Московське попівство затяте, але
дурнувате

Версії, інтриги, скандали Любив Україну, Шевченка i...
ЗЕдвору
Зiнаїду

Відомий борець за автокефалію ПЦУ Олександр
Гудима — про перепони з боку РПЦ, спротив
влади і православних «тітушок» на місцях
та готовність людей до вибуху в сотнях парафій

Главі офісу
президента
малюють схему
на вихід

130 рокiв тому народився
нобелiвський лауреат
Борис Пастернак
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 25,029 грн
1 € = 27,658 грн
1 рос. руб. = 0,393 грн
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Той, хто вижив під
Крутами
У Полтаві вшанували
пам’ять учасника
легендарного бою

❙ Ініціатива відкриття меморіальної дошки належить Українському інституту національної пам’яті.
❙ Фото Ганни ЯРОШЕНКО.

» стор.

7

2

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 4 ЛЮТОГО 2020

ІнФорУМ

«Малий броньований артилерійський катер «Бердянськ» отримав 6 пробоїн поблизу ватерлінії, а також
численні механічні пошкодження верхньої палуби. Буксир «Яни Капу» має механічні пошкодження правого
борту. На всіх кораблях присутні ознаки мародерства та демонтажу озброєння та військового устаткування».
Ігор Лоссовський,заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні

■ «КРИМНАШ»

■ НА ФРОНТІ

Бронебійне
полювання за
унітазами

Кожної тварі — по парі...

Російські мародери
розграбували українські
кораблі
Ірина КИРПА
Балістична експертиза довела російську агресію проти українського катера «Бердянськ». Представники ВМС України заявили, що зняли фрагменти броні та залишки осколків від снарядів, які є достовірним доказом «агресивних та протиправних дій Росії» у
Керченській протоці біля берегів Криму 2018
року. Отримані докази стали вагомими аргументами для перемоги у суді.
Раніше фахівці Міжнародного трибуналу ООН з морського права підкреслили, що
Україна прийняла кораблі на відповідальне
зберігання, оскільки вони є речовим доказом у кримінальній справі про незаконне порушення кордону РФ.
— Пробоїна на українському бронекатері
— результат прямого попадання бронебійного снаряда, запущеного ударним вертольотом
Ка-52 Чорноморського флоту РФ, — заявив
командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко. — Буксир «Яни Капу» та
малий броньований катер «Нікополь» — найближчим часом плануємо відремонтувати на
судноремонтному заводі власними силами.
У МЗС України заявили, що експертиза
необхідна також для того, аби документально встановити, що саме вкрадено російською
стороною після полону трьох маломірних суден нашої країни.
За словами командувача ВМСУ Ігоря Воронченка, російські військові варварськи
спотворили катери та рейдовий буксир, цитуємо: «росіяни їх угробили. Зняли навіть
плафони, розетки та унітази».
У Відні на Форумі зі співпраці у сфері безпеки ОБСЄ заступник постпреда України при
міжнародних організаціях Ігор Лоссовський
повідомив, що сума збитків, які Москва завдала українським кораблям, становить не
менше 55,5 мільйона гривень, або 2,1 мільйона євро. Точну суму назвуть одразу ж, як буде
завершено комплексне розслідування.
Нагадаємо, Міжнародний трибунал ООН
iз морського права ще 25 травня 2019 року
виніс наказ про застосування забезпечувальних заходів, де встановлено обов’язок Росії
негайно повернути Україні малі броньовані
артилерійські катери «Нікополь», «Бердянськ» та рейдовий буксир «Яни Капу».
Крім того, Росію зобов’язали звільнити для
повернення до України 24 членів екіпажів захоплених військових кораблів. І тільки на початку вересня 2019 року бранці Кремля повернулися додому — «чомусь» у рамках двостороннього обміну утримуваними. А у листопаді в нейтральних водах відбулася передача
захоплених біля берегів Криму українських
військових суден. «Бердянськ», «Нікополь»
та «Яни Капу» повернулися у порт Очакова (Миколаївська область) після року утримання в окупованому Криму. Однак нинішній технічний стан озброєння та кораблів не
дозволяє використовувати їх за призначенням. На всіх повернених через міжнародний
суд військових кораблях присутні ознаки мародерства (особливо на буксирі «Яни Капу»)
та демонтажу озброєння й військового устаткування: все навмисно частково пошкоджено
або демонтовано.
Стан переданих кораблів повинні відновити після проведення слідчих дій фахівці Державного бюро розслідувань та військової прокуратури України. Цей звіт дозволить передати інформацію для надання
правової оцінки діям Російської Федерації
до українських та міжнародних судових інстанцій. ■

Російські снайпери прибувають на окупований
Донбас, щоб вбивати українців
Леонід ШКІЛІНДЕЙ
За минулі три доби збройні формування Російської Федерації та їхні
посіпаки більше тридцяти разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм,
а також озброєння БМП, гранатометів
різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зафіксовано активність ворожих снайперів.
На донецькому напрямку в районі
відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник
обстріляв позиції наших захисників
поблизу населених пунктів Піски, Лебединське, Василівка, Красногорівка,
Мар’їнка, Василівка, Невельське, Широкине, Старогнатівка, Авдіївка.
На луганському напрямку в районі

відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворожі обстріли зафіксовано в районі населених
пунктів Луганське, Новолуганське,
Кримське, Новотошківське, Гладосове, Оріхове, Хутір Вільний, Катеринівка.
На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об’єднаних сил давали
адекватну відповідь із дозволеного озброєння. За цей період внаслідок ворожих обстрілів поранено п’ятьох українських захисників.
1 лютого внаслідок ворожих обстрілів один український захисник
загинув, ще один отримав поранення.
Від обстрілу терористичних збройних
формувань у районі Новотошківського Луганської області загинула медсестра Клавдія Ситник. Про це повідомила 93-тя окрема механізована бригада (ОМБр) «Холодний Яр» у «Фейсбуцi». «Сьогодні обстріл терористичних

збройних формувань у районі Новотошківського Луганської області забрав життя старшого бойового медика
механізованої роти сержанта Ситник
Клавдії Володимирівни (дівоче прізвище — Король). Вона загинула від
наскрізного уламкового поранення в
грудну клітку зліва, коли несла ліки
хворому бійцю. Клавдія була у засобах
захисту», — йдеться у повідомленні.
За даними розвідки, Росія відряджає на окупований Донбас снайперські пари. Вони постійно стріляють
по українських позиціях і намагаються спровокувати бійців ООС на вогонь у
відповідь. З початку 2020 року тільки
ворожі снайпери застрелили чотирьох
захисників України. Про це повідомив
речник Міністерства оборони Максим
Праута.
Снайперські пари бойовики застосовують на передових позиціях на Авдіївському, Бахмутському, Торецькому, Сiверськодонецькому, Попаснянському та Маріупольському напрямках. Противник намагається
деморалізувати особовий склад підрозділів Об’єднаних сил, завдати втрат і
спровокувати вогонь у відповідь, зазначив Праута. За його уточненням, ці
снайперські пари не належать до штатних підрозділів незаконних збройних
формувань, а просто прибувають iз РФ
на «допомогу» бойовикам. ■

■ ЕНТУЗІАСТИ

Подорож маршрутами пам’яті
Старшокласники з Полтавщини
реанімують українську історію
Оксана СОВА
Пошукова група «Подорожні» Решетилівського міського Центру туризму,
краєзнавства, спорту та екскурсій утворилася три роки
тому з числа учнів 8-10 класів
Решетилівської
гімназії.
Керівник групи Ігор Купенко, методист і учитель географії працює разом з дітьми
на громадських засадах. До
складу групи входить кілька
дітей, захоплених історією,
— хтось акцентується на історичному краєзнавстві, хтось
на географічному, хтось на
геології. Працювати почали в рамках Всеукраїнської
краєзнавчої експедиції «Моя
Батьківщина — Україна» та
продовжили, приєднавшись
до Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді
«Українська революція: 100
років надії і боротьби».
«З архівних джерел, які
надав директор Решетилівського краєзнавчого музею
Юрій Миколайович Кісіль,
найбільше значення мали
для нас неопубліковані спогади учасників революційних подій в нашому краї Івана Овсія, 1899 року народження (датуються 70—80
рр. ХХ століття), та Прохора
Михайловича Білоконя, 1887
року народження (датуються
1964 роком), що зберігаються в архіві музею, як і світлини політичних та громадських діячів столітньої давнини, — розповідає куратор
«Подорожніх» Ігор Купенко. — У нагоді стали і праці
відомого полтавського історика-краєзнавця, дослідника українського національно-визвольного руху Вік-

тора Яковича Ревегука «За
волю України: нариси історії
повстансько-партизанської
боротьби на Полтавщині в
1917—1923 роках», «Полтавщина в огні Української
революції (1917—1921)» та
«Селянство Полтавщини в
добу Української революції
1917—1921 років». Їх дітям
допомогли підібрати у Решетилівській міській бібліотеці. Працювали і з іншими
краєзнавчими виданнями, у
тому числі дореволюційними, доступ до яких отримали
завдяки мережі «Інтернет».
За нетривалий період волонтерської наукової діяльності пошуковий загін «Подорожні» став призером багатьох обласних та всеукраїнських дослідницьких
конкурсів.І перейшли до детального вивчення насиченого подіями періоду повстанського руху — «отаманщини». Адже в буремні
1919—1921 роки на території, що нині займає Решетилівський район, діяли повстанські загони Івана Біленького, Данила Оверченка,
Андрія Левченка, Григорія
Скирди, Олександра Молчанова, Онисима Щербака, Марусі Чорної, Йосипа Мальованого, Кузьменка, Каленика та багатьох інших забутих
у совкові часи патріотів.
Узагальнили ж свої дослідження повстанського руху в
рідному краї краєзнавчою роботою «Решетилівський край в
хаосі народної війни», що стала у січні 2020 року переможцем обласного етапу акції «Українська революція: 100 років
надії і боротьби» за напрямком «Боротьба українців проти більшовицької диктатури

❙ Окрім гори архівних документів, юні решетилівські краєзнавці
❙ залюбки підкорюють ще й найвищі карпатські вершини.
❙ Фото надані Ігорем Купенком.

❙ Учасники пошукової групи «Подорожні» Станіслав Іванюк,
❙ Віталій Дерев’янко та Альбіна Шкурупій
❙ Решетилівському районному архіві.
та військової агресії Росії».
Цьогоріч решетилівські школярі представлять результати пошукової роботи щодо повстанського руху
на V Всеукраїнських історико-краєзнавчих конференціях «Державотворчі процеси в Україні: через віки у
ХХІ століття» у Черкасах та
«Українська революція: 100
років надії і боротьби» в Запоріжжі. Наукові статті на
них уже надіслали. «Продов-

жимо вивчати поки що малознайомий для загалу перебіг
подій Української революції в Решетилівському краї,
зокрема діяльність загонів
Нестора Махна», — ділиться
Ігор Купенко. Нові результати дослідницької роботи «Подорожніх», сподіваємося, так
само високо оцінять і науковці, й нинішні політики, судячи з останніх подій, дещо
відірвані від історичного контексту. ■
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■ ПРОВІСНИКИ

■ ІЗ ПОПОВНЕННЯМ

Бабакам не спиться

Бабине літо
середзим’я

Синоптик Тимко Третій переконує:
тепло у нашому краї з’явиться
за шість тижнів
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область
Незвично тепла зима
надовго не затримається і,
швидше за все, остаточно
відступить уже всередині
березня. Такий прогноз зробив днями чотирилапий синоптик iз селища Гайдари,
що проживає на біостанції
Харківського університету
імені Каразіна у Зміївському районі. «Тимко сказав,
що він у шоці від теперішньої погоди, — переклала
віщуна його хранителька,
старша викладачка біофаку Надія Токарська. —
Нинішнє тепло триватиме
й надалі, а весна настане через шiсть тижнів».
Тимка попросили спрогнозувати й більш віддалені погодні перспективи, виставивши два символи різних зим — теплої та

Забудова безбожна й
спонтанна вже стала звичним явищем для киян.
Хоча діяння новітніх «зодчих» стрімко перетворюють колись найзеленіше
європейське місто на бетонні джунглі. Тільки навколо метро «Лівобережна»,
поблизу якого я мешкаю,
за останні п’ять років виросли десятки хмарочосів.
Дійшло до того, що навіть
невеличку зону здоров’я
на березі Дніпра в Микільській слобідці, де ще можна було відпочити й покупатися, інтенсивно закатують у бетон, аби зводити
чергові «висотки» попри
численні протести місцевих жителів.
Та навіть рідкісні природні оази, які ще в Києві
подекуди позалишалися,
не можуть довести до пуття
комунальники. Яскравим
прикладом цього є популярний у Солом’янському
районі столиці досі дивом
збережений великий парк
«Відрадний». Частину його

Харківська облдержадміністрація
виділила пів мільйона гривень для облаштування спеціальних відділень на випадок, якщо злощасний китайський вірус
таки з’явиться в регіоні. Цим коштом у
дитячій i дорослій інфекційних лікарнях
обладнали
повністю ізольовані бокси
та закупили необхідні препарати. «У першу чергу ми придбали
засоби захисту медичних працівників (костюми, маски), а також антибактеріальні та противірусні
препарати, діагнос-

❙ За аномальними підсумками нинішнього року, по сніг нашим
❙ бабакам, схоже, доведеться незабаром їздити в Африку, до
❙ жирафів...
представницю з Диканьки.
Тобто гору взяла молодість
і кмітливість претендентки. Біологи перед зимівлею
вмотивовано чекали від новоспеченої пари потомства.
Утім через тепло бабачисі
не спалося, тому її забрали
з подружньої клітки.
Тимко Третій — спадковий «синоптик». До нього погоду в Гайдарах передбачали його дід i батько. На
знак подяки юному віщуну
цього року вручили фруктовий букет, прикрашений
пшеничними паличками.
А його знаменитим родичам на місці щорічних прогнозів звели однойменний
пам’ятник. ■

■ СЛУЖБОВЕ ВАРВАРСТВО

Тарас ЗДОРОВИЛО

Лариса САЛІМОНОВИЧ

сніжної. Кмітливий провидець уперто біг до пляшки без імітованого снігу.
Це означає, що хурделиці
стануть і наступного року,
швидше, природним винятком, ніж звичним явищем,
і зимова погода вдруге радуватиме чи дивуватиме весняним теплом.
До речі, у Гайдарах розпитували про погоду в бабаків уже всiмнадцяте, і
лише цієї зими «синоптик»
прокинувся ще за місяць
до лютого. Через аномальне тепло замалим не розладилося і його родинне щастя. Влітку молодому Тимку
Третьому біологи довго підбирали пару (ці тваринки
дуже «сімейні»), влаштувавши навіть спеціальний
конкурс краси для потенційних наречених. У фінал
вийшла Міс Великий Бурлук, залишивши позаду

Нерівний бій
Київські заповідні зони падають під
ударами досвідчених нокаутерів —
столичних забудовників
території облагородили:
посаджено дерева, кущі й
квіти, побудовані для дітей майданчики для розваг. Але поруч — у жахливому стані природні озерця
та береги навколо них, хоча
облагороджувальні роботи
комунальники формально
ведуть там тривалий час.
Чому столичні очільники не реагують на численні скарги киян, продовжуючи бетонувати все живе,
зокрема й у заповідниках,
можна тільки здогадуватися.
Ось що з цього приводу написав у «Фейсбуці»
Ігор Кирикевич, що меш-

кає неподалік: «Боксер і
його прихвосні з так званого «кієвзеленблуду», що
виконують його розпорядження! Третій рік, друзі,
третій рік пішов! Розколупали все і кинули. При
тому, що в парку «Відрадний» щойно вже проведено
капітальний ремонт, витрачено колосальні гроші.
Безповоротно знищено унікальний ландшафт парку,
та що там парку — об’єкта
природно-заповідного Фонду «Витік річки Либідь»!
Я виріс на цьому озері,
моя дочка теж. Ганяли з
нею на санчатах узимку
цими чудової краси схила-

■ ДО РЕЧІ
Американський «метеоролог»
Філ iз містечка Панксатоні, що в
штаті Пенсильванія, підтвердив прогноз Тимка: цьогорічна весна настане рано. У присутності тисяч туристів i місцевих мешканців представники «Клубу бабака» дістали
п’ятикілограмового гризуна з нори,
аби поспостерігати за його поведінкою. Згідно з переказами, якщо він
не побачить свою тінь, то чекайте
ранню весну. За даними Національних центрів інформації про довкiлля США, впродовж останніх десяти років прогнози Філа справджувалися лише в 40% випадків. Але хто
ж буде звинувачувати в помилках
милу тваринку, якій перебили сон!

ми, годували качок, милувалися черепашками ... А
ось мій синочок це вже не
побачить. Усе це знищено.
Те, що буде, стане залізобетонною калюжею. Зате
які «деньжищі» освоєні! А
скільки самопіару було!
І депутатішкі Київради, які відповідають за екологію і які повинні були б
розбити тут намети, жити,
вислуховувати людей, які
називають це гидотою і корупцією, і відслідковувати
ситуацію 24/7. І управління екології та природних
ресурсів КМДА. Всі в долі
чи всім POHUY?»
Так, за каденції мера
Києва Віталія Кличка у
столиці будують i реконструюють мости, прокладають автошляхи, кладуть
плитку на тротуарах, замінюють старі електроопори і т.д. Але саме спонтанна забудова міста і ось такі
випадки службового варварства його підлеглих у
парках і поріділих зелених
зонах зводять нанівець хороші справи, якими можна
було б пишатися. ■

■ ПИЛЬНУЙ!

Береженого бокс береже
У харківських лікарнях відкрили відділення на
випадок появи в області коронавірусу 2019-nCoV
тичний матеріал, —
повідомив директор
КНП «Харківська обласна клінічна інфекційна лікарня» Павло
Нартов. — Отримаємо 200 масок-респіраторів, декілька тисяч
звичайних масок, понад тисячу рукавичок
тощо».
Кожен iз підготовлених боксів має окремий вихід на вули-

цю, санвузол і автономну систему вентиляції. Тут одночасно
можна розмістити 150
чоловік. Але на випадок епідемії лікарні Харківщини, завдяки підготовленим
місцям, готові надати
стаціонарну допомогу 750 пацієнтам. Директор обласної дитячої інфекційної лікарні Дмитро Кухар

повідомив, що, окрім
традиційного набору
медикаментів, заклад
отримав
спеціальне обладнання і закупив додаткову кількість діагностичного
матеріалу. У підсумку коронавірус можна буде легко виявити у ПЦР-лабораторії
цього закладу. «Лабораторний діагностикум для виділення

грипу в нас є, запас на
приблизно 200 осіб, —
уточнив він. — Також
минулого року ми отримали з київського
Центру грипу АмпліСенс на 50 досліджень
по коронавірусу. Він
не визначає окремі
типи вірусу, але нам
важливо на початку
визначити в цілому:
чи є коронавірус, чи
ні».
Наразі епідеміологічна ситуація на
Харківщині досить
спокійна. Два тижні тому з підозрою на
пневмонію до інфекційної лікарні потрапив китайський студент, але небезпечного вірусу в нього не виявили. ■
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Аномально тепла зима
спровокувала справжній
бебі-бум в Асканії-Новій
Ірина КИРПА
Херсонська область
Восьмеро бізонят народилося у херсонському біосферному заповіднику з початку нового 2020 року станом на початок
лютого.
Цьогоріч зима на півдні України видалася теплою та безсніжною, нічні заморозки практично відсутні, тож у трави у полі
вистачає, а молока у бізонихи достатньо на
всіх, тож вони дуже швидко виростуть.
Цікаво, що зимове потомство у матерібізона народилося більше утепленим, аніж
це буває у літній період: малюки з’явилися
на світ з незвично густим рудим підшерстям.
— Три останніх зими у нашому регіоні
видалися дуже теплими, тому «збій у програмі народжуваності» спостерігається як
у рослинному, так й у тваринному світі, —
розповів директор Херсонського біосферного заповідника Віктор Гавриленко. — Хоча
ми передбачили випадок можливого похолодання у весняний сезон та підготували
подвійну порцію сіна для бізонів iз малюками й теплі будиночки на випадок раптових снігопадів.
Відзначимо, що в Асканії-Новій за роки
незалежності України вивели найбільше
стадо американських бізонів серед всіх європейських зоопарків — маємо вже 60 дорослих биків.
Буйним цвітінням відреагували на аномально теплу погоду в січні-лютому на півдні України як традиційні, так й екзотичні
рослини.
Відомий у Херсоні біолог Михайло Підгайний сфотографував квітучі хризантеми
на Дніпровській набережній, яким байдужі
нічні заморозки до мінус 2-4 градуси.
А в Херсонському ботанічному саду в
лютому розцвіли троянди, японська айва,
барбарис та інша екзотика. Якщо в обласному центрі можна помилуватися квітучими кущами троянд, ніжними бутонами жимолості, японської айви, «сережками» ліщини, пролісками й іншими невластивими для цієї пори року квітами та зеленню,
то в Олешківських лісах місцеві мешканці збирають відрами гриби! Депутат Херсонської міськради Оксана Дьякова оприлюднила оригінальні фотографії з кошиком лісових грибів серед зими.
Аномально тепла зима й фермерам Херсонщини дала шанс на додатковий заробіток.
Так, аграрій із села Семенівка Каховського району Херсонської області 17 січня
2020 року посіяв моркву та сподівається,
що вже на початку червня збере перший
урожай.
Чоловік визнає, що сезон 2020 року дав
можливість провести унікальний експеримент, а щоб прискорити дозрівання рослин, налагодив систему крапельного зрошення.
Аномально теплі зими дозволили підприємцям освоїти нові перспективні види
бізнесу. Приміром, херсонець Роман Гненний вирощує в тепличних умовах бананові
дерева, мандарини, лимони, апельсини та
ананаси. А ось підприємець Леонід Козлов
зважився на експеримент з акліматизацією
червоно-клешневих австралійських раків.
Він інвестував у виробництво понад 400 тисяч гривень та уклав договір iз Херсонським аграрним університетом, замовивши
розробку технології промислового вирощування та науковий супровід проєкту. Завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури ХДАУ Павло Кутіщев впевнений
у перспективах вирощування цього виду
раків на півдні України. З приходом весни
молодих раків випускають у водойми, розташовані у Голопристанському та Каховському районах Херсонської області. ■
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РЕЛІГІЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 4 ЛЮТОГО 2020

Іван ЛЕОНОВ

З одним з учасників Собору відродження
Автокефальної церкви України Олександром Гудимою ми зустрілися у затишній
кав’ярні в історичному центрі Києва, що
за п’ять хвилин пішки від Софійського
собору — де більше року тому, у грудні
2018 року, було створено Православну
церкву України та обрано її предстоятелем митрополита Епіфанія. Тоді до складу новоствореної церкви увійшли УПЦ
Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі
єпископи УПЦ Московського патріархату.
Втім розбудова української церкви усе
ще триває, адже головним її опонентом
стала УПЦ МП, яку вважають інструментом Кремля і якій вдалося залучити на
свій бік окремих регіональних керманичів поліції. Про перепони на шляху нової
церкви, які чинить Росія, про роль п’ятої
колони у цих процесах та про безпорадність української влади на місцях — ми й
говорили з паном Олександром Гудимою
в ексклюзивному інтерв’ю «УМ».

