою 
країну, свою історію», — сказав Ігор Вєтров, прорек-
тор iз навчально-методичної роботи НПУ імені Михай-

ла Драгоманова.
 До реалізації проекту конкурсу «Ідея Соборності: 
історія, сучасність, майбутнє» долучились десять 
університетів iз різних регіонів країни. Зокрема, це 
— Черкаський національний університет ім. Богдана 
Хмельницького, Львівський національний університет 
ім. Івана Франка, Національний університет «Острозь-
ка академія», Національний університет «Києво-Моги-
лянська академія», Київський університет імені Бори-
са Грінченка, Дніпровський національний університет 
імені Олеся Гончара, Харківський національний уні-
верситет імені Василя Каразіна, Чернівецький націо-
нальний університет імені Юрія Федьковича, Київсь-
кий національний університет імені Тараса Шевчен-
ка, Донецький національний університет імені Васи-
ля Стуса.
 Організаторами заходу виступили: iнтернет-ви-
дання iPress.ua, Міжнародний центр Балтійсько-Чор-
номорських досліджень та консенсусних практик, На-
ціональний педагогічний університет імені Михайла 
Драгоманова.

НА ФРОНТІ

Міни уповільненої дії
Бойовики підступно нашпиговують 
смертельною небезпекою території 
поблизу лінії розмежування

■

ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Дзвони пам’яті
У Києві вшанували захисників Донецького 
аеропорту

■

Ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна 
з портретами загиблих героїв.
Фото з сайта president.gov.ua.
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ПОСТУП

Рух Соборності 
До реалізації конкурсу 
до 100-річчя Злуки 
долучились десять 
університетів

■
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КУЛЬТУРНИЙ ФРОНТ

Дорога 
на схід
Відомі письменники 
і нові книжки вирушили 
до читачів на Донбас 
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Упродовж трьох місяців українські 
письменники зустрічатимуться з чита-
чами на сході України. У проекті візь-
муть участь близько 30 бібліотек у 15 
населених пунктах Донецької та Лу-
ганської областей. Його організували 
благодійний фонд Сергія Жадана та Ук-
раїнський інститут книги, аби започат-
кувати у бібліотеках Донбасу традицію 
проведення творчих зустрічей з автора-
ми популярних книг. Перша зу стріч iз 
письменниками, які долучилися до лі-
тературного туру «Схід читає», відбу-
лась у Харківській бібліотеці імені Ко-
роленка.
 «До бібліотек потрібно повертати 
життя, — каже один з авторів ідеї Сер-
гій Жадан. — Вони не повинні бути 
просто місцем для зберігання книг. — 
Багато бібліотек, з якими ми дружимо, 
давно перетворилися на центри куль-
турного життя. Наприклад, бібліотеки 
у Костянтинівці, Дружківці, Авдіївці, 
моєму рідному Старобільську. Туди по-
вертаються люди, і ми хочемо підтрима-
ти це». 
 На зустріч iз харків’янами прийшли 
автори романів про Донбас — Сергій Жа-
дан («Ворошиловград») , Андрій Курков 
(«Сірі бджоли») та Євген Положій («Іло-
вайськ»). У першій поїздці на Луганщи-
ну до них приєдналися Таня Стус, Тетя-
на Щербаченко та Іван Андрусяк. 
 Загалом бібліотеки, які братимуть 
участь у проекті, отримають у подару-
нок від Українського інституту книги 
понад 2 тисячі нових видань. Ідеться 
про сучасні твори вітчизняних авторів, 
а також україномовні переклади інозем-
них літературних новинок. Скажімо, 
фонди Харківської  бібліотеки  імені Ко-
роленка завдяки участі у проекту збіль-
шилися на 700 примірників. 
 «Такі зустрічі є особливо актуаль-
ними у контексті Програми поповнення 
фондів публічних бібліотек Українсько-
го iнституту книги, — каже директор-
ка закладу Олександра Ковальова. — 
У рамках цієї програми схвалено до за-
купівлі державним коштом 714 назви 
книжок загальним накладом 986 449 
тисяч примірників від 92 видавництв 
на загальну суму 114 567 400 гривень». 
 Актуальність такого туру Сергій Жа-
дан пояснив непростою ситуацією, в яку 
потрапили бібліотеки Донбасу під час 
війни. Письменник каже, що, відвіду-
ючи книгосховище у Станиці Лугансь-
кій, на власні очі бачив примірники, в 
яких залишились слiди від куль та ос-
колків. «Ми привезли туди нову літе-
ратуру, виписали газети, організували 
зустрічі з письменниками, — повідомив 
Сергій. — У результаті бібліотека стала 
для Станиці справжнім центром життя, 
куди постійно приходять люди».
 «Цього разу, подорожуючи Луган-
щиною з проектом «Схід читає», пій-
мав себе на думці, що якось не чути нарі-
кань i звинувачень, — поділився Сергій 
Жадан. — Бібліотекарі розповідають 
про свої плани та ідеї, показують відре-
монтовані приміщення, отриману апа-
ратуру, нові книги. У всіх купа проек-
тів та ініціатив, усі щось пропонують, 
чимось діляться. Пам’ятаю, як у 2014-
2015-му все це обов’язково супроводжу-
валось розмовами про те, що всюди зра-
да, і всі довкола — запроданці. А ось чи 
то зради стало менше, чи то ми всі дійс-
но трішки змінюємось — але й розмови 
виходять якісь предметніші, й дискусії 
конструктивніші, а головне — всі вида-
ються якимись упевненішими, спокій-
нішими». ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах тепер, окрім 
музею «Кобзаря», де з усьо-
го світу зібрана неймовірна 
колекція видань найвідомі-
шої збірки Тараса Шеченка, 
починаючи з позаминулого 
століття, є ще й міні-музей 
«Букваря». Його створили у 
Черкаській гімназії №1.
 Як розповідають «УМ» 
у навчальному закладі, на-
разі експозиція зібраних 
букварів нараховує майже 
70 екземплярів. Є тут перші 
книжки школяриків з Амери-
ки, Японії, Норвегії, Фінлян-
дії, ПАР, Німеччини, Литви, 
Латвії та інших країн світу.

 Останні букварі при-
несли Крістіна Голобородь-
ко з 1-Б класу (вона пода-
рувала буквар iз Німеччи-
ни), та чотирикласник Єгор 
Швець: коли був з батьками 
у Прибалтиці, привіз звід-
ти відразу два екземпляри 
— з Латвії та Литви, зазна-
чають у Першій міській гім-
назії Черкас.

 Ідея створення такого 
музею належить директору 
цього навчального закладу 
Сергію Саєнку. За його сло-
вами, формувати експози-
цію музею розпочали 9 років 
тому і тепер батьки та гімна-
зисти привозять iз подоро-
жей букварі з усього світу.
 До речі, днями міський 
голова Черкас Анатолій Бон-

даренко вручив директору цієї 
гімназії, яка входить до сотні 
найкращих в Україні, медаль 
«За сумлінну працю». Пер-
ша міська гімназія — це за-
клад нового типу, асоційова-
на школа ЮНЕСКО, адмініст-
рація та педагогічний колек-
тив, учні якої беруть активну 
участь у міжнародних проек-
тах, програмах та обмінах. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Православна церква Ук-
раїни відзначила 19 січня Хре-
щення Господа Бога на Йор-
дані — свято, яке в народі на-
зивають Водохреще, або (рiд-
ше) Водощі та Йордана. 
 Це третє найбільше й за-
вершальне свято різдвяно-но-
ворічного циклу. Здавна у всіх 
селах та містах, де були церк-
ви, святили воду. Зранку чо-
ловіки йшли до річки чи став-
ка, вирубували з льоду хрес-
та («йордана»), ставили його 
поруч з ополонкою й облива-
ли червоним буряковим ква-
сом. Під обід священик, виго-
лосивши молитву, освячував 
воду, занурюючи в неї срібно-
го хреста. Після цього випус-
кали в повітря кілька пар го-
лубів і вчиняли гучну стріля-
нину з холостих набоїв. 
 Не зраджуючи давнім 
традиціям, і цьогоріч 19 січ-
ня по всіх містах і селах Ук-
раїни люди вийшли до місце-
вих водойм. Адже віддавна в 
народі посвячену на Водохре-
ща воду вважали своєрідною 
панацеєю від багатьох недуг. 
Нею святили будівлі, тварин, 
збіжжя тощо. 
 Мер Києва, голова Асо-
ціації міст України Віталій 
Кличко, на Водохреще ску-
пався у річці Дніпро в сто-
личному парку «Наталка» ра-
зом із 30 мерами міст-членів 

Асоціації. До них долучили-
ся також голови столичних 
районів, заступники голови 
КМДА й народні депутати.
 По всій країні пройшли 
водохресні купання зі свяще-
никами та... польовими кух-
нями. Зокрема, в Запоріжжі 
було організовано два місця 
для святкових купань — на 

Центральному і Правобереж-
ному пляжах. Також городян 
запрошували на Хортицю, 
де у церкві на Січі провели 
літургію, після якої в Дніп-
ро пiрнали козаки. На Право-
бережному пляжі вода напе-
редодні встигла замерзнути, 
тому рятувальникам довело-
ся очистити місце для купань 

від льоду. 
 У Хмельницькому об-
ладнали п’ять місць для во-
дохресного купання. Усі 
вони були на Південному 
Бузі: чотири на набережній і 
ще одне на лівому березі річ-
ки з міським пляжем. У Лу-
цьку місцем для загального 
купання став пляж у Цент-
ральному парку відпочин-
ку та культури імені Лесі 
Українки. На пляж прибув 
митрополит Луцький і Во-
линський Михаїл, який ос-
вятив воду.
 В Одесі, незважаючи 
на холод і туман, прийшло 
близько 300 городян, щоб 
взяти участь у водохресних 
купаннях. 
 У Дніпрі в парку «Са-
гайдак» з нагоди святкуван-
ня Водохреща розвернуло-
ся ціле зимове містечко. Тут 
встановили сцену і розгор-
нули невеликий фудкорт iз 
шашликами, поставивши 
пункт обігріву. Пірнати у 
воду багато хто почав навіть 
до обряду її свячення свя-
щеннослужителями. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Пам’ятник першому мит-
рополиту Української автоке-
фальної церкви Василю Лип-
ківському, уродженцю села 
Попудні Уманського повіту, 
розстріляному в 1937 році, 
урочисто відкрили у Черкасах. 
Встановили його  біля музич-
ного училища  імені Гулака-
Артемовського, де свого часу 
протягом двох років викладав 
майбутній патріарх, видатний 
релігійний діяч і церковний ре-
форматор, який брав участь у 
становленні української авто-
кефалії на початку XX століт-
тя. 
 Це Василь Липківський  у 
1919 році в Микільському со-
борі Києва відслужив українсь-
кою мовою першу літургію. А 
через два роки, коли була про-
голошена Українська автоке-
фальна православна церква, 
став її першим митрополитом. 
 «Автокефалія Православ-
ної церкви України стала 
можливою, бо ми добре засвої-
ли уроки сторічної давнини та 
знаємо ціну розділення, за яке 
український народ  заплатив 
високу ціну, — наголосив на 
відкритті пам’ятника Прези-
дент України Петро Порошен-
ко, який також узяв участь в 
урочистостях та в подячному 

молебні з нагоди отримання То-
моса про автокефалію Право-
славної церкви України, який 
того дня привезли до Черкас.  
— Уже ніхто не пам’ятає су-
перечок лідерів УНР, але наш 
народ добре знає ціну Голодо-
мору, добре пам’ятає, скільки 
українців було в сталінських 
таборах,  скільки загинуло в 
повоєнні часи». 
 «Ми здійснили мрію і за-
вершили справу всього жит-
тя отця Василія  — отримали 
Томос, як визнання каноніч-
ності та самостійності ук-
раїнської церкви», — зазна-
чив Петро Порошенко. Він та-
кож привітав рішення Верхов-

ної Ради щодо закону, завдяки 
якому впорядковується пере-
хід релігійних громад до Пра-
вославої церкви України, і за-
значив, що «кожен українець 
має право самостійно виріши-
ти — йти до української цер-
кви чи лишатися з московсь-
кою».

 Пам’ятник Василю Лип-
ківському освятив Митропо-
лит Київський і всієї України 
Епіфаній. А присутній  на від-
критті пам’ятника митропо-
литу Липківському його онук  
Костянтин (доктор технічних 
наук, професор) зазначив, що 
незабаром у світ вийде шести-

Пам’ятник Василю Липківському в Черкасах.
Фото з сайта president.gov.ua.
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ПОСТАТЬ

Перший патріарх автокефалії
У Черкасах 
відкрили  пам’ятник 
розстріляному 
в 1937-му 
митрополиту Василю 
Липківському

■

ТРАДИЦІЇ

Занурилися з головою
Святкове очищення водою було масовим

■

ОВВА!

Ей, бі, сі й інші
Міні-музей букваря налічує майже 70 експонатів

■

Першокласниця 
Крістіна Голобородько
принесла до шкільного
 музею буквар 
iз Німеччини.
Фото з сайта гімназії.

❙
❙
❙
❙
❙
❙

Третій Президент України Віктор Ющенко багато років поспіль
дотримується традиції водохрещенського купання.

❙
❙
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Квiтослава ЩАСЛИВА

«Вибери мене»
 «Ігор Шевченко шукає кохану!», 
«Гарантую прибрати порох з нашої 
оселі!», «Я іду, ти зі мною?»... 
 Ні, це не витяги з газети безкоштов-
них оголошень. Це гасла кандидатів у 
президенти України. Самотній чоловік, 
який сподівається влаштувати свою 
долю, вмілий прибиральник, потішний 
клоун iз телевізора — всі вони насправ-
ді претендують на найвищу державну 
посаду. 
 І далі буде тільки гірше. Адже ви-
борча кампанія лише стартувала, а про 
свій намір балотуватися заявили вже 
понад 30 потенційних кандидатів. Поз-
магатися за президентський пост кор-
тить як політичним мастодонтам Олек-
сандрові Морозу та Петру Симоненку, 
так і зовсім новим у політиці «облич-
чям» на кшталт відомого комедіанта 
Володимира Зеленського.
 Було б дуже весело спостерігати за 
тим, як кандидати наввипередки змага-
ються у дотепності, влаштовують зі сво-
го висування реаліті-шоу, пишуть поса-
ду Президента з помилкою і дуже цим 
пишаються...
 От тільки ситуація така, що зовсім 
не до сміху. В Україні, яка після сторіч 
залежності вперше вирвалася з убивчих 
«братських» обіймів Росії й упевнено 
взяла курс на Захід, триває війна. Тому 
на майбутніх виборах Президента нам 
доведеться ставити позначку не просто 
навпроти імені та прізвища конкретно-
го кандидата. Вибір стоятиме між тим, 
зможе Україна відстояти свою неза-
лежність і зберегти курс на членство в 
НАТО і ЄС, чи дозволить проросійським 
силам узяти реванш, перекреслити всі 
здобутки попередньої п’ятирічки і зда-
ти державу «на милість» Москви.

Порошенко чи Путiн?
 Згадаймо 2014 рік. Перемога Рево-
люції гідності, загибель Героїв Небесної 
сотні, підлий напад Росії на Крим, оку-
пація, агресія на сході...
 Тоді вся країна мобілізувалася нав-
коло українських воїнів, волонтерів і 
навколо новообраної української влади. 
Ми всі єдиним дружним фронтом боро-
лися за те, щоб не втратити Україну. 
 Але минуло п’ять років. І ось уже ук-
раїнське суспільство демонструє втому і 
від політики, й від політиків... І від вій-
ни. Яка стала звичною, «фоновою» — 
десь там бійці й далі сидять в окопах, 
відстрілюються, мерзнуть... гинуть. 
Але нам «тут» — десь у затишній квар-
тирі чи теплому кафе — так не хочеться 
про це зайвий раз думати. Легше «від-
махнутися» вкинутими ззовні штампа-
ми: про те, що «ця війна комусь потріб-
на», що «всі політики однакові».
 У цьому й полягає стратегія ворога: 
розсварити, роз’єднати, зневірити — 
щоб потім без проблем підкорити й за-
хопити.
 Володимир Путін не звик програ-
вати. І коли у 2014-му йому не вдалося 
взяти Україну «нахрапом», російський 
лідер навіть не подумав здаватися. Па-
ралельно з військами на сході Кремль 
кинув у бій потужні інформаційні вій-
ська, які крок за кроком переконували 
українських виборців у тому, що «ця 
війна комусь потрібна», що «всі полі-
тики однакові»... Ну й так далі. 
 Інформаційна війна тривала з пере-
мінним успіхом. Розбудова української 
армії, підтримка України західними де-
ржавами, запровадження санкцій про-
ти Росії й безвізового режиму з ЄС доб-
ряче сплутали Путіну карти. А підпи-
сання Томосу про автокефалію для єди-
ної Православної церкви України, яке 

суттєво зменшило вплив Московської 
патріархії на українських вірян, стало 
для Кремля «контрольним ударом». 
 І оскільки все це — здобутки чин-
ної влади на чолі з Президентом Пет-
ром Порошенком, Путін уже давно на-
віть не приховує своїх очікувань на ре-
зультат президентських виборів-2019 в 
Україні: «Хто завгодно, тільки не Поро-
шенко».
 «Я дуже розраховую, що з новим 
керівництвом України вдасться вибу-
довувати якісь відносини і про щось до-
мовлятися... Ми цього хочемо!» — за-
певнив президент РФ восени 2018-го, 
під час Валдайського форуму. Окре-
мо Путін наголосив на тому, що з По-
рошенком домовитися навіть не споді-
вається. Бо якийсь він «русофоб», той 
Порошенко — називає Росію агресором, 
та й узагалі, не поважає «старшого бра-
та».
 Тож попри все розмаїття канди-
датів, вибір на президентських перего-
нах-2019 насправді є дуже простим: По-
рошенко чи Путін.
 У Кремля є «свої» кандидати, пере-
мога яких для Москви означала б не-
гайний і беззаперечний успіх — нап-
риклад, Юрій Бойко чи Віктор Медвед-
чук. Не приховує свої симпатії до Росії 
й лідер партії «Наші» Євген Мураєв.
 Проте всі ці політики, згідно з со-

ціологічними дослідженнями, не ма-
ють шансів вийти в другий тур.

 Як свідчать одночасно два великі 
опитування громадської думки, про-
ведені в грудні Фондом «Демініціати-
ви» спільно з Центром Разумкова та, 
паралельно, Центром «Соціс», у друго-
му турі суперниками майже напевно бу-
дуть Тимошенко (14-16% підтримки в 
першому турі) і Порошенко (11-14%). 
 Слідом за ними йдуть Володимир Зе-
ленський (8-9%), Анатолій Гриценко й 
Олег Ляшко (обидва мають приблизно 
7% підтримки) та Юрій Бойко (6-8%).

Хто смiятиметься останнiм?
 Та для Путіна примарні шанси Бой-
ка чи Мураєва — не проблема. Серед ре-
альних кандидатів у нього також є своя 
«залізна» ставка: Юлія Тимошенко.
 «Президента РФ Володимира Путі-
на найбільше влаштовує Тимошен-
ко. Він уже мав справу з нею раніше і 
вбачає у ній однодумця — цинічну по-
пулістку, готову укладати угоди», — 
такий висновок міститься у спецвипус-
ку журналу The Economist під назвою 
«Світ у 2019 році».
 А Медведчук, який, як відомо, є 
кумом президента Росії, невипадково 
назвав лідерку «Батьківщини» «ціле-
спрямованим» та «добре підготовле-
ним» кандидатом у президенти.
 Сама Юлія Володимирівна всіля-
ко декларує свій патріотизм. Проте 
обізнані джерела натякають на її за-
лежність від Кремля. «На неї є коло-

сальний компромат iз боку Росії піс-
ля укладення газових угод 2009 року, 
коли тодішня Прем’єр-міністр швидко 
капітулювала перед Путіним лише з їй 
самій відомих причин. За даними «На-
фтогазу», 36,6 мільярда доларів була 
втрата України по ціні на газ і за тран-
зит», — свідчить політолог Олександр 
Палій. 
 Та й дружнє «хіхікання» Тимошен-
ко на зустрічі з Путіним восени 2008 
року забути складно. На той час Росія 
уже загарбала воєнним шляхом 20% 
території Грузії, і найбільш передбач-
ливі політологи прогнозували, що на-
ступною може стати Україна. Але Юлії 
Володимирівні видався дуже смішним 
жарт президента РФ про на той час 
Президента України Віктора Ющен-
ка...
 Посміятися з чинного глави держа-
ви разом із Тимошенко Путін розрахо-
вує й навесні 2019-го. І ці його бажан-
ня збігаються з бажаннями деяких ук-
раїнських олігархів. Ключовий гра-
вець серед них — Ігор Коломойський, 
який не може пробачити державі націо-
налізацію «Приватбанку». Завдяки їй 
було врятовано заощадження десятків 
мільйонів громадян, але для Коломой-
ського це означає перспективу кримі-
нальної відповідальності за розтрачені 
кошти й необхідність повернути їх де-
ржаві. А тому, переховуючись у Швей-
царії, Коломойський старанно працює 
на те, щоб не допустити другого термі-
ну Петра Порошенка. 
 Перемога Тимошенко, яка свого 
часу фактично «подарувала» олігарху 
державне підприємство «Укрнафта», 
а тепер, подейкують, обіцяла повер-
нути йому «Приватбанк», Коломойсь-
кого цілком влаштовує. Хоча як лю-
дина завбачлива, він звик розкладати 
яйця в різні кошики. Тому зусиллями 
медіаімперії «1+1» активно суне в пре-
зиденти свого бізнес-партнера й коміка 
Володимира Зеленського. 
 А для тих виборців, яким смішно го-
лосувати за Зеленського і рука не під-
німається голосувати за Тимошенко, 
проте й кандидатура Порошенка з яки-
хось причин викликає сумніви, у Коло-
мойського є ще один кандидат «до ко-
льору, до вибору» — очільник курорту 
«Буковель» Олександр Шевченко. Той 
самий, який обіцяє «прибрати з дому 
порох» і нещодавно в одному з інтерв’ю 
пообіцяв «не пустити Порошенка в Бу-
ковель» (ну бо чинний глава держави 
йому «не подобається»). 
 І можна було б посміятися з того, 
що потім ті самі кандидати, які «не 
пускають» Президента на свої курор-
ти, дорікають йому відпочинком на 
Мальдівах... Але, знову-таки, зовсім 
не до сміху.
 Висунення кандидатів триватиме 
до 4 лютого. За цей час ми побачимо 
ще багато смішного й сумного. І дуже 
важливо не забувати, що на цих вибо-
рах Україні належить обрати не прос-
то Президента, а Верховного головно-
командувача, дипломата і державного 
діяча. А передусім — обрати своє май-
бутнє: як рівноправної частини Європи 
чи підневільної російської колонії. ■

Порошенко провів 
переговори з 
президентом Ізраїлю
 Президент Украї-
ни Петро Порошенко 
вирушив з офіційним 
візитом до Ізраїлю. 
Там він провів пере-
говори з президентом 
цієї країни Реувеном 
Рівліном. «Ми висо-
ко відзначили важ-
ливість угоди про 
зону вільної торгів-
лі, яку сьогодні вве-
чері (в понеділок. — 
Ред.) буде підписа-
но між Україною та 
Ізраїлем, — написав 
у «Фейсбуці» після 
перемовин Петро По-
рошенко. За його сло-
вами, на цю угоду біз-

нес і громадяни «че-
кали багато років». 
Він додав, що «за-
кликав Ізраїль спри-
яти звільненню ук-
раїнських моряків, 
незаконно захопле-
них Росією в полон 
під час акту агресії в 
Керченській прото-
ці». Під час зустрічі 
також окрему увагу 
було приділено пи-
танню врегулювання 
конфлікту на Близь-
кому Сході та кри-
зи в Сирії. Глава Ук-
раїнської держави 
запросив президен-
та Ізраїлю Реувена 
Рівліна здійснити ві-
зит до України у 2019 
році.

Росія святкує анексію 
Криму 
 П і д к о н т р о л ь н а 
Кремлю влада Кри-
му оприлюднила план 
заходів, приуроче-
них до святкування 
п’ятиріччя анексії пі-
вострова Росією. Від-
повідний документ оп-
рилюднений на сайті 
кримського «уряду». 
Зокрема, буде виго-
товлено сувенірну мо-
нету, приурочену до 
дати. Також окупацій-
на влада розпоряди-
лися провести пісенні 
й художні конкурси з 
нагоди «возз’єднання 
Криму з РФ». У пла-
нах також — зйомки 
фільму про «референ-

дум» 2014 року, які 
мають бути завершені 
впродовж двох міся-
ців — саме до «круг-
лої» дати. 
 У розпорядженні 
також зазначено, що 
16 і 18 березня в Кри-
му планують зробити 
безплатний проїзд у 
громадському транс-
порті.

СБУ розшукує 
ймовірного 
організатора 
вбивства Гандзюк
 Служба безпе-
ки України оголоси-
ла в розшук підозрю-
ваного в організації 
вбивства херсонської 
активістки Катери-

ни Гандзюк Олексія 
Левіна (Москаленка). 
Інформацію про роз-
шук опублікували на 
сайті МВС у розділі 
осіб, які переховують-
ся від органів досудо-
вого розслідування. 
На затримання підоз-
рюваного в організа-
ції вбивства Гандзюк 
є відповідний дозвіл 
суду. Левіну інкримі-
нують здійснення зло-
чину, передбаченого 
ч. 2 п. 4, п. 6, п. 11, п. 
12 ст. 115 (організація 
вбивства, здійснено-
го з особливою жорс-
токістю, з корисливи-
ми мотивами, групою 
осіб) Кримінального 
кодексу України. ■

ПАСЬЯНС

Дуже серйозний вибір-2019
Серед розмаїття кандидатів українцям належить обрати того, хто збереже курс 
на ЄС та НАТО і відрив від Москви

■

НОВИНИ ПЛЮС■

Ось з ким, я вам скажу, можна домовлятися.❙
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Перший десяток 
пішов
Від початку президентської 
кампанії ЦВК офіційно 
зареєструвала 10 кандидатів
Катерина БАЧИНСЬКА

 І з кожним днем їх стає дедалi більше. Мину-
лого тижня ще 5 кандидатів подали документи 
до ЦВК. Ще на початку тижня до Центрвиборч-
кому прийшли: народний депутат та лікар Ольга 
Богомолець, колишній очільник державної фіс-
кальної служби Роман Насіров, підприємець і лі-
дер політичної партії «5.10» Геннадій Балашов, 
лідер опозиційної платформи «За життя» Юрій 
Бойко та лідер політичної партії «Укроп» Олек-
сандр Шевченко. 
 Для пані Богомолець — це вже не перша спроба 
балотуватися на пост Президента. У 2014 році під 
час президентських перегонів вона набрала май-
же 2% голосів, потім потрапила до парламенту за 
списками «Блоку Петра Порошенка» і стала голо-
вою Комітету Верховної Ради з питань охорони 
здоров’я. Депутатка виховувалась у родині відо-
мої лікарської династії Богомолець. Ім’я її праді-
да Олександра Богомольця носить Національний 
медичний університет. До речі, у 2004-2005 роках 
Богомолець була особистим лікарем тодiшнього 
Президента Віктора Ющенка. Основним лозунгом 
виборчої кампанії є справедливість: «справедливі 
пенсії, справедлива реформа охорони здоров’я та 
справедливі податки». 
 А от для Романа Насірова ці вибори будуть 
першими. Розголос ім’я чиновника отримало 
після того, як його звинуватили у розкраданні 
державних коштів, понад 2 мільярдів гривень. 
Його звинувачують у співпраці з народним депу-
татом Олександром Онищенком, під час якої, за 
версією слідства, Насіров відтерміновував рент-
ну платню за видобування корисних копалин, а 
нардеп проводив завдяки цьому корупційні схе-
ми. У березні 2017 року Насірова заарештували, 
а на свободу він вийшов після того, як його дру-
жина внесла 100 мільйонів гривень застави. 31 
січня Кабмін звільнив його з посади голови ДФС, 
а вже 11 грудня 2018 року Окружний адміністра-
тивний суд Києва поновив Насірова на посаді та 
зобов’язав виплатити упущений заробіток.
 Геннадій Балашов і його партія «5.10». Лі-
дер політсили став відомий загалу завдяки своїй 
радикальній реформі оподаткування для Украї-
ни. Називає він її «система 5.10», головна ідеї 
якої полягає у тому що Україні варто відмови-
тись від усіх податків, окрім  5%  — податок з 
продажів і 10% — податок із зарплат. Для кан-
дидата це перша спроба посісти крісло глави де-
ржави. У 2014 роцi Балашов активно підтриму-
вав дії Євромайдану, а на президентських вибо-
рах відкрито підтримував чинного Президента 
Петра Порошенка. 
 Кандидат від партії «Укроп» Олександр Шев-
ченко політичну кар’єру розпочав у 2010 році, 
проте в народі його більше знають як колиш-
нього власника туристичного комплексу «Буко-
вель». Зараз пан Шевченко народний депутат, у 
Верховній Раді 8-го скликання входив до скла-
ду фракції Блок Петра Порошенка. Проте вже у 
2015 році вийшов зi складу фракції БПП, аргу-
ментувавши тим, що розчарувався у діяльності 
чинного Президента і назвав Петра Порошенка 
узурпатором влади. 
 А от Юрій Бойко, незважаючи на те, що в ук-
раїнській політиці досить відома особа, на вибо-
ри йде як самовисуванець, оскільки його остан-
ній політичний прихисток — Опозиційна плат-
форма «За життя» — ще не зареєстровано. До 
цього моменту пан Бойко перебував і в Партії ре-
гіонів, і в Опозиційному блоці, з якого нещодав-
но вийшов, щоб очолити вже згадувану платфор-
му «За життя». Також пан Бойко побував мініс-
тром палива та енергетики. До речі, Юрій Бой-
ко — єдиний кандидат, який має звання Герой 
України «за видатні особисті заслуги перед Ук-
раїнською державою у розвитку паливно-енер-
гетичного комплексу та багаторічну самовідда-
ну працю». Нагороду він отримав вiд Кучми ще 
в 2004 році. 
 Загалом ЦВК уже зареєструвала на посаду 
Президента 10 кандидатів, проте близько 20 осіб 
заявили, що в найближчий час також подадуть 
документи до ЦВК. Тому сага під назвою «Хто в 
президенти» набирає обертів. ■

■

Ірина КИРИЧЕНКО 

 Об’єднавчі тенденції у суспіль-
стві для більшості людей, мабуть, 
пов’язані з війною і з посяганням 
країни-агресора на наш суверені-
тет. І у цей період не закінчуєть-
ся пошук нашими громадянами 
великих груп однодумців, люди 
воліють самі створювати грома-
дянське суспільство та користу-
ватися усіма його можливостя-
ми. До того ж тут уже мало все-
ляти один в одного оптимізм і за-
віряти у взаєморозумінні — зараз 
усім нам як ніколи важливо про-
дуктивно діяти. Діяти — постій-
но і правильно, щоб у перспективі 
можна було покладатися один на 
одного за посередництва соціаль-
них інститутів, таких як органи 
влади та громадські організації. 
Рівень патріотизму в соціумі за-
раз безпосередньо залежить від 
якості зв’язків між українцями, 
від довіри між ними. Тут трива-
ють тенденції довіри до волон-
терів і зростання довіри до ар-
мії, хоча до подій на Майдані й 
до початку війни з Росією Зброй-
ні сили перебували наприкінці 
списків значущих за довірою для 
українців соціальних інститутів. 
І подібний список у нашому уяв-
ленні, вочевидь, розділяється на 
дві половини: у першій усе «люд-
ське, надто людське» — звичайні 
люди: місцеві жителі, волонтери, 
захисники України, Церква, гро-
мадські організації, дрібні та се-
редні підприємці, а в другій по-
ловині — все «казенне, надто ка-
зенне»: поліція, опозиція, СБУ, 
банки, парламент, уряд, суди... 
І точки перетину людського з ка-
зенним часто-густо болючі, хоча і 
без них не обійтися. 
 Рівень довіри в суспільс-
тві, на думку соціологів, тісно 
пов’язаний з його економічним 
розвитком: чим вища у суспіль-
стві довіра, тим воно більш роз-
винуте економічно (без довіри 
не провести реформ, без довіри 
люди не понесуть гроші до банків 
тощо).
 Так вважає генеральний ди-
ректор Київського міжнародного 
інституту соціології Володимир 
Паніотто.  
 Дослідження КМІС рівня дові-
ри в українському суспільстві 
мало з кінця 2017 року цікаву 
особливість — до списку соціаль-
них інститутів були додані «зви-
чайні люди у населеному пунк-
ті, де живе респондент». У грудні 
2018 року це питання повторили. 
 І якщо в попередньому дослі-
дженні найбільшою довірою серед 
українців користувалися Церква, 
волонтери та Збройні сили Украї-
ни, то в грудні 2017 року на пер-
ше місце у списку вийшли «зви-
чайні люди у вашому населеному 
пункті», у 2018 році вони зберег-
ли за собою перше місце, їм дові-
ряють 68% опитаних. Церква ж 
опинилася на четвертому місці у 
списку (за неї висловились 51% 
опитаних), а випередили її «во-
лонтери, які допомагають армії» 
(63% опитаних віддали їм пере-
вагу), та «волонтери, які допо-
магають переселенцям» (61%). 
Збройні сили мають таку саму 
підтримку, як Церква (51%), та 
трохи більший відсоток тих, хто 

не довіряє. 
 Довірі до Збройних сил є безпе-
речне пояснення — наше населен-
ня довіряє військовослужбовцям 
свої життя під час війни з Росією. 
А ось настільки висока довіра до 
«мирного обивателя, який живе 
поруч», пояснюється тим, що від 
кожного зараз надто багато зале-
жить, щоб не ухилятися від взаєм-
ної довіри та співпраці. 
 Володимир Паніотто вва-
жає, що інтеграція,яка зросла, 
не зменшить розбіжностей у со-
ціумі. 
 — Із зростанням підтрим-
ки незалежності України після 
анексії Криму Росією інтеграція 
у країні посилилася, можливо, з 
цим пов’язана і збільшена довіра 
українців один до одного. Проте 
тут не слід забувати, що соціоло-
гічне опитування не проходило в 
анексованому Криму та на окупо-
ваній території Донбасу, де люди 
можуть демонструвати інші дум-
ки. До того ж випадки конфліктів 
у настільки озброєному суспільс-
тві, яким стало наше, стали небез-
печнішими, аніж були раніше. 
 Зараз розмилося поняття опо-
зиції, губляться відмінності, чим 
вона відрізняється від влади і в 
чому змагаються політики: не-
вже в тому, хто більший патріот 
України? Раніше, наприклад, вла-
да підтримувала Росію і російсь-
ку мову, а опозиція — Україну та 
українську мову, і навпаки. Зараз 
різниця в орієнтаціях між владою 
та опозицією стерлася. Залишила-
ся орієнтація на те, хто з лідерів 
більше сподобається населенню. 
 Наше суспільство важко на-
звати зрілим. По-перше, ми пос-
тійно обираємо до влади дуже 
дивних людей. Рівень політич-
ної культури у суспільстві вкрай 
низький. По-друге, суспільна 
свідомість амбівалентна, напри-
клад, люди одночасно виступають 
і за ринок, і за посилення соціаль-
них гарантій. Підтримка реформ 
дуже низька. Майже для 86% ук-
раїнців головним джерелом ін-
формації про те, що відбувається 
у країні, є телевізор. 
 Та все ж таки Україна ста-
ла більш інтегрованою країною. 
Хоча, звичайно, те, що довіра до 
«звичайних людей у населеному 
пункті» становить майже 70%, — 
це не найвищий показник порів-

няно з розвинутими країнами, де 
вона перевищує 90% і визначає 
найбільш розвинуті світові еко-
номіки. 
 Що означає довіра у соціумі з 
точки зору соціального психоло-
га? 
 Розповідає Вадим Васютинсь-
кий, головний науковий спів-
робітник Інституту соціальної та 
політичної психології НАПН Ук-
раїни:
 — Як суспільство, ми, мабуть, 
уже переросли підлітковий вік, 
виходячи із властивої йому «кри-
зи авторитетів», і вступили до ран-
ньої юності. Зараз нашим людям 
потрібно вже менше оптимізму — 
проте більше результатів, від со-
ціальних інститутів, які можуть 
що-небудь змінити, здійснюють 
конкретні дії. 
 Що ж до високої довіри до ото-
чуючих людей, респонденти на-
справді виявляли її до тих, кого 
знають краще за всіх. Люди завж-
ди відчувають потребу порадити-
ся із кимось «своїм». Є поняття 
«лідер суспільної думки» — так 
у наших невеликих провінційних 
поселеннях є місцеві авторите-
ти, з якими радяться, коли вини-
кає проблема, і остаточний висно-
вок робиться після того, що скаже 
конкретна людина. Таких людей 
всюди в Україні, як і в будь-яко-
му іншому суспільстві, — 5-7%. 
 У нас кращі підстави для руху 
вперед, для оптимістичного роз-
витку, аніж в інших кризових 
суспільствах, аніж у тій же Росії, 
— якщо під розвитком розуміти 
і біль, і піт, і сльози, без чого не 
обійтися. При домінуючій у сус-
пільстві довірі до звичайних лю-
дей у нас немає довіри до влади. 
Громадські організації сприйма-
ються українцями добре, проте 
визначальної ролі в суспільстві не 
відіграють, навряд чи більшість 
наших людей були б здатні назва-
ти декілька громадських організа-
цій. Та й волонтерів стає менше. 
  Труднощі розвитку суспільс-
тва, постійні невдачі й розчару-
вання створюють у ньому вели-
кий дефіцит довіри. Люди не ба-
чать, кому довіряти в інститутах 
влади. А коли трапляється вели-
кий дефіцит довіри, люди шука-
ють, кому довіряти можна — пат-
ріоти довіряють ветеранам АТО, а 
люди релігійні — Церкві. ■

ТЕНДЕНЦІЇ

Не так оптимiзм, 
як результати
Візьмемося за руки — збережемо активи суспільства

■

Звичайні українці творять історію.
Фото з сайта uamodna.com.
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Олена ГОРІШНЯНСЬКА 

Урочисто відкрили виставку «Ли-
царям Української Народної Рес-
публіки присвячується» до 100-
річчя проголошення Акта Злуки 22 
січня 1919 року в Національному 
музеї історії України. Споконвічне 
прагнення українців до об’єднання 
справдилося 100 років тому, коли 
на Софійській площі було урочис-
то зачитано текст Четвертого Уні-
версалу, відомого як Акт Злуки. 
Національний музей історії Украї-
ни спільно з Державною архівною 
службою України представили до 
огляду оригінал цього вікопомного 
документа 1919 року.

Акт Соборності
 Відкриваючи виставку, гене-
ральний директор Національного 
музею історії України Тетяна Сос-
новська пояснила, чому подія від-
бувається саме 18 січня: «Сьогод-
нішній день є знаковим в історії 
Української революції. Рівно 100 
років тому цього дня Директорія 
та представники ЗУНР зібрали-
ся, щоб обговорити зміст Акту Со-
борності. Тому, щоб підкресли-
ти знаковість цієї події, щоб нада-
ти змогу киянам і гостям столиці 
на вихідних побачити ці унікаль-
ні експонати, ми й вирішили від-
крити виставку саме 18 січня».
 Слова вдячності за організацію 
виставки від першого віце-прем’єр-
міністра України, голови Товарис-
тва «Меморіал» ім. Василя Стуса 
Степана Кубіва директору і колек-
тиву НМІУ передав перший заступ-
ник голови «Меморіалу» Богдан 
Моркляник. «Віднині воєдино» — 
ці слова є квінтесенцією Універса-
лу про єдність українських земель. 
На виставці бачимо, як Київ, знек-
ровлений після світової війни, 100 
років тому спромігся вшанувати 
пам’ять своїх героїв. Побачивши ці 
унікальні пам’ятки доби визволь-
них змагань, кожен відчує, що ми 
є ланкою у виснажливій, але пере-
можній боротьбі за Україну», — на-
голосив Богдан Моркляник.
 На думку голови Державної ар-
хівної служби України Тетяни Ба-
ранової, 2019 рік починається з 
визначної події — представлення з 
архівного сховища Четвертого Уні-
версалу. «Приємно бачити людей, 
які дбайливо зберігають історію. 
Архіви мають документальні свід-
чення, але не мають приміщень, де 
можна представити ці раритети ши-
рокому загалу. Оригінали докумен-
тів свідчать про те, що Злука була 
не одномоментним поштовхом, до 
цієї події українці йшли тривалий 
час», — доповнила колегу Наталя 
Маковська, заступниця директо-
ра Центрального архіву вищих ор-
ганів влади України.

Вшанування Січових стрільців 
Євгена Коновальця
 Акт Злуки є не єдиним унікаль-
ним експонатом — свідком бурем-
них часів минулого століття. Упер-
ше також експонується срібний 
поховальний вінок на могилу Сі-
чових стрільців. Йдеться про по-
леглих у листопаді 1918 року в бою 
під станцією Мотовилівка на Київ-
щині. Полягло тоді 17 січовиків 
окремого загону Січових стрільців 
Євгена Коновальця. Серед них — 
сотники з Галичини Федь Черник 
і Микола Загаєвич, а також Мико-

ла Вітик, Петро Шлюсар, Семен 
Лабіда. Наслідок цього бою фак-
тично уможливив прихід до влади 
Директорії УНР. Останки Січових 
стрільців були урочисто перепо-
ховані у Києві 19 січня 1919 року 
на території Маріїнського парку. 
Срібний вінок на могилу поклада-
ло керівництво Директорії УНР — 
Симон Петлюра і Володимир Вин-
ниченко. Вшанувати полеглих во-
яків прибула й делегація Західно-
української Народної Республіки. 
На жаль, точне місце поховання 
останків Січових стрільців на сьо-
годні невідоме. Знаємо тільки, що 
тодішні київські газети згадува-
ли «братську могилу в Царсько-
му саду на березі Дніпра над са-
мим краєм обриву». Історики при-
пускають, що поховання могло 
бути ліворуч від Олександро-Нев-
ської церкви, на місці якої, після 
зруйнування в 1934 р., встанови-
ли пам’ятник М. Ватутіну.
 Пам’ятки часів Української ре-
волюції 1917—1921 років ретельно 
знищувала радянська влада. Тому 
збереження і виявлення цього екс-
поната фахівцями НМІУ є надзви-
чайною удачею. Вінок складається 
з кількох стилізованих дубових і 
лаврових гілок. До стовбура в цен-
трі прикріплено факел зі стилізо-
ваним вічним вогнем. На ньому — 
клеймо Київської ювелірної фаб-
рики з написом «І. Маршак». На 
широкій позолоченій стрічці вни-
зу читаємо гравіювання: «Лица-
рям Української Народної Рес-
публіки, що виконали свою Гро-
мадянську повинність, на вічну 
пам’ять від Українського Націо-
нального Союзу».