Є з десяток фанатично налаштованих
бабусь, які паралізують волю інших
■ Пане Олександре, напередодні минулорічного Різдва, 6 січня 2019 року,
у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій вручив Томос про автокефалію
предстоятелеві Православної церкви
України митрополитові Київському і
всієї України Епіфанію. Утім, навіть зараз багатьом українцям ще важко оцінити історичну важливість цієї події.
Тим більше, що перед новою церквою
стоїть чимало викликів, їй чинять організований опір з боку РПЦ. Як ви оцінюєте дану ситуацію?
— Зроблю ліричний відступ: я з 1995
року очолюю Українське православне
братство святого апостола Андрія Первозванного (громадська організація створена у 1989 році. — Ред.), тож брав участь
в усіх найважливіших подіях і не губився в них: похорон патріарха Володимира, створення Київського патріархату і
УАПЦ тощо. Я був членом об’єднавчого
церковного Собору в Софії і мій голос був
долучений до цього історичного рішення. Тоді, в грудні 2019 року, я підтримав
обрання митрополита Епіфанія на посаду предстоятеля ПЦУ.
І ви знаєте, в мене від самого початку не було ілюзій щодо такої собі легкої
маршової ходи і масового переходу громад, орієнтованих на Москву, в лоно української, суто київської, церкви. Бо я
у багатьох релігійних конфліктах в Україні брав участь, займався, можливо, не
науковими дослідженнями, але практику маю надзвичайно широку. І я знаю, як
вибудована структура РПЦ, яким є призначення цієї церкви, яке її місце в Україні, і що Росія має від своєї такої присутності в Україні. Для прикладу, в одному з указів Петра Романова (російський цар Петро І. — Авт.) ще триста років
тому йшлося про те, що якщо священник почув на сповіді щось проти держави і государя, то мав негайно доповісти
вищому керівництву.
■ Про таємницю сповіді не йшлося?
— Звісно ж, ні. І в сучасному українському житті представники РПЦ
не дотримуються таємниці сповіді. Інший приклад: у минулому році моє рідне село Вишківці Немирівського району на Вінниччині відзначало 425 років,
і мені потрапила до рук сповідальна книга села за 1806 рік. Нагадаю, що Поділля
перейшло за Другим розподілом Польщі
під Росію у 1795 році. А у сповідальній
книзі записано, що священник наказово
викликав по черзі на сповідь під розпис.
Бо вони боялися повстання, опору приєднання до Росії! Тому й вивідували, чим
хто дихає з вірян.
Це історія, а тепер про сьогодення.
Що таке РПЦ в Україні? Це найдосконаліший інструмент соціологічного дослідження українського суспільства. За
тими традиціями московський піп досі
обов’язково пише благочинному, що робиться у парафії, про що люди говорять
тощо. Усе це підсумовують, узагальнюють і направляють до спецуправління
ФСБ.
Тому вони прекрасно були інформовані про те, що створення ПЦУ не мати-

■ БОЖЕ Ж МІЙ!

Московське попівство
затяте, але дурнувате
Відомий борець за автокефалію ПЦУ Олександр Гудима — про перепони з боку
РПЦ, спротив влади і православних «тітушок» на місцях та готовність людей до
вибуху в сотнях парафій
Лавра мусить бути українською

ме надто катастрофічних наслідків для
них. Інакше б вони інші упереджувальні кроки зробили. Тому що попівство
там затяте. Дурнувате, але затяте. Здатне впливати на українське суспільство.
У будь-якому селі, і в моєму теж, є з десяток фанатично налаштованих бабусь,
які паралізують волю інших.

Коли місцевому «кесарю» Богове
цікаве
■ Митрополит Епіфаній нещодавно
заявив про те, що часто чиновники облдержадміністрацій перешкоджають переходам парафій від УПЦ МП до ПЦУ.
Йдеться про близько 600 парафій. З одного боку, РПЦ позивається до суду практично за кожною спробою парафії перейти до ПЦУ. З іншого — посадовці облдержадміністрацій не бажають здійснювати перереєстрацію, чим фактично
її «блокують».
— Варто враховувати, що певна кількість парафій вже юридично оформили
документи і вже є частиною Православної церкви України. Але, за моїми розрахунками, ще в Україні є не менше як тисяча конфліктних парафій, де люди хочуть перейти, а їм чиниться спротив. В
одному випадку втручаються «тітушки», поліція, влаштовується судове переслідування активістів, які хочуть перейти до ПЦУ. Але є й інші випадки: коли
люди хочуть перейти, а голова сільради
— ні, тому й затягує процес оформлення
документів. Буває, що люди чекають, що
хтось прийде і за них усе зробить, допоможе, а доти тихенько сидять, внутрішнього поштовху немає. І такі парафії масово
готові вибухнути будь-якої миті.
■ Найбільший опір переходу до ПЦУ
відбувається саме на Вінниччині. Про
заангажованість керівника обласної
поліції в релігійних суперечках повідомляла в низці публікацій і наша газета. Чому саме цей регіон?
— Вінницька область справді стала
об’єктом спротиву переходу. Найперше через те, що є найбільшим регіоном
за чисельністю православних парафій в
Україні. Будь-яка інерція — і вони почнуть масово переходити. Десь московський піп відмовився відспівувати захисника України, і це обурює громаду. Десь
інакше. Наприклад, мене запросили у
село Стрільчинці Немирівського району на свято пророка Божого Іллі 2 серпня. Там був конфлікт. А я виявив у історичних документах, що у цьому селі 200
років тому було закладено фундамент
церкви. Я їм це сказав, і вони вирішили відзначити, а потім голова сільради,
його теща загітували все село на перехід
до ПЦУ, лише п’ятеро було проти.
І тут почалося. Бусами понавозили
чужих людей, «тітушок», так званих
православних спортсменів, і п’ять попів
московських. І ті заблокували церкву.
А сільські поставили намети на подвір’ї
церкви. А що ж поліція? А вона стоїть
збоку і сприяє чужим. І на території Немирівського району цим процесом блокування переходу до ПЦУ керує заступник
начальника райуправління поліції такий
собі чоловічок на прізвище Король. Але
як це все функціонує? Кілька років тому
коштом райдержадміністрації було влаштовано православний табір для діток.
Уявіть, перш за все, у таборі вчили правильно канонічно накладати хрест, правильно молитися! І районна влада цьому
усіляко сприяє.

❙ Олександр Гудима надсилає органам
❙ влади сотні інформаційних запитів.
❙ Фото Івана ЛЕОНОВА.
■ А якже Богу богово, а кесарю кесареве?
— Хто вам таке сказав? От дивіться, у Немирівському районі є так зване земляцтво Немирівщини, яке осідок
має на території Свято-Троїцького жіночого монастиря. Перші особи району з’їжджаються і вирішують: кого пущать чи не пущать. І все. І тримають, і
порушують справи і не оформляють документи тощо. Зараз я вийшов на більшу
тему: громадські організації, з яких рекрутують «тітушок» для підтримки РПЦ
в Україні. Фінансування громадських організацій проросійського спрямування, у
першу чергу, козацьких і релігійних, напряму здійснюється через посольство РФ
в Україні. Мені це там свого часу прямо в
очі говорили.
Мало цього, ще у 2014 році я отримав від різних держустанов, зокрема й
СБУ, відповіді на запити щодо переліку
козацьких організацій в Україні, кількість яких сягає, як виявилося, аж 650!
Дві третини з них — це географічна дуга
від Харківщини, Донеччини і до Криму
та Одещини. Якщо дивитися по окремих
областях: у тій самій Вінницькій області
налічується 54 таких організації, у Харківській — 129, а у Житомирській — 34.
Уявіть, лише три області і понад 200 так
званих козацьких організацій!
Зацікавився організацією Українського реєстрового козацтва. Офіс був біля
Майдану Незалежності, ходив, питався,
а її виявляється вже нема, як і реєстрації, але в районах десятки організацій
від неї розкидано, якщо не сотні. Вони
є. Чим займаються тоді, якої орієнтації? І виявляється, ці козацькі спортивні організації підгодовуються структурами РПЦ, а на вершині піраміди всім відомий нам нардеп Вадим Новінський. І
вони дають цих «тітушок», у них є координаційний центр. І це надзвичайно небезпечна структура для майбутнього України. Це п’ята колона, яка організована, воєнізована, яка знає команди, знає
порядок, знає місце в строю. І вона зараз
підпирає і практично все це контролює.
Тобто, якщо будь яка парафія чи громада заявляє про бажання перейти до ПЦУ,
одразу з цієї піраміди кидається туди все
і все колошматить.

■ Я так розумію, що державна влада
узагалі не регулює ці процеси згідно із
законодавством?
— Державні органи, зокрема, поліція і
їхня роль у цих процесах узагалі є деструктивною! В основі є закон, право людини на
свободу віросповідання тощо. Але поліція
втручається, порушує кримінальні справи проти активістів, блокує своїми людьми храми, опечатує їх, не пускає громаду,
тому ми і бачимо усього 600 парафій, які
перейшли до ПЦУ. Але ще як мінімум тисяча парафій, громад мають такі приглушені конфлікти. Де люди з острахом дивляться на цю ситуацію, зокрема й у моєму
рідному селі. І такі приклади можна навести не лише на Вінниччині, а й на Сумщині, наприклад, тощо.
■ Вам особисто навіщо ця боротьба?
— Посипати голову попелом і казати,
що все пропало — це не про мене. Треба
робити будь що, але робити. Звертатися,
спонукати, агітувати. Тим більше, коли
відбувається трансформація церкви, з
якої сміялися, глузували, пальцями тикали, мовляв, такі-сякі, а вона все-таки,
утвердилася, як рівноправна православна церква у світі. І, на мою думку, церква
не повинна чекати, доки до неї прийдуть,
вона повинна пропонувати і атакувати.
На те ми і вірняни ПЦУ, щоб таку роботу робити. Не священник має вибивати
десь там ворота. Головне — переконати
людей, бо, коли людина почала сумніватися, це вже пів справи зроблено. Знаєте, коли є ціль попереду, то вона тебе тримає у формі. І переді мною мета — КиєвоПечерська лавра мусить бути нашою, українською.

Московський піп і вінницька поліція
■ Це довгий процес, але ж як вирішити проблему простих храмів, які блокуються тими ж православними «спортсменами» за підтримки поліції?
— Те, що у Вінницькій області відбувається — певний зріз. Для московського попівства і їхньої групи підтримки
краще, щоб була ніч, щоб ніхто нічого
не знав і вони й далі робили свою чорну
справу. Тому потрібне швидке публічне
висвітлення отих процесів. Показати підлу підривну антиукраїнську діяльність
Головного управління поліції у Вінницькій області. Бо там керівництво — це
паразити, які суціль пішли на службу до
ворога. Це моя така думка. Тим більше,
що керівник поліції Вінниччини Юрій
Педос ухиляється від відповіді на питання, чому проросійського церковника-сепаратиста гостинно зустрічають за парканом режимного об’єкта. Чому на території Главку функціонує храм РПЦ?
Чому він утримує цього попа, оформляє
його то як логіста МВС, то як працівника
сервісного центру поліції і платить йому
зарплату? Уявіть, це ж запустити ворога до себе на територію! Регулярно московський попик із кадилом висвячує Педоса і його заступників, які стоять поруч
у храмі. На що може московський піп
благословляти їх? На вірну службу Україні? На те, щоб вони підтримали Православну церкву України, дотримувалися закону? Аж ніяк. Тим більше у судових тяжбах поліція нав’язала суддям
Вінниччини статут РПЦ у прийнятті рішень! У судових позовах, коли йдеться
про те, чия громада, то судді керуються
статутом РПЦ і кажуть: ні, неправильно
збори було проведено, тому що там напи-

РЕЛІГІЯ. ПОЛІТИКА
сано, що не було благословіння попа московського на перехід до ПЦУ...
■ Тоді як суди мали би керуватися Законом «Про свободу совісті та релігійні організації»...
— Абсолютно правильно.
Але поліція Вінниччини висвячує рішення протиправні,
ініціює ці конфлікти, організовує судові позови! І очільником усіх цих негативних процесів є особа Педоса. Значить,
треба його позбутися.
■ Щодо генерала Педоса
проводили службове розслідування МВС восени, потім
подовжили його. Ніяких висновків не зроблено.
— Належно нічого не проводилося. І не буде висновків,
я вважаю, бо доки буде міністром МВС Аваков, доти керівником поліції Вінниччини
буде Педос. Але небайдужих
людей також вистачає.

Скалецький — як
лакмусовий папірець
■ Маєте на увазі начальника управління у справах
національностей та релігій
облдержадміністрації Ігоря Скалецького, який за
зверненням громад першим
в Україні документально
оформив переходи храмів
від УПЦ МП до ПЦУ і нажив
собі безліч проблем?
— Так, пан Скалецький
наважився діяти за законом, а його колеги з інших
областей не наважилися.
Вони вичікують, чим усе закінчиться. Але на посаді до
смерті не всидиш, вона не
вічна. Чиновник має прийняти рішення, коли йдеться про державне, важливе.
Має пожертвувати собою.
Інакше тебе виженуть з ганьбою. Тому Скалецький —
молодець, але для цієї влади
його постать — лакмусовий
папірець. Якщо влада не підтримає Скалецького — почнуться дуже негативні процеси щодо ПЦУ. Якщо влада
його залишить — лишається
шанс, а якщо ще й утвердить
в його правоті, значить, підемо далі і не лише 37 парафій
буде перереєстровано ним, а
понад 100 в одній області.
Але Скалецький не єдиний, право багатьох сільських громад на свободу віросповідання відстоює у судах
адвокат Сніжана Чубенко,
якій влада на місцях через це
теж створює безліч проблем.
Навіть намагаються позбавити її адвокатської ліцензії! Та процес іде: у тому ж
Немирівському районі раніше було десь 3-4 громади
Київського патріархату, а
зараз 12 громад ПЦУ! І люди
в селах усе більше гуртуються. Утім, перехід — це той
процес, який не може бути
швидким.
Узагалі дуже багато цікавих постатей у новій православній церкві є, мені подобаються молоді єпископи й архієпископи, у них сучасне, нове бачення. Вони
горять бажанням розбудовувати церкву. У них є енергія, вони сучасні технології
використовують, видають
на-гора цікаву інформацію,
аналітика чудова. І я задоволений тим, як відбувається розвиток церкви. Бо ми, ті
активісти, які сприяли появі
ПЦУ, боролися і різні методи використовували. Ми думали, що боротьба буде дуже
довгою, а тут гульк — і маємо
українську церкву! ■
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Версії, інтриги,
скандали ЗЕдвору

високих чиновників, людей з посадами, то це здебільшого апаратна війна. За моїми даними,
така конкуренція за вплив на
президента між Богданом і Єрмаком іде з осені 2019 року», —
каже політолог Володимир Фесенко.
Насправді причин у цьому
конфлікті більше, й за своєю
суттю вони глибші, ніж видається на позір.

Главі офісу президента малюють схему на вихід?

Вийшов Єрмак із туману...

Тетяна ПАРХОМЧУК

У країні продовжується круговерть бурхливих корпоративно-політичних новин на вищих сходинках
влади, хоча для декого вони можуть перетворитись і на політичний ешафот.
Проти «шефа канцелярії» президента — Андрія Богдана, схоже, весь арсенал залаштункової та трибунної атаки підключився давно: і як проти найбільш наближеного до самого гаранта, і як проти
того, кого у високу політику привів одіозний олігарх Ігор Коломойський. Знавці хитросплетінь цих
ігор подейкують, що керувати офісом президента Андрію Богдану (який ще донедавна так впливав
на думки й дії Володимира Зеленського) залишилось недовго. Чутки, що просочились із надр ОП,
стверджують, що й президент Володимир Зеленський ніби таке рішення для себе вже прийняв. Однією з основних причин імовірної відставки глави офісу президента озвучується негативна соціологія
щодо Андрія Богдана. Мовляв, на відміну від попередніх глав держави, Зеленський дуже чутливо й
вразливо реагує на такі речі.
А от політолог Володимир Фесенко вважає, що Зеленський, незважаючи на всю складність характеру
Богдана, поки що не готовий відмовитись від його послуг. Проте на місце Андрія Богдана «оракули»
офісу президента пророкують радника Володимира Зеленського — Андрія Єрмака. Говорять, що і під
заступником глави ОП Кирилом Тимошенком також крісло хитається.

❙ Богдан і Єрмак: хто кого?
Фотографії не на пам’ять
Зауважимо, що на початок
президентської кар’єри Зеленському був потрібен саме такий провідник у світ політики. Аналітики давно зійшлися у твердженні:
якби Богдана не було, його слід
було б вигадати.
У перші місяці президентства
Зеленському часом могло здатися, що не він, а саме Богдан насправді керує країною. Ставши
главою офісу президента, Андрій Богдан сконцентрувався на
вирішенні внутрішніх питань.
Саме він мав вирішальний
дорадчий голос при Зеленському у питаннях розпуску Верховної Ради, ведення кампанії, наповнення списку партії «Слуги
народу» і оперативного пошуку
кандидатів на округи, перезапуску ЦВК.
Врешті — формування уряду так само відбувалось за активної участі Богдана. Чинного прем’єра Олексія Гончарука
спершу на Банкову, а потім і в
Кабмін запропонував саме глава
ОПУ.
Він же, як сірий кардинал,
відповідає і за те, щоб уряд Гончарука показував результати, а
не лише свою відданість президенту.
Інший член найближчого
кола Зеленського, Андрій Єрмак, курує зовнішній вектор держави.
Як стверджують знавці з високих кабінетів, після приходу
Зеленського Росія активно шукала виходу на нового президента. Навіть на Авакова виходили. Вийшли і на Єрмака. Саме

йому Зеленський дав добро.
Розмови Єрмака з куратором
України в Москві Дмитром Козаком швидко почали давати результат. Обмін полоненими 35 на
35 у вересні 2019 року, коли окупанти звільнили Сенцова, Кольченка, Клиха, Сущенка, моряків та решту. Повернення захоплених Росією українських кораблів; зустріч у «нормандському
форматі». І останній обмін полоненими наприкінці 2019 року.
Після кожного такого досягнення Єрмак, про якого раніше
ніхто не чув, ставав усе публічнішим і все ближче на фото підсувався до президента Зеленського,
відтісняючи Андрія Богдана.

Публічні пристрасті
Перша публічна демонстрація тривалого конфлікту між
двома ЗЕ-Андріями сталася 19
січня на церемонії прощання із
загиблими в Ірані. Андрія Богдана не було там не просто так.
Начебто напередодні заходу
глава ОПУ, узгоджуючи деталі,
розмістив помічника президента
у другий ряд — за спинами спікера, президента і прем’єра. Де
тому і годилося б бути, згідно з
дипломатичним протоколом.
Однак Єрмак, який відповідав за вирішення «іранської
кризи» і який докладав зусилля
для того, щоб загиблі повернулись додому, вирішив, що Богдан чинить несправедливо. Про
що і заявив президенту.
Зеленський заступився за
свого помічника. Глава ОПУ на
це сказав: «Тоді не прийду я». І
таки не прийшов.

Несприйняття двома Андріями один одного, суть якого
боротьба за наближення до тіла
президента і вплив на прийняття ним рішень, переросло в перманентний конфлікт на всіх рівнях, і побутовий у тому числі.
«Це така типова ситуація, боротьба в найближчому оточенні
президента. Якщо йдеться про

Ну що ж, Андрій Єрмак бувалий у високих справах чиновник. Він стрімко піднявся за останні місяці на міждержавних
темах і взагалі, як «старий кінь»
борозни ще не зіпсував, ну, чи
ледь не зіпсував неоднозначністю коментувань першого дня
після трагедії українського літака в Ірані. А молодий «жеребець» Андрій Богдан уже підпсував повітря. Хоча б тим, що
він — гедоніст з авторитарними
звичками — прийшов у владу
змінювати і робити це негайно.
За характером Богдан важкий,
вибуховий, хоч і креативний;
нестримний і взагалі нестриманий. Для делікатної справи, в
якій може проглядатись тонка
межа «східного» сусідського інтересу, дещо «стрьомний» персонаж.
І саме Єрмака чомусь називають ефективним каталізатором віртуозного іудства промосковської групи, просоченої у
владу і водночас потужним генератором ідей зі спільного виживання. Усе лягає на нотну грамоту, як музика. Але не будемо відволікатись на високе. Не
до мистецтва, коли за прокремлівськими агресивними інтересами в Україні проглядаються
відточені роками служіння куму
Путіну рухи Віктора Медведчука. А він жорстко шикує і розводить усіх — і провладних, і тих,
хто такими прикидається; і тих,
хто поряд, і хто з ним гектар ділити гидує. Бо йому ж відступати нікуди. Позаду Москва.
Тепер складаємо два плюс
два — це той випадок, коли виходить п’ять. Бо покриваються ще щільнішим туманом перспектива й аргументи подальших перемовин із Путіним про
війну і мир. На яких умовах? І
які моральні, державницькі цінності виставлятимуться як предмет відкупу чи торгу? ■

До наших читачiв
На вiдмiну вiд електронних ЗМІ, друкованi видання
дуже дороговартiснi у виробництвi. Кожен номер газети
— це папiр (iмпортований, тому недешевий), друк i доставка Укрпоштою, на якi в останнi роки постiйно зростають
цiни.
«Україна молода» всi цi роки витримувала конкуренцiю на газетному ринку, попри тягар збиткiв i мiзернi зарплати спiвробiтникiв, намагалася не пiдвищувати передплатну i роздрiбну цiни, аби наша об’єктивна iнформацiя була доступною для читачiв. Певне зростання вартостi
за 2019-2020 роки — це збiльшення частки вiдрахувань
Укрпоштi при тому, що до її роботи з доставки видання безлiч претензiй.
І сьогоднi редакцiя перебуває в непростому фiнансовому
становищi. Тому звертаємось до всiх прихильникiв «України молодої» пiдтримати улюблену газету в силу своїх
можливостей. Надто ми сподiваємося на український бiзнес.
Банкiвськi реквiзити для перерахування коштiв:
ПП «Україна молода»
ЄДРПОУ 25593633
р/р UA 133510050000026005557338100
АТ «УкрСиббанк», МФО 351005
Призначення платежу: благодiйний внесок на розвиток
газети.
Вдячнi за пiдтримку.
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■ НОВИНИ ПЛЮС

■ ВІЗИТИ

Коронавірус вразив тисячі
китайців

Парад невикористаних можливостей

Влада Китаю повідомила 3 лютого, що
внаслідок нового коронавірусу в країні померла
361 людина. 57 нових смертельних випадків зафіксовані в провінції Хубей, яка є епіцентром небезпеки. Ще одну смерть від цієї хвороби наприкінці минулого тижня вперше зафіксовано поза
межами Китаю: на Філіппінах помер чоловік, який
раніше прибув з Уханя. У Китаї щонайменше 16
громадян інших країн захворіли коронавірусом,
повідомляє офіційний представник МЗС КНР Хуа
Чуньїн. Двох з них уже виписали з лікарень, а
14 продовжують лікуватися, їх стан оцінюється
як стабільний. Загалом у світі нині понад 17 тисяч інфікованих. При цьому лише в провінції Хубей лікарі діагностували понад 11 тисяч випадків захворювання. Спеціалізовану лікарню на тисячу ліжок у столиці провінції Хубей місті Ухань
побудували за 10 днів, а другу лікарню, ще на
1,5тис. ліжок, будують, повідомляє «Ассошiейтед
Прес». Провінція Хубей і далі заблокована, дороги закриті, громадський транспорт не працює.
Порт Веньчжоу став першим містом за межами
провінції Хубей, який запровадив аналогічні карантинні заходи. Місто з населенням 9 мільйонів
людей розташоване приблизно за 700 кілометрів
від Уханю.