Із Києва — на виставку 
в Нью-Йорк 
 Завідувач відділу НМІУ «Музей 
української революції 1917—1921 
років» Олександр Кучерук прирів-
няв за значимістю в українській 
історії Четвертий Універсал Ди-
ректорії УНР з Руською Правдою 
і Конституцією Пилипа Орлика, а 
також з Актом проголошення не-
залежності України 1991 року. А 
срібний вінок Січовим стрільцям 
поставив у один перелік з таки-
ми артефактами української ми-
нувшини, як скіфська Пектораль, 
златник Володимира Великого і бу-
лава Богдана Хмельницького. 
 Музейним реставраторам зна-
добилося майже два роки, щоб від-

реставрувати цю 6-кілограмову 
пам’ятку з фондів Національного 
музею історії України. Керівник 
реставраційної групи Сергій Си-
ньоокий задоволений результатом 
роботи з реставрації вінка. «Для 
нас було великою честю працюва-
ти над відновленням такого цінно-
го, рідкісного та історично важли-
вого взірця», — зізнався реставра-
тор НМІУ.Тепер срібний вінок ви-
разно звучить у центрі експозиції. 
А його листки так майстерно зроб-
лені й дбайливо відреставровані, 
що, наблизившись до експоната, 
відвідувачі затамовують подих — 
їм здається, що вони тремтять. 
 Вінок експонуватиметься в 
НМІУ до середини березня, а пізні-
ше вирушить за океан — на вистав-
ку в Українському музеї в Нью-
Йорку. Старший науковий спів-
робітник Інституту української 
археографії та джерелознавства 
імені Михайла Грушевського НАН 
України Юрій Савчук розповів, що 
і за кордоном срібний вінок буде 
титульним експонатом виставки, 
до якої залучені провідні куль-
турні інституції України. Трива-
тиме вона кілька місяців. Відтак 
світ більше дізнається про бороть-
бу українців — як колишню, так і 
нинішню. 
 Для куратора виставки, за-
ступника генерального директо-
ра НМІУ з питань розвитку Сергія 
Носачова головним було показати, 
що за представленими на виставці 
предметами стоять люди, які від-
дали життя за соборність Украї-
ни. Окремими блоками на виставці 
представлена підбірка світлин з ві-
копомного свята Злуки, зброя, від-
знаки і нагороди визвольних зма-
гань цієї доби. Виставковий про-
ект представляє як загальний, так 
і персоніфікований вимір героїч-
ної сторінки української історії. 
 На завершення відкриття 
виставки в музеї прозвучали зво-
рушливі пісні часів Української 
революції 1917—1921 років, які 
виконала на старосвітській кобзі 
киянка Тетяна Нікітюк.
 Відчути історичну спорід-
неність доби УНР із сучасною Ук-
раїною можна також у фотозоні 
виставки, біля банера з написом 
«Не ридать, а здобувати». Там охо-
че фотографуються гості музею —  
представники різних поколінь. Ге-
роїка сторічної боротьби за Украї-
ну надихає сучасників. ■

АРТЕФАКТИ

Віднині воєдино
У Національному музеї історії України до 100-річчя Злуки УНР 
і ЗУНР представили унікальні експонати — оригінал Акта Злуки 
та срібний вінок, покладений на могилу Січових стрільців

■КНИЖКОВА ШАФА

«Дорогий 
товаришу 
Коновалець» 
Несподівані історичні контексти 
діяльності лідера ОУН — у новому 
томі епістолярної спадщини
Олександр ХОМЕНКО

 Тих, хто вважає, що «товариш» у цьому випадку — 
то зумисне спародійована форма звертання, мушу роз-
чарувати: усе без найменшої цяти комічності й абсо-
лютно серйозно, яким би дивним це не видавалося стар-
шому поколінню нашого громадянства, яке встигло ще 
застати СРСР та пам’ятає зовсім інший типаж «това-
ришів». Бо в середовищі УВО і навіть ранньої ОУН звер-
тання «товаришу» було своєрідним маркером, який ви-
різняв своїх від чужих. Тож коли лідер цих спільнот і 
колишній полковник Корпусу Січових стрільців Євген 
Коновалець у своїх емігрантських мандрах отримував 
від Івана Гуляя, голови Управи Української стрілець-
кої громади в Канаді, листи, які традиційно розпочи-
налися «Дорогий товаришу Коновалець», то відпові-
дав він не менш узвичаєно — «Дорогий товаришу Гу-
ляй». Згодом, щоправда, ця форма змінилася на «друг/
друже» (аби ні в який спосіб не нагадувати комінтер-
нівців), проте погук побратимства лишився назавжди: 
кожна революційна спільнота, у якій люди ходять по 
межі життя та смерті, на початках своїх намагається 
взорувати на євангельське «брати і сестри»...
 Про це та багато про що інше можна довідатися з 
виданого наприкінці 2018 року Фундацією імені Оле-
га Ольжича третього тому серії «Документи і матеріа-
ли з історії Організації українських націоналістів», до 
якого увійшло листування Євгена Коновальця з пред-
ставниками УСГ у Канаді. Незважаючи на те, що томи 
епістолярної спадщини цікавлять професійних науков-
ців, звичайний читач зможе віднайти там для себе бага-
то такого, що ламає звичні шаблони уявлень.
 Узяти хоча б проблему фінансування націоналістич-
ного руху (Коновалець зі зрозумілих причин неоднора-
зово порушував її у листах до своїх прихильників). Зга-
даний вже Гуляй у відповіді Коновальцеві від 1 січня 
1930 року розгортає під цим оглядом цікаві й обнадій-
ливі перспективи. Спочатку стрілецька громада у Ка-
наді збиратиме певний «стартовий капітал», а потім 
почнеться реалізація розробленого Гуляєм амбітного 
бізнес-плану...
 «Я би думав, що Вам би найкраще забезпечити собі 
ренту уложенням того гроша в підприємство. Таким 
підприємством уважаю хов овець. Коли Ви вложите в 
те підприємство $ 5000, то матимете річного приходу 
чистого около $ 1500 і Ваш маєток збільшиться на яких 
$ 3000 за перший рік, на другий рік маєте приходу око-
ло $ 3000, а маєток повинен збільшитися до 6000, отже 
вже представляти вартість $ 14000, третього року вже 
дохід був би около $ 5000, а маєток Ваш збільшився на 
$ 24 000 і т[ак] д[алі]». 
 Якби судилося цим планам зреалізуватися, мож-
ливо, мали б ми альтернативну історію про засновника 
ОУН. Десь таку: синя далечінь бездонного неба, гурти 
овець на канадійських преріях розбрелися аж до само-
го обрію. «Чия земля?» — запитує у чабанів випадко-
вий мандрівець і чує у відповідь гонорове: «Коноваль-
цева»...
 Листування Євгена Коновальця з очільниками УСГ 
у Канаді викликає інтерес ще й тому, що ця заокеансь-
ка країна справедливо вважалася керівництвом УВО 
та ОУН за безпечний тил, віддалений від польсько-ук-
раїнського та більшовицько-українського «фронтів», 
тобто за територію, на якій у відносно спокійних умо-
вах можна було як розгорнути націоналістичну робо-
ту агітаційно-пропагандистського кшталту, так і вип-
рацювати відповідну політичну стратегію організацій-
ної діяльності на окупованих українських теренах. 
 У цілому комплексі обговорюваних тем один з ас-
пектів виокремлюються по-особливому. Йдеться про 
чітке й неодноразово підкреслюване лідером ОУН ус-
відомлення засадничої понад-партійності новостворю-
ваної організації: «Створення Організацїї Українських 
націоналістів не було звичайним собі хотінням творити 
ще одну українську політичну організацію. Наша пар-
тійно-політична гризня в краю і з другої сторони, воро-
жий натиск, щораз то більше відштовхували від партій-
ництва нашу молодь. Вона хотіла боротися за державу, 
а не за партійну програму, вона хотіла доложити всіх 
зусиль, щоб якнайскоріше висвободити українські зем-
лі з-під польської займанщини». Цікава заувага, особ-
ливо на тлі гурту переварених між собою наших «націо-
налістичних партій», кожна з яких неодмінно проголо-
шує себе спадкоємницею Коновальцевої ОУН... ■

■

Оригінал Акта Злуки.
Фото з сайта nmiu.com.ua.
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«Геополітика грається територією 
України й українським питанням» 
 Сьогодні — особливий день для Ук-
раїни. І в її історії, і в історії форму-
вання нашої держави — це справді 
день знаковий. 22 січня виповнюєть-
ся 100 років від дня, коли на Софійсь-
кому майдані в Києві був оголошений 
документ, до якого ми росли й підхо-
дили упродовж тривалого часу — по-
над 600 років. Але події саме 1917-18 
років тут, в Україні, пришвидшили 
процес становлення України як окре-
мої держави. 22 січня о 9-й годині ран-
ку в Києві й у багатьох містах Украї-
ни відбувся святий молебень. Молили-
ся за Україну, за утвердження її неза-
лежності й єдності. А о 12-й годині на 
Софійському майдані — красиво офор-
мленому (хай то були бутафорні арки, 
але людям хотілося навіть у той склад-
ний економічно, політично, воєнно мо-
мент, у час невизначеності, коли, як 
писав поет, «стоїть розтерзаний Київ 
і двісті розіп’ятий я») було оголошено 
акт про те, що народжується не прос-
то держава Україна, а народжуєть-
ся ЄДИНА ДЕРЖАВА, яка нарешті 
об’єднує у своєму національному, полі-
тичному, культурному, ментальному, 
мовному тілі всі українські землі. Цей 
Акт злуки, об’єднання, взаєморозумін-
ня прозвучав як акт політичний і мен-
тально надзвичайно важливий — пово-
ротний, коли всі зрозуміли, що ось є те 
об’єднання, яке перегукується ще з XI 
століттям, де навколо стольного граду 
Києва об’єднувалися менші князівс-
тва, утворивши тоді велику державу 
— Русь. 
 І ось через перегук поколінь, істо-
ричні алюзії й зв’язки велич Акту, ве-
лич постання великої держави, в яку 
входили всі етномовні терени Украї-
ни, відбулася. Звичайно, це не означа-
ло розв’язання відразу всіх проблем, 
які поставали перед молодою держа-
вою. Тому, святкуючи сторіччя неза-
лежності Української держави — єди-
ної й об’єднаної, ми сьогодні насампе-
ред віддаємо шану тим прозірливим 
українським політикам, які до цього 
прагнули, докладали зусиль на різних 
етапах. Навіть тоді, коли не вдавало-
ся це зробити, коли ми мали поразки 
політичні за Богдана Хмельницького, 
за гетьмана Мазепи, а потім — Пили-
па Орлика, все ж тривало виростання 
України у своїй несхитній волі до Ук-
раїнської держави. 
 Ідея була живою, вона пульсувала і 
надавала нових сил. І ось сто років тому 
вона була ожиттєвлена, реалізована у 
вигляді важливого документа — Акта 
злуки Української Народної Респуб-
ліки і Західно-Української Народної 
Республіки. І це була велика історич-
на перемога. Тому ми сьогодні маємо 
задуматися над тим, що за цей сторіч-
ний проміжок було зроблено правиль-
но, перспективно, а що не так. Що не до 
кінця спрацювало на утвердження Ук-

раїни і чому, зрештою, через сто років 
із великими складнощами ми ще й досі 
боремося за те, аби Україна стала пов-
ноформатно незалежною, аби відбула-
ся вповні.
 Історія тоді чогось варта, коли вона 
підказує, як маємо діяти сьогодні. 
Саме можливість провести паралелі, 
можливість сформувати на досвіді тих 
подій важливі історичні висновки спо-
нукає нас до того, щоб ми не просто від-
значили цей день, і не просто постоя-
ли в ланцюжку єднання, який пройде 
через усю нашу країну, а насамперед 
щоб цей ланцюжок пропустив через 
своє серце і свідомість кожен украї-
нець, щоб ми зрозуміли, що правиль-
но, а що не так ми робимо сьо-год-ні!
 Найважливіший історичний здо-
буток — ми є, ми здатні рухатися впе-
ред обраним шляхом. Ми сьогодні має-
мо історичний шанс подальшого утвер-
дження державності, шанс, який ми не 
втратимо! Водночас ми маємо потуж-
ні уроки-застереження, які зміцнюють 
нас у своїх вчинках і діях. Один із цих 
уроків стосується того, що історію тво-

рять люди! Люди зі своїми амбіціями, 
зі своїми поглядами, які були інколи 
несумісні з поглядами інших. Люди, 
які мали свої устремління і провадили 
свої підкилимові ігри. Саме тому, що 
Петлюра свого часу домовився із Поль-
щею, ми втратили велику територію на 
тривалий час — аж до 1939 року. Далі 
інша домовленість — Сталiн—Гіт-
лер—Молотов—Ріббентроп, і ніби нам 
частину втраченого повертають, але 
далі — вже інші домовленості, й зно-
ву нас ділять. І ми знову стаємо тере-
ном, який ріжуть і кроять так, як хо-
четься комусь, не питаючи нашої зго-
ди і волі. Велика міжнародна геополі-
тика грається Україною, українським 
питанням, долею великого народу. Це 
ми спостерігаємо і сьогодні.

«Змініть щось тут, в Україні. 
Ви можете це зробити!»
 І сьогодні, попри те, що сто років ми 
вибудовуємо й підживлюємо ідею не-
залежної України, побудову демокра-
тичного громадянського суспільства, 
ми залишаємося такими ж патерналіс-
тами і дивимося лише в оптику особис-
тості, як і сто років тому. Хто батько 
нації сьогодні, хто сьогоднішній Пре-
зидент, хто завтра буде Президентом... 
Народ сьогодні в Україні збожеволів 
— збожеволів виборами, ніби немає в 
країні інших проблем і завдань. Виб-
ори — це надзвичайно важливо, але 
не можна ними заступати всієї багато-
гранності нашого життя. 
 Розуміючи, що на вибори як фор-

му зміни, удосконалення влади є за-
пит суспільства, цей запит продовжу-
ють маніпулятивно посилювати і роз-
кручувати. Точнісінько так було сто 
років тому. Тому в мене запитання: 
чи ми навчилися за сто років мисли-
ти інакше? Коли нас об’єднувала би, 
була злукою ота гармонія наших вели-
ких ідей справжньої розбудови держа-
ви, в якій кожній особистості знайшло-
ся б місце і кожна особистість почува-
лася б будівничим держави і була б за-
доволена цією розбудовою. 
 Структура держави і державності 
передбачає наявність очільника: чи 
це буде президент, чи імператор — не 
важливо як ми його назвемо. Головне, 
що він є обличчям нашої держави. Це 
людина, яка може презентувати де-
ржаву на міжнародному рівні та й зре-
штою в певних ситуаціях може бути 
арбітром. Але яка це має бути мудра, 
підготовлена людина, щоб кожен гро-
мадянин міг їй довірити свою долю, 
вручаючи мандат довіри! Звичайно, 
в структурі держави має бути якийсь 
елітарний клуб мислителів, які прий-
матимуть ті настановчі документи, які 
ми називаємо законами. А інший елі-

тарний клуб професіоналів буде ці за-
кони втілювати. Але будьмо чесними: 
деградація, яку ми спостерігаємо серед 
політичних еліт, і постійні нагадуван-
ня суспільству про ті небачені амораль-
ні прояви членів цих елітарних клубів, 
що ми називаємо дещо затертим і зніве-
льованим словом «корупція» (насправ-
ді це — злочин, злочин проти держа-
ви, проти особистості, проти кожного з 
нас). Це все не вельми вселяє надії й по-
роджує райдужні перспективи. Якщо 
ми не здатні обрати собі очільника де-
ржави, не здатні оцінити його прагнен-
ня, викладені чітко в його програмі, не 
здатні самі оцінити, наскільки ця про-
грама реалістична і переконлива, зна-
чить, ми заслуговуємо на цю владу й на 
таке життя, яке маємо. Не можна жити 
під тиском медіа та «зомбоящика». 
Маємо жити своїм розумом, спираю-
чись на реальний досвід кожного гро-
мадянина. Що це дає кожному з нас? 
Насамперед — це шлях утвердження 
незалежної демократичної держави, 
у якій кожен може працювати, бути 
вільним, захищеним законом і захище-
ним від свавілля так званих законни-
ків. Це утвердження суспільства, де я 
можу себе реалізувати сповна. Сьогодні 
маємо десятки законів, які обмежують 
особистість, її волю, її устремління, ба-
жання працювати. Особистість відсто-
ронена від суспільного життя і держа-
ви, вона, як равлик, у мушлю ховаєть-
ся від життя. Такою мушлею є, напри-
клад, еміграція. Люди, які виїздять за 
кордон, роблять помилку в тому, що 

шукають краще життя, але ми знає-
мо, що там добре, де нас нема. Вели-
ка ілюзія — там заробити, сюди при-
їхати, щоб краще жити... Але ці люди 
втрачають найголовніше — відведений 
Богом і Долею час бути тут, на рідній 
землі, своїми силами і своїми таланта-
ми змінити життя тут, у себе вдома. Ви 
можете це зробити! Але тоді, коли сло-
ва «злука», «єдність» будуть усвідом-
лені кожним із вас, і ви не ховаючись 
один від одного, не відсторонюючись, 
а об’єднавшись, почувши один одного, 
усвідомивши голос і силу того, що вам 
говорить сусід, робитимете дуже важ-
ливу справу: змінюватимете життя, 
свою країну!

«Українці сьогодні — не маса і не 
бидло, а громадянське суспільство»
 Я хочу сказати одне: за моїми спос-
тереженнями, українське суспільство 
за останні 25 років, тобто чверть століт-
тя, змінилося неймовірно! Люди зміни-
лися, їхня ментальність зазнала пере-
творень. З одного боку, вони виросли і 
вивищились у почутті своєї національ-
ної і особистісної гідності. З другого, — 
навчились цінувати самі себе. З цього 
поцінування виростає і міцніє грома-
дянське суспільство! Можу констату-
вати, що, виростаючи як особистості, 
люди перестали боятися оточення, не 
ховаються за спинами інших, менше 
зважають на те, «як би чого не вийш-
ло», коли б чогось зайвого не сказати, 
не висловити якусь свою позицію чи 
виявити ініціативу. Зараз заледве оди-
ниці так поводяться. Українці відчули 
внутрішню свободу. Це вже не маса, це 
— громадянське суспільство. Так, воно 
ще не опанувало механізмів управлін-
ня, форм самоствердження, але наше 
суспільство як громадянське нарощує 
сили. 
 Сьогодні виріс загальний інтелекту-
альний рівень людей, це попри те, що 
школа, освіта ще мають великі борги 
перед суспільством. Освіта має стати 
зоною особливої турботи громадянсь-
кого суспільства, тут треба наводити 
лад... Але кількість яскравих особис-
тостей серед молодих людей і рівень їх-
нього IQ, їхньої освіченості, різносто-
ронності, сприймання світу невпинно 
ростуть. У цих людей горять очі, спі-
ває душа! Ми маємо сьогодні зміну по-
колінь, і покоління, яке прийшло, над-
звичайно активне. Це — покоління 
сильних особистостей!
 Тепер наступний етап: злука особис-
тостей у річищі загальнодержавних ін-
тересів. Не може бути такого, що осо-
бистість вибудує собі якийсь палац й 
ізолюється від держави. Ні! Людині 
призначено долею бути в суспільстві! 
І при цьому вона — вільна, може їзди-
ти, вчитися, обирати свій шлях... Але 
треба бути мудрим і, вибираючи, вив-
чаючи та узагальнюючи досвід наших 
сусідів, ми маємо повертати це як на 
збагачення особистого досвіду, так і за-
гального — національного. І маємо при 
цьому не втрачати головних орієнтирів. 
Ми — діти України, єдиної України. Ми 
— діти тієї України, яка сто років тому 
проголосила Акт Злуки. Тієї України, в 
якої є велике майбутнє. 
 І тому сьогодні, коли осмислюємо 
уроки минулого, не забуваймо, що ін-
дивідуальні амбіції, які інколи став-
лять вище загальних інтересів, нерід-
ко шкодять. На перше місце необхідно 
поставити завдання суспільного розвит-
ку, максимально долучивши до реаліза-
ції цих ідей найширші кола ОСОБИС-
ТОСТЕЙ. Я вірю у те, що і ближчі міся-
ці (якими нас залякують, що це будуть 
складні місяці, хоча простих і не буває!) 
принесуть нам, нашому суспільству той 
результат, який ми хочемо або... до яко-
го доросли! Якщо ми сьогодні можемо 
щось зробити, аби підняти планку на-
ших устремлінь — робімо це! Всі разом! 
Але, насамперед, думаймо і будьмо пе-
реконані в тому, що тільки задля Украї-
ни і задля нас iз вами в Україні треба 
жити і працювати!
 Вітаю всіх із цим ювілеєм і зичу на-
самперед мудрості, переконання, що 
ви — діти прекрасної землі — своїми 
руками можете ще більше долучитися 
до її розвитку й утвердження. ■

Павло Гриценко. 
Фото з сайта ff.udpu.edu.ua.

❙
❙

Найважливіший історичний здобуток — ми є, ми здатні рухатися 
вперед обраним шляхом.

ДО ДАТИ

«Ми досі боремося, аби 
Україна відбулася»
Чи ми навчилися за сто років інакше мислити? 
Роздуми доктора філологічних наук, директора 
Інституту української мови НАН України 
Павла Гриценка з нагоди Дня соборності

■

Підготувала Ліна ТЕСЛЕНКО 

«Історія тоді чогось варта, коли вона підказує, як маємо діяти сьогодні», — цілком 
слушно наголошує доктор філологічних наук, директор Інституту української мови 
НАН України Павло Гриценко. Сто років тому Україна проголосила Акт злуки УНР і 
ЗУНР, проте дорога до справжньої незалежності й соборності виявилася довгою і 
тернистою. Які уроки ми маємо винести з подій на Софійському майдані в Києві 22 
січня 1919 року, які помилки зробили тоді, й чого маємо остерігатися тепер, відомий 
науковець відверто поділився в розмові з відеоканалом IDEALIST.media. 
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Вибух трубопроводу з нафтопродук-
тами «Туспан-Тула» в мексикансько-
му місті Тлауелілпан призвів до числе-
них людських жертв. Інцидент стався у 
ніч на суботу, 19 січня, про що повідо-
мив у своєму мікроблозі в соціальній ме-
режі «Твіттер» губернатор штату Ідаль-
го Омар Фаяд. Він же, за свіжими сліда-
ми, назвав у суботу кiлькiсть жертв: 20 
загиблих i ще 71 потерпілий iз поранен-
нями різного ступеня тяжкості.
 Проте станом на вчорашній день 
кількість загиблих внаслідок вибуху на-
фтопроводу зросла до 85 осіб. За інфор-
мацією вже згаданого губернатора шта-
ту Омара Фаяда, ще 72 людей з тілесни-
ми ушкодженнями різного ступеня пе-
ребувають у лікарнях.
 За попередніми даними, причиною 
катастрофи міг стати витік пального 

через несанкціоновані підключення до 
трубопроводу. За даними місцевих ЗМІ, 
на момент трагедії поряд з трубопрово-
дом перебували сотні людей. Вибух став-
ся під час спроби багатьох місцевих жи-
телів набрати бензину в канiстри з тру-
бопроводу, повідомляє місцева влада та 
державна енергокомпанія Pemex.
 Сили правопорядку оточили міс-
це катастрофи. За даними концерну 
Pemex, на місці аварії працюють загони 
спецпризначення, рятувальники й по-
жежники. На місце катастрофи також 
відряджено військових. 
 Крім того, для допомоги постражда-
лим залучили 11 машин швидкої допо-
моги. Також зі столиці в зону катастро-
фи направили спеціальний гелікоптер. 
Постраждалих, які отримали сильні опі-
ки, перевезуть у лікарнi Мехіко, запев-
нили в Pemex. Президент країни Ману-
ель Лопес Обрадор закликав уряд нада-

ти допомогу постраждалим.
 Розкрадання бензину — не новина 
для Мексики, де це є досить масштабною 
проблемою. За даними концерну Pemex, 
у 2018 році кожні 30 хвилин фіксували 
спробу незаконного відкачування бензи-
ну. Губернатор штату Ідальго закликав 
місцевих жителів припинити розкра-
дання пального. Серед іншого він наго-
лошує й на небезпеці для життя, котра 

загрожує тим, хто наважився на таке.
 Учора в Мексиці розпочала роботу 
національна комісія з надзвичайних си-
туацій у зв’язку з інцидентом у штаті 
Ідальго. Новий уряд країни з початку 
цього року започаткував програму з бо-
ротьби з викраданням бензину. Зокре-
ма, на нафтопереробні заводи були на-
правлені військові, повідомляє «Євро-
ньюз». ■

ТРАГЕДІЯ

Люди гинуть за пальне 
У Мексиці вибухнув трубопровід iз нафтопродуктами

■

На місце трагедії відправили чимало військових. ❙

Ігор ВІТОВИЧ

 У швейцарському гірському курорті 
Давос 22 січня розпочинає роботу щоріч-
ний Всесвітній економічний форум. На 
ВЕФ-2019 у Давосі очікують близько 70 
глав держав і урядів, зокрема, будуть Ан-
гела Меркель та Петро Порошенко. А от 
Дональд Трамп не приїде — не до того: ос-
таточно впершись у своїй війні з демокра-
тами в глуху «мексиканську стіну» та за-
лишивши без фінансування значну час-
тину державного апарату, мусить «розру-
лювати» найдовший в американській 
історії «шатдаун». Не буде й Емманюеля 
Макрона, який удома ніяк не впорається 
з протестами упертих «жовтих жилетів» 
(у минулі вихідні вони провели «ювілей-
ну», десяту, акцію). Не приїде й Тереза 
Мей, яка борсається у проблемах «Брек-
зиту». Тобто не буде головних «весіль-
них генералів» форуму, на яких було зо-
середжено увагу ЗМІ під час попередніх 
форумів. 
 Володимир Путін не відвідує Давос із 
2009 року. Цього року його теж не чека-
ють — як через санкції до Росії та її крем-
лівських еліт, так і через небажання ба-
гатьох світових лідерів спілкуватися з 
ним. Російський прем’єр Дмитро Мед-
ведєв узагалі порушував питання про до-

цільність участі російської делегації в 
цьогорічному форумі, але згодом посту-
пився. Тож росіяни будуть, правда, їхню 
делегацію очолить міністр економічного 
розвитку Максим Орєшкін. 
 «Ми маємо 37 глав держав та урядів із 
Європи та Євразії, з Близького Сходу — 
дев’ятеро. Ми маємо шість президентів з 
Латинської Америки та шість або сім — з 
Африки. З Китаю приїде віце-президент 
Ванг. І ми очікуємо представників висо-
кого рангу з уряду США», — перераховує 
запрошених президент ВЕФ Борге Бренд. 
Окрім сімдесяти глав держав та урядів, 
очікують також верхівку ООН, Світову 
організації торгівлі та ще близько трьох 
тисяч учасників. Крім того, приїдуть 300 
міністрів, 1000 керівників підприємств, 
а також науковці та представники еколо-
гічних організацій.
 Що вони всі робитимуть у швей-
царських горах? Ні багато ні мало — на-
магатимуться покращити ситуацію у 
світі. Зрештою, такою є офіційна місія 
форуму. Як сказав президент ВЕФ пан 
Бренде, «наш виклик — це шукати ви-
рішення найнагальніших проблем світу 
разом з усіма урядовцями, представника-
ми міжнародних організацій, бізнес-сві-
ту та громадянського суспільства». За-
сновник ВЕФ Шваб вважає, що світу не 

вистачає ідей, тож форум може допомог-
ти з цим, хоча пропозиції еліт багато гро-
мадян сприймають дедалі скептичніше, 
визнає він.
 Головними темами цьогорічного Да-
воса є послаблення глобального еконо-
мічного зростання, загострення торго-
вельних конфліктів, невирішені пробле-
ми довкілля та зміни клімату і водночас 
промислова дигіталізація «цифризація) 
сучасного світу, яка обіцяє великі зміни, 
повідомляє «Радіо «Свобода». Тематич-
но форум цього року присвячений впли-
ву глобалізації та промислової дигіталі-
зації. Гасло ВЕФ: «Глобалізація 4.0: у 
пошуку глобальної архітектури в епоху 
четвертої індустріальної революції». Під 
цим гаслом учасники мають наважитися 
подивитися в майбутнє.
 «Кожна з цих тем — великий виклик, 
— каже Борге Бренде, колишній міністр 
закордонних справ Норвегії й нинішній 
президент Всесвітнього економічного фо-
руму в Давосі. — Усі разом вони є склад-
ним завданням, яке може бути вирішене 
лише спільними зусиллями». Але готов-
ність до співпраці в окремих акторів стає 
дедалі меншою. Президент США Дональд 
Трамп є відкритим противником багатос-
торонніх угод, новий президент Бразилії 
так само задає націоналістичний тон. 
У Європі зараз усе обертається навколо 
«Брекзиту», в Італії при владі перебува-
ють популісти, у Франції протестують 
«жовті жилети», а Пекін грає м’язами, 
погрожуючи Тайваню.
 Виконавчий директор Форуму Клаус 
Шваб бачить у заснованому ним 1971 ро-
ку майданчику місце для порозуміння. 
«Діалог із метою уможливити взаєморо-
зуміння сьогодні важливіший, ніж будь-
коли раніше», — каже пан Шваб. 
 Учасникам цьогорічного Давоса не 
оминути дедалі болючіше питання про-
текціонізму, тобто економічного націо-
налізму та ізоляціонізму. І розв’язання 
цієї проблеми наразі не видно, бо Дональд 
Трамп неухильно дотримується свого 
згубного для світової економіки гасла 
«Америка передусім». 
 У Давосі не підписуватимуть міжна-
родних угод. Там шляхом дискусій виз-
начають напрямки розвитку світу у най-
ближчому і більш віддаленому майбут-
ньому. Давос — це майданчик, з якого 
сильні цього світу надсилають світовій 
спільної сигнали, за якими уважно сте-
жать світові ринки. І форум важливий 
хоча б цим. ■

ЗВІТИ

Як багато 
багатих!
За останнє десятиліття 
кількість мільярдерів 
у світі подвоїлася 
Ігор ВІТОВИЧ

 Кiлькiсть людей, статки яких 
вимірюються мільярдами, мину-
лого року сягнула 2208 осіб. Про це 
йдеться у дослідженні міжнародно-
го об’єднання організацій із бороть-
би з бідністю Oxfam. За останнє де-
сятиліття мільярдерів у світі стало 
бiльше вдвічі. А капітал найбагат-
ших людей планети примножував-
ся на 2,5 мільярда доларів щодня.
 У період з 2017-го по 2018-й но-
вий мільярдер у світі з’являвся 
кожні два дні, кажуть експерти. 
При цьому фінансове становище 3,8 
мільярда найбідніших людей світу 
за минулий рік абсолютно не пок-
ращилося, зазначають автори дослі-
дження, на яке посилається у своє-
му повідомленні «Радіо «Свобода».
 Крім того, багаті особи й органі-
зації впродовж останнього деся-
тиліття платили найнижчі подат-
ки, заявляють в Oxfam. Як ідеть-
ся в дослідженні, якщо один від-
соток найбагатших людей планети 
платитиме всього на 0,5% більше 
податків зі своїх статків, це дасть 
змогу зібрати кошти на освіту 262 
мільйонів дітей або на медичні пос-
луги, які можуть врятувати життя 
3,3 мільйона людей.
 Oxfam закликає уряди запрова-
дити реальні зміни, щоб спонукати 
корпорації і багатих фізичних осіб 
платити справедливу частку подат-
ків й інвестувати ці кошти у безко-
штовну медицину й освіту.
 Як зазначають дослідники, при-
міром, статки найбагатшої людини 
світу — власника компанії «Ама-
зон» Джеффа Безоса — зросли до 
112 мільярдів доларів, а один від-
соток від цієї суми дорівнює всьому 
бюджету охорони здоров’я Ефіопії 
з населенням у 105 мільйонів лю-
дей.
 Міжнародне об’єднання Oxfam 
оприлюднило доповідь про бідність 
напередодні щорічної зустрічі Все-
світнього економічного форуму в 
швейцарському Давосі, який роз-
починається сьогодні, 22 січня. ■

■

Форум у Давосі буде під пильною охороною.❙

ДО РЕЧІ

 Український Президент Петро Порошенко 
також планує побувати в Давосі. Там він має 
намір, зокрема, зустрітися з членами інвести-
ційної ради — компаніями, які інвестують в 
Україну, повідомляється на офіційному сайті 
Президента. Також відбудеться низка двосто-
ронніх зустрічей.

■ФОРУМИ

Давай у Давос! 
Сьогодні розпочинається щорічний Всесвітній 
економічний форум, але ключових політичних гравців 
на ньому не буде

■
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Українські Мері 
Поппінс 
Стартувала програма, за якою 
батькам компенсуватимуть 
витрати за послуги няні
Олександра ТВЕРДА

 Із січня цього року батькам відшкодовуватимуть послугу по 
догляду за дитиною до трьох років. Новинкою зможуть скориста-
тись родини з дітьми до 3 років і тільки в тому випадку, якщо обоє 
батьків працюють. «Ми вводимо поняття «муніципальна няня». 
Тобто коли працююча мама наймає няню, ми будемо компенсу-
вати частину заробітної плати, щоб мама мала можливість пра-
цювати, а няня доглядати за дитиною», — повідомив Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман.
 У Мінсоцполітики зазначили, що батьки наймають няню 
офіційно, самостійно обираючи спеціаліста та визначаючи умо-
ви контролю її роботи, а батькам на кінець року буде відшкодо-
вано за кожен місяць роботи няні суму в розмірі прожиткового 
мінімуму на дітей віком до шести років. Завдяки цьому механіз-
му створюється можливість батькам самостійно обирати нянь для 
дітей. На таку допомогу від держави мають право не тільки ук-
раїнці, а й іноземці та особи без громадянства, які постійно про-
живають в Україні. Заборона стосується лише батьків-вихова-
телів дитячих будинків сімейного типу та прийомних батьків, які 
отримують інші види соціальної допомоги від держави. 
 Для того, щоб скористатися послугою, зазначають в уряді, 
потрібно прийти у відділ соціального захисту за місцем прожи-
вання, принести копію офіційно укладеного з нянею договору, до-
кументи, що підтверджують оплату послуг няні — квитанції, чеки, 
виписки з банківського рахунку, паспорт, ідентифікаційний код, 
свідоцтво про народження дитини та заяву на отримання компен-
сації. А от опікуни мають принести рішення відповідного органу 
місцевого самоврядування про встановлення опіки. 
 Проте не все так ідеально, запевняють експерти. Адже, на 
їхню думку, однією з найбільших проблем називають дефіцит 
нянь. Молода матуся Надія Коверська у коментарі «УМ» каже, 
що не довіряє няням і не готова скористатися послугою: «Послу-
га приємна, але 1 тис. 600 гривень — це п’ята частина того, що 
хочуть няні в Києві». В агентстві «Няня Сервіс» у розмові з «УМ» 
пояснюють: «Усе залежить від зайнятості, чим менше годин пра-
цювати — тим вище ціна за годину. Також оплата залежить від 
рівня кваліфікації няні (з досвідом роботи, педагогічною або ме-
дичною освітою, знанням іноземних мов — оплата вище), якщо 
в сім’ї кілька дітей, за якими потрібен нагляд, ціна за годину так 
само буде вищою. Якщо говорити про оплату няні за місяць, то 
няня з невеликим досвідом роботи отримує близько 10-15 тисяч 
гривень».
 Щоб не потрапити на «гачок» недобросовісних нянь, в агент-
стві дали поради, як найкраще обрати персонал. Перш за все, за-
певняють, необхідно перевірити особисті дані кандидата: «Де і з 
ким проживає, дані про її сім’ю, минулий досвід роботи в сім’ях 
і рекомендації, причини звільнення з попередніх місць роботи, 
питання щодо догляду за дитиною відповідно до віку, питання 
щодо навчання та розвитку дитини, питання щодо безпеки ди-
тини — що няня зробить у тій чи іншій ситуації. Ще можна за-
питати, яку останню книгу няня прочитала, чи захоплюється вона 
мистецтвом, які у неї хобі. Також перевірити паспортні дані, ме-
дичну книжку, продзвонити рекомендації. Перевірити няню за 
чорними списками в інтернеті можна на сайті https://homey.pro/
blacklistworkers». А от щоб правильно оформити трудові відноси-
ни з нянею, є кілька варіантів. Можна скласти трудовий договір 
і оформити його в Центрі зайнятості. Можна також, щоб няня 
оформила себе як фізична особа-підприємець, тоді укладаєть-
ся договір про надання послуг нянею роботодавцю, в даному ви-
падку няня сама сплачує податки на свій прибуток, зазначають в 
агентстві. 
 А от психологи запевняють: якщо у батьків є можливість по-
бути з дитиною до 3 років, краще скористатися цим часом. Дитя-
чий психолог Поліна Алексєєва у розмові з «УМ» запевняє, що 
мама — найкраща няня для дитини, бо саме в період від наро-
дження до трьох років дитина розвивається і потребує уваги та 
любові своїх батьків: «Розлука з мамою не повинна стати стре-
сом для малюка, тому починати повністю довіряти турботу про 
дитину няньці необхідно поступово. Перший тиждень варто побу-
ти з ними поруч. Подивитись, як няня виконує свої обов’язки. Пос-
постерігайте, як вона спілкується з дитиною не тільки при вас, а 
й коли ви перебуваєте в іншій кімнаті. Наскільки спокійно реагує 
на сльози і капризи. Чи враховує ваші побажання щодо вихован-
ня малюка. Найголовніше — продемонструвати дитині довіру до 
нової людини. Якщо батьки показують своїми емоціями,що вони 
до цієї людини налаштовані доброзичливо, тоді й дитина пові-
рить у щирість емоцій дорослих і буде також налаштована пози-
тивно. Агресія буває як відкритою, так і прихованою».
 Поліна Алексєєва також порадила батькам дітей, яких вихо-
вує няня, звертати увагу на її емоції, жести, міміку, рухи. Адже, 
часто вони видають справжнє ставлення до дитини. «Бажано пос-
постерігати за нянею та дитиною, влаштувати їм експеримент, 
щоб вони були наодинці, але ви могли б їх бачити та чути, пере-
буваючи неподалік. Також потрібно розмовляти зі своєю дитиною 
і звертати увагу на її стани та емоції, коли тема стосується її від-
носин з нянею», — додала психолог. ■

■

«Хримозики» з Кiлiманджаро
  Таня закохалася у гори з юних 
літ, коли їздила в Крим до бабусі са-
джати та копати картоплю і милува-
лася місцевими гірськими краєвида-
ми. А ще неодноразово переглядала 
кінокомедію «Кавказька полонян-
ка», в якій її теж чомусь приваблю-
вали гори та місцевий колорит, хоті-
лося пожити в наметі. Проте до своєї 
першої вершини вона йшла бага-
то років, щоб зрозуміти, що то було 
не просто дитяче захоплення, а сенс 
усього її життя. За цей час Тетяна 
отримала три вищі освіти, створила 
свою компанію, купила квартиру й 
будинок, авто, але все це проміняла 
на неприступні, холодні вершини...
 Своє перше сходження Тетяна 
Яловчак здійснила майже випадко-
во — друзі запросили її у весільну по-
дорож у Перу на гору Мачу-Пікчу. І 
далося воно нелегко, оскільки вона 
ніколи не ходила в гори. «То було 1 
січня, — пригадує альпіністка. — Я 
ледве вийшла з готелю — від нервово-
го напруження у мене піднялася тем-
пература, мене трусило,і була вся блі-
да. Один із помічників заварив мені 
якийсь енергетичний еліксир із лис-
тя коки, і я пила його, як чай, щоб 
стало легше. Мені вдалося переси-
лити себе і підкорити першу верши-
ну, де на висоті 2 тис. 400 метрів роз-
ташоване унікальне «місто в небе-
сах». Тоді й відчула справжній кайф 
від сходження і зрозуміла, що вже не 
зможу жити без нього».
  Другою подоланою Яловчак вер-
шиною стала найвища гора Африки 
— Кіліманджаро, яка запам’яталася 
їй унікальною природою, що охоплює 
п’ять кліматичних зон — від тропіків 
у підніжжі до вічної мерзлоти на вер-
шині. «Ми піднялися 7 березня, а 8-го 
були на спуску, — розповіла мужня 
скелелазка. — Було дуже несподівано, 
коли сиділи в таборі, і раптом хлопці 
принесли мені квіти, дуже схожі ко-
льором на мімозу, а пелюстками — на 
хризантеми. Іноземні альпіністи за-
уважили, що тут їх рвати забороне-
но — національний парк, а наші вип-
равдовуються, мовляв, не знали, хоті-
ли приємно вразити жінок. Я назва-
ла ці квіти «хримозики» і помістила 
їх у колбу з пластикової пляшки. А 
коли спустилися донизу, то поклала 
в книжку, щоб засохли, і вже вдома 
повісила їх у рамочці на стіну як при-
ємний спогад про те сходження».

Із рушником — на Еверестi
  Найдраматичнішою ж епо пеєю 
у підкоренні відомою альпіністкою 
понад 50 вершин було сходження на 
Еверест. Тут вона максимально про-
явила свої не лише фізичні, а й пси-
хологічні якості, оскільки довело-
ся змагатися не тільки з неприступ-
ною горою, а й з власним «его», щоб 
не піддатися спокусі влаштувати 
небезпечні для життя «перегони» 
зі ще однією нашою альпіністкою 
— Іриною Галай, із якою вони одно-
часно штурмували вершину в двох 
різних групах.
  «Ніхто не вірив, що я підніму-
ся на Еверест, тому мені не вдалося 
знайти спонсора, який би фінансу-
вав це сходження, навіть до Пре-
зидента зверталась, — розповідає 
Тетяна Яловчак. — Тож я продала 
свою квартиру в Донецьку (ще до 
війни) і «спонсорувала» себе, щоб 
стати першою українкою, яка під-
корила цю вершину. Я спеціально 
нічого не читала про цю гору, щоб 
не наганяти на себе зайвого страху. 
Хоча чула про Еверест чимало нехо-
рошого, а також бачила одноімен-
ний фільм, де є жахливі сцени. І все 
ж ризикнула... То було дуже важке 
сходження тривалістю 50 днів. До-
водилося, ризикуючи життям, дола-
ти круті обледенілі скелі й урвища 
або днями впроголодь чекати погоди 
у наметі, який буквально шматував 
сильний вітер, боячись залишитися 
без даху над головою в 30-градусний 
мороз. Психологічно було тяжко ба-
чити на маршруті замерзлих раніше 
альпіністів, тіла яких тут не приби-
рали. У мене був дуже турботливий 
шерп (провідник. — Авт.), котрий 
постійно перевіряв мій стан — чи 
немає набряку мозку — і допомагав 
як міг. 
 Усього група складалася з 27 
осіб, із яких 17 — альпіністи. Се-
ред них — шість жінок різних на-
ціональностей: болгарка, вірмен-
ка, росіянка, голландка, яка підні-
малася вдруге, Людмила Коробеш-
ко, котра сходила на неї втретє, а 
також непалка Лакпа Шерпа, що 
встановила світовий рекорд серед 
жінок — сім сходжень! Решта — 
група Валдіса Пельша, яка зніма-
ла фільм «Ген висоти, або Як прой-
ти на Еверест». Тяжко нести 4-кі-
лограмовий кисневий балон і 8-кі-
лограмовий рюкзак, а здається, що 

всі 80. Та навіть із балоном відчу-
вається нестача кисню — аж до за-
паморочення. Дуже складно було 
за один день піднятися на висоту 8 
тис. 300 метрів, де вже починається 
зона смерті, а потім із неї вийти на 
8 тис. 848 за шість iз половиною го-
дин і повернутися до 6 тис. 400. На 
самій же вершині пробула хвилин 
15 — залишила на ній половину ук-
раїнського рушника, а другу забра-
ла. Коли ж спустилася з неї, то зня-
ла шкарпетки в крові разом із нігтя-
ми»...
 Тетяна розповіла й про психоло-
гічну драму цього сходження, в яко-
му вони були в різних командах із 
Іриною Галай, котра теж дуже праг-
нула стати першою українкою, яка 
підкорить Еверест. Яловчак не хоті-
ла поступатися їй першістю, але її 
наставнику Олександру Абрамо-
ву з великими труднощами все ж 
вдалося переконати альпіністку 
не влаштовувати «гірські перего-
ни», в яких хтось може навіть за-
гинути. Він відверто сказав: «Я не 
знаю, чи зможеш ти жити зі смертю 
на своїй совісті, якщо раптом Ірина 
не розрахує сили». Тетяна навіть за-
плакала від того, що таке може тра-
питися, тож величезними зусил-
лями переборола власну гординю і 
пішла в другій групі, поступившись 
Ірині... 