Держсектетар США завершив турне п’ятьма пострадянськими країнами
Ігор ВІТОВИЧ

Майк Помпео, державний секретар Сполучених Штатів Америки, вчора у столиці Узбекистану Ташкенті завершив турне
п’ятьма країнами Східної Європи та Центральної Азії. Там Помпео провів зустріч у
форматі «С5 + 1» iз керівниками зовнішньополітичних відомств Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та
Узбекистану. Говорив iз главами дипломатичних відомств пострадянського Сходу про питання безпеки, про економічну
інтеграцію цих країн і про те, як кожна з
цих країн може трансформуватися з точки зору гарантування політичних свобод,
економічних умов та прав людини. Також
відбулася окрема зустріч американського високопосадовця з президентом
Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим та
міністром закордонних справ Абдулазізом Каміловим.

Зі Львова до Польщі
Укрзалізниця прокладе колію європейського
зразка зі Львова до українсько-польського кордону. Бюджет на вужчу колію від станції «Скнилів»
у Львові до станції «Мостиська» при державному кордоні з Польщею становитиме 20,8 мільйона
доларів. Офіційну інформацію на цю тему опубліковано на веб-сторінці Кабінету Міністрів України.
Як повідомляється, нова залізнична колія до кордону з Польщею забезпечить Україні інтеграцію з
європейською залізничною системою. Залізничним компаніям з Європейського Союзу ця інвестиція полегшить доступ до мережі Укрзалізниці,
скоротить час митного контролю та очікування до
максимально чотирьох годин, а також поліпшить
якість транспортних послуг. Крім того, український уряд прогнозує збільшення пасажиропотоку
в напрямку європейських країн до 634 тисяч пасажирів на рік за умови обслуговування трьох поїздів на день. Завершення інвестиції планується на
2021 рік.

Напад у Лондоні
Як стало відомо, Судеш Амман, який напав
iз ножем на перехожих у Лондоні та був застрелений поліцією, у січні тільки вийшов iз в’язниці.
Про це повідомляє Бі-Бі-Сі. Чоловіка, засудженого за злочини, пов’язані з тероризмом, звільнили
близько тижня тому. Він відбув половину терміну
у три роки та чотири місяці. При цьому Амман перебував під наглядом поліції, тому що його знову
підозрювали у зв’язках з ісламістами. Прем’єрміністр Великої Британії Борис Джонсон заявив,
що уряд оголосить подальші плани щодо вдосконалення системи поводження із засудженими за
тероризм у понеділок. Напад стався 2 лютого в
районі Стретем на півдні Лондона. Нападника,
20-річного Судеша Аммана, правоохоронці змушені були застрелити. Поліцейські повідомили,
що інцидент «має відношення до тероризму».
Внаслідок нападу з ножем були поранені три людини, одна з них перебуває у тяжкому стані.

Історична драма у фаворі
Британська академія кіно і телевізійних
мистецтв (BAFTA) визнала кінострічку про Першу світову війну «1917» режисера Сема Мендеса найкращою в сімох номінаціях. Історична драма перемогла у головній категорії «Найкращий
фільм», а також у шести інших номінаціях, в тому
числі й у категорії «Найкращий режисер». Церемонія нагородження проходила ввечері в неділю.
Сюжет драми «1917» заснований на спогадах про
Першу світову війну діда режисера фільму Сема
Мендеса. Головні герої картини — два молодих
солдати, які з ризиком для життя намагаються
перетнути ворожу територію і доставити секретне повідомлення, яке дозволить запобігти неминучій загибелі сотень інших солдатів. Південнокорейська стрічка «Паразити» стала «Найкращим
фільмом не англійською мовою». Вона ж отримала нагороду в категорії «Найкращий оригінальний
сценарій». Володарем нагороди в категорії «Найкращий актор» премії Британської кіноакадемії
став Хоакін Фенікс («Джокер»), а «Найкращою
акторкою» визнана Рене Зеллвегер («Джуді»).
Зазвичай нагороди Британської академії кіно і
телевізійних мистецтв вважаються провісниками успіху на церемонії вручення «оскарів». Цього року Американська академія кінематографічних мистецтв і наук вручатиме свої нагороди 9
лютого. ■

Україна транзитом
Помпео розпочав європейсько-азійське турне 31 січня з відвідин Києва,
але, схоже, чергову нагоду перетворитися з об’єкта на суб’єкт міжнародних
відносин український політикум знову використати не зумів. Далі американський дипломат завітав до Білорусі
та Казахстану. Після розмов із президентом Олександром Лукашенком та
білоруським міністром закордонних
справ Майк Помпео сказав, що Сполученим Штатам важлива незалежність
Білорусі, запевнив білорусів, що американські виробники готові постачати їм
100% потрібної нафти за конкурентними цінами. І зазначив, що умовою цілковитого скасування американських
санкцій щодо Мінська є поступ у питанні прав людини, свободи ЗМІ та зміцнення ролі громадянського суспільства.
США буде підтримувати прагнення Білорусі до суверенітету. Помпео висловив надію, що його перемовини з політиками у Мінську дадуть стимул для
нормалізації відносин між Мінськом
та Вашингтоном. Також американський держсекретар двозначно заявив у
Мінську про готовність США допомогти в пошуку розв’язання конфлікту в
Україні. Так, за його словами, Україна і РФ врешті самі мають дійти згоди.
Помпео запевнив, що Сполучені Штати
сприятимуть пошуку шляхів вирішення конфлікту: «Це якраз те питання, в
якому треба брати участь всій Європі,
всьому світу для його вирішення. Але в
підсумку Росія і Україна повинні самі
вирішити його. Все, що ми в Сполучених Штатах зможемо зробити, ми зробимо», — сказав він.
Під час перебування в Нур-Султані
Майк Помпео закликав владу Казахстану з обережністю ставитися до зростаючих впливів Китаю в цьому регіоні. У
Казахстані він зустрівся з родичами етнічних казахів, які сповідують іслам і
яких китайська влада в провінції Сіньцян відправила в так звані «табори перевиховання», де утримуються уйгури
та представники інших мусульманських меншин.
Візит Помпео до Білорусі, Казахстану й Узбекистану був складним з огляду на те, що всі три країни так чи інакше тісно пов’язані з Росією. Білорусь і
Казахстан — члени Євразійського економічного союзу і ОДКБ. Узбекистан
намагався уникати цих інтеграційних
об’єднань, але після смерті президента
Іслама Карімова його наступник Шавкат Мірзійоєв намагається поліпшити відносини з Москвою. У цьому сенсі
приліт американського державного
секретаря до Ташкента — демонстрація готовності Вашингтона підтримати
суверенітет Узбекистану, можливість
для нової влади не поспішати в обійми Кремля, зазначив у своєму коментарі журналіст і політичний коментатор, оглядач «Радіо «Свобода» Віталій

❙ Цукерково-букетний період у США тепер — із республіками Середньої Азії.
Портников.

«Завдавати добра» непросто
Повертаючись до української частини турне, Помпео вкотре наголосив,
що Сполучені Штати підтримують територіальну цілісність України і ніколи не визнають російської анексії
Криму. І нагадав, що у грудні США
розширили санкції за прокладання
Росієї газопроводу «Північний потік2». Він підкреслив, що США і надалі
підтримуватимуть прагнення України у приєднанні до НАТО та в наближенні до Євросоюзу. Президент Володимир Зеленський, зі свого боку, висловив сподівання, що США будуть активніше залучені до процесів мирного
врегулювання конфлікту на Донбасі та
деокупації Криму.
Але значна частина українських
коментаторів зазначає, що візит Помпео до Києва виявився черговою ланкою невикористаних можливостей.
Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив у своєму дописі в «Фесбуці»: «Можна дискутувати
щодо щирості, але публічні заяви американської сторони чіткі:
1. Україна — це форпост західної
цивілізації перед східними диктатурами
2. США підтримують вступ України в
НАТО.
3. Росія — окупант і поки не відновлена територіальна цілісність України,
включно з Кримом, — тиск на Москву
посилюватиметься.
Кремль не має права втручатися у внутрішні справи України.
4. Військова допомога США Україні, як
і інвестиції — будуть зростати.
5. Важливість Томосу і помісної церкви
як фактору незалежності України.
Такий собі американський варіант «Армія.Віра.Мова».
Що ж ми бачимо у заяві Зеленського? Пустка! Невиразне бурмотіння про війну на Донбасі і деокупацію
Криму (традиційно, без жодних згадувань імені агресора), заклинання про
американські інвестиції в локомотиви
і дороги (цікаво, якби ми не підписали раніше контракт з GE і не створили
Дорожній фонд — про що би зараз розповідав Зеленський), прохання зняти
обмеження на постачання українського металу одного олігарха в США...
Краще би ще раз тоді прочитав власну
заяву, нещодавно виголошену у Варшаві. Де заявка на вступ в НАТО? Де
реформи? Гомеричний регіт пролунав,
коли пан Зеленський відповів журналістові, що їздить до інших держав
не з туристичною метою, а суто заради
державних справ. Ну, по-перше, дату
візиту в США досі не погоджено. Подруге: а які державні справи обговорювалися в Омані? І з ким?». Омелян
підсумовує: «Кажуть, що під час тет-

а-тет лідер отримав щось між «крижаним душем» і «чорною міткою». Але
це не точно. Час блазнів завершується. Ось це — точно!».
Політолог Микола Бєлісков у своєму коментарі зазначає іншу низку проблем, які занадто довго чекають вирішення Зе-командою: «Такий стан
справ — це не наша провина. І не стратегія. Треба справно робити своє домашнє завдання і співпрацювати з
Конгресом США якомога більш активно. А для цього треба реальні приклади, що ми робимо своє домашнє завдання. Коли буде новий посол США
в Україні, не ясно. Тільки посла в РФ
швидко змінили в 2019 році. Коли буде
(і чи буде) новий спецпосланник iз конфлікту з РФ, не зрозумiло. Візит у Білий дiм відбудеться, коли з’явиться
зручний час, тобто хтозна-коли. Водночас Сергій Лавров у Вашингтоні був
у грудні 2019 року. В тому числі спілкувався з Дональдом Трампом. Взаємний обмін компліментами президента
України і Державного секретаря США
на пресконференції не повинен вводити в оману».

Прагматика «альтруїзму»
Директор Центру міжнародних досліджень Одеського університету імені
Мечникова Володимир Дубовик зазначив у коментарі «Радіо «Свобода»: «З
точки зору Трампа, можна очікувати,
що він дещо відстронився від українського напрямку, і нових спроб тиску робити він не буде, оскільки дуже вже
багато уваги. Він, можна сказати, під
мікроскопом там перебуває, тож будьяку промову чи заяву, чи якийсь крок
конкретний одразу всі помітять».
Експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко вказує на ситуацію асиметричної
залежності, коли Україні очевидно потрібна підтримка Сполучених Штатів, а
ті, у свою чергу, не особливо зацікавлені в тому, щоб давати раду українським проблемам. «Фраза, яку Помпео
сказав незадовго до візиту про те, чи
є діло американцям до України, це —
сигнал про те, що такі фрази лунають в
американському істеблішменті, серед
їхніх експертів. Багато хто вважає, що
Україну не варто аж надто сильно підтримувати. Ми маємо дати відповідь,
чому варто це робити. І не в тих термінах, якими ми користуємося з 2014
року, мовляв, нас потрібно підтримувати, інакше Росія завоює всю Європу.
Ця риторика не працює. Треба прагматичні нові аргументи знаходити. Цікавим партнером треба бути, розуміти,
що їм потрібно у Східній Європі, більше уваги приділяти співпаці в енергетиці. Трамп переорієнтував зовнішню
політику США на більш прагматичні
рейки, і нам потрібно це враховувати»,
— зазначає він. ■

УКРАЇНА І СВІТ
Катерина ШУМИЛО
(Інтернет-видання «Апостроф»)

У щорічних форумів пам’яті Голокосту одна мета — допомогти Путіну «переписати» історію
і нав’язати всьому світу своє
бачення подій Другої світової
війни і ролі СРСР у ній. А вірити казкам Путіна і вважати Радянський Союз визволителем
євреїв — означає грішити проти
історії. Про це, а також про дипломатичні прорахунки команди Володимира Зеленського в
інтерв’ю «Апострофу» розповів
радянський дисидент, голова
Асоціації єврейських громадських організацій та громад України Йосиф Зісельс.
■ В Єрусалимі 23 січня проходив форум пам’яті жертв Голокосту. З
візитом туди поїхав президент Володимир Зеленський, який відвідав окремі заходи форуму, але на фінальну
зустріч не з’явився.
— У цього форуму є певна історія. 27
січня 2000 року уряд Швеції зібрав міжнародну конференцію, присвячену пам’яті
жертв Голокосту. Там уперше прозвучала
ідея зробити цей день Міжнародним днем
пам’яті жертв Голокосту. Але в 2001 році,
якщо я не помиляюся, великий російський
бізнесмен В’ячеслав Кантор, натхнений
цією шведською історією, вирішив зробити такий форум під Путіна — Міжнародний форум пам’яті жертв Голокосту. І він
організував його у Кракові лише для того,
аби Путін туди приїхав і відзначився.
У цих форумів одна мета — допомогти Путіну переписати історію. Нав’язати
всьому світу своє бачення історії, особливо Другої світової війни, ролі Радянського
Союзу в цій війні. І цей форум, який проходив в Ізраїлі, тільки підкреслив, що головним промовцем, головним гостем там був
Володимир Путін.
■ Під час свого візиту до Польщі Володимир Зеленський виголосив
промову, яку можна трактувати неоднозначно. Зокрема, зі слів президента можна зробити висновок, що Радянський Союз не тільки розв’язав
Другу світову війну, а й брав участь
у Голокості і несе за це відповідальність.
— Наскільки я розумію, він виступив
там і сказав те, що вирішив Європарламент: за розв’язання Другої світової війни
відповідальні дві країни — нацистська Німеччина та Радянський Союз. Але оскільки Голокост є одним із важливих результатів цієї війни, то зрозуміло, що Радянський Союз і нацистська Німеччина несуть

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 4 ЛЮТОГО 2020

7

■ ПРЯМА МОВА

Форум пам’яті жертв Голокосту створили,
щоб Путін міг розповідати казки
Радянський дисидент Йосиф Зісельс — про роль СРСР у Другій світовій війні та масове
вбивство євреїв
відповідальність за всі наслідки.
■ Але ж Радянський Союз не
брав участі у Голокості?
— Звичайно, не брав, але це окрема історія і про неї можна говорити довго. У 1940 році Німеччина звернулася до
Радянського Союзу з офіційним листом
про те, щоб СРСР прийняв півтора мільйона євреїв з окупованих країн та розселив їх
у своїх східних регіонах. У принципі, Сталін
міг врятувати європейське єврейство, якби
домовився з Гітлером. Я думаю, він би ще
виторгував що-небудь під цю справу, тому
що Німеччина не знала, що робити з такою
кількістю євреїв, які опинилися на окупованій території. Тільки в Польщі, яка була
захоплена в 1939 році, проживали мільйони євреїв. А тоді ще не було прийнято рішення про їх вбивство, тому нацисти шукали спосіб позбутися цих євреїв. Радянський
Союз відмовив.
Сталіну було просто наплювати на
євреїв. Він вирішував свої завдання — що
треба зупинити нацистську армію, перейти в наступ та захопити половину Європи,
що в результаті й сталося. Тому вважати
Радянський Союз визволителем євреїв —
це грішити проти історії. Шість мільйонів
євреїв загинули, де ж був Радянський
Союз — одна з найпотужніших держав
того часу?
■ Чи немає протиріч у виступах
Зеленського в Ізраїлі, де він розповідає, як його дід служив у Червоній
армії, а потім у Польщі, де він говорив про відповідальність СРСР за всі
ті події?
— Звичайно, ні. Радянська армія дійсно наступала через Польщу. Розвідувальним батальйоном, який безпосередньо звільнив тих, хто вижив у концтаборі,
командував український єврей майор Шапіро. Саме він зателефонував командиру дивізії і переляканим голосом, якого не
можна було очікувати від майора-розвідника, сказав, що тут гори трупів.
Вони випадково натрапили на «Аушвіц». Ніхто не планував звільняти нацистський концтабір. Не було такого наказу, хоча
влада та командування знали про існування концтаборів. Вони випадково натрапили

Ганна ЯРОШЕНКО
У неділю, 2 лютого, на фасаді Свято-Миколаївського храму відкрили меморіальну дошку учаснику бою під Крутами Демиду Бурку (Бурку-Корецькому). Він був і воїном, і священником, і
поетом, і публіцистом — ось такою багатогранною особистістю. Ініціатива встановлення меморіальної дошки належить
Українському інституту національної
пам’яті. За словами регіонального представника цього інституту Олега Пустовгара, загалом встановлено 12 учасників
бою під Крутами, котрі або є уродженцями Полтавщини, або якось пов’язані з нашим краєм. До останніх звитяжців якраз
і належить Демид Бурко, у книзі життя
якого була і яскрава полтавська сторінка. «Він своїм життям засвідчує, що не
всі оборонці української державності загинули 102 роки тому в нерівному бою
під Крутами. Багато з тих, хто вижив, і
далі виборювали незалежність України.
Демид Бурко, обравши духовну стезю,
став воїном на духовному фронті, оскільки в роки Другої світової війни відновлював Українську автокефальну православну церкву, був секретарем Полтавського
єпархіального управління цієї церкви,
одним з організаторів (разом із дружиною Антоніною) в обласному центрі Українського Червоного Хреста, який допомагав військовополоненим, рятував багатьох злиденних у ті страшні часи», —
поінформував Олег Пустовгар.

❙ Йосиф Зісельс.
❙ Фото з сайта apostrophe.ua.
на «Аушвіц», побачили нещасних в’язнів і
звільнили їх. Із 1,5 мільйона в’язнів вижило 7 тисяч осіб.
Казкам Путіна, який розповідає, що
Радянський Союз завжди боровся за
євреїв, захищав, визволяв у Другій світовій війні, можуть повірити тільки ті, хто
не знає історії.
Радянський Союз разом із Німеччиною почали Другу світову війну, але через
два роки вони стали противниками. Ніякого протиріччя в заявах Зеленського немає. Якби Гітлер не напав на Радянський
Союз, Сталін би панував на всій території,
яку встиг захопити. Але він же хотів більшого. Сталін готувався нападати далі на
Європу. Тому що ідея всесвітньої революції завжди була в Радянському Союзі на
порядку денному.
■ Як саме Путін хоче переписати історію Другої світової війни? Ми
вже чули заяви російських чиновників про те, що СРСР міг виграти війну
і без участі України.
— Це абсурд, звичайно. Радянський
Союз не міг би перемогти без допомоги
союзників. Це доводять фахівці, історики. Звичайно, внесок Радянського Союзу
у розгром нацистської Німеччини великий, але він захищав свої життєві інтереси. Так що ніякого благородства тут немає.