Пiк патрiотизму
  Останньою ж — сьомою най-
вищою вершиною — став підкоре-
ний Тетяною Яловчак в Антарктиді 
пік Вінсон висотою понад 4 тис. 890 
метрів над рівнем моря. І хоча це схо-
дження було дещо простішим від 
Евересту і тривало «всього» 8 днів, та 
легким його теж не назвеш — особли-
во через дуже складні погодні умови, 
які тут різко й непередбачувано змі-
нюються. На висоті 4 тис. метрів над 
рівнем моря довелося три дні сиді-
ти майже без їжі в наметах, доки не 
вщух шалений вітер — понад 80 мет-
рів на секунду зі снігом і морозом під 
30 градусів. Через такі умови в Ан-
тарктиду ходить мало альпіністів. 
У їхній команді було 10 чоловіків і 
Тетяна. Один канадець не витримав 
і повернувся, незважаючи на те, що 
експедиція коштувала 50 тисяч до-
ларів. А Тетяна навіть примудрила-
ся готувати деруни на кількакіло-
метровій висоті. 
 Нашу альпіністку цього разу 
значною мірою фінансував Інститут 
клітинної терапії, який дбає про по-
пуляризацію та імідж нашої країни 
у світі. Як це робить і сама Тетяна 
Яловчак, котра не шкодує власних 
коштів і здоров’я заради цієї пат-
ріотичної мети і навіть докоряє віт-
чизняній Федерації альпінізму та її 
членам за те, що вони докладають 
мало зусиль у цій справі, виправдо-
вуючи свою пасивність недостатнім 
державним фінансуванням. Тоді як 
вона вже після Антарктиди підкори-
ла найвищий вулкан на Землі Охос-
дель-Саладо (6 тис. 900 м) у Чилі. І 
на цьому не думає зупинятись, ос-
кільки вважає, що постійно підко-
рює пік патріотизму, прославляю-
чи Україну. За свої досягнення вона 
занесена до національної Книги ре-

Їй підкоряються найвищі гори.❙

І рушник вишиваний на щастя взяла.❙

СХОДЖЕННЯ

У ПІКу собі 
Українка першою підкорила сім найвищих 
гірських вершин на різних континентах 
Землі, що вважається найбільшим 
досягненням серед альпіністів світу 
Микола ПАЦЕРА

■
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«Стусан» чи «копняк» 
замість «удару»
 ■ В Україні офіційно 
визнано поняття «націо-
нальний вид спорту». Олек-
сандре Леонтійовичу, роз-
кажіть про це більше. Що 
це дає для розвитку і поши-
рення «Спасу»? 
 — Сьогодні ми маємо, 
з одного боку, позитив-
ний імпульс національного 
відродження, що торкаєть-
ся усіх сфер нашого життя. 
Великі позитивні зміни від-
буваються в культурі, спор-
ті, в економіці, це і здорове 
харчування, природне еко-
логічно чисте сільськогос-
подарське виробництво... 
А поряд — пережитки ра-
дянського минулого, кон-
сервативна державна сис-
тема. 
 Сьогодні ми маємо чіт-
ке визначення, що таке на-
ціональні види спорту, до 
яких входять рукопаш «Го-
пак», український руко-
паш «Спас», українська бо-
ротьба на поясах, гирьовий 
спорт... Деякі види спорту 
стали вже інтернаціональ-
ними, бо мають міжнарод-
ні федерації. 
 Національний спорт — 
це спорт, який заснований 
на національних традиціях 
фізичної культури, має пев-
ну специфіку рухальної 
спадщини, яка базується на 
національних традиціях. 
Здається, удар і в Афри-
ці удар. Але не зовсім так. 
Існують певні відмінності, 
характерні для нашого на-
роду. Існує і національна 
термінологія, яка несе у 
собі історичну спадщину: 
удари у «Спасі» мають ук-
раїнські назви, наприклад, 
«стусан» чи «копняк». На-
ціональний колорит під 
час навчально-тренуваль-
ного процесу і проведення 
змагання; важливу роль 
відіграє заспів (козацька 
пісня)... 
 ■ «Спас» — це не прос-
то боротьба, а ціла філосо-
фія...
 — Так, боротьба — 
це лише прояв «Спасу». 
«Спас» — це звичай, це 
ціла філософія, це культура 

нашого народу. Це навіть 
більше, ніж бойове мистец-
тво. Всеукраїнська федера-
ція «Спас» має 7 напрямків 
діяльності:
 1) Спорт. І це не тіль-
ки рукопаш «Спас» як вид 
спортивного єдинобор ства. 
Це ціле багатоборство: на-
ціональні види боротьби 
(«штовхач», «навхрест», 
«на поясах», козацьке фех-
тування на шаблях, кінна 
підготовка...). Всебічна під-
готовка козака-воїна.
 2) Бойова культура ук-
раїнського народу. Ми має-
мо явище, яке сьогодні де-
кларуємо, але яке в Україні 
офіційно не визнано, але це 
наш наступний крок: бой-
ова українська культура. 
Ми знаємо різні види ук-
раїнської культури: тан-
цювальну, пісенну, музич-
ну... Але якщо брати собі 
за мету виховання воїна, 
то ми маємо стояти на при-
нципах українського ли-
царства (як цього дотри-
муються багато сучасних 
наших українських воїнів 
україно-московської вій-
ни). Тобто не найманець, а 
лицар — захисник народу, 
держави, правди, совісті. 
А це і бойові пісні, і бой-
ові танці, і бойові обряди. 
Хлопчик народжується — 

і він уже воїн. Бойова куль-
тура — це банк духовності 
народу, банк бойового духу 
народу.
 3) Козацька педагогіка. 
Бо саме від того, як ми ви-
ховаємо наших дітей, зале-
жить, якою буде наша Ук-
раїна. Педагогіка — це та 
сфера, яка має ключик від 
машини часу України. Це 
шлях у майбутнє і погляд 
на минуле. Що ми закладе-
мо у наших дітей, як ми їх 
навчимо, як вони реалізу-
ють, передадуть далі знан-
ня? Українська педагогіка 
має тисячолітні корені. І су-
часні педагогіки європейсь-
ких держав закладені були 
при козацтві. Концепція пе-
дагогіки Китаю випрацю-
вана за Сухомлинським, а 
це — похідна від козацької 
педагогіки. Давайте згадає-
мо, які були у середньовіч-
чі педагогічні фактори. Це 
мона стирські школи, ін-
дивідуальне навчання дво-
рян, а в Європі не всі були 
писемні. Про Московію я 
взагалі мовчу, там бояри 
були не писемні, тому за-
вжди існував думний дядь-
ко. А при Гетьмані Сагай-
дачному було близько 70 
січових шкіл! Навіть жінки 
писали листи. Пересічний 
козак знав декілька мов, 

а гетьмани — по 8-9 і вели 
особисте листування різни-
ми мовами. Чи знають сьо-
годнішні керівники держав 
стільки мов? 
 4) Козацька медицина, 
козацьке здоров’я. Ми на-
віть не задумуємося, коли 
говоримо: «Бажаємо тобі 
козацького здоров’я!». Це 
ввійшло у нашу підсвідо-
мість. Адже величезний 
пласт криється у козаць-
кому способі життя. Ми 
знаходимо і проповідуємо 
найпростіші методи коза-
цького оздоровлення і лі-
кування. Бо в основі «Спа-
су» стоїть не виховання 
спортсмена, а виховання 
здорової людини, здорово-
го майбутнього покоління. 
Здоров’я ми розглядаємо із 
семи сторін: фізичне, фізіо-
логічне, психічне, енерге-
тичне, духовне, соціальне 
і родове. Бо наше завдання 
— ще й передати здоров’я 
своїм нащадкам, щоб коза-
цькому роду не було перево-
ду.
 5) Національно-патріо-
тичне виховання. Безумов-
но, козацтво мусить стати 
авангардом у національно-
му вихованні. На мою дум-
ку, сьогодні для нас є важ-
ливим національне питан-
ня дітей та молоді, а треба 

розглядати національно-
патріотичне виховання гро-
мадян усіх верств населен-
ня України. Нам потрібно 
виховувати українця, яко-
го б віку він не був. Сьогод-
нішні події — війна з Мос-
ковією — пробудили ук-
раїнський дух. Національ-
но-патріотичне виховання 
— це основа національної 
безпеки держави і народу. 
Бо немає вищого ступеня 
духовності, ніж любов до 
рідної землі.
 6) Соціальне партнер-
ство, яке ми ставимо на 
принципах козацького зви-
чаєвого права.
 7) Наука. Адже будь-
які речі неперевіреними не 
можна пускати у процес. У 
Всеукраїнській федерації 
«Спас» є наукова рада, яка 
працює за цими напрямка-
ми, забезпечує науковим 
підґрунтям спорт, педаго-
гіку, медицину козацького 
здоров’я, національно-пат-
ріотичного виховання і зви-
чаєвого права.

Філософія переможця без 
втрати людяності
 ■ «Спас» має вже свою 
історію. У скількох облас-
тях України займаються 
цим бойовим мистецтвом? 
 — Всеукраїнська фе-
дерація «Спас» створена у 
2005 році. Ми маємо сим-
біоз громадських організа-
цій, які поєднані між со-
бою, у 12 областях України 
(Запорізька, Січе славська, 
Київська, Миколаївська, 
Херсонська, Полтавська, 
Кіровоградська, Рівненсь-
ка, Волинська, Харківсь-
ка, Сумська, Закарпатсь-
ка) працюють школи, де 
навчають «Спасу». Зага-
лом, по Україні — від 3 до 
5 тис. дітей. Насправді ві-
кових обмежень у нас не-
має: є «спасівці» від трьох 
до 70 років. Є й дівчата-ко-
зачки. Об’єднуються нав-
коло нашої організації ма-
тері, батьки, діти яких зай-
маються «Спасом». 
 ■ Ви автор шести книг. 
Найбільш популярними 
стали «Спас» — звичай ко-

зацьких родів», «Успіх та 
людяність» і «9 сил». Чим 
поєднані для Вас, як нау-
ковця і тренера, успіх і бой-
ові мистецтва?
 — Як науковець я зай-
маюся фізичною куль-
турою і спортом, бойови-
ми мистецтвами, козаць-
ким здоров’ям, системами 
здоров’я, заснованими на 
етнічних традиціях, а та-
кож проблемою психології 
і технології успіху.
 Я написав книгу про ус-
піх і заснував УШУ (Ук-
раїнську школу успіху). 
Українцям є ким пиша-
тися! Україна — це дійс-
но країна успішних і все-
світньо відомих людей. Та-
рас Шевченко: понад 1300 
пам’ятників встановлено у 
світі, з них — більше трь-
охсот — за кордоном. Гри-
горій Сковорода — люди-
на, яка заклала підвалини 
«сродного труда». Василь 
Сухомлинський — все-
світньо відомий педагог. 
Кибальчич створив теорію 
покорення космосу люди-
ною. Сікорський, Вернад-
ський... Багато українців 
здобули успіх і всесвітнє 
визнання у найрізноманіт-
ніших сферах. 
 В українській філосо-
фії закладена філософія 
переможця. Не «побєдітє-
ля», який натворив біду 
і тепер керує. А саме пе-
реможця, який міг і зро-
бив трошки більше, змі-
нив щось у світі на краще. 
Я був здивований, що вчи-
тель Миколая Коперника 
був наш український про-
фесор Юрій Дрогобич, який 
заклав йому основи, напря-
мок планетарної теорії, яка 
зробила свого часу револю-
цію в науці. І сьогодні в Ук-
раїні спеціалісти з айтi-тех-
нологій одні з найкращих у 
світі. А скільки чемпіонів 
світу з бойових мистецтв, 
інших видів спорту! 
 Основа УШУ: досяг-
ти успіху, але не втратити 
людяність. Саме про це я 
пишу у своїй книжці «Ус-
піх та людяність». І сьогод-
ні це дійсно світова пробле-

ДІЙОВІ ОСОБИ■

Олександр Притула: 
Немає вищого ступеня 
духовності, ніж любов 
до рідної землі
Автор унікальної оздоровчої системи, доктор філософії в галузі 
педагогіки та засновник школи українського бойового мистецтва «Спас» 
— про «9 сил» і людяну українську філософію
Лариса ГРОМАДСЬКА

Ще з прадавніх часів існувала бойова українська культура. Передусім, козацька. На державному рівні вже визна-
чено національні види спорту. Та далеко не кожен пересічний мешканець України знає про це.
Про рукопаш «Спас», здоров’я та успіх ми поговоримо із засновником школи українського бойового мистецтва 
«Спас», доктором філософії в галузі педагогіки, автором унікальної оздоровчої системи «9 сил» Олександром 
Притулою.

На фестивалі бойових мистецтв.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Олександр Притула.❙
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Лариса ГРОМАДСЬКА 

 Важливу роль у вихованні дитини відіграє 
колискова. Особливо коли її співає мама. І спі-
ває не лише немовляті, а й у період очікування 
малюка. Проте співати з дітками потрібно пос-
тійно: під час гри, праці, на природі, у дорозі, 
на прогулянці. І обов’язково співати рідною мо-
вою! 
 Найперше — українські народні пісні. Спі-
вати пісень різних: журливих, сумних, щоб ви-
ховати уміння співчувати і жаліти; веселих, щоб 
дитина навчилася радіти життю; ліричних, щоб 
відкрити для дитини любов до світу; історичних 
— аби знала минувшину України... Адже пісня 
гармонізує, очищає простір, оздоровлює, допо-
магає у спілкуванні. 
 Варто танцювати разом iз дітьми. А ще — 
бавитися! Грати емоційно і щиро. Читати каз-
ки у ролях. Потрібно розповідати дітям якомога 
більше казок (спочатку українських народних, 
бо вони ближчі, а потім авторських чи інших на-
родів світу), прищепити їм любов до книги як 
скарбниці знань. На допомогу прийде домаш-
ня бібліотека. Саме казковий світ відповість на 
багато дитячих запитань, відкриє чарівний світ 
добра, любові, радості, навчить малюка співпе-
реживати, розрізняти правду і кривду.
 Важливо якнайбільше говорити з дити-
ною: найперше — про все, що її хвилює, а потім 
ненав’язливо передавати їй свій досвід, знання. 
Пробудити у дитині якнайбільше почуттів; доз-
волити їй голосно сміятися, емоційно говорити, 
плакати, кричати, радіти... 
 Дитина з перших років життя відчуває, 
запам’ятовує домашню атмосферу: все, що її 
оточує, формує у дитини світогляд, уявлення 
про красу, любов, добро, радість і гармонію. 
Вишиті рушники, подушки, скатертини, сервет-

ки, плетені килими, картини, глиняний посуд та 
ін., є не просто оберегами і створюють вишу-
кану атмосферу, а й несуть генетичний код на-
ших предків, підкреслюють приналежність до 
рідної землі. На покуті, на почесному місці, 
у хаті мають бути символи, які гармонізують 
простір, допомагають зрозуміти дитині, якого 
роду її батьки, яких звичаїв і обрядів дотри-
муються, які цінності сповідують і що святку-
ють. Це образи Козака Мамая і Тараса Шев-
ченка, обрамлені рушниками, родинне дере-
во (можливо, фото близьких родичів), вось-
микутна зірка, свастя, трисуття (можуть бути 
у вигляді підсвічників), Дідух, віночки, стріч-
ки, обереги, створені разом iз дітьми. Так у ди-
тини формується світобачення.
 Важливо прищепити любов і шану до на-
родних ремесел, українського одягу, бажан-
ня з гордістю одягти вишиту сорочку... Творіть 
разом iз дітьми (вишивайте, плетіть, малюйте, 
вирізайте, ліпіть)!
 Важливо навчити дитину цінувати приро-
ду, час, людей, українськi звичаї. Навчити дя-
кувати батькам, людям, собі, всьому світові за 
кожну мить життя, за кожен день. Навчити лю-
бити саме життя!
 Змалечку розповідати легенди про слав-
них лицарів української землі — козаків; вив-
чати прадавню історію України, рідну культуру. 
Але головне — усвідомлювати, що ми — люди 
Землі, маємо жити у гармонії із Всесвітом, не-
сти любов і добро у світ. Навчити дитину ми-
луватися сонечком, квітами, метеликом, сні-
гом, дощем, хмарами, птахами, лісом, полем... 
Донести до своєї дитини любов до чотирьох 
стихій: води, вогню, землі і повітря. Навчити її 
бережного ставлення до навколишнього світу. 
Вчитися разом iз дітьми радіти кожній миті!
 І головне — вчити треба не словами, не за 
допомогою телебачення чи книг, а власним при-
кладом, своїми діями!
 Адже якщо ваша дитина отримала пра-
вильні знання в сім’ї, то вони стануть для неї 
справжнім оберегом упродовж усього жит-
тя. ■

ма: важливо залишатися лю-
диною за будь-яких обставин. 
В основі цієї теорії стоїть гас-
ло «Неможливе можливе», бо 
для нас нічого неможливого не-
має.
 Я описав таке явище, як ха-
рактерники у книжці «Спас — 
звичай козацьких родів». Тут я 
спробував показати філософсь-
кі основи «Спасу» на основі ка-
зок, переказів, козацьких кар-
бів. Досліджував характерниц-
тво як явище на основі бойової 
культури українського народу, 
художніх творів і фольклору. 
 Створена мною система «9 
сил» уже працює у Швеції, Ес-
тонії, Латвії, Польщі, Італії, 
у США, в штаті Каліфорнія, 
Франції, Англії. Система уні-
кальна, на основі найпрості-
ших вправ, які можуть вико-
нувати навіть малюки. Найс-
таршій людині, яку я знаю, що 
виконує ці вправи, 83 роки. На-
приклад, мій учень Андрій за 
допомогою «9 сил» вилікував 
серце, хоча йому мали робити 
складну операцію. До систе-
ми входять найкращі вправи, 
адаптовані для будь-якого сере-
довища, як я називаю — «спор-
тзал у кишені». Система вправ 
нешкідлива, а користь буде од-
нозначно. 
 Презентація цієї книжки 
«9 сил» відбулася у Швеції. 
Книжка перекладена росій-
ською і англійською мовами. 
Мрію перекласти її багатьма 
мовами. 

Змінивши себе, ти зміниш світ
 ■ Розкрийте секрет здоро-
вого способу життя на основі 
своєї оздоровчої системи «9 
сил».
 — Існує 7 принципів кон-
цепції здоров’я:
 1) Мислення, менталітет. 
Потрібно усвідомити, що ми є 
частинка Всесвіту. І, насампе-
ред, треба собі поставити мету: 
прожити 150-200 років, тоді ви 
проживете 120 років. А якщо 
ви ставите мету: як би дожити 
до завтра, — то без питань. Бог 
допоможе. Тобто має бути мис-
лення здорової людини.
 2) Рух. Саме система «9 сил» 
може забезпечувати постійний 
рух наших внутрішніх функ-
ціональних систем організму. 
 3) Дихання. Коли запусти-
ти систему «9 сил», то і дихан-
ня покращиться, легені запра-
цюють потужнiше.
 4) Водний баланс. Треба 
пити воду свіжу, чисту, добру. 
Оновлювати себе.
 5) Здорове харчування.
 6) Захист.
 7) Очищення: фізичне, 
фізіологічне, духовне, енерге-
тичне, родове, бо іноді треба ро-
бити аналіз своєї родини і допо-
магати іншому. 
 У нашій системі оздоров-
лення існує 7 ступенів розвит-
ку: ви самі, ваша родина, ваше 
мале коло спілкування, мала 
батьківщина, велика Батьків-
щина — Україна, Планета Зем-
ля, Всесвіт. Від нас, наших ду-
мок залежить, як буде розвива-
тися Всесвіт. 
 Я пригадую такий випадок: 
колись кобзар Василь Литвин 
приїжджав до нас на фести-
валь. Він іде дуже сумний, а я 
запитую: «Василю Степанови-
чу, чому ви сумуєте? У нас свя-
то, дітки зібралися...» А він 
каже: «Як мені не сумувати? 
В Індонезії близько 130 тисяч 
життів забрало цунамі...» Він 
реально переймався, він це від-
чував, це неможливо прихо-
вати. Але ця розмова була ін-
тимною, він цього не розпові-
дав людям. Мене це дуже вра-
зило. Він був справді людиною 

Всесвіту. Мені ще далеко до та-
кої людини, яка всією душею 
і серцем переймалася, страж-
дала через страждання іншо-
го... І тут він раз — і веселу піс-
ню заспівав. Тобто він усере-
дині себе робив баланс журби і 
радості, добра і зла на користь 
світла. Бо, як сказав Олесь Бер-
дник, «Пітьма вогнища не роз-
палює». Слава Богу, Україна 
народила таких синів.
 А головний секрет здорово-
го способу життя дуже простий 
— бути людиною.
 ■ Яке ваше життєве кредо?
 — «Вдосконалюй себе, лю-
дино, а через себе — світ». Я 
вважаю, що, дійсно, змінив-
ши себе, ти зміниш світ. А дех-
то говорить фразу: «Ми зміни-
мо світ». Шановні друзі, я хочу 
сказати, що не треба змінювати 
нічого. Світ створений до нас, 
ми можемо тільки себе вдоско-
налювати. Бо ми — лише ча-
стинка Всесвіту.
 ■ Ви належите до козаць-
кого роду. Хто були ваші вчи-
телі? Порадьте сучасним бать-
кам, як виховати козака, воїна, 
захисника рідної землі?
 — Починалося все з дитин-
ства. Бабуся співала козацьких 
пісень. Дідусь садив на коліна, 
гуцикав, прибирав коліна, і так 
я навчився падати. Він казав, 
що це мене колись спасе. Дядь-
ко мій гнув підкови, дуже по-
тужний був козак, навчив мене 
бджільництва, в’язати мотуз-
ки, привчив працювати рука-
ми. А татко мій залучив мене до 
фізичних вправ, які були при-
родними. З дитинства я мав ве-
ликі можливості розвиватися 
фізично. До цього стимулюва-
ла вся моя родина. У рік мене 
татко посадив на коня. У нашій 
родині були деякі речі неписані, 
на побутовому рівні, і, безумов-
но, вони не робилися напоказ, 
але западали глибоко в душу, 
запам’яталися. Бабуся завжди 
казала, що ми козацького роду. 
Ми займалися боротьбою, за-
хоплювалися козацтвом, за-
читувалися книжками про ко-
заків: Петро Панч, «Гомоніла 
Україна», Зінаїда Тулуб, «Лю-
долови», Володимир Малик,  
«Посол Урус-шайтана». Хоча 
дуже мало було літератури... 
 Я захоплювався творами 
Олеся Бердника, вважаю його 
своїм першим духовним учи-
телем. Другим духовним учи-
телем був для мене Василь Сте-
панович Литвин, кобзар, дуже 
мудра людина... Духовні вчи-
телі — це провідники нації. 
Переоцінити внесок Олеся Пав-
ловича у духовне відродження 
України неможливо. Він ство-
рив Українську Духовну Рес-
публіку; це наша держава, звід-
ки ми приходимо у сучасну де-
ржаву і намагаємося розвивати 
добро, захищаючи її, запускає-
мо проекти, які несуть відро-
дження України. Наприклад, 
відродження «Спасу» — один 
із таких проектів. Хочу сказа-
ти, що сотні «спасівців», на-
ших вихованців сьогодні боро-
нять Україну від московського 
загарбника. І це дуже важливо. 
І жодного зрадника ми не має-
мо. Більше того, всі активні за-
хисники України. І коли стоїть 
вибір, то для «спасівця» насам-
перед — національні інтереси 
України. 

«Свято» походить від слів 
«святий», «світло»
 ■ Хто привів вас до бойово-
го мистецтва? 
 — Із 1989 року в мене були 
вчителі Микола і Олександр 
Нікіфорови, які благословили 
мене на збір «Спасу». У їхньому 
дитинстві, за їхнiми розповідя-

ми, був один дідусь — колиш-
ній вояк УПА, який навчав їх 
деяким прийомам боротьби... 
Тож із перших років незалеж-
ності України ми вступили до 
козацтва. З 1992 р. я є українсь-
ким запорозьким козаком, от-
римав посвяту від Гетьмана 
України Володимира Муля-
ви. Зараз дуже багато є козаць-
ких організацій. Але ми повин-
ні усвідомити — всі ми належи-
мо до єдиного українського ко-
зацтва. 
 Леонід Петрович Безклу-
бий, Анатолій Петрович Бон-
даренко — козаки, носії тради-
ції «Спасу», які навчали мене. 
«Спас» сьогодні — це зібран-
ня методів, методик, які пере-
давалися від серця до серця, а 
також отримали сучасну об-
робку. Звичайно, я дуже вдяч-
ний своїм учителям. І ми сьо-
годні працюємо, удосконалює-
мо їхні знання, щоб довести до 
професіоналізму. «Спас» сьо-
годні — це сучасна бойова си-
стема, яка у різних напрямках 
(у спорті, у військово-приклад-
ній сфері) показує дуже пози-
тивні результати. Багато на-
ших учнів сьогодні у спецвійсь-
ках, і вони там одні з кращих.
 ■ З якою метою ви органі-
зовуєте фестивалі бойових 
мистецтв?
 — «Свято» походить від слів 
«святий», «світло». І чим біль-
ше ми робимо таких речей, тим 
більше людей побачать і пробу-
дяться. Ми запалюємо в інших 
вогонь розвитку, самовдоско-
налення заради розвитку на-
шої держави України і всього 
доброго світу. Бо просто трену-
вання мало хто бачить. А фес-
тиваль — це прекрасний моти-
ваційний засіб, щоб наша спра-
ва розвивалася.
 ■ Порадьте, як виробити 
силу волі, побороти лінь і поча-
ти займатися фізичною куль-
турою?
 — Дуже багато тренерів, ко-
учерів навчають, що потрібно 
вийти з зони комфорту — і все 
у вас налагодиться. Але тільки 
дурень виходить із зони ком-
форту. Жодна тварина у світі 
не полишає комфортне місце. 
Знайдіть комфортне місце для 
виконання цих вправ. Якщо ви 
полюбите себе, то ви намалює-
те собі мрію. У книжці «Успіх і 
людяність» я написав про 7 сту-
пенів успіху:
 1) Станьте володарем своєї 
думки, станьте вільними у 
своїх думках, не живіть дум-
ками того, хто хоче вами уп-
равляти, приєднайтеся до дум-
ки Всесвіту, до думки матері-
землі.
 2) З думки формується мрія. 
Мрійте! І ви побачите, що якщо 
мрія буде надзвичайно сильна, 
то вона збудеться.
 3) Мета, яка народжуєть-
ся з мрії. Якщо є чітка мета: 
«Я хочу бути здоровим!» і у вас 
вливаються ці 9 сил при ви-
конанні вправ: і Божа сила, 
і сила землі, і сила каменю, і 
сила змії, і сила Всесвіту, — у 
вас буде сила, якщо вона вам 
потрібна. Якщо енергія, сила, 
здоров’я не потрібні, то навіщо 
виконувати ці 9 вправ?.. Якщо 
ми хворі, убогі, плаксиві, то 
кому ми потрібні?.. 
 4) Чіткий намір: «Я це зроб-
лю!»
 5) Чітке знання, віра, відан-
ня, що це можливо. Адже не-
можливого немає нічого.
 6) Ентузіазм. У кого жага — 
тому й допомога!
 7) Обов’язково дійте!
 І дев’ять вправ — це не па-
нацея. Хочете одну — робіть 
одну вправу, але із задоволен-
ням!  ■

ОСНОВИ

Національний простір 
починається 
з рідного дому

■

Наталія САЄНКО, вчений секретар 
НІКЗ «Гетьманська столиця»

 2019 рік знаменний для Батурина. У бе-
резні виповнюється 350 років, як місто стало 
гетьманською столицею України. Науковці НІКЗ 
«Гетьманська столиця» у співпраці із заслуже-
ним художником України Володимиром Тараном 
(м. Київ) представили лого цієї важливої події, в 
основу якого покладено символіку герба міста.
 Особливий статус Батурина було визначено 
Глухівськими статтями 6 (16) березня 1669-го, а 
вже від квітня того року в місті постійно прожива-
вав гетьман Дем’ян Ігнатович, якого за три роки 
змінив Іван Самойлович, а ще через 15 років — 
Іван Мазепа, який підніс на найвищий щабель 
політичну роль Батурина. Тому саме гетьмансь-
ка столиця першою потрапила на жертовний вів-
тар виступу Мазепи проти Москви восени 1708 
р. Місто було знищене. Ця акція, окрім військо-
во-стратегічної, мала, у першу чергу, політичну 
мету: ліквідацію ядра суверенної влади, чим в 
очах кожного народу і міжнародної спільноти є 
столиця. 
 Хоча резиденція призначеного Петром І 

гетьмана Івана Скоропадського постала у Глухові, 
вже гетьман Данило Апостол, пам’ятаючи про те, 
яке значення мав Батурин для українського на-
роду, неодноразово клопотав про повернення до 
нього гетьманського осідку, але щоразу отриму-
вав від царів категоричну відмову.
 У 1750 році гетьман України Кирило Розу-
мовський зміг повернути резиденцію до Батури-
на. Він мав грандіозні плани щодо відродження 
міста і повернення йому столичних функцій та вті-
лював ці плани упродовж 14 років свого гетьма-
нування. Скасування інституту гетьманства (1764) 
й полково-сотенного устрою (1782) де-юре покла-
ли край «столичному» статусу Батурина. 
 Проте упродовж останніх 350 років вітчизня-
ної історії саме Батурин є символом нашої сили, 
боротьби, прагнення до волі української нації.
 Україна відзначає на державному рівні 350 
років з дня започаткування гетьманської рези-
денції у місті Батурин (16.03.1669) відповідно до 
Постанови Верховної Ради України від 18 груд-
ня 2018 року № 2654-VIII. Ціла низка заходів 
упродовж року буде реалізована заповідником 
«Гетьманська столиця» спільно з Батуринською 
міською радою та друзями Батурина. ■

НАША СИЛА

Ювілей суверенної 
влади
Вшановуємо 350-річчя 
з дня започаткування 
гетьманської столиці 
у Батурині

■

Український дух 
у дітей потрібно 
виховувати з малечку
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До консерваторії вступив не відразу
 Народився Платон Майборода 1 
грудня 1918 року на хуторі Пелехів-
щина Глобинського району на Полтав-
щині у селянській родині. Усі домаш-
ні були безмежно закохані в пісню. 
Батько композитора закінчив три кла-
си церковно-приходської школи, був 
творчо обдарованою людиною. Начита-
ний, залюблений у музику, навіть са-
мотужки вивчив нотну грамоту та нав-
чав інших. Разом iз братом Віктором 
майстрував музичні інструменти. 
 Не менш музично обдарованою 
була Одарка Єлисіївна, мама майбут-
нього композитора. Не дивно, що та-
лант Платона Майбороди виявився у 
ран ньому віці. Хлопець був активним 
учасником художньої самодіяльності, 
займався у музичному гуртку, само-
тужки вивчив нотну грамоту, оволодів 
грою на кількох музичних інструмен-
тах: мандоліні, домрі, гітарі. 
 Коли хлопцю доручили керувати 
шкільним музичним гуртком, поста-
вився до цього з відповідальністю. Уже 
тоді Платон робив спроби самостійно 
писати музику. Проте жорстока реаль-
ність перекреслила всі плани. Під час 
Голодомору 1932-33 років сім’я змуше-
на була переїхати до Запоріжжя. 
 Попри складний час, від своєї му-
зичної мрії юнак не відмовився. Пла-
тон Майборода відвідував концерти 
місцевих артистів, вистави драматич-
ного театру, оперні спектаклі. Платон 
вирішив вступити до Київської консер-
ваторії, там у класі Левка Ревуцького 
вже навчався його брат. Проте перша 
спроба виявилася невдалою, у 1936 
році до консерваторії Платона не при-
йняли. 
 Проте не помітити обдарованого 
юнака було неможливо. Тож не дивно, 
що член приймальної комісії Левко Ре-
вуцький порадив йому піти до музич-
ного училища імені Глієра. Там юнак 
учився з таким натхненням, що чоти-
рирічний курс училища засвоїв за два 
роки. 
 Зрештою, саме 1938 рік став щас-
ливим для майбутнього композито-
ра. Платона Майбороду прийняли до 
Київської консерваторії, де він навчав-
ся у класі видатного Левка Ревуцько-
го. Зрештою, саме наставник відіграв 
у житті Платона Майбороди вагому 
роль. Левко Ревуцький заохочував 
свого учня вивчати українську народ-
ну пісенність. Під час літніх канікул 
Платон брав участь у фольклорних ек-
спедиціях, виїздив у різні місця Украї-
ни, щоб записати зразки народної твор-
чості. 

Син «ворога народу»
 У книжці «Платон Майборода: ми-
лий спомин на серці собі пов’яжи» упо-
рядник, поет Микола Сом зібрав спо-
гади всіх, хто знав і шанував незабут-
нього Платона Майбороду. Безцінні 
спогади подає дружина Маестро Те-
тяна Майборода, яка докладала чима-
ло зусиль для збереження пам’яті про 
свого чоловіка. Вона нагадує, що бать-

ка Платона Майбороди було оголоше-
но «ворогом радянської влади», «кур-
кулем». Можна лише здогадатися, яке 
ставлення було до сина «ворога наро-
ду». 
 «Таких, як він, без жодної війсь-
кової науки, неоперених і юних, ра-
дянські комісари кинули у кривавий 
і смертельний бій, — пригадувала Те-
тяна Майборода. — Боєць Майборода 
опинився у самому пеклі грізного по-
боїща, в діючій армії генерала Кирпо-
носа, котра боронила Київ у перші мі-
сяці війни. Як відомо, штаб фронту і 
сам командир потрапили в оточення і 
всі загинули в урочищі Шумейкове на 
рідній Полтавщині. Майже мільйонна 
армія, що складалася в основному з ук-
раїнського селянства, стала заручни-
цею сталінської авантюри: «Ні кроку 
назад!».
 У полон потрапив не лише Платон, 
а й старший брат Георгій. Вони обид-
ва гибіли в голоді й холоді за колючим 
дротом у «Хорольській ямі» — так на-
зивали люди той жахливий табір поло-
нених». 

 У 1945 році Платон Майборода ке-
рував військовим ансамблем пісні й 
танцю у Відні, звідки його за особис-
тим проханням Левка Ревуцького по-
вернули до Києва для завершення му-
зичної освіти. Наставник був у захваті 
від свого музично обдарованого вихо-
ванця. Він казав: «Це був студент iз 
великими творчими перспективами. 
Його характеризували художня ін-
туїція і темперамент, прекрасна му-
зична пам’ять». 

І пісню цю сніги не заметуть
 Після закінчення консерваторії 
впродовж 1947-49 років Платон Май-
борода викладав теоретичні дисциплі-
ни у Київському музичному училищі. 
1948 рік став для композитора знако-
вим. Співпраця з Андрієм Малишком 
принесла нечуваний успіх їм обом, зба-
гативши українську музичну культуру 
яскравими зразками. Майже всі 22 їхні 
спільні твори стали прикладом втілен-
ня української музичної традиції. 
 Згадаймо пісенні шедеври, які по-
лонили серця не одного покоління ук-
раїнців: «Київський вальс» (до речі, 
тривалий час початкова фраза була 
позивними радіостанції «Промінь»); 
«Білі каштани», «Пісня про вчитель-
ку», «Ми підем, де трави похилі», «Ти 
моя вірна любов», «Колискова», «Піс-
ня про козацькі могили», «Моя стежи-
на».
 А в кого не завмирало серце, коли 
звучала всесвітньо відома пісня «Рідна 
мати моя»? Її, до речі, перекладено 18 

мовами світу. Про дивовижну дружбу 
двох побратимів — Майбороду та Ма-
лишка теплі спогади зберегла Тетяна 
Майборода: «Андрій Малишко володів 
прекрасним голосом — ліричним бари-
тоном, тонко відчував мелодію. Платон 
теж співав, але «для себе». Майже всі 
відомі композитори не володіли про-
фесійним співом. Та якось пізнього ве-
чора в їхньому дуеті я почула незнайо-
мі дві пісні: «Ще не вмерла Україна» 
та «Ой у лузі червона калина». Я була 
в захопленні, та мене відразу остуди-
ло печальне зітхання Малишка: «Та-
нюшо! Не кажи нікому, що ти щойно 
чула. Ці геніальні пісні ще заборонені, 
ворожі нашій владі. Дожити би, щоб 
вони звучали...» 
 Як світлий спомин зберегла Тетя-
на Майборода історію створення «Піс-
ні про рушник», яку в народі називали 
одним словом — «Рушничок». «Її ме-
лодія визріла ще до появи кіностріч-

ки «Літа молодії», — згадувала Тетя-
на Майборода. — Було це так: режисер 
Олексій Мішурін познайомив Платона 
Іларіоновича з сюжетом кінофільму, де 
головний герой бере в дорогу вишитий 
рушник від матері. Композитор само-
стійно написав такі слова: 
 Рідна мати моя, ти ночей 

недоспала,
 В тихім шелесті трав ти 

мене сповила,
 І в дорогу далеку ти мене на зорі 

проводжала
 І рушник вишиваний на щастя, 

на долю дала.
 Ті слова першопочатку пісні компо-
зитор тихо наспівав у телефонну труб-
ку до Малишка в санаторій «Конча-За-
спа». Поет отой куплет практично за-
лишив, замінивши, як тепер ми бачи-
мо, лише другий рядок: «І водила мене 
у поля край села». Він майстерно, мов 
на полотні, завершив образ рушника — 
себто образ матері. 
 Прослухавши пісню у виконан-
ні самого Малишка, її перший вико-
навець Олександр Таранець сказав: 
«Згадаєте мої слова: ця пісня облетить 
всю землю...» Говорячи народними 
словами, Таранець як у воду дивився. 
«Рушничка» поніс по світу видатний 
співак Дмитро Гнатюк. Українці всьо-
го світу сприймали ту ніжну і могутню 
пісню, як національну святиню, уро-
чисто піднімалися, не стримували сліз 
при її виконанні». І, звісно, не зали-
шають байдужими ці щемливі рядки 
Андрія Малишка, присвячені побра-

тиму Платону Майбороді: «То не лег-
ко, друже, в суєслов’ї, де складна і де 
терниста путь, дати пісню з крові, із 
любові, що її сніги не заметуть». 
 Між побратимами, за спогадами 
сучасників, справді існував духовний 
зв’язок, який ніколи не переривався. 
У своїх спогадах Тетяна Майборода 
поверталася до далеких подій, які на-
завжди залишилися в її серці. У лю-
тому 1970 року Андрій Малишко пе-
ребував на лікуванні, тож друзі праг-
нули хоча б якось його розрадити. Ма-
лишків друг Платон Майборода теж 
вирішив підтримати поета, попросив-
ши дружину укласти та упорядкува-
ти збірку пісень на слова Малишка. До 
того видання Платон Майборода напи-
сав надзвичайно теплу передмову.
 «Малишко тихо, але радо відка-
зав: «Танюшо! Я вам дякую обом. Об-
німи і поцілуй за мене рідного Плато-
шу за його велике серце», — згадувала 
Тетяна Майборода у розмові з Мико-
лою Сомом. — А 17 лютого Малишка 
не стало... Вже по смерті нашого пое-
та Платон довго й сумовито нахилявся 
над останніми рядками, що були напи-
сані прощальною сльозою. Там поезія 
і музика стоять на рівній висоті». 
 Плідно також працював Платон 
Майборода з поетами М. Рильським, 
В. Сосюрою, Д. Луценком, В. Симо-
ненком, В. Юхимовичем; писав твори 
на поезії Т. Шевченка, Лесі Україн-
ки. Його пісні виконували відомі спі-
ваки Н. Матвієнко, Є. Мірошниченко, 
Д. Петриненко, Д. Гнатюк, А. Мок-
ренко. Творчість Платона Майбороди 
популяризували тріо сестер Байко, чо-
ловічий дует П. Кучмій і А. Бойко, а 
концертмейстером багатьох концерт-
них програм була Е. Пірадова. А ще 
Платон Майборода написав музику до 
17 кінофільмів кіностудії ім. О. Дов-
женка — «Гроза над полями», «Літа 
молодії», «Дмитро Горицвіт», «Люди 
не все знають», «Долина синіх скель», 
«Абітурієнтка». 

Найбільша пошана — пісні
 «Жодного дня без музики» — та-
ким було життєве кредо Платона 
Майбороди. Ніколи не лишався осто-
ронь людської біди, прагнув допомог-
ти, чим міг. Таким він залишився у 
пам’яті всіх, хто його знав. «Над усе 
любив добірне товариство, своїх зем-
ляків і друзів, часто ходив на людні 
базари, де охоче спілкувався з коло-
ритними і працьовитими селянами, 
— пригадувала Тетяна Майборода. 
— Він бував і ніжним, і тривожним. 
А найбільше сердився, коли стрічав 
людину без високої національної гор-
дості». 
 У пам’яті дружини збереглися ці 
ліричні рядки, які нагадують про 
святе та справжнє почуття — любов:
 Обніми, поцілуй на прощання,
 Бо далека в житті простелилася 

путь.
 Не забудь світлих днів молодого 

кохання,
 Ти ніколи мене не забудь,
 Не забудь — не забудь...
 Минають роки, та пісні Платона 
Майборода торкаються найпотаємні-
ших струн нашої душі. На жаль, нечас-
то звучать. Ще напередодні 90-літньо-
го ювілею літератор Аркадій Музичук 
порушував важливу тему щодо відзна-
чення та гідного пошанування Плато-
на Майбороди. Йшлося, зокрема про 
те, що так і не були виконані обіцян-
ки чиновників заснувати премію імені 
Платона Майбороди «за створення кра-
щої пісні року з присудженням її в день 
народження композитора — 1 грудня». 
Так і не було засновано стипендію імені 
Платона Майбороди «для кращих сту-
дентів-відмінників» у Київському ін-
ституті культури (нині Національний 
університет культури і мистецтв). Про-
майнуло десятиліття, а видання зібран-
ня творів композитора так і лишилося 
мрією. 
 ...Та допоки звучатимуть «Білі 
каштани», «Київський вальс», «Моя 
стежина», ми завжди почуватимемося 
духовно багатими. Тож будьмо вдяч-
ними за це щастя незабутньому Пла-
тону Майбороді. ■

Платон Майборода.
Фото з сайта wikipedia.org.
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МАЕСТРО

На згадку залишив 
«Київський вальс»
Автор музики до «Пісні про рушник» та «Рідна мати 
моя» Платон Майборода був улюбленим учнем Левка 
Ревуцького

■

Наталія ОСИПКУК

У вирі повсякденних справ та одноманітних буднів ми забуваємо про важливі, 
навіть епохальні справи. Майже за Олександром Довженком: «Хтось бачить 
під ногами калюжу, хтось — зорі». Майже непоміченим залишився 100-літній 
ювілей композитора Платона Іларіоновича Майбороди, який, до речі першим се-
ред представників свого цеху став лауреатом Шевченківської премії, отримавши 
її ще у 1962-му.