Є просто боротьба двох бандитів — Гітлера і Сталіна за контроль над Європою.
Хоча варто зазначити, що Зеленський поводився дуже суперечливо в
Ізраїлі. Спочатку він сказав, що не поїде
на форум, якщо йому не дадуть виступити. Потім, коли йому не дали виступити,
він сказав: «Я все-таки поїду». Насправді, це дипломатична некомпетентність. За
дипломатичними каналами дуже легко
з’ясувати, чи можна буде виступити. Для
цього не треба оголошувати на весь світ,
що він хоче виступити.
Зеленський допускає у своїй промові
емоції. Це завжди велика помилка. Необхідно приховувати свої емоції. Але Зеленський все-таки на весь світ оголосив
свої вимоги. Потім він передумав і таки
поїхав. Приїхавши в Ізраїль, він не пішов
на форум.
■ Офіційна позиція була, щоб
поступитися місцями своєї команди
людям, які пережили Голокост.
— Офіційна — так, але насправді
ми знаємо, чому він не пішов. По-перше,
швидше за все, йому відмовили у зустрічі
з Путіним. Зеленський хотів зустрітися з
Путіним під час форуму. Путін скоротив
свій візит до Ізраїлю до одного дня, тому
що зараз у Росії конституційні пертурбації.
Але на форумі він поговорив із декількома

■ ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

■ ДО РЕЧІ

Той, хто вижив під Крутами
У Полтаві вшанували пам’ять учасника легендарного бою
У 1941—1943 роках Демид Бурко був настоятелем Свято-Миколаївської церкви в Полтаві — саме в ній завдяки йому
та Павлу Бойку богослужіння велося українською мовою. З осені 1943 року він перебуває в еміграції в Німеччині (помер на
96-му році життя в місті Штутгарт, де тривалий час був настоятелем церкви Святого
Духа). Чи не найголовнішою його працею
стала збірка нарисів «Українська автокефальна церква — вічне джерело життя».
«Поміж тих, хто ввів у науковий обіг
відомості про цю унікальну особистість,
варто найперше згадати нашого відомого
земляка Петра Ротача, — наголосив історик-архівіст, голова Полтавського міського осередку товариства «Просвіта»
імені Тараса Шевченка Тарас Пустовіт. —
Він дуже ретельно досліджував періодичні видання 1940-х років, листувався з українською діаспорою і в 1997 році вперше
опублікував у «Полтавських єпархіальних відомостях» ґрунтовний твір про Демида Бурка та його подвижницьку діяльність. Продовжив дослідження, щоправда в дещо іншому форматі, відомий полтавський історик і краєзнавець Віктор

присутніми там державними діячами. Якби
Зеленський усе-таки пішов туди, то також
міг би в кулуарах поговорити з Путіним.
По-перше, не треба показувати, чого
ти хочеш, тому що Путін весь час його ловить на цей гачок. Це можна робити іншими дипломатичними шляхами: підказувати, підштовхувати, мотивувати ці зустрічі.
Ти хочеш зустрітися з Путіним? Будь ласка,
зустрічайся, але не говори про це відкрито,
тому що Путін одразу ставить умови. Росія
ж ловить нас на найменшій слабкості.
■ А як таке рішення українського президента сприйняли в Ізраїлі?
— Те, що Зеленський не пішов на форум, деяка частина ізраїльтян сприйняла
позитивно. Тому що в самому Ізраїлі ставлення до форуму дуже неоднозначне. Там
вважають, що таким чином Ізраїль «торгує» пам’яттю жертв Голокосту.
В одній з ізраїльських газет надрукували карикатуру, де на трибуні, на якій
написано «Голокост», стоїть маленький
Путін на горі черепів. Тобто — це вбивця. Він убиває людей. Тільки за офіційними даними, вже загинуло близько 14 тисяч українців. Путін сьогодні очолює війну
проти України, війну в Сирії, втручається
у внутрішні справи Лівії. Євреї пережили
Голокост, і як взагалі можна такій людині
давати слово в Ізраїлі?!
Тут треба пояснити позицію Ізраїлю,
який не хоче вплутуватися у тривалий конфлікт із Росією.
■
Може, ізраїльський уряд
розділяє те, що зараз відбувається,
й історичне минуле?
— Боже збав! Вони прагматики, якщо
не сказати більше. Не тільки прагматики, а
ще й циніки. Вони нічого цього не розділяють. Вони прекрасно розуміють ціну Путіну, але вони не можуть сьогодні собі дозволити вступити в конфлікт із Росією. У
Ізраїлю вистачає ворогів.
Думаю, що ізраїльська армія — чудова армія. Вони могли б все те, що є у
Росії в Сирії, знищити за дві години. Але
це означатиме втягнутися в тривалу війну
з Росією, а тривалу війну Ізраїль не може
собі дозволити в цих умовах. Тому вони
підіграють. ■

Ревегук. Науковці встановили, що в бою
під Крутами брали участь шість майбутніх священників. Оскільки Демид Бурко
є автором спогадів про збройне зіткнення підрозділу російської Червоної гвардії із загоном курсантів та козаків біля залізничної станції поблизу селища Крути,
завдяки йому ми знаємо ім’я ще одного
земляка-«крутянця» Ігоря Геращенка
— сина священника з Новосанжарського району».
Як зазначив Олег Пустовгар, відкриття меморіальної дошки стало можливим
завдяки сприянню місцевих депутатів«свободівців», а також усім, хто пожертвував кошти на цю добру справу. «Я звертався до різних фракцій, але підтримали
ініціативу тільки депутати від ВО «Свобода», за що їм велика дяка. Значну частину коштів на виготовлення меморіальної дошки вніс заступник голови Полтавської обласної ради, колишній боєць
полку «Азов» Анатолій Ханко. Також
певну суму пожертвував депутат обласної ради Ігор Скляр, іще до збору коштів
долучилися парафія Свято-Миколаївського храму на чолі зі священником Олек-

Як повідомляє інтернет-видання «То є Львів»,
єдиний учасник легендарного бою 1918 року під
Крутами Матвій Данилюк, котрий на ту пору був у
лавах юнкерів Київської юнацької військової школи імені Б. Хмельницького, побачив Україну незалежною. Проживаючи в невеликому селі Ватинець Волинської області, він досяг 103-річного віку й до останніх днів не полишав улюбленого
заняття — риболовлi. Односельці покійного діда
Матвія, котрий мав шану й авторитет у селі, розказують, що участю в бою під Крутами той ніколи
не вихвалявся й багато років тримав зашитим у
подушці прапор, проте навіть за радянських часів
вітався національним гаслом: «Слава Україні!».
Пішов із життя Матвій Данилюк у 1994 році, ставши єдиним героєм Крут, хто таки дочекався омріяної незалежності України.
сандром Дедюхіним, полтавський осередок ГО «Справа громад», товариство
«Просвіта» та співробітники Українського інституту національної пам’яті, — перерахував Олег Пустовгар. — А сам процес її виготовлення організували депутати Полтавської міської ради Тарас Синяговський та Юліан Матвійчук».
Насамкінець пан Олег повідомив: «Ми
ініціювали встановлення пам’ятного знака, на якому були б викарбувані прізвища всіх полтавців, котрі брали участь у
бою під Крутами, і домагатимемося його
створення. Уже маємо обнадійливі заяви
з цього приводу від очільників міста». ■
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■ ДО ДАТИ
Анатолiй СИГАЛОВ

«Ірпінь — це пам’ять про
людей і літо»
21 червня 1990 року газета
«Лiтературна Україна» надрукувала мою досить велику статтю пiд назвою «Повернення».
З пiдзаголовком «Спiлка письменникiв України поновила у
своїх лавах Григорiя Порфировича Кочура».
Ішлося про людину, яка повторила гiрку долю повоєнної української iнтелiгенцiї: знавець
майже усiх європейських мов i
багатьох азiйських, автор блискучих перекладiв вiдомих i маловiдомих поетiв свiту, раптово вихоплений iз затишного
кабiнету з книжковими шафами й портретом Шевченка, вiн
був кинутий на вугiльнi шахти
Воркути та Інти у забутiй Богом
Комi АРСР. «Провина» — типова для тих часiв — «український
буржуазний нацiоналiзм».
Там, на шахтi вугiльнiй,
його гнiтила не тiльки фiзична,
а й моральна наруга: друзi-письменники, колеги-перекладачi
майже одностайно виключили
його з лав Спiлки письменникiв
України, нiхто не знайшов у собi
смiливостi протистояти «магiчним» фразам «є думка», «треба
вирiшити питання», а особливо
«там так вважають» — зал наче
онiмiв...
Цього Григорiй Порфирович
зрозумiти не мiг. І навiть тодi,
коли помер «батько народiв» i
хрущовська вiдлига повернула
на батькiвщину тисячi в’язнiв,
тавро «нацiоналiста» тяжiло над
ним незмивною плямою, i знадобилася горбачовська перебудова, аби колеги-письменники
так само одностайно поновили
його у своїх лавах.
Іще якихось десять днiв тому
я був в iрпiнськiй квартирi Григорiя Порфировича, озброюючись фактами з його нелегкого життя, i ось уже свiжий номер iз присвяченою йому статтею. Менi дуже хотiлося зробити
йому приємне, i я, прихопивши
кiлька примiрникiв газети, знову приїхав у Ірпiнь. Яким же був
мiй подив, коли Григорiй Порфирович хоч i розгорнув газету,
але не прочитав жодного рядка. Я зрозумiв: образа на колись
дорогу для нього Спiлку письменникiв була надто великою, i
те, що його вдруге прийняли до
Спiлки, не зворушило його.
— Григорiю Порфировичу,
— почав я, — колегам-письменникам вам дякувати нема за що,
а хто ж були вашi вчителi, хто
проклав вам дорогу до мистецтва перекладу?
— Їх було троє: Микола Зеров, Микола Лукаш, Борис Пастернак.
— Пастернак? — здивувався
я. — Тож вам доводилося їздити
до нього у Москву, бувати в Передєлкiному?
— Усе було навпаки, — посмiхнувся вiн. — Саме Борис Леонiдович у червнi незабутнього 1930 року приїхав сюди, в Ірпiнь, провiв тут усе лiто. В Ірпiнi вiн вiдпочивав вiд гомiнкої
Москви, писав поезiю та прозу.
Жив вiн на вулицi Пушкiна, 47,
не так уже й далеко вiд мене, i я
не мiг не скористатися такою нагодою.
На прощання вiн усе ж подякував за публiкацiю в «Радянськiй Українi» й пообiцяв її прочитати. Вiн говорив iще щось,
але його слова я сприймав машинально: в моїй головi мiцно
засiла адреса: Пушкiна, 47...

Тодi, у дев’яностих, Ірпiнь
нараховував 40 тисяч мешканцiв, по мiсту були розкиданi малоповерховi будинки-«хрущовки», подекуди й «сталiнки»,
проте родзинкою мiста вважали
окремi цеглянi будиночки, якi
стояли просто в лiсi. Тут жили
звичайнi українськi селяни, якi
на лiто кудись зникали, звiльняючи свої садиби iменитим квартирантам — письменницькiй i
музичнiй елiтi.
Не без труднощiв розшукав
я будинок iз позначкою «вул.
Пушкiна, 47» — той, де провiв
усе лiто уславлений гiсть iз Москви. З надiєю натиснув кнопку
дзвiнка... Пауза. Нiяких слiдiв
життя. Аж раптом дверi вiдчинилися, й лiтня жiнка пiдiйшла
до паркану, стала бiля хвiртки:
— Вас цiкавить Пастернак?
— вгадала вона. — Проходьте,
але одразу хочу попередити: про
нього нiчого не пам’ятаю, бо тодi
лише вчилася ходити.
Небагато розповiла вона й
про себе: звати Лiдiя Іванiвна,
прiзвище Берлiзова, помешкання успадкувала вiд рiдних, якi,
звичайно, знали все — хто тут
жив i коли, але тодi це чомусь
нiкого не цiкавило.
Про себе розповiла, що все
життя працювала таксатором
лiсiв у мiсцевому лiсгоспi, заробляючи так мало, що жалюгiдних грошей ледь вистачало на
харчi, на придбання дров i гасу,
аби не замерзнути взимку. Тож
через брак коштiв нiчого в хатi
не мiняла: ось лiжко з панцирною сiткою, на якому, ймовiрно, спав Пастернак, ось стiл, за
яким вiн обiдав i працював, а за
вiкном збереглася й стежина,
якою вiн iшов далеко в лiс i думав, розмiрковував...
Не поручуся, що вона знала
iм’я та по батьковi Пастернака i
те, чим вiн займався, бо на кожне моє запитання щодо нього
вiдповiдала однозначно: «Звернiться до Гришi», «Спитайте у
Гришi». Жила вона без телефону i познайомила мене iз загадковим Гришею в єдиний доступний для неї спосiб: доручила дiвчаткам iз пiдшефної школи, якi
прийшли допомогти їй по господарству, вiдвести мене до нього.
Григорiй Дем’янович Мандронь займав крихiтну квартиру в блочнiй багатоповерхiвцi, i
вже з перших слiв було зрозуміло, що це освiчена людина, знавець рiдного краю, про що свiдчили вщент набита книжкова
шафа i теки з документами на
вiдкритих полицях. Колись успiшного викладача iсторiї з середньої школи в 58 рокiв «виперли», як вiн сказав, на пенсiю,
аби працевлаштувати чиновника з Ірпiнського райкому партiї,
який через зникнення КПРС залишився без роботи. Розмову
Григорiй Дем’янович почав охоче i здалеку:
— На початку минулого
столiття дрiжджовi фабриканти Микола та Іван Чоколови на
однiй з околиць Києва заснували робiтниче селище, нинi вiдоме як Чоколiвка. Цю мiсцевiсть
знають усi кияни, але нiхто не
знає про те, що один iз братiв —
Іван Чоколов — викупив першу лiнiю в Ірпенi й бiля однойменної рiчки побудував розкiшну садибу, на основi якої в тридцятих роках створили Будинок
творчостi Спiлки письменникiв УРСР. Усерединi будинку
розташували їдальню, бiблiотеку, адмiнiстративнi та господарськi служби, а для письменникiв, для їхнього вiдпочинку
та творчостi за рiк-другий звели

Любив Україну,
Зiнаїду
130 рокiв тому народився нобелiвський лауреат Борис Пастернак
дерев’янi та цеглянi котеджi, в
яких одразу ж оселилися мало
не всi класики української радянської лiтератури. Недарма
ж цю мiсцевiсть Максим Тадейович Рильський називав «лiтературною оазою».
— Чи не могли б ви назвати
якiсь конкретнi прiзвища?
— Ірпiнський будинок творчостi тiсно пов’язаний з iменами Олександра Довженка, Павла Тичини, Володимира Сосюри,
Остапа Вишнi, Андрiя Малишка, Юрiя Яновського, Олександра Корнiйчука, Андрiя Головка,
Миколи Бажана, Василя Земляка, Оксани Іваненко, Максима
Рильського, якого я вже згадував.
У рiзнi часи тут плiдно працювали Павло Загребельний,
Олесь Гончар, Михайло Стельмах, на честь якого й перейменовано колишню першу лiнiю.
Перебуванням тут українськi лiтератори продовжили традицiю таких корифеїв, як Леся
Українка, Панас Мирний, Олександр Купрiн, Степан Васильченко, якi жили i творили тут iще в
дореволюцiйнi часи. Степан Васильченко, зокрема, писав рiдним: «Тут гарно. Лiс, правда, суворий, туманний. Ірпiнь — рiчка холодна, дача в глухому краю
лiсу, над усiм тиша i сон, а все ж
гарно».
Із кiнця тридцятих рокiв,
коли Раднарком України дозволив окремим письменникам
мати дачну нерухомiсть у приватнiй власностi, багато хто з
них цим скористався, як сказали б нинi, приватизував її.
— Тодi в усiх була одна країна i одна столиця — Москва. Хто
з московських лiтераторiв приїздив сюди на вiдпочинок?
— У нас нерiдко бували Костянтин Паустовський, Микола
Тихонов, Ольга Форш, «батько» Незнайка Микола Носов.
При всiй повазi до них мушу зазначити: над ними недосяжною
брилою височить постать всесвiтньо вiдомого поета, письменника, перекладача, лауреата Нобелiвської премiї Бориса Леонiдовича Пастернака. Нам, iрпенчанам, незрозумiло, чому його
вважають росiйським письменником, у нього ж глибоке українське корiння: батько його
— Леонiд Йосипович, мати Розалiя Ісидорiвна родом з Одеси, а тут, в Ірпенi, вiн зустрiв
свою справжню любов, закохався, втративши голову. Ірпiнське
лiто, як висловився Пастернак,
«перевернуло все моє життя».
Вiн любив наше мiсто, впродовж життя часто згадував
його:
Ірпень — это память о людях
и лете,
О воле, о бегстве из-под кабалы,
О хвое на зное, о сером левкое
И смене безветрия, света и
мглы.
— У тридцятi роки Ірпiнь i
справдi був лiтературною Меккою: тут вiдпочивали та плiдно працювали найвiдомiшi українськi поети, прозаїки, дра-

❙ Борис Пастернак
❙ Фото з архiву автора.
матурги. Чи спiлкувався хтось
iз них iз Борисом Пастернаком?
— Маститi, уже визнанi
майстри не мали потреби спiлкуватися з кимось iз москвичiв,
прислухатися до їхнiх порад. А
от лiтературна молодь — Леонiд
Первомайський i Григорiй Кочур — таки навiдувалася до нього.
І знову — Кочур. Тодi, пiд
час першої зустрiчi, мене цiкавив тiльки вiн, його понiвечена доля, а тепер зовсiм в iншому
свiтлi пригадалися слова Григорiя Порфировича, що серед
його вчителiв був i Борис Пастернак. Я зрозумiв, що через
якийсь час знов потурбую його, i
героєм нашої нової зустрiчi буде
вже не вiн, а той, кого вiн назвав
своїм учителем. Розраховував i
на те, що будь-яка лiтня людина
залюбки згадує роки, коли вона
була молодою, коли все життя —
попереду.
І в прогнозах своїх не помилився — самотня людина, вiн
радо зустрiв мене i навiть зрадiв,
що не про нього, а про iншого
пiде мова.
— Усе почалося з того, що на
початку 1930 року газета «Молодняк» надрукувала уривок
мого перекладу поеми Пушкiна «Евгений Онегин», — поринув у спогади Григорiй Порфирович. — Уже за кiлька днiв
мене, студента лiтературно-лiнгвiстичного факультету Київського iнституту народної освiти,
наш викладач, професор Степан
Володимирович Савченко залучив до роботи над «Антологiєю
чеської i словацької поезiї», над
якою вiн тодi працював, а через
деякий час академiк Олександр
Іванович Бiлецький запропонував менi взяти участь у створеннi «Хрестоматiї античної лiтератури» (переклади з давньогрецької та давньоримської), роботу над якою вiн очолював. Я,
тодi 22-рiчний студент, iз радiстю прийняв обидвi пропозицiї.
А влiтку того ж таки 1930
року в Ірпенi з’явився Борис
Леонiдович Пастернак. Тодi
йому виповнилося сорок рокiв,
вiн був у розквiтi творчих сил.
У його доробку були збiрки вiршiв «Поверх барьеров», «Близнец в тучах», «Сестра моя —
жизнь», iсторичнi романи «Девятьсот пятый год», «Лейтенант

Шмидт», iншi поезiї й повiстi, а
також блискучi переклади Шекспiра, Гете, Верлена, якi з успiхом iшли у московських театрах.
Сам я не наважувався зайти до такого метра, але коли до
мене приїхав мiй однолiток Леонiд Первомайський (тодi вiн
був Льоня Гуревич), я посмiлiшав, а коли дiзнався, що Первомайський прихопив iз собою
товстенний зошит iз вiршами,
всi сумнiви вiдпали.
Борис Леонiдович сидiв у
дворi iз сином на колiнах, а коли
побачив нас i зрозумiв, що ми —
до нього, передав сина дружинi,
а нас запросив до хати.
— У вас вiршi? — звернувся
до Первомайського, — давайте
сюди.
Читати почав не швидко, бо
вiршi були українською, однак
це не було перешкодою. Запропонувавши Первомайському залишити вiршi на кiлька днiв, вiн
пiдiйшов до валiзи, витяг i простягнув Леонiду якусь брошуру.
Це була книжка Маяковського
«Как делать стихи». Вiд себе
Пастернак додав: «Ставитися
до рядка треба так само нiжно,
як i до жiнки. Пам’ятайте про
це. Вважаю також, що поезiя,
хоч моя, хоч ваша, має бути на
межi неможливого, саме неможливого, на емоцiйнiй межi, тiльки тодi вона сколихне душу читача, слухача...
Потiм пiдiйшла моя черга.
Мої переклади Пушкiна вiн не
схвалив у принципi, мовляв,
будь-хто в Українi залюбки прочитає Пушкiна саме в оригiналi,
будь-хто в Росiї вiзьме в руки
шевченкiв «Кобзар», i «Реве та
стогне Днiпр широкий» — чи
треба це перекладати росiйською, чи не втрачається вiд перекладу український колорит?
А от переклади з давньогрецької, давньоримської, про
якi я йому повiдав, це, звичайно, «вещь», отут i можна «вiдкрити Америку».
Ми слухали його з напруженою увагою, i скоро вiн зрозумiв,
що це — його середовище. Довго й захоплено розповiдав про театральнi та лiтературнi новинки
Москви, не забув i про себе: зараз
вiн перекладає «Синий цвет» Нiколоза Бараташвiлi й має намiр
перекласти його всього, оскiль-
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Шевченка i...
❙ Ірпiнь, вулиця Пушкiна, 47.
❙ У 1930-х роках тут жив
❙ Борис Пастернак.
ки вiн не поступається своєму
земляковi Шота Руставелi. Але
головне, наголосив вiн, у нього в планах розпочати широке
епiчне полотно у прозi про долю
росiйського iнтелiгента, якого
накрила хвиля Першої свiтової
вiйни, двох революцiй, громадянської вiйни.
Кожна епоха, мовив вiн, давала свiй лiтературний персонаж. У Толстого, примiром, героєм роману був князь або граф,
у Достоєвського — рiзночинець,
а в нього, Пастернака, буде iнтелiгент, лiкар, який, маючи
тонку душу, пише вiршi.
Ми з Первомайським переглянулися: бач куди взяв. До
Толстого, до Достоєвського...
І ще ми знали напевно: письменники — люди забобоннi,
розповiдати про свої творчi плани не люблять, а про сюжети
— тим паче: що, як книжка не
вийде, зiрветься, або хвороба
завадить... Виходить, Пастернак виявив безстрашнiсть: ледь
розпочавши роман, вiн уже розкрив карти незнайомим людям,
оприлюднивши свої плани i навiть сюжет.
— Але за роман «Доктор Живаго», визнаний свiтом, йому
присуджено Нобелiвську премiю...
— Звичайно, це видатне явище у радянськiй повоєннiй лiтературi, це не лише моя думка.
— Ви перекладач i вiн перекладач, чи перехрещувалися
вашi шляхи впродовж життя?
— В Ірпенi в мене була з ним
iще одна зустрiч, тривалiша,
яка мала суто методологiчний
робочий характер. Але ж примхи долi непередбачуванi: пройде 25 рокiв, i ми знову зустрiнемося з Борисом Леонiдовичем на
спiльному професiйному шляху
— з середини п’ятдесятих рокiв
видавництво «Советский писатель» почне видавати серiю
«Мастера перевода», i ми обидва — Пастернак i я — будемо там
членами редакцiйної колегiї.