«Рушничка» поніс по світу видатний співак Дмитро Гнатюк. 
Українці всього світу сприймали ту ніжну і могутню пісню, як 
національну святиню, урочисто піднімалися, не стримували сліз при 
її виконанні».
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Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України;
Фонд сприяння розвитку мистецтв;

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

УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин РОДИК

Від початку 2006-го дотації ча-
сопису «Книжник-review» впали 
майже до нуля. З’явилися борги 
перед друкарнею — дякувати 
її директорці Лілі Ісмагіловій, 
котра тримала ці ризики, скільки 
могла, на собі. Почалися перебої 
з виплатою гонорарів; зарплатню 
штатним працівникам упродовж 
січня-лютого підтримували тим, 
що ані копійки не нараховували 
Родику-Родіній. У ті дні зустрів-
ся з новопризначеним міністром 
культури Ігорем Ліховим.

 Нічого не просив — укотре за-
пропонував інституції, котра опе-
рувала бюджетними грошима для 
формування бібліотечних фондів, 
прозору схему наповнення кни-
гозбірень: закуповувати книжки 
із топ-частини рейтингу. Міністр 
зацікавився, доручив своїм спе-
ціалістам вивчити можливість.
 Відповіді чекав довгенько. 
Нарешті зателефонувала Лариса 
Нікіфоренко з відділу бібліотек 
(нині очолює директорат держав-
ної мовної політики): зі зміною 
положення щодо закупівель ні-
чого не виходить. Я зрозумів: схо-
же, телефон без пульта «пояснив» 
міністрові «недоцільність» усу-
нення традиційного способу роз-
поділу: цьому дала, цьому дала, а 
цей — не носив...
 Проте, пані Лариса сказала: 
міністрові дуже прикро, але він 
готовий посприяти проведенню 
церемонії — скільки вам треба? 
Наступного дня відправили кош-
торис, видатки котрого обрахо-
вувалися стандартною для такої 
акції сумою, — еквівалентом 10 
тисяч доларів.
 Ясна річ, сподівань на такий 
грант не мали — але ж треба було 
окреслити реальну картину вит-
рат. Зрештою, спільно скороти-
ли «заявку» втричі — і церемонія 
вшанування лавреатів за підсум-
ками рейтингу-2005 таки відбу-
лася. Знову в Українському діомі 
(оренда становила значну частину 
міністерського гранту). І на сцену 
на тлі гігантського вернісажу лі-
тературно-видавничо-культуро-
логічних фотопортретів уперше 
піднявся міністр культури, Ігор 
Ліховий.
 Тоді лавреатами стало чимало 
видань, котрі започаткували нові 
вектори розвитку вітчизняного 
книжництва, актуальні до нині. 
Видавництво «Картографія» під 
орудою Ростислава Сосси випус-
тило «Атлас світу», що не посту-
пався зовнішнім амбіціям «Та-
шену»: книжку демонстрували 
на спеціальній підставці — нічого 
подібного в Україні досі не вихо-
дило. Але ще далі пішло столичне 
видавництво «Емма»: її «Україна 
— козацька держава» (тогорічне 
Ґран-прі) мала справді унікальні 
параметри: її розмір обіймав тре-
тину стандартного канцелярсько-
го столу, але вага у понад три кіло 
не заважала легко гортати книж-
ку (передовий на той час спосіб 
кріплення блоку до так само май-
стерно виготовленого корінця). 
Але не зовнішні принади справи-
ли ґран-прі-враження на експер-
тів: упорядник Володимир Недяк 
зібрав у цьому однозначно презен-
таційному виданні справді кращі 

тогочасні дослідження із заявле-
ної проблематики й оздобив усе 
розкішним ілюстративним мере-
живом, часом унікальним.
 Далі з тим раритетом стався 
курйоз. На київському ярмар-
ку, що відбувся невдовзі по цере-
монії, до стенду «Книжки року» 
підійшов чоловік, що відрекомен-
дувався українцем з-за океану, й 
попросив продати виставлений 
тут же том «Україна — козацька 
держава». Відповіли, що асорти-
мент презентації є архівом рей-
тингу і тому не продається. Та за 
якийсь час чоловік підійшов уд-
руге, а потім і втретє. Розлучати-
ся з книжкою-унікумом не мали 
жодного бажання, але поруч на 
стенді працювали співробітни-
ки «Книжника-review», котрим 
затримувалася зарплатня. І ми 
продали наполегливому діаспор-
цеві коштовний фоліант — нехай 
пробачить видавець, гроші за ше-
девр пішли на бодай коротку під-
тримку лінійних працівників 
«КР-Кr».
 Того ж 2005-го яскраво за-
світилася антологія української 
«жіночої» прози та есеїстики дру-
гої половини ХХ — початку ХХІ 
століть «Незнайома» (Л.: Пірамі-
да), укладена Василем Ґабором. 
То була перша ґрунтовна спроба 
систематизувати вибухоподібний 
сплеск жіночої письменницької 
активності.
 «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» ви-
пустила перший том своїх непере-
вершено креативних «100 казок» 
(наступні випуски також цілком 
безальтернативно стануть лавре-
атами). Та, як на мене, головним 
здобутком того книжкового сезо-
ну стала книжка Тамари Гундоро-
вої «Післячорнобильська бібліо-
тека. Український літературний 
постмодерн» (К.: Критика) — пер-
ший зразок аналітичної критики 
(у вигляді послідовного книжко-
вого викладу) за всі роки незалеж-
ності.
 До речі, за два дні до цере-
монії-2005 в УНІАН відбулася 
прес-дискусія «Книжка року» 
поміж політикою і державою» з 
таких проблемних питань: чому 
політики не використовують 
«книжкові» технології навіть під 
час виборчої кампанії? Чому уряд 
не бачить у книговиданні бюдже-
тоутворюючої галузі? Чому ви-
давці не застосовують іміджеві 
технології, які надає їм «Книж-
ка року»? Склад дискутантів: 
від політиків — народний депу-
тат України Юрій Костенко; від 
урядовців — заступник голови 
Держтелерадіо Василь Шевчен-
ко. Плюс видавці. Хоч як прикро 
усвідомлювати, усі три питання 
того обговорення досі лишаються 

злободенними.
 Просто на тій церемонії, що 
відбувалася на початку ювілей-
ного року Незалежності, домови-
лися з міністром культури щодо 
проведення опитування «Книж-
ки незалежного 15-річчя, які 
вплинули на український світ». 
Підключилася газета «Україна 
молода», що піднялася тоді до 
позначки понад 100 тисяч пере-
дплатників. Голосували листа-
ми до редакції (тоді ще писали!) 
та кнопками на газетному сай-
ті. Оцінювали 15-річний асорти-
мент експерти «Книжки року» 
та окремо — журналісти видань, 
котрі постійно висвітлювали літе-
ратурно-книжкові новини. Соціо-
логи запропонували коефіцієнт-
ну формулу для зведення усіх 
потоків водно.
 Але для запуску цього ме-
ханізму слід окреслити «правила 
гри». За обережними оцінками 
Української асоціації видавців 
та книгорозповсюджувачів уп-
родовж п’ятнадцяти років Неза-
лежності на книжкових прилав-
ках України з’явилося близько 
70 тисяч видань (за назвами). Як 
із такого розмаю виділити най-
важливіші книжки? Чи взагалі 
можливо тут оперувати понят-
тям «кращі»? Забігаючи наперед: 
коли у первісних списках фіґуру-
вало до ста видань у кожній номі-
нації — усі вони, безперечно, за-
слуговували на статус «кращих». 
Потрібен був рейтинговий кри-
терій. Ми сформулювали його 
так: книжки, які започаткува-
ли новий рівень інтелектуальної 
дискусії, нові літературні та нау-
кові напрямки; видання, що під-
несли сучасні стандарти мистец-
тва книги; книжки, без котрих 
нині важко уявити український 
культурний ландшафт.
 Отже, ми хотіли спитати ук-
раїнців: які книжки лишили слід 
у вашій свідомості? Хотіли збаг-
нути, які книжки справді впли-
нули на сучасний український 
світ.
 Щоб одержати масову від-
повідь, треба — згідно з соціоло-
гічною аксіомою — запропону-
вати максимально вичерпний і 
водночас компактний (аби не від-
лякував!) список можливих від-
повідей: тобто список книжок, 
з яких і належало вибирати чи-
тачам. Такий список коректно 
могли укласти лише експерти — 
знову-таки, згідно з законами со-
ціології. Але з чого мусили виби-
рати експерти? З отих 70 тисяч?
 Тому спершу звернулися до 
видавців — назвати десять своїх 
книжок, якими вони пишаються 
найбільше. Отримали їхню само-
оцінку, додали до неї восьмирічну 
статистику всеукраїнського рей-
тингу «Книжка року» і вже тоді 
відправили ці довжелезні спис-
ки експертам з проханням мак-
симально скоротити (а також до-
дати пропущені, на їхню думку, 

резонансні видання). З огляду на 
те, що опитування мало відбути-
ся в масовому середовищі, ми про-
сили віддати перевагу більш ти-
ражним і популярним книжкам 
перед вузькофаховими та випу-
щеними обмеженим накладом.
 На той час уже стало ясно, 
що для коректного порівняння 
книжок їх треба згрупувати що-
найменше у сім тематичних но-
мінацій: класика, художня лі-
тература, історія, філософія, 
довідкові видання, дитячі книж-
ки та література з мистецтва. В ос-
таточних списках-номінаціях ви-
рішено було залишити по 30 назв. 
Це завдання і виконали експерти 
— близько 100 фахівців універси-
тетів та академічних інститутів, 
книжкових аналітиків та літера-
турних критиків, публіцистів (у 
тому числі й фахівців з числа на-
родних депутатів). 
 На початку серпня 2006-го ко-
роткі номінаційні списки опублі-
ковані в газеті «Україна молода» 
та виставлені для голосування в 
інтернеті. Голосування тривало 
два тижні.
 У день публікації газетних 
списків відбулася прес-конфе-
ренція, де організатори дістали 
чимало цікавих запитань. Пер-
ше: чому в рейтингу українських 
книжок фігурують «іноземці» — 
різні там Ніцше, Фройд, Коельйо, 
Кастанеда? Відповідь назагал ак-
сіоматична: перекладені «інозем-
ці» починають жити за законами 
культури, на мову якої перекла-
дені. І, таким чином, впливають 
на свідомість читачів на рівних 
з вітчизняними авторами. Але 
саме питання, що виникло у ко-
лег-журналістів, вельми сим-
птоматичне: гальмівний шлях 
української відрубності, замкне-
ності, сторожкості до всього інак-
шого усе ще тривав.
 Друге запитання випливало 
з першого: чи не побоюємося ми 
результатів опитування — а ну, 
як читачі назвуть найважливі-
шими книжками не Шевченка 
з Грушевським, а тих-таки Кое-
льйо з Кастанедою? Що тут ска-
зати? Опитувань (як і медичних 
аналізів) боятися не треба. Над їх-
німи результатами треба замислю-
ватися. І, коли треба, призначати 
лікування. Наприклад, ми ви-
разно бачили — ті, хто голосува-
ли листовно, у масі своїй демонс-
трували жорстку залежність від 
шкільних програм: відзначали не 
так конкретні книжки, як реагу-
вали на відомі їм імена. І це було 
б іще нічого, якби не супроводжу-
валося... «ксенофобією» стосов-
но всіх інших претендентів. Але 
це вже до важкої і тривалої розмо-
ви про якість історичного та літе-
ратурного курсів нашої середньої 
школи. З іншого боку, ті, хто го-
лосував інтернетом, виявили за-
лежність від моди в найширшому 
її розумінні. Обидва спостережен-
ня тягнули за собою висновок, що 

вже давно перезрів в українсько-
му літературно-книжковому світі: 
професійні соціологи мусять ре-
тельно обстежити сучасного чи-
тача. Без такого знання планува-
ти щось серйозне на книжковому 
ринку неможливо. 
 Отже, наше експертно-чита-
цьке опитування компенсувало, 
по суті справи, відсутність дослі-
джень розвитку модерного кни-
гарства в Україні, відсутність 
студій з вивчення соціології чи-
тання. З одного боку, із туману 
буденності проступили справж-
ні орієнтири національної гор-
дості — книжки, з яких склада-
тимуться майбутні хрестоматії; 
книжки, що здобулися на поваж-
ний ринковий титул лонґселерів. 
З іншого боку, ми наблизилися 
до розуміння реальних, а не пат-
ріотично-уявних смаків широкої 
читацької авдиторії. Те, що деякі, 
скажімо так, популістські книж-
ки опинилися на вершині цього 
рейтингу — було серйозним сиг-
налом замислитися над недоско-
налістю вітчизняних технологій 
формування масової свідомості.
 Ось деякі результати акції 
«Книжки незалежного 15-річ-
чя, які вплинули на український 
світ». Оскільки культурну вагу 
книжок зіставити важко, сім топ-
видань, які здобулися найбільшої 
кількості голосів, розставили за 
хронологією виходу. Результат 
номінації «Красне письменство»:

 У номінації «Хрестоматія» 
п’ятнадцятирічними лідерами 
виявилися такі:

 Серед дитячих книжок шість 
із топ-сімки — видання «А-БА-
БА-ГА-ЛА-МА-Ги»: «Українська 
абетка» (1999), «Снігова короле-
ва» (2000), «Аліса в країні чудес» 
(2001), шеститомник «Гаррі Пот-
тер» (2002-2005), «Тореадори з 
Васюківки» (2004), «100 казок» 
(2005). Єдине «інородне включен-
ня» — тритомні «Муммі-тролі» 
від «Видавництва Старого Лева» 
(2004-2005). ■

Міністр культури Ігор Ліховий та Костянтин Родик на сцені Українського 
дому, 2006 рік. Фото з архіву «КР».
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Англія
 У чемпіонській гонці АПЛ 
«Ліверпуль» зберігає перева-
гу у чотири бали над «Манчес-
тер Сіті», але минулого уїк-енду 
«мерсисайдці» обіграли «Кріс-
талПелас» з величезними труд-
нощами. Підопічні Клоппа про-
пустили тричі і забезпечили пе-
реможний результат лише у ком-
пенсований час.
 Натомість «городяни» легко 
взяли чергові три пункти у поє-
динку з «Хаддерсфілдом». Украї-
нець Олександр Зінеченко, який 
цього сезону грає здебільшого у 
кубкових турнірах, до заявки на 
матч не потрапив.
 Прем’єр-ліга. 23-й тур. 
«Вулверхемптон» — «Лестер» 
— 4:3, «Борнмут» — «ВестХем» 
— 2:0, «Ньюкасл» — «Кардіфф» 
— 3:0, «Ліверпуль» — «Кріс-
талПелас» — 4:3 (Салах, 47, 75; 
Фірміно, 53; Мане, 90+3 — Та-
унсенд, 34; Томкінс, 65; Майєр, 
90+5), «Манчестер Юнайтед» 
— «Брайтон» — 2:1, «Саутгем-
птон» — «Евертон» — 2:1, «Уот-
форд» — «Бернлі» — 0:0, «Ар-
сенал» — «Челсі» — 2:0 (Ляка-
зетт, 14; Косельни, 39), «Хадде-
рсфілд» — «Манчестер Сіті» 
— 0:3 (Даніло, 18; Р. Стерлінг, 54; 
Л. Сане, 56), «Фулхем» — «Тот-
тенхем» — 1:2.
 Лідери: «Ліверпуль» — 60, 
«Манчестер Сіті» — 56, «Тоттен-
хем» — 51, «Челсі» — 47, «Ар-
сенал», «Манчестер Юнайтед» 
— 44.
 Бомбардир: Салах («Лівер-
пуль») — 16.

Іспанія
 Одразу двоє українців ми-
нулого тижня дебютували у 
своїх нових клубах. Василь Кра-

вець, який, нагадаємо, перей-
шов у «Леганес», допоміг «біло-
синім» мінімально виграти у «Ре-
ала» повторний матч Кубка. Цьо-
го, однак, виявилося замало, аби 
вийти у наступний етап турніру.
 Андрій Лунін не брав участі у 
поєдинку за умовами орендного 
договору.
 На поєдинок Ла Ліги проти 
«Барселони» українські легіоне-
ри залишилися у запасі.
 Євген Селезньов, який мину-
лого тижня приєднався до «Ма-
лаги», вперше зіграв у Сегунді та 
допоміг «анчоусам» перемогти 
«Луго».
 Кубок. 1/8 фіналу. Матчі-
відповіді. «Барселона» — «Ле-
ванте» — 3:0 (У. Дембеле, 30, 
31; Мессі, 54; перша гра — 1:2), 
«Еспаньйол» — «Вільярреал» 
— 3:1 (2:2), «Реал Сосьєдад» — 

«Бетіс» — 2:2 (0:0), «Леганес» 
— «Реал Мадрид» — 1:0 (Бре-
твейт, 30; В. Кравець («Л») — до 
75 хв.; 0:3), «Севілья» — «Ат-
летік» — 0:1 (3:1), «Атлетико» 
— «Жирона» — 3:3 (Калініч, 12; 
А. Корреа, 66; Грізманн, 84 — В. 
Фернандес, 37; Стуані, 59; Дум-
бія, 68; 1:1), «Валенсія — «Спор-
тинг» (Х) — 3:0 (1:2), «Валья-
долід — «Хетафе — 1:1 (0:1).
 Ла Ліга. 20-й тур. «Хета-
фе» — «Алавес» — 4:0, «Реал 
Мадрид» — «Севілья» — 2:0 
(Каземіро, 78; Модріч, 90), «Уес-
ка» — «Атлетико» — 0:3 (Лука-
сЕрнандес, 32; Аріас, 51; Коке, 
71), «Сельта» — «Валенсія» 
— 1:2, «Бетіс» — «Жирона» — 
3:2, «Вільярреал» — «Атлетік» 
— 1:1, «Леванте» — «Валья-
долід» — 2:0, «РайоВальєка-
но» — «Реал Сосьєдад» — 2:2, 

«Барселона» — «Леганес» — 
3:1 (У. Дембеле, 32; Л. Суарес, 
71; Мессі, 90+2 — Бретвейт, 57).
 Лідери: «Барселона» — 46, 
«Атлетико» — 41, «Реал Мад-
рид» — 36, «Севілья» — 33, 
«Алавес» — 32, «Хетафе» — 
31.
 Бомбардир: Мессі («Барсе-
лона») — 18.

Італія
 Зірковий португалець Кріш-
тіану Роналду здобув перший 
трофей після переїзду на Апен-
ніни — минулого тижня форвард 
допоміг «Ювентусу» обіграти 
«Мілан» у матчі за Суперкубок.
 По-різному зіграли матчі 
Серії А головні конкуренти турин-
ців у боротьбі за «скудетто» — 
«Наполі» та «Інтер». Якщо не-
аполітанці мінімально здолали 

«Лаціо», то підопічні Лучано Спа-
летті не змогли обіграти «Сассуо-
ло».
 Суперкубок. «Ювентус» — 
«Мілан» — 1:0 (Роналду, 61).
 Серія А. 20-й тур. «Рома» 
— «Торіно» — 3:2 (Дзаньйоло, 
15; Коларов, 33 (пен.); Ель-Ша-
араві, 73 — Рінкон, 51; Ансаль-
ді, 67), «Удінезе» — «Парма» — 
1:2, «Інтер» — «Сассуоло» — 0:0, 
«Фрозіноне» — «Аталанта» — 
0:5, «СПАЛ» — «Болонья» — 1:1, 
«Фіорентина» — «Сампдорія» 
— 3:3 (Муріель, 34, 70; Песселья, 
90+3 — Рамірес, 45; Квальярелла, 
81 (пен.), 85), «Кальярі» — «Ем-
полі» — 2:2, «Наполі» — «Лаціо» 
— 2:1 (Кальєхон, 34; Мілік, 37 — 
Іммобіле, 65).
 Лідери: «Ювентус» (19 мат-
чів) — 53, «Наполі» — 47, «Ін-
тер» — 40, «Рома» — 33, «Ла-
ціо» — 32, «Аталанта» — 31.
 Бомбардири: Квальярелла 
(«Сампдорія»), Роналду («Ювен-
тус»), Сапата («Аталанта») — 14.

Німеччина
 Останньою з топ-ліг вийш-
ла з різдвяних канікул німець-
ка Бундесліга. Хавбек «Шальке» 
Євген Коноплянка перший матч 
2019 року пропустив через засту-
ду. За інформацією ЗМІ, украї-
нець може змінити клуб уже цієї 
зими, серед варіантів — турець-
кий «Бешикташ».
 Зберігає перевагу у шість 
пунктів над «Баварією» лідер 
першості — дортмундська «Бо-
руссія».
 Перша Бундесліга. 18-
й тур. «Хоффенхайм» — «Ба-
варія» — 1:3 (Н. Шульц, 59 — Го-
рецка, 34, 45; Р. Левандовський, 
87), «Байєр» — «Боруссія» (М) 
— 0:1 (Плеа, 37), «Штутгарт» 
— «Майнц» — 2:3, «Айнтрахт 
Франкфурт» — «Фрайбург» — 

3:1, «Аугсбург» — «Фортуна» 
— 1:2, «Ганновер» — «Вердер» 
— 0:1, «РБ Лейпциг» — «Бо-
руссія» (Д) — 0:1 (Вітсель, 19), 
«Нюрнберг» — «Герта» — 1:3, 
«Шальке» — «Вольфсбург» — 
2:1.
 Лідери: «Боруссія» (Д) — 
45, «Баварія» — 39, «Боруссія» 
(М) — 36, «РБ Лейпциг» — 31, 
«Айнтрахт Франкфурт» — 30, 
«Вольфсбург» — 28.
 Бомбардир: Л. Йовіч («Айн-
трахт Франкфурт») — 13.