Серцю не накажеш
Що ж до Пастернака, то
не лише поезiєю чи зустрiчами з колегами-перекладачами
запам’ятався йому Ірпiнь: тут
поет зустрiч жiнку, яка перевернула його життя, ввiрвалася в це
життя єдиною, жаданою, незрiвняною, любов до якої, як висловився Пастернак, перевела його
«в iншу вiру». І, дивна рiч: кохану жiнку вiн зустрiв не на вишуканому бенкетi, i була вона
не в коштовнiй сукнi, i руки її
не були в дiамантах, i волосся
не пахтiло запахом парфумiв.
Пастернак випадково зайшов
до оселi, яку зняв на лiто пiанiст
Генрiх Нейгауз, також iз Москви, i побачив у передпокої «царствену особу», яка... прала бiлизну в жерстянiй лоханi, i її довге чорне волосся спадало на неправдоподiбно бiлi плечi...
— Менi до Генрiха Густавовича, — мовив Борис, а вона,

небагатослiвна й сором’язлива,
вiдповiла:
— Проходьте, будь ласка.
І раптом Пастернак вiдчув,
що не зрушить iз мiсця, погляд його буквально вчепився в
чарiвну дружину Нейгауза. Пастернак пiдiйшов до неї, поклав
руки на її плечi, притягнув до
себе.
— Що ви робите? — знiтилася жiнка. — Не треба, я прошу
вас...
Тонким вiдчуттям поета Борис вiдчув, що вона не вiдштовхне його...
— Борисе, любий, я радий
тебе бачити, — мовив Нейгауз, виходячи з кiмнати. Вони
вийшли до ошатного садка, i
Борис спiймав себе на думцi про
те, що слухає Нейгауза машинально, бо всi його думки навколо чарiвної Зiнаїди, дружини
Нейгауза. Борис вiдчував нестримний потяг до неї, але ж вона
замiжня...
Одного разу, коли Генрiх обговорював щось iз київськими
композиторами Ревуцьким i Лятошинським i перебував у вихорi
музики, Зiна вiдчинила хвiртку — вiн чекав на неї... Удвох
пiшли до рiчки. Ірпiнь виблискував мiсячною дорiжкою, навкруги була цiлковита тиша...
Раптом Борис почав вкривати
поцiлунками її обличчя, плечi,
руки... Зiна не чинила опору...
Того вечора сон не йшов до
Зiнаїди. Лежачи в лiжку, вона
думала: чи є у свiтi бiльша нiсенiтниця, нiж ця несподiвана
любов? Справдi, у неї забезпечений уславлений чоловiк, двоє дiтей, у Бориса — дружина й дитина, для неї й Бориса це буде обтяжлива, потворна любов, яка
створить купу проблем. Але ж
пристрасть Бориса так не схожа
на той ерзац любовi, яку дарував
їй Генрiх, бо вiн несамовито любив не її, а музику.
Не мiг заснути й Борис. Вiн
витягнув на лiжку свої довгi
ноги й дивна поезiя виплеснулася назовнi:
Мне сладко при свете неярком,
Чуть падающем на кровать,
Тебя и твой жребий подарком
Безценным своим сознавать...
Увi снi солодко потяглася дружина Євгенiя, заплакав
п’ятирiчний син Євген...

Трiумф, якого не сталося
Перебуваючи в Ірпенi, Пастернак не мiг не побувати в Києвi. Вiн
довго стояв бiля Золотих ворiт,
милувався днiпровськими краєвидами, вiдвiдав Софiю i Лавру, вклонився князю Володимиру i... закохався вдруге — цього
разу в Київ, в Україну, у спiвучу
українську мову. Перебуваючи в
лавах Росiйської асоцiацiї пролетарських письменникiв (РАПП),
Пастернак прийшов до своїх колег
— українських письменникiв, якi
були членами творчих об’єднань
«Київ-Гарт»,«Київ-Плуг», «Жовтень». Із невимовним болем тут
розповiдали про те, як безжально нищили українську мову три
Петра: «цар Петро I, мiнiстр
внутрiшнiх справ Петро Валуєв,
прем’єр-мiнiстр Петро Столипiн)
i двi Катерини — I i II. Чого вартий такий, примiром, факт: коли
1911 року прем’єр Петро Столипiн вiдвiдав Київ, у мiстi зникли
всi написи українською мовою,
навiть вивiски магазинiв — аби

не «дратувати» Петра Аркадiйовича.
І раптом Пастернак переглянув свої погляди: якщо ранiше
вiн вважав, що Пушкiна не треба
перекладати українською, а Шевченка — росiйською, мовляв, це
спорiдненi мови, то тут, на письменницькому пленумi, привселюдно заявив: повернувшись до
Москви, вiзьметься за переклади
вiршiв великого українця Тараса
Шевченка, обiцяючи зробити їх
доступними для росiйського читача. А оскiльки ми на порозi 120рiччя вiд дня народження Тараса
Шевченка, вiн i «засяде» за Кобзаря.
Працював iз пiднесенням i
скоро зрозумiв: українська та
росiйська — це все-таки рiзнi
мови.
На початку березня 1936
року його дружина Зiнаїда Пастернак (колишня Нейгауз) готувалася вiдзначити свiй день народження. Серед iнших її поздоровив телеграмою колишнiй
чоловiк. Телеграму пiдписав
помпезно: «професор Московської консерваторiї, народний артист РСФСР».
Зiнаїда зрозумiла його натяк, мовляв, ти хоч усвiдомила,
кого втратила, розлучившись зi
мною?..
Борис також зрозумiв натяк її колишнього чоловiка i мовив: «Не переймайся, ти пiдеш
зi мною i все побачиш».
...16 серпня 1936 року Колонний зал Будинку спiлок був
переповнений ущент: щойно
мав розпочатися лiтературномистецький вечiр «Поэт в России больше, чем поэт». І Пастернак запросив дружину, аби
вона стала свiдком його поетичного трiумфу. Широкою ходою
вiн пiдiйшов до мiкрофона, i тут
у зал ринули уривки його неповторних творiв:
Гул затих. Я вышел на подмостки,
Прислонясь к дверному косяку.
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случился на моем
веку...
Але що це? У залi панує цiлковита тиша. Потiм один за одним пiдводяться колеги-поети,
пiддаючи його нищiвнiй критицi: у нього, «Гамлета вiд поезiї»,
жодного вiрша, присвяченого
рiднiй партiї, великому Сталiну,
поет увесь у минулому, вiдiрваний вiд реального життя, його
свiтогляд не вiдповiдає вимогам
епохи i потребує переорiєнтацiї,
зрештою, вся його творчiсть...
Найбiльш ображеним виявився поет Микола Тихонов, автор поем «Ленiн з нами», «Кiров
помiж нас», «Величальна Сталiну»: «Не раз буваючи на Українi, Пастернак оспiвав якусь
глушину на iм’я Ірпiнь, але вiн
«не помiтив» такого українського велета — первiстка першої
п’ятирiчки, як Днiпрогес, який
велично розкинувся по обидва
береги Днiпра, принiсши свiтло українським селянам i навколишнiм промисловим гiгантам,
«не помiтив» вiн i стахановського руху, який виник на Донбасi,
а нинi охопив увесь Радянський
Союз...»
Трiумфу не сталося, i, виходячи, Пастернак iз гiркотою мовив дружинi: «Я кончился, а ты
живи».
Борис був у розпачi, але Зiнаї-

да в цю важку хвилину пiдтримала чоловiка, свято вiрячи в його
майбутні перемоги. І не помилилася: восени 1958 року її чоловiк,
чи не єдиний у Радянському Союзi, став лауреатом Нобелiвської премiї в галузi лiтератури за
роман-епопею «Доктор Живаго». І знову все повторилося: на
Пастернака ополчилися не лише
колеги по лiтературному цеху, а
весь величезний СРСР — сталевари й шахтарi, вiйськовi та колгоспники раптом перетворилися
на лiтературних критикiв, засипаючи ЦК КПРС гнiвними вiдгуками. Ось характерний лист
iвановських ткаль: «Ми не читали роман «Доктор Живаго», але
ми рiшуче засуджуємо його». А
провiднi росiйськi лiтератори, до
яких вiн звернувся по допомогу,
вiдштовхнули його чоботом байдужостi, опублiкувавши у «Правдi» колективний лист: «Пастернак свiдомо перекручує факти,
адже iнтелiгенцiя царської Росiї
не сприйняла iдеалiв Великого
Жовтня, вона поповнила лави
бiлогвардiйських армiй або осiла в Парижi. А те, що аполiтичний iнтелiгент Юрiй Живаго залишився в Росiї, спiвпрацюючи
з новим режимом, нiщо iнше, як
вигадка автора».
Урештi-решт, беззахисний
Пастернак не змiг винести загальносоюзного цькування, i на
догоду офiцiйнiй владi... вiдмовився (!) вiд Нобелiвської премiї.
Невдовзi вiн помер.
Радянська Україна, наслiдуючи приклад «старшого брата»,
також вороже ставилася до всесвiтньо вiдомого поета, письменника, iгноруючи навiть те, що Борис Леонiдович зробив блискучi
переклади Тараса Шевченка. Й
лише тодi, коли Україна виборола омрiяну Незалежнiсть, вона
повернулася обличчям до Нобелiвського лауреата. Найперше
треба було знайти слiди його перебування в Українi, адже, крiм
Ірпеня, вiн жив також i в Києвi.
Але ж у кого, за якою адресою?
На щастя, знайшлися у нас
небайдужi люди, i я з приємнiстю називаю їхнi iмена — мистецтвознавець Людмила Пономарьова, дослiдник лiтератури
Галина Мельник, києвознавець
Михайло Кальницький. Склавши свої зусилля, вони встановили, що київською адресою
Пастернака була вулиця Святославська (Чапаєва), будинок 9,
квартира 7. У тридцятих роках
тут жив двоюрiдний брат Зiнаїди Пастернак Євген Перлiн —
лiтературознавець, викладач
Робiтничого унiверситету, якого
у кривавому 1937-му було репресовано, тобто знищено.
Отже, помешкання Пастернака збереглося й до наших днiв,
хоча за цiєю адресою живуть iншi
люди. І от уже iнiцiативна група звертається до мера Леонiда
Черновецького з проханням перейменувати вулицю Чапаєва на
вулицю Бориса Пастернака, але
тодi до декомунiзацiї було ще далеко, натомiсть Київрада дозволила на будинку №9 по вулицi
Чапаєва встановити меморiальну дошку.
20 лютого 2008 року, в день
народження Бориса Пастернака, за вказаною адресою зiбрався цвiт української iнтелiгенцiї.
Вiд iменi письменникiв України, киян i всiх українцiв бронзову меморiальну дошку вiдкрив
Іван Драч:
— Шевченко нiколи не був
легким для перекладача. Тим
бiльший подив викликає у мене
Борис Пастернак i його блискучi
переклади «Марiї», «Катерини»
та iнших творiв. Так перекласти
«Кобзаря» може людина, яка досконало знає не лише класичну
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українську мову, а й специфiчнi
мовнi вирази.
Іще зазначу, що Пастернак
Шекспiра та Шевченка ставив
поруч, а вже пiсля них вдався до
перекладiв француза Поля Верлена та грузинiв Шота Руставелi
та Нiколоза Бараташвiлi.
Хочу наголосити: вдячна Україна нiколи не забуде Бориса
Леонiдовича Пастернака. ■

Мистецтво перекладу
(публiкується вперше)

Тарас Шевченко
«І мертвим, i живим...»
Схаменіться! Будьте люди,
Бо лихо вам буде.
Розкуються незабаром
Заковані люде,
Настане суд, заговорять
І Дніпро, і гори!
І потече сторіками
Кров у синє море
Дітей ваших... І не буде
Кому помагати.
Одцурається брат брата
І дитини мати.
І дим хмарою заступить
Сонце перед вами,
І навіки прокленетесь
Своїми синами!
Умийтеся! Образ Божий
Багном не скверніте.
«Марiя»
Марія навіть не ховалась
З своїм младенцем. Слава вам,
Убогим людям, чабанам,
Що привітали, заховали
І нам Спасителя спасли
Од Ірода. Нагодували,
І напоїли, і дали
Кожух і свиту на дорогу,
І, небораки, додали
Ослицю дійну. І небогу
З її дитяточком малим
І посадили, й провели
Вночі тайними манівцями
На шлях Мемфіський . А мітла,
Мітла огненная світила,
Неначе сонце, і дивилась
На ту ослицю, що несла
В Єгипет кроткую Марію
І нарожденного Месію.

Борис Пастернак
«И мертвым, и живым...»
Опомнитесь! Будьте люди,
Иль горе вам будет:
Скоро разорвут оковы
Скованные люди.
Суд настанет, грозной речью
Грянут Днепр и горы,
Детей наших кровь прольется
В далекое море
Сотней рек. Вам ниоткуда
Помощи не будет:
Брат от брата отречется;
Сын про мать забудет;
И дым тучею закроет
Солнце перед вами,
И прокляты вы будете
Своими сынами.
Умойтеся! Образ Божий
Грязью не поганьте!
«Мария»
Мария и не хоронилась
С своим младенцем. Слава вам,
Убогим людям, пастухам,
Что сберегли Ее и скрыли
И нам Спасителя спасли
От Ирода. Что накормили
И, напоив, не поскупились
Ей дойную ослицу дать,
Хотя и горемыки сами;
И с сыном молодую мать
Пустились ночью провожать
Кружными тайными путями
На путь Мемфисский. А метла,
Метла горящая светила
Всю ночь, как солнце, и плыла
Перед ослицей, что несла
В Египет кроткую Марию
И в мир пришедшего Мессию.
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ОСВІТА

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 4 ЛЮТОГО 2020

■ ПОГЛЯД З «УЧИТЕЛЬСЬКОЇ»

Замах на школу
Новий «Закон про повну загальну середню освіту»
педогоги порівнюють iз жорстким ударом,
який остаточно узаконить процес
деградації українських шкіл
В Україні не було ухвалено ще жодного «шкільного» закону, який би не викликав критику в педагогічної спільноти, адже у кожній з версій знаходилося щось недосконале, нелогічне, складне, нераціональне. Втім, остання реформа, за яку недавно проголосували депутати, викликала у фахівців не
звичне бурчання з окремих пунктів, а загальний спротив. Педагоги вже виходили на мітинг-протест
до офісу президента і підготували список вимог до Верховної Ради на профспілковому рівні. Причому
йдеться не про зарплату в чотири тисячі доларів, яка стала свого роду апогеєм передвиборчого популізму теперішньої влади, а про фундаментальні речі, що руйнують саму систему освітніх закладів.
Своїми враженнями від ухваленого закону поділився з «УМ» учитель Артемівської школи Печенізького району на Харківщині Віктор Горбань, який прирівняв останній освітній документ з ударом нижче
пояса, завданому суспільству.
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

Оптимізація як спосіб
руйнації
■ Вікторе Васильовичу, у
ЗМІ недавно пройшла серія
репортажів із санаторних
шкіл, де діти не тільки навчаються, а й проходять життєво необхідне для них лікування. Здавалося б, ці унікальні
заклади освітньої системи держава мала б постійно вдосконалювати, оснащуючи новітніми приладами для повноцінної реабілітації. Але натомість у міністерстві ухвалили
рішення, яке поступово призведе фактично до ліквідації
цієї мережі, позбавивши тисячі дітей шансу на повноцінне життя. Аналогічне враження викликає й оптимізація, що
стосується ПТУ. Згідно з новим законом, ці заклади мають право «на життя» лише у
тих населених пунктах, де чисельність населення не нижча за 50 тисяч осіб. Тобто в переважній більшості райцентрів «профтехучилища» просто
зникнуть. Але ж саме тут отримують наразі професію сільські діти, батьки яких фінансово
не осилять освіту у великому
місті. Що б ви сказали з цього
приводу як учитель, який знає
цю проблему буквально зсередини?
— І у випадку з санаторними школами, і зі звичайними сільськими можна сказати
лише одне: держава не повинна економити на дітях. Закривати подібні заклади доречно
лише в тому випадку, якщо
освітні умови після цього для
дітей суттєво не погіршаться, а педагоги, які підпадають
під скорочення, будуть забезпечені рівноцінною роботою.
Те саме стосується і закладів
профтехосвіти. А ось норма
про 50 тисяч — просто абсурдна. Скажімо, як бути у випадку, якщо заклад розташований у маленькому місті, але
при цьому має пристойні умови для підготовки спеціалістів
і при наборі формує повноцінні групи учнів? Формальний
підхід до вирішення долі того
чи іншого ПТУ не допустимий
у принципі.
Загалом iдеться про надзвичайно складну соціальну проблему. Процес швидкого скорочення сільського населення
ослаблює національну безпеку України, адже село є носієм
мови, моралі, культури нашого народу! Вкрай важливо зупинити урбанізацію населен-

ня, адже великі міста створюють великі соціальні, транспортні, екологічні проблеми.
Можна законодавчо створити
більш вигідні умови ведення
бізнесу на селі, порівняно з містами. Якщо процес вимирання
сіл припиниться, то зникне необхідність закриття сільських
навчальних закладів. Наразі ж
влада активно створює опорні
школи. Складається враження, що українські землі хочуть
якнайшвидше звільнити від
українців.
Освітянська профспілка
написала листа до голови Верховної Ради Разумкова з проханням переглянути рішення міністерства про скорочення учителів пенсійного віку.
У результаті, за підрахунками фахівців, до 1 липня цього
року шкільну мережу покине
70 тисяч педагогів. Така ідея,
можливо, не викличе проблем
у великих містах, але навряд чи
піде на користь сільським школам, куди молодь iде на роботу неохоче. Спрогнозуйте, будь
ласка, можливі наслідки цього
нововведення.
— Проблема з освітянськими кадрами дійсно є, але не
стільки вікова, скільки професійна. Оскільки звільнити
з роботи педагога практично
неможливо, то деякі вчителі
пенсійного (і не тільки !) віку
перестали старанно працювати, а просто задають учням
сторінки підручника. Знизити їм кваліфікаційну категорію в якості покарання неможливо, якщо вони відвідали
курси підвищення кваліфікації, бо посвідчення видаються
всім, хто там просидів. Окрім
зазначених горе-вчителів, існують ще такі (особливо серед
молодих), які просто не знають свого предмета. Коли вчителів перевіряли за учнівськими тестами ЗНО, то траплялися «оригінали», які набирали
лише 20 відсотків балів з можливих ста.
Аби біля наших дітей були
кращі з кращих, на мою думку, потрібно змінити трудове
законодавство у частині, що
стосується педагогічних працівників. Найоптимальніше
було б надати право педагогічним радам шкіл визначення будь-якої педагогічної посади своєї школи вакантною.
І приймати на цю посаду працівника тільки за конкурсом,
який би проводила сама педрада. Тільки на такий крок влада
ніколи не піде!

П’ять в одному
■

Вікторе Васильовичу, на

сторінках «УМ» ви не раз писали про нераціональну перевантаженість предметів темами, які доречно вивчати в
університетах, а не середніх
школах. У міністерстві, напевно, це зрозуміли, оскільки ще
років зо три тому почали обговорювати варіанти об’єднання
точних наук в одну дисципліну. Наприклад, була ідея фізику, хімію, біологію, географію, екологію та, здається, астрономію втиснути у предмет
під назвою «Людина і природа». Фахівці теперішнього
міністерства повернулися до
цієї ідеї, але водночас не запропонували загальної методики такого об’єднання. Тобто
процес інтегрування віддали
на відкуп педагогічним колективам, яким буцімто видніше,
що і яким чином об’єднувати.
Чи не призведе така вольність
до методологічного хаосу?

❙ Віктор Горбань.
рувати історичні факти й розкласти їх «на територіальні
полички». Тільки от карта материків у географії вивчається
у 7-му класі, а карта України
— аж у 8-му!
Не завадило б, на мою думку, і просто розвантажити
навчальний процес. До програм природничих наук дійсно
втиснуто чимало вузькоспеціального і зайвого. Думаю,
рівень грамотності населення
не знизиться, якщо вилучити з
математики описані та вписані
у коло чотирикутники, з біології — формули білка (при тому,

Не завадило б і просто «розвантажити»
навчальний процес. До програм природничих
наук дійсно «втиснуто» чимало вузькоспеціального
і зайвого.
— Зараз у своїй школі я
викладаю фізику, географію
й астрономію, кілька років
викладав хімію і вважаю, що
об’єднувати ці предмети в один
було б вкрай неправильним.
Поясню на прикладі споріднених предметів: біології і хімії.
За дидактичним принципом
«від простого до складного»
починати потрібно з елементарного. Біологію, скажімо, з
рослин, які добре відомі навіть
міським дітям, а хімію з атомів. Тобто предмети для вивчення абсолютно різні, і якщо
їх об’єднати, то виникне мішанина. Органічні речовини
у курсі хімії вивчаються тільки у другому семестрі 9-го класу, і до цього часу хімія нічим
не зможе допомогти у вивченні біології.
Водночас я вважаю дуже
доцільною практику, коли
навчальні програми всіх
шкільних предметів будуються з дотриманням міжпредметних зв’язків. Прикладів
нестиковки математики і фізики, біології і хімії можна
навести багато. Вражає і повна неузгодженість шкільних
курсів історії і географії. Скажімо, особливість історії — величезний обсяг різних подій,
дат, імен, у якому дуже складно орієнтуватися. Географічна
карта дуже допомагає структу-

що в 9-му класі вони введені,
коли до вивчення органічної
хімії ще не приступили!), з фізики — формулу тонкої лінзи, з хімії — електронні орбіталі, з географії — тектонічні
структури материків і ще багато чого.

Прощай, демократіє!
■ У новому законі є чимало
розділів, присвячених структурним змінам. На перший
погляд, вони здаються такими, що роблять систему управління освітою більш жорсткою. Що ви скажете з цього
приводу?
— Демократизація внутрішньошкільних
відносин
між адміністрацією і рядовими педагогами дуже важлива
як приклад для учнівської молоді. Нинішній учитель дуже
залежний від директора: кількість уроків, а це — величина заробітної плати, визначає
директор; кваліфікаційну категорію, а це плюс 10% до окладу, встановлює створена
одноосібно директором атестаційна комісія; до введення ЗНО адміністрація школи
суб’єктивно могла оголошувати одних чудовими педагогами, а інших — нікудишніми.
Навіть на зручності розкладу
уроків можна піддати вчителя дискримінації — якось за-

вуч розкидала мої 7 уроків на
5 днів. Новий «Закон про повну загальну середню освіту»
безправне положення вчителя
ніскілечки не покращив.
Правове положення директора ще гірше, ніж в учителя, адже він ще більше залежний від начальства, якому
обов’язково потрібно сподобатися, тому йому доводиться виконувати роль слухняного виконавця. Оцей дух пошани (часто фальшивої) до
чинів, який присутній у школах (можливо, не в усіх), хочемо ми того чи ні, всмоктується як еталон поведінки учнями. Ті, хто є справжніми авторами цього закону, чудово це
розуміють. Вочевидь, привчити шкільну молодь до тоталітарно-бюрократичних відносин — їхня мета.
■ Гаразд, Вікторе Васильовичу, з негативом ми розібралися, але ж у новому документі, напевно, закладено якісь і
позитивні зміни? Скажімо, чи
буде далі розвиватися програма «Нова українська школа»,
завдяки якій заклади отримали бодай якесь сучасне обладнання?
— Під впровадження НУШ
державою були виділені великі
кошти. На ці гроші було закуплено нові меблі, комп’ютери,
інтерактивні дошки та інше
недешеве обладнання для учнів перших класів. Водночас
фізичні кабінети не поповнювалися з радянських часів, для
кабінетів хімії вкрай необхідні копійчані хімічні реагенти.
Я б сказав, що державна система забезпечення шкіл навчальними приладами просто
знищена.
Раніше у кожному обласному центрі були магазини навчальних приладів, у Харкові
він розташовувався на вулиці
Богдана Хмельницького, що
біля Кінного ринку. Цей магазин давно закритий. За якою
системою постачання забезпечується НУШ, я не знаю. У
опорні школи надходять електронні комплекти для кабінетів фізики, але в них немає
елементарних динамометрів,
комплектів гирьок, амперметрів, вольтметрів, реостатів та
інших дуже необхідних приладів... ■
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■ ДІЙОВІ ОСОБИ

Станіслав Бжезінський: «Наші
котики» — це сміхотерапія
Виконавець ролі Гріна у першій неполіткоректній комедії
про АТО розповідає, як на зйомках балансували між серйозністю
та драматизмом
Дарина ЛОЦЬКА

У кінотеатрах показують «Наших котиків». Неполіткоректний
комедійно-саркастичний екшн
— про 2014-й, розпал гібридної
війни Росії проти України. Інженер, актор, футбольний тренер
і продавець квітів їдуть добровольцями на схід.На позиціях
до четвірки ще приєднаєтся молоденька амбітна журналістка.
Жоден із них не має бойового
досвіду. Юний Грін взагалі не
може відрізнити танк від БТР.
Утім ворог зазнає фіаско.
Про перипетії зйомок розповідає Станіслав Бжезінський, виконавець ролі Гріна.
■ Станіславе, хто і як запропонував вам долучитися до проєкту? Коли саме ви дізналися,
що однією з продюсерів стрічки
стала Уляна Супрун? Чи доводилося перетинатися з нею у процесі зйомок?
— Пропозиція надійшла від
режисера стрічки Володимира Тихого. Спочатку він запросив мене зніматися у мінісеріалі
«Бліндаж» — саме з нього усе почалося. А ще раніше мене йому
порекомендував актор Дмитро
Тубольцев, доброволець, якому я разом з Ірмою Вітовською
у свій час збирав необхідні речі
на фронт. Саме так ми і познайомилися з Дмитром, якого у «Наших котиках» глядачі бачать у
ролі добровольця Літо.
Важко згадати той момент,
коли я вперше дізнався, що Уля-

Людмила ЧЕЧЕЛЬ
У рамках Міжнародного театрального фестивалю камерних вистав AndriyivskyFest в
українському форматі на основній сцені Київського театру «Колесо» Вінницький академічний музично-драматичний театр імені Миколи Садовського представив комедію
«Селфі зі Склерозом» за п’єсою
Олександра Володарського.
«Український
формат
AndriyivskyFest відбувається
з жовтня 2019 року по травень
2020 року, — розповідає Ірина
Кліщевська, генеральний директор фестивалю. — Щомісяця свої
вистави за підтримки проєкту
НСТДУ «Нема провінції в культурі» представляють професійні
обласні театри країни. У березні
можна подивитися виставу з Чернігова, а у квітні до нас завітають
херсонці. Стартував фестиваль у
жовтні минулого року комедією
«Обережно — жінки!» за п’єсою
Андрія Курейчика Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Марка Кропивницького. Режисер-постановник
— заслужена артистка України
Людмила Колосович. Львівський академічний театр естрадних мініатюр «І люди, і ляльки» представляв «Пустостан» за
твором польської авторки Маліни Пжесьлюги. Режисер-постановник вистави — заслужений
діяч мистецтв України Олек-

на Супрун стала продюсеркою
«Наших котиків». Проте повне усвідомлення цієї думки прийшло під закінчення зйомок. До
проєкту вона долучилася відразу
після того, як закінчила роботу в
міністерстві.
■ Стрічка «Наші котики» стала вашим дебютом у повнометражному кіно. Які відчуття?
— Я неймовірно пишаюся
тим, що мій акторський шлях почався саме з цієї стрічки. Раніше
мені доводилося зніматися лише
у серіалах, у 2009 році я мав головну роль у повнометражному телефільмі.
Працюючи пліч-о-пліч із Володимиром Тихим, я отримав
безліч вражень та незабутніх
емоцій! Мені надзвичайно пощастило з командою загалом і партнерами зокрема на знімальному
майданчику. Я вже дуже сумую
за тим періодом часу, адже він
був дійсно незабутнім.
■ Який він, ваш персонаж —
доброволець Літо? Що спільного, а що відмінного між вами?
— Особисто для мене головна
ідея фільму «Наші котики» полягає у тому, щоб показати комічні
та смішні ситуації, з якими іноді
зіштовхуються наші добровольці на передовій. Перед початком
зйомок ми багато спілкувалися з
учасниками війни на сході, тож
ні для кого з нас не секрет, що на
війні без гумору не обійтися. Для
них це свого роду психологічний
захист від страху. Цей фільм —
це сміхотерапія, тому коли ветерани дивилися стрічку, вони

щиро сміялися і плакали, для
них це була можливість відпустити увесь негатив, попрощатися
з поганими емоціями. Я на власні очі бачив, яке сильне враження фільм справляє на цих людей,
і враження це було справді позитивне.
У фільмі мені дісталася роль
Гріна. Він простий продавець
квітів, який зовсім не має бажання воювати. Його мотиви доволі прості: він прагне завоювати прихильність батька. Але на
фронті у Гріна трапляється переломний момент — після втрати побратима він нарешті усвідомлює усю серйозність ситуації
і розуміє, що його причини бути
на війні тепер уже кардинально
інші.
Із Гріном у мене є дійсно дещо
спільне. Як і мій герой, я б так
само обережно поводив себе на
передовій і ні в якому разі не знімав би каску (Сміється).
■ Які завдання ставив перед
акторами режисер Володимир
Тихий? Що було реалізувати
найважче?
— Звичайно, режисер вимагав від нас викладатися на максимум. Але найголовніше, що
він нам завжди повторював, —
не перегравати. Навіть попри те,
що це комедія, глядач повинен
вірити кожній емоції. Протягом
усього часу ми балансували між
комедійністю, серйозністю та
драматизмом. Глядачі побачать
нас у доволі кумедних ситуаціях,
а от нам потрібно було зберігати
серйозність. Ось це і було найва-

жче — смішити людей і в цей час
зберігати серйозні обличчя.
■ Чи складно було поєднувати зйомки та роботу в театрі?
— На той момент я саме закінчив роботу у театрі і весь вільний час присвятив роботі над
фільмом: багато практикувався,
уважно вивчав сценарій, спілкувався зі знімальною групою і постійно намагався удосконалювати
акторську майстерність.
■ Якби вас запитали, чому
варто подивитися стрічку «Наші
котики», що б ви відповіли?
— Мені постійно ставлять
це питання, і я завжди відповідаю: «Варто!» «Наші котики» —
смішний, класний і дуже чесний
фільм. Це перший фільм про війну, знятий у такому жанрі, і він
дійсно не розчарує. Стрічка вчить
нас сміятися ворогові в обличчя і
відображає незламний дух кожного українця. Я дуже пишаюся
нашим кінематографом і тим, у
якому напрямку він розвивається. Тож я щиро вірю, що кожен
український глядач підтримає
це кіно, прийде на сеанс нашої
патріотичної комедії.
■ Чи плануєте ви і надалі розвиватися у сфері кінематографа? У яких ще проєктах хотіли
б спробувати сили?
— Так, звичайно, кінематограф — моя мрія. Я б дуже хотів
брати участь у якомога більшій
кількості повнометражних українських фільмів. А ще, сподіваюся, що колись отримаю можливість долучитися до зйомок

■ КНИЖКОВА ШАФА
Літо, Грін, Професор та інші
Уже можна прочитати друковану версію «Наших котиків». Книга написана у співавторстві Валерієм Пузіком та Володимиром Тихим. Вона складається з двох частин. Перша — кіноповість «Наші
котики» (за мотивами однойменного
сценарію Володимира Тихого), друга
— дев’ять новел під загальною назвою «Бліндаж».
Герої другої частини — як і в
фільмі, але сюжети інші. Новели писались для веб-серіалу «Бліндаж» і
перші три серії («Кабанчики полетіли», «Грін та гради», «Міни на городі») були опубліковані на ютюбканалі «Вавилон 13» ще у 2016
році). Всі історії засновані на реальних подіях та ситуаціях, які виникали у добровольців на фронті. Деякі
персонажі, які з’являються в новелах, мають своїх прототипів.
Тож у книгарнях — продовження
історії про наших котиків.
іноземного кіно. Зовсім недавно мені випала можливість стати частиною інстаграм-проєкту
про Голокост під назвою «Історії
Єви», і хоча я грав лише у двох
епізодах, мені неймовірно сподобався процес роботи з іноземною
знімальною групою. З ними я
навчився ще більшій дисципліні
та відповідальності. У «Наших
котиках» було майже так само,
за винятком того, що всі на майданчику стали для мене справжньою родиною! ■

■ ЧАС «Т»

Склероз може бути
співрозмовником
Фестиваль AndriyivskyFest переконує,
що нема провінції в культурі
сій Кравчук. На фестивалі працює професійне журі, яке визначить переможців. До його складу увійшли: Інна Гончарова —
керівник театру «Маскам Рад»,
координатор Міжнародного соціально-культурного проєкту
JoyFest, Віталій Кіно — директор-художній керівник Центру
мистецтв «Новий український
театр», театральний режисер,
актор і викладач, Наталія Потушняк — театрознавець.
Нагадаємо, що у фестивалі
AndriyivskyFest брав участь і Луганський обласний академічний
український музично-драматичний театр із міста Сіверськодонецьк, який представив виставу
«Останній герой суїциду» (драматург — Неда Неждана).
Ірина Кліщевська також розповіла, що з листопада минулого
року паралельно проходить формат оцінки постановок незалежних театрів. Конкурсні вистави вже представили Студія «13
дублінів», ТО «Вітряк», Центр

мистецтв «Новий український
театр» та ТОВ «Мар’їнінський
театр». Серед членів журі: театрознавець Лілія Бевзюк-Волошина, директор-художній
керівник театру-студії «Терракот» Ігор Гулий, заслужений артист України, режисер і телеведучий Віктор Кошель та глядацьке журі. Переможець також
візьме участь у Міжнародному
театральному фестивалі камерних вистав AndriyivskyFest.
Вінничани привезли до столиці незвичну комедію «Селфі
зі Склерозом» за п’єсою сучасника, письменника-гумориста,
драматурга і сценариста киянина Олександра Володарського. Режисерка-постановниця народна артистка України Таїсія
Славінська розповідає, як тільки прочитала п’єсу, одразу побачила виставу.
За сюжетом, головна героїня Майя Михайлівна, якій виповнилося 88 років, стверджує:
«Любов — найцінніше, що даро-

❙ Вінничани представили «Селфі зі Склерозом».
❙ Фото надане театром.
ване людині». Та й інші персонажі, незважаючи на мінливості
долі, непрості життєві обставини, залишаються вірними цьому
твердженню, дружбі і честі. Головне, що чоловіки з минулого
— не якісь надумані міфічні герої, а справжні, щирі, зі своїми
пристрастями, сприйняттями,
зі своєю долею, зі своїм щастям.
Майя Михайлівна прожила гідне життя. І сьогодні вона відчуває, що незабаром полине в засвіти. Та спогадами жінці ні з ким
поділитися. І співрозмовником
стає її власний… Склероз. Як виявилося, життя з ним не таке вже
нудне й одноманітне!
Роль головної героїні вико-

нала народна артистка України
Клавдія Баріл. Актриса розповідає, що її героїня не вигадана —
справжня, образ списаний із 90річної Майї Михайлівни (навіть
ім’я у п’єсі не змінили). За життя
у неї було троє мужчин. Кожен із
них міг стати її чоловіком. Але,
на жаль, вона залишилася самотньою. І ось ці троє приходять до
неї. А грає їх один актор Олександр Радько. Із роллю Склероза бездоганно впорався Григорій
Сиротюк.
Комедія «Селфі зі Склерозом» змушує замислитися над
теперішнім і майбутнім. Спонукає іншими очима подивитися на
самотніх. ■
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Олександр ХОМЕНКО

КУЛЬТУРА
■ НОВОДРУК

Українська революція 1917—
1921 років в ілюстраціях / упоряд. О. Кучерук Київ: Парлам.
вид-во, 2019.
Вони, «очі» світлин, і направду цілковито в інший спосіб
вдивляються у світ — зовсім не
так, як «очі» газет, давніх і сучасних: по-іншому обсервують
вони дійсність, акцентуючи на
зовсім інших її регістрах та модальностях. Якщо там, на ламких од часу шпальтах часописів
панують риторика і декларативність, то у просторі світлини —
первинність враження, безпосередність відчуття, правдивість
емоції. І особливо відчутною ця
різниця «тексту» та «погляду»
постає, коли звертаємося до першої чверті XX ст. — часу, коли
світлина ще не стала одноманітною буденністю (як у нашу епоху всезагального селфі), коли
вона лишалася візуальним паролем якогось дива, прикликаючи
для кожного, хто поставав перед
об’єктивом чарівного апарату,
нехай і оманливе, проте від того
не менш гостре відчуття своєї невипадковості у цьому світі з його
вихорами божевільної історії.
...На фото мітингу вояків-українців Російської армії у Чернівцях 1 травня 1917 р. (тривала
ж Велика війна, і це місто було в
російській зоні окупації) ці люди
в польових гімнастерках iз погонами солдатськими і — зрідка —
офіцерськими, люди, більшість з
яких уперше усвідомили себе українцями, тому портрет Шевченка у центрі вони демонстративно
підносять саме як клейнод новонабутої національної приналежності, стоять, майже як на церковній відправі. Кашкети знято,
хтось узагалі виструнчився, погляди звернено в одному напрямі — до об’єктиву. «Зараз вилетить пташка», — певно, говорив
їм тоді фотомайстер. А що «вилетіло»? Тичина пізніше скаже:
«горобина ніч», де «всі шляхи в
крові».
Назагал беручи, упорядкований Олександром Кучеруком
альбом світлин епохи Української революції, який 2019 р. побачив світ у київському «Парламентському видавництві», постає артефактом подиву гідної соціальної актуальності. На його
сторінках — і згадане фото вояків-українців, і ще багато інших

фотофіксацій доби: усі вони обрамлені фрагментами тогочасних документів, споминів, повідомленнями преси. І зумовлена
ця актуальність тим, що впродовж останніх півтора десятка
років ми пережили вже дві поспіль революції (Помаранчеву і
Гідності, а багато ж хто брав ще
участь і в тій революціїї 1988—
1991 рр., яка розвалила радянську імперію), тому загальноєвропейську норму «одна революція
на одне покоління» багаторазово перевиконали. А тому чудово
усвідомлюємо: революція — то
процес засадничо динамічний,
зі своїми піднесеннями і спадами, зі своєю зовсім не лінійною
логікою, тож початок її аж ніяк
не буде схожим на фінал, а результати виявляться не тими, на
які сподівалися ті, хто «розпочинав процес». «Українська революція 1917—1921 років в ілюстраціях» дає добру нагоду порівняти наш революційний досвід із
тим, сторічної давнини.
Звичайно, що перший етап
кожного революційного зриву
— то завжди виплеск неймовірної енергії і період найбільших
надій. Перші демонстрації пробудженого українства у березні
1917 року — то справдешнє «вос-

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

■ ІСТОРІЯ

За підтримки Генерального
консульства Республіки Польща
вийшов друком календар, який
містить дванадцять розповідей
про видатних науковців польського походження. Усі вони в різний час жили та працювали у
Харкові, залишивши помітний
слід у розвитку світової науки.
Видання упорядковане так,
що кожна сторінка представляє
вченого, день народження якого
збiгається з тим чи іншим місяцем 2020 року. «Відкрив календар Ігнатій Данилович — правник, фактично родоначальник
харківської юридичної школи,
— розповіла керівник проєкту,
професор, доктор історичних
наук Любов Жванко. — Він прибув до Харкова 1825 року. Саме
в його будинку зупинявся Адам
Міцкевич, коли приїздив сюди.
Далі — Ян Криницький. Це зоолог і мінералог, який створив
школи зоології в Харківському
імператорському університеті».
Серед інших імен, з якими знайомить календар, — Іван
Красуський, який спочатку закінчив, а потім став ректором

Очі старих світлин
Як можна вивчати історію за фотографіями

кресіння із мертвих» нації, яка
ще за кілька тижнів перед цим
волею всемогутнього, як здавалося, царя була просто викреслена
зі списку живих. Світлини Першого Українського Свята Свободи у Києві 19 березня: Софіївський майдан у маєві українських
прапорів, військові з гвинтівками, жінки в квітчастих хустках,
транспаранти, на яких читається
«Хай живе...». Об’єктив вихоплює з натовпу одне з облич: юнак
(ще зовсім підліток у гімназійній
формі) ошелешено-щасливими
очима дивиться на нас із більш
ніж сторічної віддалі. З епіцентру українського відтепер Києва
національне відродження впродовж березня-квітня 1917 р. концентричними колами розходиться цілим нашим тереном: демонстрація у Харкові (багато панночок у тендітних капелюшках),
демонстрація в Одесі (там знесли
пам’ятник Катерині ІІ, а перед
тим у Києві — пам’ятник Столипіну). Наш «ленінопад» — із того
ж шерегу, це неодмінна ритуальна складова кожної справжньої
революції. Промовиста світлина
березневого Шевченкового свята
у с. Андріївка Роменського повіту: у центрі — селяни тримають
портрет Кобзаря, побіля нього

— типовий просвітянин (чи кооператор?) у вишитій сорочці та
смушевій шапці, далі — сільські
жінки у святковому вбранні, здивовано-зацікавлені дитячі обличчя. Знову Київ: заповнений людом ганок будинку Української
Центральної Ради (до сьогодні,
на жаль, невідомо жодної світлини засідань першого нашого
парлементу: із 700 членів УЦР
збереглися фото трохи більше
120 депутатів — усі вони в цьому альбомі); Грушевський і Петлюра вітають вояків-українців
Київського гарнізону; дефіляда
Вільного Козацтва; заснування
Української академії мистецтв
(поруч «батька Грушевського»
— Нарбут, Бойчук, Кричевський, Бурачек...)
Схилок романтично-піднесеного етапу революції засвідчує
фото святкування проголошення
Української Народньої Республіки. Це листопад 1917-го, і мізансцена тут уже із суттєво іншими
акцентами, ніж у березні-квітні... Хтось у гурті захоплено слухає читання ІІІ Універсалу, хтось
байдуже проходить повз усе це, а
якийсь дядько — з виду типовий
«прикажчик» чи власник якоїсь
крамнички — рішучим кроком
іде в інший бік, усім виглядом
своїм промовляючи: «...‘кий кат
мені та ваша Українська республіка, тут порядку ніде немає, і на
пшеницю такі ціни, що...»
Із січня 1918-го світлини в
альбомі знакують той етап Визвольних змагань, який Ісаак Мазепа, керівник уряду УНР у добу
Першого зимового походу, назвав «огнем і бурею революції»:
свято закінчилося, починається війна з Московщиною. Тому
— знищений «муравйовською»
артилерією будинок Грушевського на Микільсько-Ботанічній: закіптюжені стіни, мертвий позирк вибитих вікон, згоріла добірна колекція українських
стародруків, килимів, виробів
народного мистецтва — зрештою, для того і били з гармат, аби
все це на попіл обернулося. Тому
— жалобна хода березневого поховання жертв терору у Києві. Це
— Москва червона (більшовики).
А обіч неї — Москва біла (денікінці): розбите в останні дні серпні
1919-го, коли «Добровольческая
армія» увійшла до Києва, погруддя пам’ятника Шевченкові
на Європейській площі. Фотознімки всіляких урочистих мані-

фестацій та національних свят на
площах українських міст майже
зникають: про колишні надії нагадує хіба світлина урочистої
зустрічі на Софійському майдані
військ Центральної Ради у березні 1918-го (жінки в українських
строях тримають портрет Кобзаря у вишитих рушниках — Шевченка і в тій революції, і в нашій,
найостаннішій, було дуже багато) та світлина урочистого проголошення в Києві Акта Злуки 22
січня 1919-го.
Світлини військових тепер —
зі зрозумілих причин! — починають тотально переважати. Власне, під сучасну пору всебічне ознайомлення загалу з ними — то
річ найнеобхідніша, адже потрібно у якийсь спосіб «вибивати» із підсвідомості тих, хто ще
встиг пожити у «совку», сформований пропагандистським кіно
образ «петлюрівця» як персонажа з «малоросійської комедії».
Дуже помічною під цим оглядом
бачиться світлина очолюваного
Петлюрою одного з перших наших добробатів — Гайдамацького
коша Слобідської України. Тільки-но придушивши спробу «арсенальських» більшовиків захопити владу в Києві, ці люди усім нечисленним своїм гуртом зазнімкувалися біля Михайлавського
собору. Справжні, а не опереткові
«петлюрівці» — вони там.
...Цікаво іноді буває «домислювати» світлинам майбутнє,
міркуючи об тім, як склалися
долі тих, хто на них зображений.
Той гімназист, який на Першому українському святі Свободи
із таким захопленням дивиться
«в об’єктив», — що з ним сталося
далі: загинув під час цієї веремії?
Виїхав на еміграцію, навчався в
Українській господарській академії в Подєбрадах і помер десь
і Франції—Бельгії? Залишився
«під совєтами» і до кінця життя
зберігав затаєну пам’ять про весну українського відродження? А
селяни з Андріївки Роменського
повіту на світлині березня 1917го: хто з них дожив до 1927-го?
А скільки пережило 1933-й та
1937-й? І ті жінки, які тримали Шевченків портрет, коли до
Києва поверталася Центральна
Рада, — як їм повелося у царстві
ЧК?...
Світлини цього не скажуть,
бо знаковані вони тільки однією
датою. Але без кожної з цих дат
не було б цілої нашої історії. ■

Генії двох країн
У Харкові презентували річний календар,
присвячений видатним польським ученим,
які в різні часи працювали у наукових
закладах міста
Харківського технологічного інституту. Він вважався одним із
найвидатніших знавців сільськогосподарських технологій свого часу. Є у списку також професор математики Антоній Пшеборський, фундатор ветеринарної школи Наполеон Галицький,
філолог Альфонс Валицький,
керіваник кафедри ботаніки в
університеті Лев Ценковський,
який першим створив справжню наукову ботанічну лабораторію з широким застосуванням
мікроскопії. «Треба розповідати, що наприкінці ХІХ століття,
після закриття Варшавського та
Вільнюського університетів, у
Харкові майже кожен третій сту-

дент мав польське коріння, —
повідомив Генконсул РП Януш
Яблонський. — Крім цього, у
місті, зокрема у Харківському імператорському університеті, працювала велика кількість викладачів-поляків. Я впевнений, що нам
треба пам’ятати про нашу спільну
спадщину. Це буде великим внеском у зміцнення дружби наших
двох народів».
За словами Любові Жванко,
ідея створити низку видань, присвячених знаменитим полякам
Харкова, виникла напередодні
100-річчя незалежності Польщі, яке відзначалося у 2018 році.
До першого календаря увійшли
прізвища видатних поляків, що

❙ Презентація календаря у Харкові.
❙ Фото з сайта kh.depo.ua.
принесли країні світову славу.
Серед них — засновник Польської держави Юзеф Пілсудський, який навчався у 1885-1886
роках у Харківському університеті. Відповідно, календар на
2019 рік розповів про досягнення
польських митців, що творили у
Харкові. Найвідоміший iз них —
видатний фотограф і один iз перших світових кінематографістів
Альфред Федецький. Він прожив

у Харкові 16 років, і саме тут, в
Оперному театрі, провів перший
в Україні публічний кіносеанс.
Робота над календарями триватиме й далі. Любов Жванко
припустила, що наступного року
видання буде присвячене польським юристам або лікарям, котрі в
різні часи працювали у Харкові.
Частину тиражу вже за традицією, відправлять до різних бібліотек міста. ■
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«Цю історію зрозуміють у всьому світі»
Українська анімація «Війна, що змінила Рондо» переконує: справжнім героєм може стати кожен
Софія РОЗУМЕНКО

сина після перегляду фільму?
— Мій син постійно брав участь у
процесі й на кожному етапі переживав
та фактично був учасником створення
фільму. Йому лише сім років, але я зазвичай спиралася на його думку. Ми
розмовляли про те, як має виглядати
війна, як мають виглядати танки. Він
мені намалював цілу план-схему про те,
як вони мають стріляти, як мають рухатися колеса.