Франція
 Чинний чемпіон — «ПСЖ» 
— розгромив головного аутсай-
дера Ліги 1 «Генгамом» зусил-
лями зіркового тріо Мбаппе — 
Неймар — Кавані. Ніяк не може 
перервати свою невдалу серію 
срібний призер минулого сезону 
«Монако»: минулого тижня «мо-
негаски» пропустили п’ять голів у 
поєдинку зі «Страсбуром».
 На третє місце після перемо-
ги над «Сент-Етьєном» піднявся 
«Ліон».
 Ліга 1. 21-й тур. «Лілль» 
— «Ам’єн» — 2:1 (РафаелЛеан, 
45; Шека, 85 — Отеро, 5), «ПСЖ» 
— «Генгам» — 9:0 (Неймар, 11, 
69; Мбаппе, 37, 45, 80; Кавані, 
59, 66, 75; Меньє, 83), «Мона-
ко» — «Страсбур» — 1:5, «Нім» 
— «Тулуза» — 0:1, «Реймс» — 
Ніцца» — 1:1, «Ренн» — «Мон-
пельє» — 0:0, «Анже» — «Нант» 
— 1:0, «Кан» — «Марсель» — 
0:1, «Бордо» — «Діжон» — 1:0, 
«Сент-Етьєн» — «Ліон» — 1:2 
(Амума, 21 — Фекір, 64 (пен); 
Дембеле, 90+5).
 Лідери: «ПСЖ» (19 матчів) — 
53, «Лілль» — 40, «Ліон» — 37, 
«Сент-Етьєн» — 36, «Страсбур», 
«Монпельє» (20 матчів) — 32.
 Бомбардир: Мбаппе 
(«ПСЖ») — 17. ■
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Григорій ХАТА

 Залишивши в нинішньому 
сезоні відкритим вікно в Євро-
пу, і «Шахтар», і «Динамо» ви-
рішили активно попрацювати 
над кадровими проблемами під 
час зимової перерви. Потенцій-
но хороша можливість поборо-
тися за перемогу в Лізі Європи 
змусила динамівців проявити 
наполегливість у перемовинах 
iз голланським клубом «Віл-
лем ІІ» для того, аби отримати 
у своє розпорядження забивно-
го іспанського форварда Фра-
на Соля, котрий стане в стані 
«біло-синіх» одним iз найвисо-
кооплачуванiших гравців. 
 У свою чергу, «гірники» 
опинилися за крок від трансфе-
ра з, умовно кажучи, далекими 
наслідками. І дарма, що після 
нього в ігровому плані донець-
кий колектив аж нічого не здо-
буде. Натомість, думається, про 
перехід ветерана «Шахтаря» та 
збірної України Ярослава Раки-
цького до російського «Зеніта» 
(в разі, звісно, коли він станеть-
ся) говоритимуть довго й бага-
то. В умовах нестихаючого кон-
флікту між Україною та Росією 
подібним трансфером Ракиць-
кий автоматично накликає на 
себе шквал критики. 
 Загалом, Ярослава не раз 
ловили на тому, що він не надто 
гаряче ставиться до виступів за 
збірну України, аж занадто час-
то в нього траплялися рециди-
ви старих травм у момент, коли 
наставник «синьо-жовтих» ого-
лошував навчально-тренуваль-
ні збори напередодні офіційних 
матчів. Тепер же, коли він може 
стати гравцем російського клу-
бу, кликати до збірної його вза-
галі перестануть.

 Показовою в цьому плані 
можна вважати історію з Євге-
ном Селезньовим, котрого піс-
ля переходу до кубанського 
«Краснодара» миттю перестали 
викликати до національної збір-
ної України. Після цього факту 
Селезньов, який, нагадаємо, не-
щодавно став гравцем іспансь-
кої «Малаги», назвав кубансь-
ку сторінку своєї кар’єри по-
милкою. Утім Селезньов і Раки-
цький — це по-своєму унікальні 
вітчизняні футболісти, відтак і 
їхня футбольна біографія мати-
ме особливе написання.
 Отже, в «Зеніті» вже не-
має Луческу, під керівництвом 
котрого Ракицький перетворив-
ся на цінного захисника з хис-
том «плеймейкера», проте там 
працює в ролі помічника голо-
вного тренера колишній капітан 
«гірників» Анатолій Тимощук. 
Тож перехід і адаптація Яросла-
ва в новому клубі мають прой-
ти для нього гладко й без про-
блем. Хоча, без сумніву, супро-

воджуватиметься усе це потуж-
ною критикою. Щоправда, свого 
останнього слова в цій історії Ра-
кицький ще не сказав.
 До слова, Фран Соль уже 
офіційно став гравцем київсько-
го «Динамо». Підписавши з клу-

бом п’ятирічний контракт, іспа-
нець одразу заявив, що його пе-
реповнює щастя. Керівництво ж 
«біло-синіх» очікує, що Соль без 
розкачки почне активно забива-
ти голи за новий клуб. У пер-
шому матчі динамівців на тре-

нувальному зборі в Марбельї — 
проти німецького «Бохума» їх-
ній новобранець участі не брав, 
проте це не завадило підопічним 
Олександра Хацкевича зусилля-
ми Циганкова та Русина здобути 
переконливу перемогу — 3:0. ■

У «Зеніті» захисникові «Шахтаря» Ярославу Ракицькому (праворуч) пропонують 
близько 2,5 мільйона доларів річної зарплатні.
Фото з сайта zn.ua.
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ФУТБОЛ

Вибір iз підтекстом
Ветеран донецького 
«Шахтаря» та збірної 
України близький 
до переходу 
в російський 
«Зеніт»

■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

Іспанський  дебют Євгена Селезньова.
Фото з сайта provse.today.
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«Своїми сльозами Даяна Ястремська розбила мені серце. Це показує, що 

вона хотіла перемогти. Вона — справжній талант. Я теж плакала, коли 
починала грати й моїми суперницями були Девенпорт, Селеш, Хінгіс. Тоді 

кожен матч проти них наводив страх».
Серена Уїльямс
американська тенісистка, екс-перша ракетка світу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Попри те, що першій ра-
кетці України Еліні Світоліній 
ніяк не вдається реалізувати 
великі очікування своїх уболі-
вальників і виграти перший у 
кар’єрі турнір серії «Великого 
шолома», вона невтомно про-
довжує штурмувати досі не 
підкорену висоту. А своєю пе-
ремогою на підсумковому тур-
нірі WTA-2018 в Сінгапурі ук-
раїнська тенісна прима чітко 
продемонструвала, що виграш 
«мейджора» — це лише справа 
часу.
 Новий тенісний сезон Сві-
толіна розпочала не надто пе-
реконливо, зазнавши поразки 
у першому ж матчі року. Про-
те після раннього вильоту в 
Брісбені у Еліни з’явилося 
трохи більше часу для підго-
товки до Відкритої першості 
Австралії, де вона вже проби-
лася до чвертьфіналу. Воче-
видь, це досягнення, котре, до 
речі, стало повторенням влас-
ного рекорду Еліни на «шо-
ломах», не є її максимум. А 
майбутній матч чвертьфіналь-
ної стадії проти чинної пере-
можниці «Ю-Ес оупен», япон-
ки Наомі Осаки, котра має в 
Мельбурні високий четвер-
тий номер посіву, якраз і ста-
не тим першим тестом на чем-
піонську зрілість.
 На цьогорічну Відкриту 
першість Австралії Світоліна 
потрапила з шостим рейтин-
говим номером, що дозволя-
ло їй до чвертьфіналу уника-
ти зустрічі з тенісистками ви-
щого рангу. Приміром, у поє-
динках перших трьох раундів 
Еліні протистояли суперниці 
з «несіяного» пулу. Чи не най-
складнішим протистоянням 

на цьому етапі була гра третьо-
го кола проти китаянки Чжан 
Шуай. Програвши на старті ви-
рішального сету три гейми пос-
піль, Світоліна все ж змогла до-
сягти потрібного для себе ре-
зультату — 4:6, 6:4, 7:5.
 Дуель українки в 1/8 фіна-
лу проти 17-ї ракетки турні-
ру американки Медісон Кіз та-
кож тривала три сети. Щоправ-
да, проблемною тут для нашої 
співвітчизниці була лише дру-
га партія, в якій вона змогла 
виграти лише один гейм. Од-
нак такий провал можна розці-
нити як своєрідний перепочи-
нок, який потрібно було взяти 
Еліні в умовах австралійсько-
го спекотного літа — 6:2, 1:6, 
6:1. Цікаво, що для «захисту» 
тенісистів від прямого сонця (а 
також — для кращих телевізій-
них рейтингів у Європі) органі-
затори «АО» проводять поє-
динки вночі за місцевим часом, 
що подобається далеко не всім. 
«Це абсолютно ненормально, 
щоб гра закінчувалася в чоти-
ри години ночі», — заявила ти-
тулована іспанка Гарбіньє Му-
гуруса.
 Що стосується іншої ук-
раїнської тенісистки, котра 
максимально довго протри-
малася в Мельбурні, то третя 
ракетка вітчизняного жіно-
чого тенісу Даяна Ястремсь-
ка на своєму першому дорос-
лому «АО» дісталася третьо-
го кола, де зазнала повчальної 
поразки від легендарної Сере-
ни Уїльямс. Провівши на кор-
ті трохи більше однієї години 
й вигравши у іменитої супер-
ниці лише три гейми (2:6, 1:6), 
18-річна українка одразу роз-
плакалася. «Своїми сльозами 
Даяна розбила мені серце. Це 
показує, що вона хотіла пере-

могти. Вона — справжній та-
лант. Я теж плакала, коли по-
чинала грати й моїми суперни-
цями були Девенпорт, Селеш, 

Хінгіс, тому що кожен матч 
наводив страх», — відзначи-
ла Серена Уїльямс, котра поп-
ри не надто високий номер 

посіву (16-й) вважається од-
ним iз головних претенден-
тів на виграш цьогорічного ав-
стралійського «шолома». ■

Григорій ХАТА

 Довгий час жіноча естафет-
на команда вважалася беззапе-
речним флагманом вітчизняно-
го біатлону. І саме її результа-
ти, а не здобутки збірниць по-
одинці, слугували головним 
індикатором розвитку цього 
господарства в Україні. Після 
виграшу естафетного «золота» 
на Олімпіаді-2014 в Сочі віт-
чизняний біатлон перебував у 
стані ейфорії. Можливо, саме 
тому в національній команді 
прогледіли проблеми з підго-
товкою зміни для олімпійсь-
ких чемпіонок.
 На «білі» Ігри-2018 до Пхен-
чхану поїхала, по суті, стара 
команда, котра вже не була на-
стільки потужною. Загалом ті 
ж самі виконавиці склали ос-
нову жіночої збірної й на стар-
ті нового олімпійського циклу. 
Сестри Семеренко, Підгрушна, 
Джима — саме на їхній досвід 
розраховує в поточному сезоні 
новий головний тренер «синьо-
жовтих» росіянин Андрій Про-
кунін. Інша справа, що кожна з 
лідерок жіночої команди має ті 
чи інші проблеми зі здоров’ям, 
які не дозволяють їм одночасно 
вийти на старт. Хоча, можли-
во, російський наставник має 
своє бачення ситуації. Постій-
но перетасовуючи склад, поєд-
нуючи у сплаві досвід та мо-
лодість, Прокунін таким чи-
ном намагається оновити ко-
лектив.
 Після невдалої естафети в 
Обергофі підопічні Прокуніна 
провели ще одну незадовільну 
командну гонку на етапі Куб-

ка світу в Рупольдингу. Одра-
зу й не пригадаєш, коли «си-

ньо-жовті» завершували еста-
фетні перегони на 15-й позиції. 

Але, нічого не вдієш, четвірка у 
складі Анастасії Меркушиної, 

Валі Семеренко, Юлії Жура-
вок та Віти Семеренко більшо-
го наразі витиснути не може. 
На етапі в Рупольдингу наші 
дівчата були доволі повільни-
ми. І якщо молоді Меркушина 
та Журавок цю проблему ком-
пенсували ідеальною стріль-
бою, то ветерани на двох за-
робили сім промахів. Загалом 
другий німецький етап КС аж 
ніяк не можна занести до акти-
ву нашої жіночої збірної. Так, 
у спринті кращою з українсь-
ких біатлоністок була Віта Се-
меренко, котра посіла 29-те 
місце. При цьому в гонці з мас-
стартом, куди потрапляють 30 
кращих за рейтингом спорт-
сменок, не було жодної нашої 
співвітчизниці.
 Значно краще провели етап 
у Рупольдингу наші біатлоніс-
ти, у котрих, за словами голо-
вного тренера Юрая Санітри, 
після скандального епізоду по-
мінялась «сервіс-команда». Ду-
мається, найбільше порадува-
ли хлопці (Артем Прима, Сер-
гій Семенов, Артем Тищенко, 
Дмитро Підручний) свого сло-
вацького наставника в еста-
феті, посівши командне сьоме 
місце. При цьому в особистих 
стартах знову краще за інших 
виглядав капітан команди Під-
ручний, який єдиний з україн-
ців біг мас-старт (29-й резуль-
тат) та був кращим за своїх пар-
тнерів (20-те місце) у спринті.
 «Дмитро виконав тут тяжку 
роботу, тому наприкінці мас-
старту він почувався не дуже 
добре. Вочевидь, йому потріб-
но перепочити», — наголосив 
Санітра. ■

БІАТЛОН

Контрасти швидкості 
і влучності
У нинішньому сезоні команда українських біатлоністок 
демонструє вельми скромні результати

■

Дмитро Підручний по-повній виклався на етапі КС у Рупольдингу.
Фото з сайта telegraf.com.ua.

❙
❙

ТЕНІС

Нічні  пристрасті
Найкраща тенісистка України другий рік поспіль пробилась 
до чвертьфіналу Відкритої першості Австралії

■

На Відкритій першості Австралії Еліна Світоліна вдруге поспіль зіграє в чвертьфіналі.
Фото з сайта tennisua.org.

❙
❙
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По горизонталі:
 1. Слово, протилежне за значен-
ням. 5. Дрібна грецька монета, яку, 
за біблійною легендою, вдова дала 
на храм. 8. Угорський композитор, 
видатний майстер віденської опере-
ти. 9. Сорт кави. 10. Єврейська Біб-
лія. 11. Відомий французький уче-
ний, мореплавець, винахідник аква-
ланга і один із найбільших дослідни-
ків світового океану. 13. Український 
гурт, який заспівав пісню «Не спи, 
моя рідна земля». 14. Частина сло-
ва, що з’являється в середині коре-
ня при словозміні й словотворенні, 
характерна для давніх індо-європей-
ських мов. 17. Об’єднання українсь-
ких земель у 1919 році. 18. Запален-
ня вуха. 22. Комік-група, яка висуває 
свого лідера в президенти. 23. Ні-
мецький філософ, один із теорети-
ків комунізму. 24. Багатий лісом та 
корисними копалинами регіон Росії, 
куди традиційно висилали «політич-
них» та каторжан. 25. Головний ота-
ман армії УНР, якому в Києві відкри-
ли меморіальну дошку.
По вертикалі:
 1. Спортсмен, який займається 
силовими вправами. 2. Столиця Іра-
ну. 3. Лисиччина хатка. 4. Українсь-
кий художник, який увійшов до сві-
тового рейтингу «Сто геніїв сучас-

ності». 5. Жіночі туфлі на високих 
підборах з червоною підошвою. 6. 
Повідомлення у «Фейсбуці». 7. Пре-
зидент Литви часів Ющенка. 12. Най-
маний робітник, позбавлений засобів 
виробництва, на якого робили ставку 
більшовики. 13. Дитяче калатальце 
як музичний інструмент. 15. Розмо-
ва з журналістом. 16. Шкіра голови з 
волоссям, яка була для індіанців го-
ловним трофеєм. 19. Геніальний ви-
нахідник у галузі електротехніки, яко-
му приписують винайдення машини 
часу, можливість телепортації та ман-
дри невідомими світами. 20. Заруб-
ка, позначка, тавро. 21. Поширене ан-
глійське прізвище, яке перекладаєть-
ся як Коваль.■

Кросворд №5
від16 січня

ПРИКОЛИ■
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 Зима, мороз, військова частина.
 — Рядовий Губін, яка погода на ву-
лиці?
 — Hе можу знати, пане пpапоp-
щик.
 — Hу так зніми градусник у ка-
заpмi, винеси на вулицю і дізнаєшся.
 — Так він же тільки вище нуля по-
казує.
 — Так пеpевеpни його.

* * *
 Начальник поліції каже підлеглому:
 — Якщо ви ще раз обженете  зло-
чинця, який тiкає, на два квартали, я вас 
звільню.

* * *
 — Принесіть мені, будь ласка, гра-
фин горілки і що-небудь на ваш смак.
 — Так і запишемо: два графини 
горілки.

* * *
 — Моню, я таки знайшла твою за-
начку. Хiба можна такі гроші від дружи-
ни ховати?
 — Але ж я збирав тобі на подарунок.
 — І що ти хочеш купити на ці жа-
люгідні копійки?

* * *
 — Я помітила, що останнім часом 
деякі чоловіки все частіше звертають на 
мене увагу.
 — Розочко, це лікарі.

* * *
 — Семене Марковичу, що мені ро-
бити? Моя Сарочка хоче, щоб я викону-
вав подружнiй обов’язок щодня. А я вже 
пiдстаркуватий.
 — А я вам казав: не беріть у дру-
жини некрасиву жінку. Ніхто й ніколи 
вам iз нею таки не допоможе.

Дара ГАВАРРА

 Сказати, чия (в сенсі приналеж-
ності до країни) актриса Ольга Ку-
риленко, сьогодні важко, адже наро-
дилася нинішня кінодіва в українсь-
кому Бердянську, який, до речі, не 
так давно відвідала, а от кар’єру по-
чала робити як на подіумах Франції, 
так і кіномайданчиках Америки. 
Але саме в Голлівуді на Ольгу чекав 
тріумф, адже тут вона знялась у та-
ких популярних фільмах, як «Цен-
туріон», «Тиранія», «Хітмен», про-
те всесвітню славу їй приніс «Квант 
милосердя», в якому вона зіграла 
роль подружки уславленого агента 
007 — Джеймса Бонда. Більше того, 
за цю роль вона навіть отримала в 
2009 році премію «Сатурн» у номіна-
ції «Краща актриса другого плану», 
а також кінопремію Великобританії 
«Імперія» як «Краща актриса». 
 Нещодавно стало відомо, що 
Ольга Куриленко зіграє одну з голо-
вних ролей у британському трилері 
«Кур’єр» режисера Закарі Адлера. 
Вона отримала роль кур’єра з Лондо-
на, який перевозить бомбу. Замовни-

ком небезпечного ван-
тажу, який героїня має 
доставити, є підступ-
ний злочинець, що за 
допомогою цієї небез-
печної зброї хоче зни-
щити свого давнього 
ворога, який збираєть-
ся дати проти нього 
свідчення. Роль зло-
чинця припала Гарі 
Олдману — відомому 
британському актору, 
який нещодавно чудо-
во впорався з роллю са-
мого Вінстона Черчіл-
ля у фільмі «Темні часи», 
за яку отримав «Оскара» як 
кращий виконавець чоловічої 
ролі. До слова, актор планує по-
вернутися до цієї ролі, оскільки 
вважає, що у «Темних часах» 
лише поверхово торкнувся об-
разу такої потужної історичної 
постаті, як прем’єр-міністр Вели-
кобританії у найбуремніші часи 
країни і світу в цілому. Ну що тут 
скажеш — висока честь грати по-
ряд із таким партнером. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Нам здається, що тільки у нашій країні 
трапляються халепи, непорозуміння, які так 
псують нам життя. Іноді підсолоджує цю гір-
ку «пігулку» усвідомлення, що не лише у нас 
трапляються всілякі негаразди. Так, нещодав-
но історія німкені з Мюнхена стала ілюстра-
цією того, що навіть у такій, як нам здава-
лося, країні, що любить в усьому «орднунг» 
(порядок. — Ред.), як Німеччина, трапляють-
ся непорядки з графіком прибуття поїздів. Ця 
пані, що неодноразово стикалася з порушен-
ням розкладу руху потягів, вирішила в хвилини 
запізнень транспортного засобу плести шарф. 
Вона навіть продумала систему кольорів: спіз-
нюється потяг менш ніж на 5 хвилин — колір 
вовни сірий, а якщо інтервал спізнення від 5 
до 30 хвилин — рожевий. Та на цьому «полот-
ні» траплялися й тривожні червоні смуги — це 
коли запізнення було скандально довгим, тоб-

то більш ніж півгодини, або ж потяг спізнював-
ся в обидва боки (як видно з малюнка шарфа, 
траплялося й таке).
 Про цей витвір мистецтва написала у 
своєму «Твіттері» донька майстрині — жур-
налістка Сара Вебер. Її мамі доводиться час-
то їздити з передмістя у Мюнхен, тож без 
діла вона на вокзалі не сиділа. Після того як 
ця історія набула розголосу в мережі, сім’я 

Сари вирішила виставити шарф на продаж 
на eBay. Як не дивно, покупцем, та ще й за 
хороші гроші — 7,5 тис. євро, стала фран-
кфуртська компанія, що займається... паса-
жирськими перевезеннями. Кошти, отримані 
від продажу, родина Веберів збирається пе-
редати організації, що займається допомогою 
пасажирам, які потрапити у скрутне станови-
ще на вокзалах. ■

РЕЙКОВА ІСТОРІЯ

Німкеня заробила 
на спізненнях...
потягів у рідному місті

■

СІНЕМА

Кур’єр із Бердянська
Ольга Куриленко зіграє в одному фільмі 
із самим «Черчіллем»

■

23 сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, сильний снiг. Вiтер пiвденно-
схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi -10...-12, удень -6...-8.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий снiг. 
Славське: вночi -7...-9, удень -3...-5. Яремче: вночi -7...-9, 
удень -3...-5. Мiжгiр’я: вночi -4...-6, удень -1...+1. Рахiв: уночi 
-4...-6, удень -1...+1.

21 сiчня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — 2 см, Славське — 25 см, Плай — 36 см, 
Мiжгiр’я — 28 см, Рахiв — 55 см, Долина — 7 см, Івано-
Франкiвськ — 7 см, Яремче — 10 см, Коломия — 8 см, 
Пожежевська — 56 см.

Трипілля, Київська Русь, Дерево життя, 
зірки та космос презентованого 
в Національному Києво-Печерському 
історико-культурному заповіднику 
Рушника національної єдності
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