Українське анімаційне кіно наразі переживає не найкращі часи, але можна сміливо
стверджувати, що воно відроджується, й поява вітчизняного мультика — подія, тим
паче, якщо його сюжет опосередковано пов’язаний з війною на сході України, про
яку дітям треба розповідати, аби пояснити, що там відбувається.
Прем’єра короткометражного анімаційного фільму «Війна, що змінила Рондо» очікується вже цьогоріч. Художниця, керамістка, ілюстраторка та режисер анімації
Ольга Гаврилова розказала «УМ» про свій анімаційний фільм, про копіткий процес
роботи над мультиками та про те, як розмовляти з дітьми про війну.

Історія про те, що не має серця і не
розуміє жодної мови

Процес роботи — «киплячий суп»!

Фільм знятий за мотивами книги
студії «Аґрафка» «Війна, що змінила
Рондо». Про що книжка?
— Це історія про війну, що не має
серця і не розуміє жодної мови, але торкається кожного й на всіх лишає шрами. Але якщо спільно збудувати машину світла і навчитися співати попри все,
тоді навіть найтендітніші істоти зможуть вистояти й перемогти.
■ Хто такий чи що таке «Рондо»?
— Рондо — це місто, середовище,
яке замкнено саме в собі, — символ такої цілісності, адже немає більш цілісного символа, ніж коло. У місті живуть
прекрасні неймовірні створіння, аналогів яким немає. Їхній світ замкнений
сам на собі, безтурботний, і саме через
цю безтурботність у нього втручається зовнішня агресія. Тому-що ніхто не
хотів помічати біду, яка насувається, —
вона й трапилась. Три головні персонажі
ведуть протистояння, вони зробили для
себе це рішення.
Рондо — це вигадане місто. Також це
може бути не просто місто, а внутрішній
світ окремої людини. Я є Рондо, я живу
у своєму внутрішньому світі, і раптом
мені потрібно боротися з чимось, що намагається мене зламати. В цьому і є сила
мистецтва, що кожен може знайти щось
своє і дофантазувати власне прочитання.
■ Книга та фільм — вони для дітей чи
також і для дорослих?
— Так, для дітей. Але це історія, завдяки якій ми, дорослі, можемо поговорити з дітьми про те, що діється нині
в країні або навіть деінде у світі. Події
розвиваються у форматі чарівної історії,
яка завжди залишає місце для надії та
оптимізму. Адже перемогти у війні можна лише згуртувавшись, а справжнім героєм може стати кожен. Війна не має національності, як і зло. Саме тому історію
про місто Рондо зрозуміють не лише в
Україні, а й у всьому світі.
■ Як прийшла ідея створити «короткометражку»?
— Усе почалося з книжки Видавництва Старого Лева. Я купила її своєму
сину, і ми iз задоволенням разом читали.
Мені дуже подобалась і сама книжка, й
естетика, в якій вона зроблена. Тоді навіть помріяти не могла, що зі мною станеться така прекрасна історія, як анімаційний фільм за мотивами цієї книжки.
Оскільки працюю в анімаційній студії,
там зародилася думка, що, напевно, цю
історію можна оживити.
З її авторами — Романою Романишин та Андрієм Лесівим (творча майстерня «Аґрафка») — ми знайомі давно, вони створюють не просто книжки,
а мистецькі об’єкти. Книжка «Війна, що
змінила Рондо» — це придумана ними
історія. Цікавим є й придуманий ними
стиль ілюстрацій, якими доповнюється
текст.
Наразі я співпрацюю зі студією анімації «Червоний собака». Там створила свою дебютну п’ятихвилинну роботу
«Світ навпаки» за своїм сценарієм. Вона
відбулася за підтримки президентського
гранту. Хоча на студію я прийшла як художник-постановник, який малює фони
для анімаційних фільмів. У процесі вчилася, адже це дуже творче середовище:
там багато талановитих людей, один в
одного вчиться, і ми разом ростемо.

■ Наскільки важко створювати анімаційний фільм?
— У моєму фільмі змішано досить багато різних технологій. Там є і класична
мальована покадрова анімація, і техніка перекладки, і елементи 3D. Ось такий
синтез різних способів анімації. Якби ви
побачили сучасних художників анімації
— вони обплетені дротами з усіх боків,
навколо купа моніторів. Але все одно це
художня робота, просто за допомогою
техніки.
■ Із чого починається створення анімаційного фільму?
— Спочатку є ідея і пишеться сценарій. Якщо говорити про драматургію, то на досвіді власної дитини знаю,
що втримати увагу маленького глядача
досить складно. Тому постійно має щось
цікаве відбуватися. І мені було важливо
втримати цю напругу впродовж 15 хвилин. Тому, пишучи сценарій, потрібно
емоційно відчути історію. Потім створюється аніматік — це така чорнова анімація, фактично фільм, просто в нерухомих картинках. Щоб мати уяву, як ця історія працюватиме.
Потім думаєш про те, в якій технології будеш робити, які люди над цим працюватимуть. Робляться проби стилістики персонажів. У мене, звичайно, вже
була задана стилістика книгою, і я її намагалася зберегти. Але анімація вимагає трішки іншого підходу. Тому мені
довелося персонажів iз книжки переробити по-своєму. Коли вже пройдена така
частина роботи — маєш карту руху і можеш оцінити, скільки потрібно часу.
Дуже важливо, щоб була хороша команда людей, які спрацьовані, досвідчені й
дуже талановиті, з якими не страшно
вв’язуватися в такі авантюри. На щастя, у мене була саме така команда.
■ Хто саме ці безстрашні талановиті
люди? Наскільки велика команда працювала?
— Насправді я й досі не порахувала
кількість людей. Є творча група — це
люди з якими я найближче співпрацювала. А загалом це і художники, і аніматори, і композитори, і продюсери. Кожна людина у фільмі дуже цінна і привносить щось своє. Тому не можу сказати,
що цей фільм тільки мій — він належить
усім, хто над ним працював і вносив свої
ідеї. Це настільки «киплячий суп», і я це
страшенно люблю й ціную.
■ Скільки потрібно часу і грошей, аби
створити 15-тихвилинний мультик?
— Наша команда зробила фільм за
три місяці. Фільм створений за підтримки Українського культурного фонду, бюджет стрічки — 7,87 мільйона гривень.
Термін у три місяці — це неймовірно
швидко, адже ми працювали фактично без вихідних. І якщо казати про класичну покадрову анімацію, яка зараз
робиться за допомогою комп’ютерів, то
вона від цього швидшою і простішою не
стає. Тому що в одній секунді — 24 картинки, а фільм 15 хвилин — це 900 секунд. А в кожній картинці є персонаж,
і, як правило, не один, якого потрібно
спершу занімувати, потім профазувати,
акуратно обвести всі лінії, зафарбувати. І так кожен кадр. Це дуже копітка
робота, і якщо хтось думає, що є чарівна кнопочка, яка все робить красивим і
готовим, то ні, техніка до такого ще не
дійшла. ■

■

❙ Ольга Гаврилова.

■ Наскільки фільм різниться з книжкою?
— Коли для мене постало завдання
зробити фільм, одразу стало зрозуміло,
що матеріалу в книжці замало. Адже
фільм триває 15 хвилин, і тому його
можна наситити перипетіями, розказати більше про персонажів, ніж написано в книжці. Тому я мала можливість дофантазувати сюжетні лінії і, навіть, довелося придумати додаткового персонажа. Звісно, він там не просто так. Додам,
що у фільмі тексту, діалогів героїв ви не
почуєте, звучить лише музика. А ось малюнки з книжки ми взяли за основу при
створені мультфільму.

Сила світла
■ Розкажіть батькам, які поведуть дітей у кінотеатр, чому варто йти саме на
цей мультик?
— Війна приходить в місто, воно
мирне та тендітне. Три головних героя:
хлопчик-лампочка, собака-повітряна кулька і паперова пташка. І ось такі
вони ніжні і тендітні мусять протистояти цьому неосяжному і набагато сильнішому за них злу. Тому вони разом з
іншими, такими ж маленькими, жителями міста винаходять машину світла і
долають завдяки їй війну. В цей захопливий сюжет ми «загорнули» важливі
повчальні сенси.
За задумом авторів книги, потужне світло, яким герої долають зло
— це культура, знання, освіта, просвітленість. Усе, що пов’язане не лише
з фізичною зброєю, а iз силою духу, силою культури, моральною силою та силою згуртованості. Світло — це рушійна сила, яку можливо генерувати лише
разом, лише наполегливістю, лише рішучістю.
■ І все ж: що війна змінила у Рондо?..
— У житті кожної людини часом відбуваються складні й неприємні речі.
Навіть якщо людина їх долає, то цей
досвід часом буває дуже травмівним.
Усе можна пережити, але травми залишаються. І ця історія хоч і оптимістична, адже насправді персонажі ж перемагають, але сліди від травм на них
залишаються: у пташки — обпалене
крило, у песика — здувається лапка.
А головний герой Данко — хлопчиклампочка, він завжди світиться, але в
процесі війни він втрачає цю здатність,

тому що його серце розбите.
■ Тобто, фінал зовсім не щасливий…
— Він, скоріше, реалістичний. У фіналі показується місто, яке відбудовується, музика розповідає про те, що
все буде добре, але з ноткою суму про те,
що всі ці персонажі пережили драматичні події, які залишили на них сліди.
■ Як і де можна буде побачити
фільм?
— Спершу має пройти фестивальна
історія фільму. І глядачі зможуть його
подивитися в рамках різних фестивалів
як на території України, так і за її межами. А вже після будемо дивитися, як
краще донести його до широкого глядача. Звісно, хочу, щоб фільм побачило якнайбільше глядачів, адже історія
про Рондо — це історія, яка дуже сильно
хвилює мене. Ці персонажі — втілення
моїх думок. Вони, попри всю свою крихкість і тендітність, борються і знаходять
у собі сили подолати всі труднощі. Звісно, боротьба відбувається не без втрат
для всіх. Але моя головна думка — про
боротьбу!

Як розмовляти з дітьми про війну?
■ Чи можна завдяки цій історії донести дітям думку про те, що відбувається
зараз на сході України?
— Так, я зiткнулася з тим, що деякі
батьки вважають, що дітей потрібно берегти і не розмовляти з ними на важкі теми, берегти від будь-якої негативної інформації. Не розумію, навіщо це,
адже світ є таким, яким він є. Більш розумно і доцільно вести їх під власним наглядом, пояснювати, щоб згодом вони не
опинилися в ситуації шоку, від того, що
все насправді не так, як вони собі уявляли. І у нас в країні є певна ситуація,
про яку мовчати дуже важко. Дітей не
потрібно недооцінювати — вони розумні й усе бачать. Просто, можливо, багато батьків не знають, як пояснити їм деякі речі, тому й не беруться за це.
■ Як дитині донести інформацію про
війну так, щоб це її не налякало і не
викликало агресії?
— Ось так, на прикладі. Адже люди
ходять у кіно, дивляться історії та уявляють себе на місці цих персонажів. Вони
вживаються в ці ролі. Мені здається, що
важливо дивитися складні фільми, щоб
отримати розуміння, як ти будеш поводитися в такій ситуації. Мій фільм —
для дітей, тому він не важкий і не складний, хоча і на складну тему. Фільм досить приємний і позитивний, війна хоч
і страшна, але у фільмі вона часто фарсова і трагікомічна. Мені здається, що
саме у такій формі можна зачепити цю
тему, і батьки самі б здивувалися, які запитання їм діти поставили б.
■ Які запитання з’явилися у вашого
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Григорій ХАТА
Підготовка команд прем’єрліги до другої частини чемпіонату країни вийшла на завершальну пряму. Переважна їх більшість розпочали другу серію зимових навчально-тренувальних
зборів, після котрих в Україні
відбудеться рестарт національної першості.
До Туреччини команди вирушають уже після закриття зимового трансферного вікна, відтак
їхні наставники мають чітке розуміння конфігурації складу на
наступну частину чемпіонату.
Лідер чемпіонських перегонів
— «Шахтар» — у турецькому Белеку висадився з Миколою Матвієнком та Тайсоном, хоча в останні тижні їхні прізвища активно обговорювалися на трансферному ринку.
Талановитого захисника «гірників» та збірної України начебто дуже хотіли бачити в лондонському «Арсеналі». При цьому в таборі «Шахтаря» активно дискутували над тим, який iз
колективів англійської прем’єрліги підійшов їхньому молодому
одноклубнику найбільше.
Однак, як пояснив генеральний директор «гірників» Сергій
Палкін, жодних офіційних пропозицій від «Арсеналу» щодо
Матвієнка в донецькому клубі
не отримували. «Єдине, що було
— так це довіреність від одного
іспанського агента, видана «канонірами» на ведення перемовин
щодо оренди Матвієнка в лондонський клуб. Однак я одразу
відповів, що «Шахтар» не зацікавлений в оренді футболіста»,
— відзначив Палкін.
Що стосується Тайсона, то до
закриття зимового трансферного

СПОРТ
■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Рецепти для одужання
Лідери вітчизняного футболу розпочали другу фазу підготовки до рестарту офіційного сезону
«вікна» бразильцеві так і не вдалося домовитися з керівництвом
свого нинішнього клубу про свій
перехід в інший клуб, хоча під
час перших зборів у своєму «Інстаграмі» він писав, що продовжує вірити в те, що його відпустять.
За кілька днів до 31 січня —
останнього дня зимового трансферного вікна — з’явилася інформація про зміну в «Шахтарі»
капітана. Можна було подумати, що Тайсон таки прощається
з «гірниками». Утім у пресслужбі клубу наголосили: «офіційно й
неофіційно нового капітана ніхто не призначав». Проте, зазвичай, диму без вогню не буває. І,
не виключено, що ті чутки — наслідок якогось непорозуміння
між директоратом «Шахтаря» та
бразильцем, після котрого Тайсон через соцмережі повідомив:
«Серйозну
несправедливість
можна вирішити трьома способами: мовчанням, терпінням та
часом».
Основний конкурент «гірників» на внутрішній арені на другий турецький збір вирушив зі
значно меншою кількістю виконавців. Поміж тих, кого наставник «Динамо» Олексій Михайличенко відібрав iз молодіжного складу для подальшої роботи
з першою командою, — воротар
Владислав Кучерук та захисник

❙ Другу частину турецьких зборів динамівський колектив змушений буде проводити без свого травмованого
❙ форварда-новобранця Каргбо.
❙ Фото з сайта unian.net
Олександр Сирота.
Однак на зборах у Туреччині
буде відсутній травмований новачок Ібрагім Каргбо, на якого тренерський штаб «біло-синіх» покладав великі сподівання. Проте,
відзначившись «дублем» у контрольному матчі проти «Кайрата», 20-річний форвард через

травму вибув на навизначений
строк. Як свідчать у медичному
штабі «Динамо», процес відновлення уродженця Сьєрра-Леоне, котрий має бельгійський
паспорт, може тривати більше
місяця. А старт другої частини
ЧУ в елітному дивізіоні призначено на 22 лютого. Відзначимо,

що днями в українській прем’єрлізі оголосили календар обраних матчів, на котрих використовуватиметься система відеоасистента рефері. І, як можна
помітити, жоден із матчів динамівського колективу без уваги
ВАР не залишиться. ■

Фаті. Він, до речі, став наймолодшим автором двох голів в одному матчі Прімери у XXI
столітті.
Без втрат йде і «Реал»: мадридці завдяки голу Бензема мінімально здолали в
«дербі» «Атлетико».
Цікавий матч за участю двох українців
пройшов у Сегунді — «Ов’єдо» Андрія Луніна грало проти «Альбасете» Романа Зозулі.
Голкіпер національної збірної знову провів
повний матч та навіть відбив пенальті, але
потім пропустив на добиванні. 11-метровий,
до речі, заробив саме Зозуля. У підсумку,
перемогло «Ов’єдо» — 3:1.
Кубок Короля. 1/8 фіналу. «Барселона» — «Леганес» — 5:0 (Грізманн, 4;
Ленгле, 27; Мессі, 59, 89; Артур, 77), «Реал
Сосьєдад» — «Осасуна» — 3:1, «Сарагоса» — «Реал Мадрид» — 0:4 (Варан, 6; Лукас, 32; Вінісіус, 72; Бензема, 79), «Бадахос»
— «Гранада» — 2:3 (у дод. час), «Мірандес» — «Севілья» — 3:1 (Барросо, 7, 30;
Рей, 85 — Ноліто, 90), «Леонеса» — «Валенсія» — 0:0 (по пен. 2:4), «Райо Вальєкано» — «Вільярреал» — 0:2, «Тенеріфе»
— «Атлетік» — 3:3 (по пен. 2:4).
Прімера. 22-й тур. «Гранада» — «Еспаньйол» — 2:1, «Реал Мадрид» — «Атлетико» — 1:0 (Бензема, 56), «Мальорка» — «Вальядолід» — 0:1, «Валенсія»
— «Сельта» — 1:0 (Солер, 77), «Леганес»
— «Реал Сосьєдад» — 2:1, «Ейбар» —
«Бетіс» — 1:1, «Атлетік» — «Хетафе» —
0:2, «Севілья» — «Алавес» — 1:1 (Окампос, 76 (пен) — Хоселу, 71), «Вільярреал» — «Осасуна» — 3:1, «Барселона» —
«Леванте» — 2:1 (Фаті, 30, 32 — Рочіна,
90+2).
Лідери: «Реал Мадрид» — 49, «Барселона» — 46, «Хетафе», «Севілья» — 39,
«Валенсія» — 37, «Атлетико» — 36.
Бомбардир: Мессі («Барселона») — 14.

че» розгромило «Торіно» та відірвалось від
зони вильоту.
Лідери — «Ювентус» та «Інтер» —
зберігають дистанцію у три бали: туринці завдяки двом голам Роналду розгромили «Фіорентину», а підопічним Конте перемогу над
«Удінезе» приніс «дубль» Ромелу Лукаку.
Кубок. 1/4 фіналу. «Інтер» — «Фіорентина» — 2:1 (Кандрева, 44; Барелла,
67 — Касерес, 60), «Мілан» — «Торіно» —
4:2 (у дод. час; Бонавентура, 12; Чалханоглу, 90+1, 106; Ібрагімовіч, 108 — Бремер,
34, 71).
Серія А. 22-й тур. «Болонья» —
«Брешія» — 2:1, «Кальярі» — «Парма» —
2:2, «Сассуоло» — «Рома» — 4:2, «Ювентус» — «Фіорентина» — 3:0 (Роналду, 39
(пен.), 78 (пен.); Де Лігт, 90+1), «Аталанта»
— «Дженоа» — 2:2 (Маліновський («А») —
із 63 хв.), «Лаціо» — «СПАЛ» — 5:1 (Іммобіле, 4, 30; Ф. Кайседо, 16, 38; Адеканьє, 58 —
Міссіролі, 65), «Мілан» — «Верона» — 1:1,
«Лечче» — «Торіно» — 4:0 (Шахов («Л»)
— із 72 хв.), «Удінезе» — «Інтер» — 0:2 (Р.
Лукаку, 64, 70 (пен.)).
Лідери: «Ювентус» — 54, «Інтер» —
51, «Лаціо» (41 матч) — 49, «Аталанта»,
«Рома» — 39, «Кальярі» — 32.
Бомбардир: Іммобіле («Лаціо») — 25.

Лейпциг» — «Боруссія» (М) — 2:2 (Шик,
50; Нкунку, 89 — Плеа, 24; Хофманн, 35),
«Кельн» — «Фрайбург» — 4:0, «Падерборн» — «Вольфсбург» — 2:4.
Лідери: «Баварія» — 42, «РБ Лейпциг» — 41, «Боруссія» (Д), «Боруссія» (М)
— 39, «Байєр», «Шальке» — 34.
Бомбардир: Р. Левандовський («Баварія») — 22.

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА
Олексій ПАВЛИШ

❙ У матчі проти «Тоттенхема» український захисник «Манчестер Сіті»
❙ Олександр Зінченко отримав червону картку.
❙ Фото з сайта theworldnews.net.
Англія
Минулий уїк-енд був не надто вдалим
для українських легіонерів в АПЛ. Форвард
«Вест Хема» Андрій Ярмоленко все ще поза
грою через травму, а Олександр Зінченко,
хоч і вийшов у старті «Ман. Сіті» на матч
проти «Тоттенхема», отримав першу у своїй
кар’єрі червону картку.
Саме після вилучення вихованця «Шахтаря» «шпори» забили два м’ячі та виграли
поєдинок — підопічні Моуріньйо уже в топ5, а «городяни» тепер відстають від лідируючого «Ліверпуля» аж на 22 пункти. Схоже,
чемпіонська інтрига зникла.
Кубок Ліги. Півфінали. Матчі-відповіді. «Манчестер Сіті» — «Манчестер
Юнайтед» — 0:1 (Матіч, 35; перша гра —
3:1), «Астон Вілла» — «Лестер» — 2:1 (Таргетт, 12; Трезеге, 90+3 — Іхеаначо, 72; 1:1).
Прем’єр-ліга. 25-й тур. «Лестер» —
«Челсі» — 2:2 (Барнс, 54; Чілуелл, 64 —
Рюдігер, 47, 71), «Борнмут» — «Астон Вілла» — 2:1, «Крістал Пелас» — «Шеффілд
Юнайтед» — 0:1, «Ліверпуль» — «Саут-

гемптон» — 4:0 (Окслейд-Чемберлен, 48;
Хендерсон, 61; Салах, 72, 90+1), «Ньюкасл»
— «Норвіч» — 0:0, «Уотфорд» — «Евертон» — 2:3, «Вест Хем» — «Брайтон» —
3:3, «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхемптон» — 0:0, «Бернлі» — «Арсенал» —
0:0, «Тоттенхем» — «Манчестер Сіті» —
2:0 (Бергвейн, 63; Сон Хин Мін, 71; Зінченко
(«МС») — до 61 хв., вилучення).
Лідери: «Ліверпуль» — 73, «Манчестер Сіті» — 51, «Лестер» — 49, «Челсі» —
41, «Тоттенхем» — 37, «Шеффілд Юнайтед» — 36.
Бомбардир: Варді («Лестер») — 17.

Іспанія
За відсутності травмованого Луїса Суареса роль партнера Мессі по атаці «Барси»
по черзі на себе беруть літній новачок Антуан Грізманн та юний вихованець академії
каталонців Ансу Фаті. Якщо у Кубку Короля відзначився зірковий француз, то у поєдинку Ла Ліги «дубль» оформив 17-річний

Італія
Обидва представники української збірної — Руслан Маліновський та Євген Шахов
— минулого тижня виходили на поле лише у
другому таймі. Екс-гравець «Генка» не допоміг «Аталанті» дотиснути «Дженоа», а вихованець «Дніпра» заробив пенальті — «Леч-

Німеччина
Новачок дортмундської «Боруссії» Ерлін Холанд продовжує вражати результативністю — другий поспіль «дубль» i загалом
сiм голів у дебютних трьох матчах за «джмелів».
Стабільність демонструє і більш досвідчений форвард «Баварії» Роберт Левандовський — у його активі вже 22 результативні удари, а мюнхенці вже повернулись на
вершину турнірної таблиці.
Перша Бунделіга. 20-й тур. «Герта»
— «Шальке» — 0:0, «Аугсбург» — «Вердер» — 2:1, «Боруссія» (Д) — «Уніон» —
5:0 (Санчо, 13; Е. Холанд, 18, 76; Ройс, 66
(пен.); Вітсель, 70), «Майнц» — «Баварія»
— 1:3 (Сен-Жюст, 45 — Р. Левандовський,
8; Мюллер, 14; Т. Алькантара, 26), «Фортуна» — «Айнтрахт Франкфурт» — 1:1,
«Хоффенхайм» — «Байєр» — 2:1, «РБ

Франція
Лідер першості — «ПСЖ» — не відчув
проблем ні у Кубку, ні у Лізі 1. У кубковому
поєдинку парижани напіврезервним складом обіграли нижчеліговий «По», а в черговому турі чемпіонату — у більшості здолали «Монпельє».
Тим часом скандал виник у матчі між
«Монако» та «Німом». Форвард «монегасків» Желсон Мартінш, сперечаючись з
арбітром через вилучення партнера, штовхнув його та сам пішов iз поля достроково.
Тепер йому загрожує тривала дискваліфікація — від восьми матчів до шести місяців.
Кубок. 1/8 фіналу. «Ніцца» — «Ліон»
— 1:2 (Унас, 89 — М. Дембеле, 15; Ауар,
90+3 (пен.)), «Марсель» — «Страсбур» —
3:1 (Сарр, 32; Пайє, 43 (пен.); Камара, 90+5
— Корньє, 59), «Епіналь» — «Лілль» —
2:1, «По» — «ПСЖ» — 0:2 (Паредес, 25; Сарабія, 53), «Монако» — «Сент-Етьєн» —
0:1, «Анже» — «Ренн» — 4:5 (у дод. час),
«Бельфор» — «Монпельє» — 1:0, «Лімонест» — «Діжон» — 1:2 (у дод. час).
Ліга 1. 22-й тур. «Ренн» — «Нант» —
3:2, «ПСЖ» — «Монпельє» — 5:0 (Сарабія,
8; Ді Марія, 41; Конгре, 44 (у свої ворота);
Мбаппе, 57; Курзава, 65), «Ам’єн» — «Тулуза» — 0:0, «Анже» — «Реймс» — 1:4, «Діжон» — «Брест» — 3:0, «Нім» — «Монако»
— 3:1, «Страсбур» — «Лілль» — 1:2 (Томассон, 12 — Габріел, 65; Осімхен, 79 (пен.))
, «Ніцца» — «Ліон» — 2:1 (Дольберг, 34, 64
— Токо-Екамбі, 45), «Мец» — «Сент-Етьєн» — 3:1, «Бордо» — «Марсель» — 0:0.
Лідери: «ПСЖ» — 55, «Марсель» —
43, «Ренн» — 40, «Лілль» — 34, «Монпельє» — 33, «Ліон» — 32.
Бомбардир: Бен-Єддер («Монако»)
— 15. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 4 ЛЮТОГО 2020

СПОРТ
Денис Журавльов
головний тренер БК «Дніпро» (Дніпро)
Григорій ХАТА
За кілька днів в Естонії жіноча збірна України з тенісу матиме чергову спробу для того, аби
підвищити свій статус у щорічних змаганнях Кубка Федерації.
Новий сезон команда під
орудою капітана Михайла Філіми розпочне в Естонії, де 6-7 лютого «синьо-жовті» проведуть
поєдинки у Першій групі ЄвроАфриканської зони зі збірними Болгарії та Хорватії. Після чого, у разі успішного проходження цього болгаро-хорватського випробування, збірна
України отримає право на стиковий матч iз першою або другою командою паралельної підгрупи за право участі в наступному раунді турніру — «плейоф» Світової групи.
Однією з перших до табору «синьо-жовтих» у Таллінні
прибула друга ракетка України Даяна Ястремська, де під наглядом свого персонального наставника вона вже випробувала «хардове» покриття місцевої
тенісної арени. Також із нетерпінням Михайло Філіма чекає у
столиці Естонії й приму вітчизняного тенісу Еліну Світоліну,
котра після перерви знову готова захищати кольори збірної
України в Кубку Федерації.
Незважаючи на не надто продуктивний свій виступ у Мельбурні, до Таллінна Світоліна
прибуде у статусі четвертої ракетки планети. Загалом, участі
в третьому раунді Відкритої
першості Австралії їй вистачило, аби в оновленому рейтингу
WTA мінімально покращити
свою попередню позицію.
Натомість Ястремська, програвши в другому колі «АО»2020 експершій ракетці світу Каролін Возняцьки з Данії,
Григорій ХАТА
Головною подією зими у вітчизняному баскетболі, як наголосили у профільній федерації,
став «матч зірок» чоловічої суперліги. Уперше за останні вісім
років його знову провели у столичному Палаці спорту.
«Свято баскетболу відбулося і воно відбулося на дуже пристойному рівні. Завдяки великому залу велика кількість глядачів змогла долучитися до цього
яскравого дійства. Сподіваюся,
ніхто не пожалкував, що провів час на «матчі зірок», — свою
оцінку події дав центровий
«Київ-Баскету» В’ячеслав Петров.
Зібравши під куполом арени
чималу глядацьку аудиторію,
організатори й учасники дійства, окрім мегарезультативного
матчу, подарували вболівальникам і цікаві конкурси, в яких, за
словами В’ячеслава Петрова, не
було легких перемог.
Так, конкурс «слем-данків»
виграв Павло Крутоус із «КиївБаскета», перевершивши у фіналі Квентіна Петерсена з «Миколаєва». Інший гравець столичного клубу — Максим Пустозвонов — став кращим у змаганнях
снайперів із триочкових кидків,
а в конкурсі баскетбольної майстерності перемогу здобув «миколаївець» Максим Луценко.
Водночас у «матчі всіх зірок»
суперліги кращими виявилися баскетболісти «Легіону» —
126:119. Відзначимо, що формування стартових п’ятірок обох
колективів організатори дійства
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«У таких поєдинках, як «матч зірок» результат, як правило, не має
особливого значення. Це саме той випадок, коли діє олімпійський
принцип: головне участь, а не перемога».

■ ТЕНІС

Найсильнішим складом
Після непереконливого виступу на «Аустреліен оупен» кращі українські тенісистки
злітаються під національний прапор для матчів у Кубку Федерації

❙ Перемога на «Аустреліен оупен»-2020 Софії Кенін із США стала великою несподіванкою у світі жіночого тенісу.
❙ Фото з сайта xsport.ua
в «Мельбурн-парку» не змогла
захистити свій минулорічний
результат, коли вона дісталася
третього кола, відтак у новому
табелі про ранги Жіночої тенісної асоціації опустилася з 21-ї
на 26-ту позицію.
Загалом до талліннської заявки збірної України на матчі Кубка Федерації потрапили
п’ять найкращих тенісисток

країни: Світоліна, Ястремська,
Катерина Козлова (87-ма ракетка WTA), Катерина Завацька (103) та Леся Цуренко (128).
Нагадаємо, що кращим здобутком українського тенісу
на цьогорічному «Аустреліен
оупен» став виступ Еліни Світоліної у третьому колі «одинака», де вона поступилася майбутній фіналістці змагань —

титулованій іспанці Гарбіньє
Мугурусі. Щоправда, титули
переможниці «Ролан Гарросу»
та Уїмблдону не допомогли їй
тріумфувати в Мельбурні. Цьогорічний австралійський «шолом», здолавши у трьох сетах
Мугурусу (4:6, 6:2, 6:2), сенсаційно виграла 21-річна Софія
Кенін із США, котрій на попередніх турнірах «Гранд слему»

далі чвертьфіналу проходити
не вдавалося. Зауважимо, що
Софія — донька емігрантів із
СРСР, які в 1987 році перебралися за океан. «Я прагнув кращого майбутнього для своїх дітей. У Радянському Союзі все
заборонялося. Вони контролювали все, не дозволяли нам дивитися світ. Коли ж ми переїхали до США, було дуже, дуже
тяжко. Утім, аби вижити, людина здатна на дивовижні речі»,
— розповів Олександр Кенін,
батько несподіваної тріумфаторки «АО»-2020, котра стала
другою після росіянки Марії
Шарапової наймолодшою переможницею Відкритої першості
Австралії.
Водночас тріумфатором чоловічого «одинака» прогнозовано став зірковий серб Новак
Джокович, якому в запеклому
фінальному протистоянні з австрійцем Домініком Тімом (6:4,
4:6, 2:6, 6:3, 6:4) вдалося виграти восьмий у кар’єрі австралійський «шолом». Захистивши ж
у Мельбурні свій чемпіонський
титул, Джокович таким чином
потіснив iз першого рядка рейтингу АТР іспанця Рафаеля Надаля. А, вигравши у Мельбурні
вісім фіналів iз восьми, Новак
оновив свій власний рекорд за
кількістю тріумфів на «Аустреліен оупен». ■

■ БАСКЕТБОЛ

Зимовий подарунок
Після восьмирічної
перерви в Києві знову
провели «матч зірок»
української чоловічої
суперліги
довірили вболівальникам, котрі
впродовж січня, голосуючи на
сайті ФБУ, займалися будівництвом «зіркових» команд.
Однак головними диригентами гри все ж були наставники команд: українськими зірками випало керувати очільнику «Дніпра» Денису Журавльову, тоді як наставником збірної
«легіонерів» був Карлієс Мужнієкс із «Прометея».
«У таких матчах результат,
як правило, не має особливого значення. Це саме той випадок, коли діє олімпійський принцип: головне участь, а не перемога», — наголосив Журавльов.
В’ячеслав Петров додав: «Усі розуміють, що це гра не на результат, а створюється шоу для глядача, котрий витратив свої час
та гроші й прийшов подивитися
на яскраве шоу».
Як видно з рахунку гри
«зірок», її учасники показа-

❙ У «матчі зірок» суперліги «Легіон» виявився сильнішим за «Зірок України».
❙ Фото з сайта fbu.kiev.ua.
ла неабияку результативність.
Найбільше очок у матчі — 22
пункти — заробив Пустозвонов,
натомість звання найкориснішого гравця поєдинку дісталося «плеймейкеру» з «Дніпра»
Генрі Дугату.

А ще баскетболісти «матчу
зірок» української суперліги
продемонстрували свою шану
та повагу до пам’яті загиблого
в авіакатастрофі власного гелікоптера легендарного американського баскетболіста Кобі

Браянта. Першу хвилину матчу його учасники разом із глядачами оплесками згадували
найкращі миттєвості зіркової
кар’єри «Чорної мамби», котрі
демонстрували на екрані Палацу спорту. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Без надії сподіваються
За час існування притулку для жінок він став прихистком для понад 200 осіб, котрі опинилися у складних
життєвих обставинах

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 4 ЛЮТОГО 2020

■ СІНЕМА

Презентація
Попелюшки на балу
Ірина Цілик —
найкращий режисер-документаліст
Нещодавно молода режисерка й поетеса Ірина Цілик з України здобула нагороду на міжнародному фестивалі незалежного кіно
«Санденс», що проходить щороку в штаті Юта, США, за повнометражну документальну стрічку
«Земля блакитна, мов апельсин».
«Друзі, це капець, я виграла нагороду «Краща режисура», — написала Ірина на своїй сторінці в соцмережі. Дівчина не тямилася від
радості, що таке можливо, адже
фільм — про нашу війну, про, здавалося б, проблеми, які дуже далекі й байдужі американцям: сім’я
українців проживає під постійними обстрілами, проте вони не вважають себе пасивними жертвами
цієї агресії, а щодня фільмують те,
що відбувається довкола, переосмислюючи побачене. Ці зйомки не
Варка ВОНСОВИЧ
Ще не встигла Україна відсміятися і забути мем «запишу хату на
кота», як у країні з’явився новий
— цього разу від представника партії «Слуга народу» Євгена Брагаря.
На одному з телеканалів жителька Кіровоградщини запитала, як
же їй оплачувати «комуналку»,
коли субсидії урізають, а в платіжці з’явилася нова стаття витрат —
«доставка газу». У жінки пенсії
не вистачить оплатити всі комунпослуги, а жити ж за що? Народний обранець (до речі, пенсіонерка зізналася, що обирала цю партію саме з огляду на обіцянки знизити «комуналку») запитав, яке у
жінки майно, чи ще хтось прописаний на її житлоплощі, а дізнавшись, що в бабусі у господі є собака, запропонував їй продати його і

дають їм озлобитися, адже
через об’єктив ясніше бачиш красу і крихкість
нашого буття. Героями
стрічки є справжні жителі Красногорівки, яка
потерпає від жахіть війни.
«Презентацією
Попелюшки на балу» назвала цю
перемогу Ірини Цілик відома не лише в Україні письменниця Оксана Забужко.
«Сиджу й реву, так, ніби ми
війну вже виграли.., — написала на своїй сторінці у «Фейсбуці» мисткиня. — Але битву —
безумовно, і немаленьку!». Нам
дуже необхідний цей «вітамін раІрина Цілик.
дости», зазначає Забужко, особливо коли доморощені «ліквідатори» сонажами. Проте «все буде Українамагаються закатати все українсь- на», переконані пані Оксана і, суке в асфальт, щоб залишився один дячи з фільму та його міжнародновсюдисущий «квартал» з його пер- го визнання, Ірина Цілик. ■

❙

■ СЛУГИ НАРОДУ

Собаче життя
З приходом нової влади змінюються не лише
тарифи, а й ставлення до людей
«жити далі» (чи надовго вистачило б тих грошей — судіть самі). І
соцмережі просто-таки вибухнули
фотожабами, глузливими віршами
та жартами з цього приводу. Зокрема, гумористи пропонують ввести
в Україні нову валюту — один собака, два собаки і т.д. Цікаво, чи погодилися б «народні слуги» отримувати зарплатню в такій валюті?
Дехто запропонував нові тарифи: «газ за місяць — півтора со-

баки, світло — 4,5 кота, каналізація — 8 ховрашків елітних порід».
Хтось розмістив фото переляканого цуцика з написом «Я вже шукаю
роботу...», дехто — кадр із відомого радянського фільму і діалог героїв: «Беррімор, що за виття чути
знадвору?» — «Це Баскервілі везуть пса, щоб розрахуватися за
газ». І все б нічого, але, коли людям уже нічого втрачати, вони не
плачуть, а глузують... ■

■ ПОГОДА
сонячно

Курорти Карпат: хмарно, мокрий снiг, мiсцями сильний.
Славське: вночi 0...-2, удень +1...+3. Яремче: вночi 0...-2,
удень +1...+3. Мiжгiр’я: вночi 0...+2, удень +2...+4. Рахiв: уночi
0...+2, удень +3...+5.

Північ
мінлива
хмарність
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Захід

+2…-3
+2…-3

+1…-4
-1…+4
Схід

хмарно

3 лютого висота снігового покриву становила: Дрогобич —
немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай — 15 см,
Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — немає, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия —
немає, Пожежевська — 15 см.

Центр

-3…+2
+2…-3

-3…+2
-1…+4

дощ
сніг

Південь +1…+6
+3…+8
дощ,
гроза

Відділи:
економіки — wagmer@ukr.net
культури, історії, суспільних проблем —
vsamchenko@i.ua

По горизонталі:
1. Дрібна нечиста сила. 3. Модна у ХІХ столітті смужка волосся, що
росла від зачіски до щоки. 8. Ягода, гібрид чорної смородини і агрусу. 9. Дворянське звання. 10.
Фільм Олега Сенцова, який той
встиг зняти до арешту. 11. Драматургічний жанр. 13. Харківський бійцівський спортивний клуб,
створений Євгеном Жиліним, який
брав активну участь в Антимайдані
та «Російській весні» 2014 року.
15. Картопля, каша або овочі, які
подаються як додаток до м’ясних
страв. 16. Давньогрецький філософ, що жив у діжці. 18. Гроші, які
отримує власник майна від орендатора. 21. Роман Франца Кафки.
23. Старовинне італійське місто,
яке називають культурною столицею XIV століття. 24. Знак, який у
рукописах ставився угорі над словом, яке скорочувалося. 25. «...
любові в далекім тумані, а допливеш, коли тільки удвох. А допливеш, коли спільне бажання,... любові та хвилі тривог» (Пісня). 27.
Штучно створений матеріал на основі синтетичних або природних
полімерів. 28. «... да Вінчі», роман Дена Брауна.
По вертикалі:
1. Великий землевласник у
Середній Азії чи Казахстані. 2. Основний інгредієнт для приготування узвару. 3. Давній хмільний напій, подібний до пива. 4. Німець-

кий футболіст і тренер, який привів «Баварію» в 1975 и 1976 роках
до перемоги в Кубку європейських
чемпіонів. 5. Внутрішня суть людини, її справжнє обличчя. 6. Популярна марка машинної олії. 7. Людина, що не розрізняє кольорів.
11. Давній знімок, зроблений за
допомогою металевої пластинки,
покритої йодистим сріблом. 12.
Офіційна валюта Азербайджану.
14. Паломницька хода до Святих
місць. 17. Фестиваль, організований братами Яремчуками в пам’ять
про свого батька, Назарія Яремчука. 19. Рятівний засіб, подарований Аріадною, який дозволив Тесею вийти з лабіринта. 20. Команда собаці з вимогою принести кинуту річ. 21. Дихальний орган риб.
22. Той, хто служить на флоті. 26.
Екскурсовод. ■
Кросворд №10
від 29 січня

■ ПРИКОЛИ

5 лютого за прогнозами синоптиків
Київ: хмарно з проясненнями, часом снiг. На дорогах мiсцями ожеледиця. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 7-12 м/с. Температура
вночi та вдень близько 0.

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №12

Редактор Михайло Дорошенко
Засновник i видавець —
ПП «Україна молода»
Свідоцтво про реєстрацію:
КВ №3386 вiд 29.08.98

© Дорошенко М.І., 2013

Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

Учора виграв суд у ДАІ. Мій
адвокат довів, що за швидкості 250
км/год. знака «40» побачити неможливо.
***
— Рабиновичу, чому ви не любите простих рішень?
— У них зазвичай складні наслідки.
***
Із твору першокласника:
— У нас щаслива сім’я. Тато
працює. Мама — красива, а якщо
виспиться, то ще й добра.

***
Якби всіма державами керували
жінки, то у світі не було б воєн узагалі. Було б просто багато країн, які
мiж собою не розмовляють.
***
Секретарка-блондинка забігає в
кабінет:
— Шеф, вашу машину тільки
що викрали.
— Негайно викликайте поліцію.
А ви встигли розгледіти викрадачів?
— Ні, я записувала номер машини.
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